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Már égtek a hatalmas lámpák, amikor odaérkezett; fényernyőt alkottak, párhu
zamosan az éggel, aminek következtében kupolának tűnt a sötétség. A pályaud
vari csarnok közepén nedvességtől csöpögött a nagy karácsonyfa, s agyertyafor
májú villanykörték közül néhány ferdén állt, némelyik pedig, úgy látszik, kiégett
már. A csarnok majdnem üres volt: épp az előbb csomagolta össze hangszereit
az üdvhadsereg zenekara, s a férfiak és nők a piros szegélyű sapkával a fejükqn,>
a hónuk alá szorították a kottákat és fáradtan cammogtak ki a pályaudvar előtti

térre. A férfi a kolbászos bódé putja mögül szúrós szemekkel nézett Benzre és
azt kiabálta:

- Kolbászt parancsoljon, uram, forró kolbászt!
Olyan éles tekintettel nézte Benzt, hogy szinte ki kellett szabadulnia, hogy bal

ra fordulva elinduljon lefelé, ahol a telefonfülkék állnak.
Hirtelen zene tört elő a hangszóróból: Beethoven kilencedik szimfóniája; né

hány pillanatra teljes hangerővel töltötte be a csarnokot, aztán, úgy látszik, va
laki visszacsavarta a gombot, és a zene nagyon halk lett.

Lent, ahol a telefonfülkék állnak, dohos volt a levegő és gyenge a világítás, és
a sarokból, az illemhelyek felől, megülepedett férfiasság átható szaga áradt.
Benz elment az üvegfalú kávéház előtt, amelyben néhány ember gubbasztott,
hogy salátát, vajaskenyeret és kolbászt rágcsáljon kedvetlenül: úgy tűnt, mintha
csapdába kerültek volna, ahol erőszakkaletetikőket. Továbbment. Mindkét tele
fonfülke foglalt volt. Elfordult és várt: a magasban fénycsövek fénylettek az el
árusító standok sora fölött: szivaros ládák és virágok, folyóiratok és parfőmös

üvegek álltak ebben a kellemetlen kékes fényben, és egy nagyméretű transzpa
rens fölött, amely valamilyen óvszer előnyeit hirdette, ,egy ezüstre mázolt mo
solygó falamez-angyal lebegett, aki a betlehemi csillagot a terem kék csempéjú
boltozata felé emelte. Valahol jobbra; nem messze tőle, egy kegyszer-kereskedés
akasztotta fel kirakatszekrényeit: "Katolikus egyesületi kidványok terjesztője és
szállítója" - ez volt föléjük írva; a vigyorgó betlehemes figurák mintha táncot lej
tettek volna a kirakat vöröses bársonyán, hárfázó angyaloktól körülvéve, akik
nek hátát arra használták fel, hogy feliratos szalagokat állítsanak fel rájuk, lak
kozott fapálcikákhoz rögzítve: "Gloria in excelsis Deo" és "Béke a földön az em
bereknek" - ez volt olvasható a merev angyali hajfürtök fölött.

Benz visszafordult: a fülkék még mindig foglaltak voltak. A baloldali fülke tö
rött ablakán át egy síró asszony arcát látta, akinek fájdalmasan eltorzult szája
néha suttogott valamit. Gátlástalanul sírt; sápadt arcán, mint viaszon, gördültek
le a könnyek.

A csempézett falakról nedvesség csöpögött, a mennyezet nyirkosan fénylett, és
Beethoven szúródött a hangszórón át. Benz fölhajtotta kabátja gallérját és pipára
gyújtott - ekkor valaki a hátába vágta a közelebbi fülke ajtaját, és amikor körül
nézett, egy fekete ruhás férfit pillantott meg, aki dühösen mérte végig, majd
gyorsan fölsietett az üveges kávéházhoz vezető lépcsőn: Benz bement a fülkébe,
letette táskáját és aprópénz után kutatott a kabátja zsebében. Az elválasztó üveg
falon át megpillantotta az asszony árnyékát: a telefonkészülék körvonalából pe
dig azt látta meg, hogy a kagylót már a helyére tették; az asszony csak állt és va-

951



lami vöröses pamaccsal matatott az arca körül; zöld fejkendője félrecsúszott; na
gyon lassan igazította helyre. Aztán hallotta, amint az asszony megnyomta a ki
lincset, mire résnyire Ő is kinyitotta fülkéje ajtaját, hogy megnézze a távozót,

Csak egy pillanatra látta meg: szép volt az asszony, és most mosolygott. O las
san behúzta fülkéje ajtaját és tárcsázott.

