
Egy bűnös ember
halála
Tölgyes Károly a félig elsötétített szobájában feküdt a szétnyitható,
középen kissé besüppedt ágyán; meg sem moccant. Végignyújtózott
fekhelyén, s csak időnként fészkelődött, amikor oldalára fordult,
hogy meglelje a kényelmes pózt. Magára húzta a vékony takarót, fe -
jét belefúrta a párnába. Nem szólt senkihez, s azt sem akarta, hogy
hoz zá beszéljenek. Esetlenül, megadóan terült el, mint aki haldoklik.

Az a hír járta róla, hogy valóban nincs sok hátra. Rosszindulatú da-
ganattal operálták, ami nem gyógyult meg teljesen, hiába kezelték
nagy gondossággal. Áttétek keletkeztek, amik szétterjedtek a férfi tes-
tén. Hetente változott az állapota, ami különösen meggyötörte a be-
teget. Olykor napokig semmi fájdalmat és görcsöt nem érzett, amitől
jókedvre derült; máskor eltorzult az arca a kínoktól, amiket elszenve-
dett. Az orvosok bíztatták, hogy türelmesen viselje lábadozását, ami
lassan tartó folyamat; s ne akarjon rögvest szaladgálni, mint aki újra
egészséges. Rendre betartotta az előírásokat, mert bízott az orvosok-
ban, illetve még inkább a tudományban, ami rohamosan fejlődik, és
képes legyőzni a gyilkos kórt, amely hatalmába keríti, s leteríti a sze-
rencsétlen halandókat. Hát mire való a tudomány, ha nem az embe-
rek boldogítására és gyógyítására? És miért éppen vele, Tölgyes
Károllyal történne meg a szörnyűség, hogy a tudomány csődöt
mond? Micsoda rettenetes fintor volna a sorstól, ha bekövetkezne,
amire néha maga is gondolt, de kimondani nem szeretett! Hiszen még
fiatal, alig múlt hatvan éves, előtte a reményteli jövő, vagy legalábbis
a békés öregkor, amire annyira számított. Mi rosszat tett, hogy ekkora
csapás sújtja? Semmi olyat nem cselekedett, amivel rászolgált volna
szenvedésére; nyugtatta magát, és értetlenül meredt a levegőbe.

Rezzenéstelenül hevert a paplan alatt, olykor keservesen szuszo-
gott. Szipogva, szürcsölve vette a levegőt, mint akinek nehezére esett
a légzés. Horkoló hangokat hallatott, de nem aludt, ébren volt. Nyö-
gött, kínlódott, ahogyan máskor is tette, most azonban nyűgösebb és
lármásabb volt a szokásosnál. Szemét lecsukta, száját résnyire kitá-
totta. Aztán tényleg elaludt, mert kimerült volt, s elnyomta az álom.

„Nem kímélte magát a munkában, ez lett a veszte…” — keseregték
betegágyánál. „Állandóan dolgozott, szinte sosem pihent” — je-
gyezték meg mások. „Felőrlődtek az idegei, túlfeszítette a húrt. Örök-
ké háborgott, nem békélt meg sorsával…” „Hajszolta magát, mint
más a lovát, ez okozta a bajt” — bizonygatta egy asszony, s megtö-
rölte verejtékező homlokát. — „Mindig lótott-futott, hogy különb le-
gyen, mint a többi ember. Folyvást lehetetlen célokat tűzött ki maga
elé, hogy sokra vigye. Hát kellett ez? Mi végre?” „Az ital is ártott…”
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— fűzte hozzá egy idősebb asszony sopánkodva. — „Mondtam pe-
dig, hogy ne igyon, ha szedi a gyógyszert. Hiába jártattam a számat!”

Barátok, szomszédok keresték fel Tölgyes Károlyt, s szánakozva
ácsorogtak ágyánál: „Szegény ember…” „Milyen kegyetlen az élet!”
„Hiszen még fiatal!” „Más is túlélt már ekkora bajt.” „Nemrég töl-
töt te be a hatvanat…” „Nem volt benne gonosz szándék, de ha
rosszat is tett, megbánta.” „Látjátok, mind megvénülünk és elhul-
lunk…” „Mi végre? Hát mi végre?”

