
1 Közelkép

Krasznahorkai László

Forradalom a szalonban
/Részlet Az ellenállás melankóliája című regényből/

"A részletek összeesküvése. A részleteké" - állapította meg minden különösebb
indulat nélkül, s magát mintegy elhatárolván saját ügyetlenségétől Eszter úr, ami-
kor életének eme sorsdöntő estéjén az elbarikádozás nehéz műveletének befeje-
zéséhez közeledve már vagy huszadszor vert a kezére a kalapáccsal. Sajgó ujját
szorongatva végigtekintett az ablakokra felszerelt lécek és deszkák káoszán, s mi-
vel a hozzá nem értésnek ezen a siralmas művén már nem segíthetett, minden to-
vábbi, fájdalmasan kínos tapasztalatot elkerülendő elhatározta, hogy ha szégyen-
szemre hosszú évtizedeken át ezt nem tette meg, legalább annak, miképpen is kell
helyesen beverni egy szöget, most feltétlenül a végére jár. A tüzelésre szánt fa-
hulladékból, amit a hazatérését követő pár perces pihenő után ő maga hordott be
az udvarról a könyvespolcok közé, kiválasztott hát egy nagyjából megfelelőt, és
- míg erősen fontolgatta, nem szorul-e valami apróbb helyesbítésre, ami az értel-
mes jelenlét fölöslegességéről támadt, minden régebbit elsöprő, s hozzávetőleg
három órával ezelőtt a kapualjban elrendeződő gondolatmenetében érzése szerint
"akár forradalminak is" nevezhető - odaillesztette azt az utolsónak maradt abla-
kon egymás hegyén-hátán álló lécek és deszkák alá, ám mikor a hibátlan találat
reményében, az elszántságtól az ajkát harapdálva ismét fölemelte a kalapácsot, le
is eresztette nyomban, mert belátta, ahhoz, hogy az ütés ereje és iránya végre tény-
leg pontos legyen, a puszta szándék azért mégiscsak kevés. "Azt az ívet kell ural-
ni, amit a szerszám a szög fejéig bejár..." - döntött rövid töprengés után, s míg
visszakanyarodván az "apróbb helyesbítés" gondolatához, sebesült bal kezének
teljes erejével az ablakkerethez szorította a deszkát, jobbjával vakmerőn odacsa-
pott. Ezúttal nem lett nagyobb baj a dologból, sőt még a szög is beljebb ment va-
lamivel, arról az imént ésszerűnek tetsző ötletről azonban, hogy amúgy is el-el-
kalandozó figyelmét a hátralévőkben erre az úgynevezett ívre koncentrálni való-
ban célravezető volna, úgy vélte, jobb, ha letesz. A kalapács ugyanis a kezében
egyre bizonytalanabb, az újabb kísérletek eredménye pedig ettől csak még kiszá-
míthatatlanabb lett, így azután már a harmadik próbálkozásnál be kellett vallja:
az, hogy egymás után háromszor is nem suhintott mellé, korántsem szellemi erő-
feszítésének, hanem egyes-egyedül a véletlen szerencsének köszönhető, vagy
ahogy magában megfogalmazta, "az ujjaim szisztematikus tönkreverésében
most szünetet elrendelő kegyelemnek", hiszen a kudarcból világossá vált, hogy
ha a szerszám mozgásának kizárólag eme megkívánt pályájára ügyel, ezzel épp
ezt a megkívánt pályát hibázza mindig el, mert uralkodni a kalapács útja fölött
nem jelent egyebet, fűzte hozzá - a művelet ekkor még lebecsült jelentőségéhez
aligha elengedhetetlen, sors fordító állásfoglalásához azonban nagyon is -
illő választékossággal, "mint belerévedni valamibe, ami még nincsen, mint
megszabni valamit, ami csak lesz, ekképpen tehát példaszerűen és újból el-
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követni azt a baklövést, amire a NEM jó hatvan év ostoba tévelygése
után" hazafelé tartó útjának utolsó méterein benne végül megszületett...