A csilingelések között hallotta a vonal halk búgását, és a Beethoven zenét
most csak nagyon halkan, a jobb fülével érzékelte. Aztán közben erélyes férfi
hang, amely' egy megkésett vonat érkezését jelentette be, majd egy női hang szó
lalt meg a fülhallgatóban és haragosan mondta: - Mi van? Ki beszél? - és a. ki
lencedik szimfóniát most kétszeresen hallotta: bal fülével a telefonkagylóból és
jobb fülével kívülről, és halkan csak ennyit mondott - semmi, semmi sincs-, és
hirtelen félbeszakadt a telefonban a szimfónia, és ő tudta, hogy az asszony letet
te a kagylót. O maga is visszahelyezte a saját kagylóját, és ekkor rájött, hogy el
felejtette a pénzautomata nyomógombját benyomni: az asszony tehát nem hal
lotta őt. Most benyomta a másik gombot, a pénz legurult a fémtálba és ő kivette.
Elővette zsebéből a noteszát, átlapozta és három telefonszámot írt föl a készülék
sárgára lakkozott acéllapjára.

Valaki, úgy látszik, megint csavart egyet a rádió gornbján, mert kívülről ismét
fortissimo dübörgött Beethoven a fülkébe; tétovázva dobta be a pénzt a nyílás
ba és tárcsázott; most nem tartott soká a csend, és a férfihangot, amely "halló,
halló"-t kiabált, alig lehetett hallani, olyan hangos volt ott is a mögöttes zene,
ugyanaz a zene, mint ami a csarnokból harsogott. Visszaakasztotta a hallgatót
anélkül, hogy valamit mondott volna, ismét benyomta a gombot, hagyta, hogy a
pénz a kezébe guruljon, kilépett a fülkéből, és az illemhelyek előtt elmenvelas
san fölballagott. A hatalmas lámpákat már kioltották, csak a karácsonyfa gyer
tyaformájú villanykörtéi árasztottak fényt, és az angyalhaj összetapadt már a
nedvességtől, és fürtökben lógott lefelé. A csarnok egyik láthatatlan sarkából
még mindig Beethoven szólt. Kint a nedves téren egy rikítóan kivilágított kira
katszekrényre lett figyelmes. Lassan odasétált: nagy szőke baba állt vele szem
ben síruhában és rámosolygott, kezével egy ezüstporral beszórt fenyőágat nyúj
tott feléje. Parókája olyan volt, mintha valódi lenne, melegfényűaranyszőkehaj
hullámok; csak mikor kinyitott száját jobban megnézte, akkor vette észre, hogy
nincs szájpadlása: sötétkék semmi tátongott rózsás ajka mögött, Lassan elindult
a sötét városba; valahol a közelben templom volt valamikor, és talán még most is
ott áll. Elment egy vörösesen kivilágított szálloda mellett, amelynek nehéz füg
gönyei mögül szinte csak dúdolva hallatszott Beethoven. Mint kiderült, a temp
lomot is újjáépítették már, hatalmas ablakaiban az utcai lámpák tükröződtek, és
az ajtóra nagy fehér hirdetőtáblát akasztottak ki, amelyre korrekt fekete betűk

kel volt felírva: "Ejféli mise Oórakor, templomnyitás 23 órakor." Noha jól tudta,
hogy hiábavaló, mégis megrázta a kilincset, majd mélyen lehajolt, hogy benézzen
a kulcslyukon: keresztformájú villanykőrték szegték körül az oltárt, és elhalvá
nyitották az örökmécsest. Lassan visszaballagott a pályaudvarra. Még csak 9 óra
volt. Alighogy a sarkon befordult, már hallotta is a zenét, amely a pályaudvar sö
tét torkából áradt, mint valami gőz, szállt ki minden nyiláson át.