Tölgyes Károly meghallott egy-egy szót, amit suttogtak körü-
lötte, mert félálomban szendergett, néha teljesen ébernek tűnt. Ki-
nyitotta szemét, hunyorgott, s feje biccentésével időnként jelezte,
hogy érti a beszédet. Amikor némileg erőre kapott, megszólalt, de
inkább csak panaszosan nyögdécselt. Tágra meresztette szemét, és
sóhajtozott. Jól esett az aggódás, ahogyan róla váltottak szót, mi-
lyen élete volt, s nem akart senkit megbántani. Jobbára az jutott el
fülébe, hogy féltik és szeretik őt — mintha mást nem is akart volna
meghallani! Nem gondolt a halálra, noha egy mondatból azt szűrte
le, hogy talán nem él sokáig. Ekkor meghökkent és összerezzent,
hogy ugyan miről diskurálnak. Miféle badar beszédeket hordanak
össze a népek! Rettegés fogta el, majd azon az emberen csodálko-
zott, aki halálát firtatta — ugyan mit tudhat az elmúlásról? Hon-
nan sejtené bárki is, hogy kinek közelgett el a vég?

Aztán nem figyelt a beszédekre, nem törődött senkivel. Válasz és
reakció nélkül hagyta, hogy mindenki mondja és tegye a magáét.
Megfordult az ágyán, s összébb húzta magát. Olykor felköhögött,
élesen krákogott, mert torkát kaparta a száraz levegő. De nem szólt,
hogy szellőztessék ki a lakást; s nem kért vizet sem, hogy kiöblítse
száját. Nem érdekelte, mi folyik körülötte, s nem akarta, hogy külö-
nösebb gondot fordítsanak rá. Még átfutott az agyán, hogy aligha-
nem könnyebb volna, ha segítségért folyamodna, ám rögvest meg is
feledkezett szándékáról. Fejében cikáztak a gondolatok, vagy inkább
csak emlékszerű foszlányok, kósza óhajok, mert illékonyan eltűn-
tek egy csapásra, mihelyst elmerült volna a tépelődésben.

Nem töprengett semmin, ami különösképpen lekötötte volna
— úgy érezte, nincsen már ráhatása semmire, s nem is kívánta, hogy
bármiféle befolyása legyen a dolgok alakulására. Tőle függetlenül
történtek az események, s ez megnyugvással töltötte el. Elmélázva,
révülten nézte a plafont és a látogatókat, akik szobájába betértek.
Egy idő után mindenki egyformának tűnt számára, aki megfordult
ágyánál; azt sem tudta felidézni pontosan, kik keresték fel, s miről
beszéltek fennhangon. Mintha unalmassá és feleslegessé vált volna
a sok fecsegés, a gyógyulásával kapcsolatos bíztatások, a halál legyő -
zésébe vetett hit. Már az sem derítette fel, hogy derék embernek tar-
tották, akiben nem volt sötét szándék. Láthatóan nem remélt válto-
zást, s nem voltak rendkívüli vágyai. Szinte megkönnyebbült attól,
hogy nem kell elérhetetlen, távoli célokért küzdenie, amik annyira
meghatározták és megkeserítették életét. Rátörtek és rémisztették
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az emlékek, hogy hajszolta a dicsőséget, harácsolta a pénzt, gyötörte
az embereket; gőgösen és betegesen hajtogatta a magáét — csak-
hogy neki legyen igaza. Hisz senkit sem kímélt!

Felrémlett, ahogyan Fejes Marcinak nekiesett megszállottan és in-
gerülten, amikor a nép lázongani kezdett. Magabiztosan, fennhéjá-
zóan pöffeszkedett; fölpattant a székéről, és csípőre tett kézzel kihí-
vóan méregette barátját, aki a nyomorúságban élőket védelmezte.
Tölgyes Károly kajánul nevetett: ugyan, mit akar a tömeg, a csürhék
hada. Lehengerlően és dölyfösen beszélt; szinte provokálta Fejest,
hogy szálljon vele vitába, ha tud — de nem tud, mert nincs igaza.

Tétován hadonászott a kezével, mintha elhessegetni akarná a
számára kedvezőtlen és téves eszmefuttatást, illetve arról akarná
meggyőzni a többi jelenlévőt, hogy ne vegyék otromba támadás-
nak az általa felemlített ellentmondásokat. Pusztán azért ellenke-
zett, hogy bebizonyítsa: a sors nem fehéren és feketén nyilvánul
meg, hanem sokszínűen, mivel több rétegű; s nem lehet élesen el-
választani egymástól a jó és rossz cselekedeteket. Hiába a sok jó
szándék, ha végül balul sülnek el a dolgok — mennyi példa van rá!