És ez volt a pillanat, amikor valami azt súgta, hogy ha a kérdésre nagyobb erőket
áldoz, akkor határozottan jól teszi, nagyobb erőket, mondta magának Eszter, s mit
sem sejtve még arról, hogy eltávolodása közeledés, az egész lényét fogva tartó
apróbb dilemmától, miszerint az értelmes jelenlét teljes hiánya hogyhogy nem zár-
ja ki a gyakorlati ésszerűséget, mintegy elkanyarodott a kézzelfoghatóbb felé. Úgy
ítélte, ha gyönge lábakon áll is, az ívre koncentráló elképzelést nem kell teljes egé-
szében elvetnie, mivel a balsiker oka, rögzítette most, "nem tartalmi, hanem vitat-
hatatlanul módszerbéli" tévedés, ezért, tekintetét a kezében türelmetlenül bóloga-
tó kalapács és a szög feje közt ide-oda járatva, először azt vizsgálta meg, vajon
van-e olyan pontja ennek a keresett ívnek, amire összpontosítva a művelet csak-
ugyan irányítható, hogy ezután - hisz rögtön két efféle pontot is felfedezeti - más
ne is maradjon hátra, mint eldönteni, a kettő közül akkor melyikre bízza magát.
"A szög a fában mozdulatlan, a kalapács helyzete viszont változó..." - tűnődött
mennyezetet pásztázó szemmel, s e tűnődésből kézenfekvőnek látszott a követ-
keztetés, hogy ezek szerint figyelnie nyilván erre az utóbbira kell, de amikor vi-
lágos okfejtése értelmében szemével a szerszám fokát követve ismét megpróbál-
kozott, savanyú ábrázattal vette tudomásul, hogy ha a kalapács biztosan áll is már
a markában, a szöget ezen a módon jó esetben csak minden tizedikre találja el.
"Az számít - helyesbített ekkor -, hogy hová szeretnék vele csapni... Hogy... mit
akarok beverni - kapott az ötleten -, az fontos egyedül!" - s mint aki azonnal tud-
ja, végre a helyes nyomra lelt, tekintetét a célba szinte belefúrta, s magabiztosan
újabb ütésre emelte a kezét. A találat pontos volt, sőt, jegyezte meg elé-
gedetten, ennél pontosabb már nem is lehetett, s hogy a célravezető moz-
dulat fölötti uralom bizonyossága felől ne legyen kétsége sem, még a járu-
lékos fogások eddi g hiányzó rendje is valahogy kialakult egyszeriben: rá-
jött, hogy a szerszámot rosszul tartotta ez idáig, hisz így, a nyél végénél fogva sok-
kal kényelmesebb, majd fölismerte, mekkora erőt igényel egy ütés, s mi az a tá-
volság, ahonnan "lendíteni érdemes", hogy végezetül e termékeny pillanat sod-
rában még föltűnjön neki: ha alulról hüvelykjével megtámasztja, s a szögelniva-
lót a kerethez ily módon illeszti fel, egész testével rádőlnie igazán felesleges...
Mozdulat és fogás ekképpen szabályozta hát önmagát, nem csoda, ha ezek után a
két utolsó deszka szélsebesen a helyére került, s mikor később teljesítményét
szemügyre venni körbesétálta a házat, és nem akármilyen, történetcsen egy ko-
rántsem apró helyesbítés után a tompa lámpafénybcn úszó folyosóra visszatért,
sajnálattal vette tudomásul, hogy éppen akkor, midőn a megoldás friss örömét már
élvezni tudná, munkája az ablakoknál véget is ért. Pedig igazán szívesen elszö-
gelgetett volna még, mert tényleg a "megoldás friss öröme" töltötte el, a megol-
dásé, mely hosszú órák ügyetlenkedése után ív, szögfej és kalapácsfok útvesztő-
jéből, ha szinte az utolsó percben, de mégis kivezette, meg körútja vége táján a
hirtelen ráébredésé, hogy ugyanis a mód, amivel és aminek ellenére eme igencsak
elemi művelet aprócska rejtélyének megfejtéséig eljutott, milyen kivételes, zavar-
ba ejtő értelemben igazította helyre, amit abban a pillanatban, hogy megrendítő
kirándulásából, mint maga nevezte, "egy maszületett, egészen könnyő Eszter" át-
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lépte házának küszöbét, a gondolkodás elhanyagolható szerepéről "forradalmi