A váróteremben nem sokan voltak. Ott ültek poharaik és csészéik előtt, az asz
talon fenyőágak álltak a vázákban, kis, vöröses fagombácskákkal teleaggatott fe
nyőágak, és a váróterem közepén transzparens függött ezzel a felirattal: "Boldog
ünnepeket kívánunk minden utasunknak." A transzparens alatt, szalvétáját a
szájához emelve, nagyot ásító pincér állt.

Benz megállt a betlehemes figurákkal teli kirakat előtt, és a szekrény hátteré
ben fölfedezte a három királyokat: szakállas, finom öltözékű férfiak, akik mű-
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mohán lépkedtek és képzeletbeli tevéket húztak maguk mögött, hátrafelé kinyúj
tott kezükkel. Szent József előtt árcédula állt, amely az álláig ért: ,,256.- márka,
az egyes darabok külön-külön is megvásárolhatók".· Benz azt gondolta: "Ha
Szent Józsefnek ennyi pénze lett volna, Betlehem legjobb szállodájában bérelt
volna lakosztályt, és akkor az egész betlehemes ipar illuzorikussá vált volna."

A hangszóróból most a Kilencedik szimfónia zárókórusa hangzott. Felemelő
volt, ahogyan a kórus az "öröm" szó után újra meg újra megállt, és néhány pil
lanatra lélegzetelállító csend áradt a hangszóróból. "üröm", énekelte a kórus,
"öröm, csodás isteni szikra", A kirakat-szekrényen keresztül most azt a férfit fi
gyelte, aki a bejáratnál helyreigazította szemüvegét, aztán a kezében lévő lyu
kasztóval lassan kiverte a karének ütemét avasajtócskán.

" ... örömittasan, ó isteni, szentélyed, szentélyed!" A férfi a bejáratnál most
becsípett a fogójába egy jegyet, átlyukasztotta, majd egy másikat is kilyukasztott,
és aztán tovább. verte a taktust. Benz megrémült egy pillanatra, és úgy érezte,
dobogni kezd a szíve: a zöld fejkendős asszony ment át a bejárati csapóajtón, de
nem volt egyedül; egy férfi, akinek karjába kapaszkodott, mosolyogva nézett
le rá.

" . .. hol lágy szárnyad lebeg - szárnyad lebeg."

Benz otthagyta a kirakat-szekrényt, néhányszor végigsétált a csarnokon, és a
két tíz-pfennigessel játszott, amelyeket a kabátja zsebében tartott. Igyekezett rá
venni magát, hogy utolsó pénzével most visszautazzék, és azután egyedül üljön
majd otthon. Fönt egy vonat robogott a boltozat alatt, egy pillanatra ismét az
asszony szép arcára gondolt, és egy pillanatra a szívét is érezte. A vonat megállt,
egy hang kiáltott valamit, emberek jöttek le a peron lépcsőjén. Nem voltak so
.kan, és nagyon szaporán lépkedtek. Benz megállt és szembenézett velük, de sen
ki sem volt ismerős azok között, akik mellette elsietve a városba igyekeztek, és
hirtelen megkönnyebbülést érzett, mert a csarnok megint kiürült. A férfi a kis
vasajtócskánál felállt, bezárta az ajtót, és most már a gyertyaformájú izzók is ki
aludtak, és a sötétben a karácsonyfa majdnem szépnek tűnt.

" . .. csók az egész vílágnak" énekelte a kórus - "az egész világnak,"

Ezután a hangszóró is elhallgatott, és mintha béke ereszkedett volna le a pá
lyaudvarra. Mindenütt sötét volt, s a síruhás lány sem vílágított már odakint;
csak a betlehemes figurák kirakatszekrényében égett még a vílágítás. Benz né
hány percig még ott állt előttük és rájuk mosolygott, mielőtt bement volna a
váróterembe, hogy vonatjára várakozzék.

Doromby Károly fordítása
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953