Megvetően forgatta a fejét, miközben Fejeshez intézte szavait: „Ha
te olyan jóságos és mindenható alak vagy, ahogy beállítanak, s ahogy
magadról is feltételezed, akkor miért nem vitted többre? Egyszerű
könyvelő vagy — na és? Másból főkönyvelő lett… Fő-fő pénzügyes,
aki befolyással rendelkezik, ráhatással van a környezetére, akitől fél-
nek, mert szavának súlya van! Ne vedd zokon, hogy megkérdem: ha
másokat pártfogolsz, magadon miért nem segítesz? Te olyan nagy-
okos vagy, s olyan jó a szíved! Téged annyian szeretnek! Ezekre felelj!
Nos? Mi a válasz? Hiszen becstelenül bánnak az emberekkel a mun-
kahelyeken… Becsapják és félrevezetik a népet… Hát, tessék, vál-
toztass rajta! Jogodban áll gyülekezni, élhetsz a szólás szabadságával!
Menj ki az utcára, és tüntess… Robbants ki forradalmat! Szónokolj az
igazságról! Legyen meg az óhajod: győzzön a szeretet az aljasság fö-
lött! Vajon lehetséges ez? Szerinted lehetséges?”

Fejes Marci csak hallgatott.
Máskor Olajos Máriával, egy leszázalékolt özvegyasszonnyal

szállt vitába, aki alkalmi munkákból élt, hogy kiegészítse jövedel-
mét. Amikor Fejes Marci valami ígéretes állással kecsegtette, Töl-
gyes Károly oldalvást tekerte a fejét, s lekicsinylően méregette a be-
szélgetőket. Száját fanyalogva elhúzta, s nyelve csettintgetésével
jelezte, hogy kétes üzelmekről eshetett szó. Szerette volna odavetni,
hogy manapság egyáltalán nem könnyű munkát találni; hiú áb-
rándokat kerget az asszony. Gúnyos pillantások kíséretében elfor-
dult, és hányavetin hátradőlt a széken.

Kisvártatva mégis köszörülni kezdte a torkát, krákogott kemé-
nyen. Színpadiasan körbejáratta tekintetét a helyiségen, és cup-
pogva jelezte kétségeit a sok sületlenség hallatán.

„Miféle szorgalomról meg lelkiismeretről szónokoltok? Tán ezen
múlik, hogy munkát szerezz? Ez volna logikus? Ilyen egyszerű min-
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den? Hány embert ismerek, aki szívvel-lélekkel dolgozik, de sem-
mire nem jut! Csupa megkeseredett, nyomorult lélekkel találkozom.
S nem azért boldogtalanok, mert nem akarnak örülni, hanem azért,
mert nincsen okuk az örömre… Nincsen munkájuk, sem családjuk,
sem magánéletük — semmijük nincsen. Sem társuk, aki vigasztalná;
sem pénzük: kuncsorognak egy falat kenyérért, hogy ne haljanak
éhen. Vonszolják magukat az életben, s nem értik, mi végre a kínló-
dásuk. Nyomorúság és siralom vesz körül! Hitványság és gazem-
berség mindenfelé — ti pedig lelkiismeretről és jóságról beszéltek?”

„Ha annyit megkeresek, hogy telik kosztra és futja a rezsire, ak -
kor nincs egy szavam sem” — védekezett Olajos Mária.

„Látod, ez a szűkölködés: jómódod, az egész létezésed mindössze
abból áll, hogy máról holnapra élsz” — fakadt ki szenvedélyesen Töl-
gyes Károly. „Erre jegyeztem meg, hogy semmi ok az örömre. Miféle
boldogság az, hogy beéred paprikás krumplival és egyszerű lecsó-
val nap mint nap; és közben gyűjtögeted a fát a környékről, mert nem
telik tűzifára sem? Álmodni sem mersz róla, hogy milyen lehet gond-
talanul, nagylábon élni! Már megbocsáss — hát nem ez az igazság?”

Olajos Mária zavartan és hitetlenkedve körözött a fejével. Tölgyes
Károly szeme lángolt, már-már hisztérikusan rikácsolt. Rögeszmésen
hergelte magát, hogy mindenáron érvényre juttassa igazát és kifejezze
mély megvetését az ostoba emberek iránt, akik hiábavaló álmokat
kergetnek.

„Károly, hiszel te egyáltalán valamiben?” — rebegte váratlanul
az asszony, de a felbőszült férfi meg sem hallotta a mondatot, oly
halkan és észrevétlenül hangzott a kérdés. Pedig egy pillanatra
minden elcsöndesült: olyan csend lett, mintha varázspálcával kény-
szeríttettek volna mindenkit hallgatásra. Csupa figyelem és vára-
kozás ült az arcokon, talán csak egyetlen röpke sóhaj suhant át a
termen. De a némaság hirtelen tovatűnt, mintha meg sem történt
volna. Tán pusztán képzelődés volt a hallgatás: sebesen tovaszálló
másodperc, láthatatlan esemény. Vagy titkos jeladás, amely éppen
csak és sejtelmesen megmutatta magát, és máris elenyészett.