mód" megfogalmazott. Hirtelen ráébredés volt, csakugyan, de amint az lenni szo-
kott, nem minden előzmény nélkül való, hiszen először, mielőtt körbejárni elin-
dult volna, erőfeszítésének a szembetűnő nevetségességét érzékelte csak, ahogyan
tudniillik balját a további ütlegektől megóvandó, az ész mázsás nehézkeségével
ennek a picinyke feladatnak nekirontott, majd rögtön ezután azt is, hogy ha neki-
rontott, hát éleslátásának metsző erejével bizony hiába rontott neki, vagy leg-
alábbis, hogy minden nevetségességével, sőt azzal együtt csak igazán a szer-
számhasználat korábbi rejtelmeinél mintha volna itt egy homályosabb bo-
nyolultság is, annak mikéntje, ami a szögelés hibátlan technikájáig az előbb
szerencsésen elvezette őt. Visszapergette magában fejtő buzgalmának egyes stá-
cióit, s a még mindig inkább általános lelkiállapotából eredő gyanút, misze-
rint a végső eredmény nem ésszerű beavatkozásainak volt köszönhető, ekkor
már semmi sem oszlathatta el, mert amikor az előretapogatózás rá jellem-
ző hevesen intellektuális fegyverzetét, vagy saját szavaival: "egy elszánt bajví-
vó hadműveletcinek látszólagos irányítócrcjét a folyamatban" lefejtette a "cse-
lekv ő helyesbítése k láncolatáról", korántsem a kísérletező kalapácsütésekig ju-
tott közvetlenül, hanem egy olyan, teljességgel befolyásolhatatlan, ugyanakkor a
pillanatról pillanatra változó szükségszerűségeken örök kötéssel csüngő vezérle-
tig, ami az ő szellemi igyekezetét elviselte ugyan, de nem vett róla tudomást.
A látszat szerint, foglalta össze, az ügy horderejéhez képest amúgy jelentéktelen-
nek tűnő feladványon az értelmes következtetések, a rugalmas kombinációkész-
ség kitartó rohama győzedelmeskedett, és semmi nem mutatott arra, hogy a kere-
sett módszer téves, majd találó változatait nem az ő "pazar logikája", hanem a
megfejtés felé haladó újabb és újabb kutató mozdulat kényszerítette ki, semmi,
indult el akkor Eszter végig a házon, hogy megvizsgálja, kell-e még egy lazább
deszkát valahol megerősíteni, a látszat szerint erre semmi nem utalt, hisz a ve-
zénylő gépezetnek, a valósághoz kapcsolt szervünknek ez az olajozott rendszere,
lépett a konyhába most, beékelődvén a tevékeny ész s a végrehajtó kéz közé, úgy
cl volt rejtve ott, ahogy a "káprázat meg a káprázó szem közé van elrejtve, ha le-
hetséges ilyesmi egyáltalán, a látvány káprázat voltáról szóló tiszta felismerés".
Úgy tűnt, az ötletek közt szabadon választó megfontolások határozták meg az ív-
ről a fokra, a fokról a szögre összpontosító kísérlet menetét, ezzel szemben a dol-
got, vette most meg szemügyre a konyha melletti cselédszoba két aprócska abla-
kát, épp a kísérlet menete, a rendelkezésre álló változatokban, a lehetőségek vég-
telen pontossággal megszabott tömbjében való gépies tájékozódás, vagyis durván
lccgyeszerűsítve maga a próbálkozás döntötte el, s határozta meg így ezeket a
"szabadon választó megfontolásokat, melyek sem nem szabadok, sem nem képe-
sek választásra, mert az esemény sorrendjébe történő belekotnycleskedésen kívül
egyetlen feladatuk e próbálkozások észlelése és minősítése, amiből aztán/"Kissé
élesen fogalmazva..." - fogalmazta meg kissé élesen magában Eszter/ a folyamat
villámgyors humanizálása lesz, ama hit ápolása, hogy akár a leghitványabb felfe-
dezés esetén is, amilyen példának okáért egy szögecske beverésének kifogástalan
módja, az odavezető lépéseket "ragyogó" elménkkel, "nagyszerű" találékonysá-
gunkkal mi tartjuk kézben. Hát nem , folytatta körútját Valuska szobáján át a sza-