Újra záporoztak a szavak, a feleselő mondatok; megint felcsattant
a ricsaj, folytatódott a háborgás. Tölgyes Károly még mindig felhevülten
magyarázott; egyre azt bizonygatta, szerinte mi az igazság. Mennyi-
re fontos szerepet játszanak az anyagiak, különösen manapság, ami-
kor pénz nélkül koldusbotra jutnak, és éhen vesznek az emberek. Kell
ez nekünk? Ki akarja ezt? Ki állítja, hogy megveti a pénzt; nem fogad
el magasabb fizetséget, ha felkínálják munkájáért? Nyilvánvaló, hogy
az összeköttetések, a jó ismeretségek — a „befolyás”, ahogyan Tölgyes
Károly megnyomta a szót — milyen jelentős sikerekhez vezetnek. Ép-
pen ez az, amiért az emberek folyton folyvást fáradhatatlanul küzde-
nek: az anyagi jólét, a folyamatos előremenetel, a karrier, egyszóval a
boldogulás; a szüntelen megmérettetés, az ismertség és elismertség,
a dicsérő szavak vagy éppen haragosaink irigy pillantásai, s az ebből
fakadó kéjes öröm — tán nem ezek az egészséges és egyáltalán nem
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megvetendő vágyak hajtják a pórnép zömét? Ki becsülné le a siker fö-
lött érzett öröm jelentőségét, aminek az íze oly kellemes és csábító?

„A fiam sokra vitte…” — áradozott Tölgyes Károly. — „Többre
jutott, mint én. Nem szégyellem, mert miért takargatnám, hogy la-
katos vagyok, persze, nem akármilyen, nem egyszerű lakatos, mint
a többség, aki nem képes kiemelkedni a szürke átlagból… A kör-
nyéken nem akad még egy olyan ügyes kezű vállalkozó, mint én…
De válhatott volna belőlem főmérnök, vezető beosztású, befolyá-
sos személy, vagy ki tudja, micsoda, akinek lesik a szavát. Nem ta-
nulhattam, sajnos, pedig megvolt hozzá az eszem, mert a körül-
ményeim nem engedték meg, de a fiam tanult; bizonyította, hogy
rátermett és jófejű. Szívósan haladt előre, nem ismert akadályt. Mér-
nök, pontosabban főmérnök, és ráadásul újságíró. Komoly nevet
szerzett a szakmában. Elismerik, nagyra becsülik, kikérik a véle-
ményét, egyre magasabb pozíciókat tölt be. Nincsenek filléres
gondjai, mert jól keres; ugye, mondanom sem kell, mennyire élet-
bevágó a mai viszonyok között, hogy nem kell kuporgatnia. Elérte
élete célját: meggazdagodott, érvényesült… Mennyien szeretnék el-
dicsekedni magukról, hogy emberré váltak; talpraesett, sikeres em-
berré ebben a cudar világban!”

Tölgyes Károly mélyen sóhajtott, majd fitymálóan megjegyezte: „Ti
csak álmodoztok… Zavaros álmokat kergettek, ahelyett, hogy reális
célokat tűznétek ki, és boldogulnátok. Ugyan, mire juttok az ábrán-
dokkal, miközben az élet egészen másról szól? Tán nincsen igazam?
Nem ezt mutatja minden példa; nem ezt látjátok, ha körbenéztek?”

Tölgyes Károly most elrévedve töprengett magában, amint ágyában
magára húzta a takarót; közben próbálta elhessegetni az emlékeket,
amik kéretlenül rátörtek és kínozták, de képtelen volt szabadulni tő-
lük. Újra meg újra az járt a fejében, miket beszélt, milyen tüzesen han-
goztatta igazát, milyen szenvedélyesen és ellentmondást nem tűrően
viselkedett, amikor az érvényesülést vagy a gazdagodás jelentőségét
ecsetelte. Mennyire más volt akkor, és milyen furcsa változások men-
tek végbe az utóbbi hetekben! Egy idő után maga is belefeledkezett
abba, hogy felidézze a múltat, ami megtörtént, s amit nem tudott meg-
változtatni. Hosszan, elmélázva tűnődött; bámulta a plafont, szeme
megakadt egy elkent piszokfolton, amit a fal tövében fedezett fel, s
amit korábban észre sem vett. Máskor bosszús lett volna ezen, most
hallgatott. Odébb egy pók mászott a földön, azt figyelte. Majd egyál-
talán nem bánta, sőt szinte megnyugvással töltötte el, hogy emlékei fel-
színre törtek. Mintha új, eddig nem ismert erőre kapna attól, hogy
szembesült azzal, ami megesett — bár szokatlan érzés és szégyen kí-
sérte jóformán minden pillanatát, ami a múltból az eszébe vésődött.

Néha keservesen fészkelődött az ágyában, mert oldalát nyomta egy
begyűrődés, és elfeküdte az egyik karját, amely elzsibbadt. Csupán
az szerzett számára örömöt, hogy némi hánykolódás és forgolódás
után a fal felé simulva végre meglelte a pózt, amely a legkedvezőbb
egy beteg számára. Elbóbiskolt, majd felébredt, így teltek az órák.
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Egy távoli, ismeretlen tájon járt; röpült fenn a magasban, majd
alászállt megpihenni, kitérőt tenni, annyira vonzotta a vidék. Nem
tudta, hogy álmodik-e vagy ébren van; hiszen egybecsúsztak az
órák, és egybefolytak az éjjelek és a nappalok; időtlenné vált a léte-
zés. S amint puhán és könnyedén lépdelt a kietlen, köves utakon,
piszkos földeken át, hirtelen ismerősnek tűnt a táj. De hisz látta már
— minden zugát, rejtett ösvényét bejárta egykoron; fiatalon és ko-
nokon, amikor hajtotta a vágy, hogy talpát törje a kavics, és földtől
legyen piszkos a lába. Hempergett a sáros homokban, és vígan ka-
cagott, s nem szólt rá senki, hogy ne tegye. Néha szárnyalt a felle-
gekben; máskor vizekben evezett, és kedvére pancsolt egy lavór-
ban, amennyi jólesett. Egyre tapsolt és táncra kelt; és bámultak rá
sokan gyönyörrel. Dalolt, muzsikált a lelke — ilyen volt az élete.
Ártatlan szeméből egy gyerek nevetett. S ekkor ráeszmélt: hisz ez
a gyerek ő maga, aki rá kacagott.

Rémülten, reszketve pattant fel az ágyon, olyan iszonyattal töl-
tötte el a szembesülés. Talán csak képzelődött betegen, de lehet,
hogy álmodott. De mily valóságos volt az álom — színigazság!
Szinte fojtogatta a látomás: ketten fekszenek egy ágyban.

S még látta: ez az önfeledt, boldog kacagás felemelkedett az égbe,
s immár fent szállt a magasban, ahonnan imént ő ereszkedett alá.
A gyermek röpült a felhőkön át, szelíd vidámsága betöltötte a ha-
tárt. S itt maradt ő, egymaga az ágyon: hideget verejtékezett a teste.

„Ne zavarjuk, hagyjuk pihenni nyugton!” — mondta felesége,
egy apró termetű asszony. Egy férfi megállt az ajtóban, s tekintete
kutakodóan szegeződött a betegre. „Erősnek kell lennie, akkor nem
lesz baj. Pont ő adná fel, aki teli volt tervekkel és célokkal?” — hal-
latszott egy suttogó hang a szobában, amelyre felfigyelt Tölgyes
Károly, mivel annyira ismerősen és kedvesen csengett. Olajos Mária
volt, aki Fejes Marcival együtt látogatott hozzá. Ott ácsorogtak a
küszöbön, s nem tudták eldönteni, hogy beljebb kerüljenek, vagy
távozzanak, ahogyan a feleség meghagyta.

Tölgyes Károly felderült a két ismerős jöttére, s felült az ágyán,
hogy jelezze, nem olyan gyenge és elveszett, mint gondolnák. Szu-
nyókált, elmerengett, de jobban érzi magát, mint az előző napok-
ban, ne féltsék hát. Még álmodott is — micsoda fura álom volt, vagy
talán látomás! Kedve támadt beszélgetni. Ők ketten közelebb lép-
tek Tölgyes Károlyhoz, s egymásnak adták a szót, nem kímélték a
beteget. Nekibuzdulva magyarázták, hogyan telnek a napok — de
oly egyformák a reggelek és esték, mióta beállt az ősz, és hűvössé
váltak a delek. Nincs semmi változás: szerencsés is, aki most nya-
valyás, legalább átalussza a zord időt. Fejes Marci egyre azt bizony-
gatta, hogy a nép nem hiába hallatja hangját, rájuk figyel az ország.
Nem verik már a tüntetőket az utcán; s megbüntetik azokat, akik el-
követték a gyalázatot. Alighanem szebb napok jönnek, amikor nem
lesznek becsaphatók az emberek. Olajos Mária felvillanyozva rész-
letezte, hogy remek álláshoz jutott: rendszeresen takarít egy iparos-
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nál, aki naponta kétszer kosztot is biztosít részére. Ki tudja fizetni a
rezsijét, tehát biztosan átvészeli a telet. Így folyt a szó hosszasan.

Tölgyes Károly csak néha szólt közbe, de figyelmesen hallgatott.
Arca kisimult, amikor tekintetével követte a párbeszédet, és érdek-
lődve leste a szavakat. Olykor összeráncolta a homlokát, mint aki
vitába szállna, mert tán mégsem úgy áll a dolog, ahogy mondják, de
inkább szótlan maradt. Jámboran tűrte, hogy záporoztak a monda-
tok, amiket annyiszor hallott már, s bosszantotta az ostoba lelkese-
dés. Most mélységesen megsajnálta az asszonyt, aki folyton nyo-
morog, mégis egyre abban bízik, hogy sorsa jobbra fordul; és
kínlódva, fázósan, de legalább túléli a telet. A szánakozás és együtt-
érzés szokatlan keveréke fogta el, amikor a férfit kémlelte, akit gú-
nyolt és megbántott, mert hajtja a hite, hogy egyszer biztosan min-
den jóra fordul. Egyre marasztalta őket, hogy maradjanak még;
ugyan, hová sietnek, igazán nem zavarja, hogy ücsörögnek az ágya
szélénél, és átbeszélik a jövőt.

Tölgyes Tibor váratlanul toppant be apjához. Nem jelezte előre,
hogy érkezik, de számítottak rá, mert néhanapján felbukkant. A gyen-
 gélkedés hírére sietett apjához, mint jó fiú, aki törődik szüleivel, ha
a szükség megkívánja. Arcán aggodalom, aztán enyhülés, miután
látta, hogy apja derűs és olyan erős, hogy kiült az ágya mellé. Utána
felállt és sétálgatott is, hogy mutassa, mennyire úrrá tud lenni a ba-
jokon, s mennyire nem szorul segítségre. Még néhány nap vagy hét,
s megint táncra perdül, ha a sors úgy akarja. Ugyan, miről fecseg-
nek az emberek, hogy közeleg a halál!

A fiú engedelmesen, érdeklődve hallgatta apját, aki azzal sum-
mázta az utóbbi napok eseményeit, hogy állapota fokozatosan
javul, és lám, szaladgál is, ha kell. Ostobaság a beszéd, hogy le-
gyűrte a kór, s nem tud lábra kelni, csak vánszorog. Még hogy ő! — s
most újra olyan volt, mint oly sokszor korábban, amikor elkapta a hév.
Izzott a szeme, és egész lénye tetterőről árulkodott. Duzzadt a
keble, ahogy fiára tekintett — csodálta kedves szülöttjét.

Nem az a fiú volt, akiről áradozott, hogy karriert futott be és meg-
gazdagodott; befolyásra tett szert, vagy lesik a szavát. Nem igaz,
hogy egyre magasabb pozíciókat tölt be, és nélkülözhetetlen, miként
apja nagyhangúan szájhősködött; s milyen értelmetlen beszéd, hogy
elérte élete célját — ugyan, miféle cél, hogy mások szemében tán si-
keres emberré vált! Nem szívelte a társaságot, a hetvenkedő partikat,
ahol miniszterek és nagykövetek kvaterkáztak unalmasan és hen-
cegőn. Nem izgatta a sok hívság, a ragyogónak tűnő csillogás, ami
oly illékony és csalárd. Belátta már, amiért egykor maga is rajongott
tán: mindez múlandó és felejtendő hivalkodás. Csupa káprázat és
szemfényvesztés — s közben oly más a színigazság.

A fiú egy újságcikket vett elő, amit hetekig fogalmazott lassan és
gondosan. A nyári forróságban, az utca porában pillantott meg egy
lovat, aki vonaglásában halódott. Megöregedett, elgyengült, nem
bírta tovább cipelni a terhet, amelyet hátára raktak, s amely súly
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alatt fiatalon még könnyedén nyargalászott. Kiszenvedése méltó-
ságteljes és büszke volt. Nem volt benne önsajnálat, magamutoga-
tás; sem pátosz vagy gyávaság. Úgy múlt ki, mint egy fa, amely vén-
 ségére kiszáradt, majd ledöntette egy vihar.

Az apa megkérte a fiát, hogy mutassa meg az írást, olvassa fel
hangosan, mert kíváncsi rá. A fiú pedig olvasni kezdte:

Lóhalál

A ló nem mozdult, csak néha rándultak meg izmai önkéntelenül. Több-
mázsás teste végignyúlt az utca porában, megadóan, esetlenül feküdt az
emberek lábánál. Szőre fénylett az izzadságtól, a kosz meg ráragadt a po-
fájára, hátára. „Megdöglött” — mondogatták a körben állók, és egymást
kérdezgették, hogy mi történt.

A ló valóban úgy nézett ki, mint aki már kilehelte volna páráját: le-
mondóan, rezzenéstelenül hevert a homokban, fejét hátraszegte, szemét le-
csukta, lábait meg úgy kulcsolta egymásba, mintha imádkoznék. Talán csak
aludt. „Hőgutát kapott, nem is csoda ilyen melegben” — bizonygatta egy
asszony, és megtörölte verejtékező homlokát. „A kocsisa hajtotta meg, abba
pusztult bele” — állították mások, valaki meg hozzátette: „Kegyetlenség,
szegény állat…”

Baba — mert így hívták a lovat — senkire nem figyelt. Hallgatott, és te-
hetetlenül viselte a nap perzselését. Élt. Orrával olykor szabálytalanul
prüszkölt, hasa lüktetett: lélegzett. Fülcimpái egyszer megrezzentek, szájá-
ból pedig lassan csorgott a nyál. Hatalmas teste azonban olyan megalázot-
tan, segítségre váróan terült el az utcán, mintha már valóban a végét járná.

A kocsis nem volt messze. A szekérrel bíbelődött, a szerszámokat igaz-
gatta. Gyöngyöző arcán kétségbeesés és szomorúság látszott. Nem állt
szóba a járókelőkkel, nem magyarázkodott, nem vitatkozott senkivel. Fél-
rehúzódott, és törölgette izzadt homlokát. Majd fogott egy vízzel teli kan-
nát, és Babához lépett. „Igyál, na” — bíztatta, de a jószág csak a nyelvét
öltögette. A gazda ekkor a ló mellé kuporodott, és egészen a füléhez hajolt:
„Kelj már föl, ne butáskodj…”

Baba azonban nem mozdult. Nyelvét szinte gúnyosan nyújtogatta gaz-
dájára, de más egyebet nem tett. Mintha jól érezte volna magát a porban;
csak néha horkant fel. Talán az istállóban sincsen ilyen kényelmes helye.
Aztán elaludt.

A kocsis leült a járdaszegélyre, és onnan figyelte lovát. Segítségre várt.
A tikkasztó hőség kimerítette szegény jószágot, a ló az enyhe emelkedőre
már nem tudta felhúzni a kocsit. Meszet cipeltek, ami zsákokban préselő-
dött a szekér tetején, egymás hegyén-hátán, meg sorban is, mázsaszámra.
Az építkezők talán már türelmetlenül várták a malterhoz valót, de mind-
hiába. Esetleg este, vagy holnap megkapják. Baba most nem törődött velük.
Már senkivel nem törődött, csak magával. Csendesen feküdt a piszokban.

A gazda újra próbálkozott: meglocsolta a ló nyakát, hogy felfrissítse.
Kezével végigsimított az állat fején, megpaskolta vizes tarkóját, hessegette
a legyeket. Aztán visszaült a járdára, és tovább várt. Már szólt valakinek,

453

ELEJE:Layout 1  2010.05.17.  12:25  Oldal 453    (Fekete/Black lemez)



egy ismerősnek; hamarosan megérkeznek, akik talpra állítják a jószágot.
Majd daruval felemelik a lovat.

Lassan lehűlt a levegő, kellemesebb lett az idő. A gazda sokáig várt. Be-
gombolta ingét, és egy zakót is magára terített. Fázott, pedig nem is volt any-
nyira hideg. Amikor észrevette a feléje siető két embert, tudta, hogy itt a se-
gítség. Felállt, de akaratlanul is nem feléjük, hanem a lovához ment. Mintha
restellte volna magát lusta jószágáért. Egyre csak henyél a bestia, és arra vár,
hogy felemeljék. Igazán kipihenhette volna már magát! Ekkor a gazda letér-
delt az állathoz, és újra noszogatta: „Kelj már föl, ne hozz szégyenbe…”

De Baba nem mozdult meg többé. Nem bánta, hogy a legyek rászállnak
az orrára, szemére: már semmit sem bánt. Kiterülve feküdt az utca köze-
pén. Koszosan, élettelenül.

Tölgyes Károly érdeklődve, fülét hegyezve hallgatta az írást.
Néha izgatottan közbeszólt, hogy Tibor lassabban olvasson, vagy
ismételje meg a mondatot, mert nem értette az elhalkuló szavakat.
Már hallása sem a régi, tűnődött magában. Majd türelmetlenül arra
kérte fiát, hogy idézzen fel újra részeket, amelyek megragadták
képzeletét, mert oly szemléletesek a részletek. Kíváncsian figyelt
kikerekedett, barna szemével, hogy felfogja, mi történt — egy lóval.

És látta, hogy az állat nyargalva cipeli a mázsás rakományt, ör-
vendve szökken és fickándozik, vidám nyerítése elhallatszik a föl-
dig. S látta megint — miként álmában derengett — a csupasz lelket,
amely dalolt és ujjongva kacagott; táncolt fent az égben — mit ér-
dekelte a halál. Nem bánta, hogy a szobában kiszáradt a levegő, s
lecsúszott róla a takaró: már semmit sem bánt.

Ekkor minden újra elcsöndesült, éppen úgy, mint amikor azt fir-
tatták tőle: hisz-e valamiben. Megint csupa figyelem és várakozás
ült az arcokon, mindenki tekintetén, aki látta a szenvedést. Hirtelen
elhalkult a külvilág; nesztelenné vált a létezés. Megtorpant az idő,
és örökkévalónak tűnt a kérdezés. Tán ez volt a titkos jeladás, amely
korábban éppen csak megmutatta magát, majd gyorsan elenyészett
— most pedig oly tisztán láthatóvá vált.

Tölgyes Károly nyíltan és szelíden nézett, miként egy gyermek
vagy aggastyán, aki jóvá akarja tenni csínytevéseit és összes rosz-
szasságát, amiket jóvátehetetlenül elkövetett. Nem hitte el, mert
gyermeki lélek lakozott benne, hogy a cselekedetet, amely egyszer
már megtörtént, ne lehessen megmásítani, akár utólag is. Azt
akarta, hogy megváltozzék, ami hibásan megesett. Felejteni a bán-
tást és a fájó arcokat; megbánni mindent, amit oktalanul végbevitt.
Egyre csak álmodni, hogy gurul a puha homokban, majd pancsol
egy lavórban, s közben mindenki őt figyeli, milyen csuda dolgokat
tesz. Ekkor már vég nélkül kacagott, lelkendezett bátran.

Ez az igazán terhes feladat: megtörni az időt és a vágyakat; visz-
szafelé akarni, semmissé tenni, ami egyszer végbement. A lélek ma-
gányos bánata ez: tehetetlenül, megszeppenve tekint múltjára,
amely végérvényessé szilárdult. Szégyenlősen szembesül magával,
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s még azért is pironkodik, hogy valaha jót cselekedett. Mint egy kis-
fiú, aki félősen lesüti szemét, mert még oly kicsi, hogy nem mer
szólni, és azt vélik róla, nem érti a nagyok dolgát. A gyermek aka-
rata, ahogyan Tölgyes Károly szenvedett és ártatlanná szelídült,
megváltásként lett hatalommá: nem későn érkezett el a pillanat,
noha a halál fogságában leledzett már. Megszüntette az időt, meg-
változtatta az elmúltakat, eltörölte az összes gonoszságot — ké-
pessé vált visszaforgatni a történelmet, s minden téves tettét, amely
nevéhez fűződött. Nem volt többé fájdalom és nyomorúság; eltűn-
tek a megbántott és síró arcok, amelyek könyörületért esedeztek;
és elmúlt a szégyene, amit oly sajgón érzett azért, amiket tett.

�

Tölgyes Károlyt rokonai, barátai kísérték utolsó útjára; a temetési
szertartás rövid és visszafogott volt. Olajos Mária, aki a gyászmenet
végén kullogott, hamar elsietett, mert délután még takarítania kel-
lett az iparosnál, akinél munkát vállalt, s ahol a fizetségen felül na-
ponta kétszer étkezés is járt. Fejes Marci odabiccentett fejével, hogy
menjen nyugodtan, ő még szót vált a gyászolókkal. Aztán akad elin-
téznivalója a közelben, amit nem halaszthat másnapra. Komoran, ku-
takodva tekintett maga elé, mert nyugtalanította a kérdés, mit kéne
másképpen csinálnia, hogy ne vádolhassa magát restséggel és kö-
zönnyel, ami annyira elhatalmasodott az embereken. Lelkesedése
most alábbhagyott; inkább töprengővé vált, mert láthatóan elbi-
zonytalanodott, hogy képes-e a sok-sok jogtalanságot, a nép minden
tagját ért sérelmeket megváltoztatni, és az összes rosszat, ami léte-
zik, egyszeriben jóra fordítani. Elmélázva, tűnődve ballagott az
utcán. Ösztönösen megállt az útkereszteződéseknél, hogy elengedje
a rohanó gépkocsikat, amik ügyet sem vetettek rá, amint szórako-
zottan téblábolt és magában morfondírozott. Majd hirtelen megsza-
porázta lépteit, mert észrevette, hogy gyorsan múlt az idő, ügyes-
bajos dolga pedig jócskán akadt. Próbálta elhessegetni a feleslegesnek
tűnő gondolatokat, s azokra a feladatokra összpontosítani, amiket
még aznap el kell intéznie, hiszen az élet megy tovább — noha köz-
ben mégiscsak egyre azon tépelődött, lesz-e igazság a földön.
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