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Ion felé, nemhogy mi tartanánk, minket tart kezében az, ami színleges uralmun-
kat még csak kétségbe se vonja, legalábbis, míg nagyobbra vágyó főnk az <5 sze-
rény megbízatásának, ama észlelésnek és minősítésnek kielégítő módon megfe-
lel, a többi ugyanis, nyomta le ekkor a szalon kilincsét, a többi, mosolyodott el,
már nem rá tartozik - s mint aki súlyos vakság után a valóságos viszonyok biro-
dalmába hirtelen belenéz, a látványtól - a nyitott ajtóban szinte ottfelejtkezve - le-
hunyt szemmel megtorpant a küszöbön. Nyugtalan, szüntelen változásra kész dol-
gok milliárdjait látta, ahogy kezdet s vég nélkül zajlik köztük egy szigorú párbe-
széd, külön-külön ezt a milliárdot, milliárd viszonyt és milliárd történést; milliár-
dot, de folyton egyetlenegyben, s eme egyetlen viszonyban az összes többit is, a
küzdelmes összeköttetést aközött, ami - mert van - ellenáll, s ami - azzal, hogy ő
maga lehet- ennek az ellenállásnak a legyőzésére tör. És látta önmagát eb-
ben a telített, eleven társaságban, iménti önmagát a folyosó utolsó ablaka
élőn, s csak most értette meg, miféle erőnek engedett, s hogy amibe bele-
simul, az ... micsoda is. Mert fölfogta ekkor, mi hajtja mindezt, hogy a
kényszer a létezés lendülete, hogy e lendület szüli a késztetést, az pedig
részvételt teremt, támadó részvételt a megszabott viszonylatokban, ahonnan
lényünk a kedvező reflexeinek kutató, s elrendelt sorozatával igyekszik ki-
választani, hogy aztán a teljesedés már attól függjön, vajon efféle kívánt
viszony tényleg létezik-e, meg persze, villant meg benne, a türelemtől függ-
jön, a küzdelem finom véletlenjeitől, hiszen a sikeres közlekedésnek, a személy-
telen ittlétnek, vette tudomásul, lám határozottan próba-szerencse jellege van.
Nézte ezt a végtelen, éles, tiszta tájat, s az mindenekfölött kizárólagos valódisá-
gával döbbentette meg, megdöbbentette, mert oly nehéz volt látni, hogy nyugta-
lanságának e mérhetetlen bőségén túl a valóságos világ - legalább számunkra -
véget is ér, véget ér, noha sehol sincs vége, amiként középpontja sem, s mi csak
vagyunk e lüktető tér milliárdja közt, s kormányzó reflexeinkkel közreműkö-
dünk... De csakugyan: ha belenézett, mindez egyetlen pillanatnál nem tartott to-
vább, s a szemrebbenésnyi, csillámló kép mihelyt összeállt, már szétesett: szét-
esett, talán egy szikra jelére, mely a kályhában épp a kialvó tűzre figyelmeztetett,
elpattant és szertefoszlott, mintha nem érdemelte volna meg, kihunyt egyetlen vil-
lanásban, de mintha csak azért, hogy egyszeriben éles fénnyel bevilágítsa mind-
azt, ami hazatérő gondolatmenetében, sorsdöntő elhatározásában, ama kapualji
ítéletben, mint maga nevezte, "életveszélyes tévedés". Odalépett a kályhához, és
megvizsgálta a parazsat, majd fölélesztette, ahogy bírta, és három hasábot rádo-
bott, aztán az ablakhoz indult, de az utat ezúttal hiába tette meg, mert hasz-
talan nézte-nézte, a deszkák és szögek helyett mindegyre önmagát látta csak.
Önmagát az Otthon kávéház előtt, a kidőlt nyárfát meg lába alatt a
szemetet, mert e rendkívüli napon, mikor ama drámai kora délutánba szinte
a szó szoros értelmében kikergettetett, ez volt az a pont, ahol csődöt mon-
dott, ahol meg kellett adja magát, ahol el kellett ismerje: bármilyen élesre ál-
lítja is fegyvereit, a higgadt szemrevételezés, az úgynevezett "józan ítélőképes-
ség" érveinek bármekkora seregét sorakoztatja is fel, mindazzal, amivel szem-
bekerült, nem megy semmire sem. Először itt mondott csődöt, s hogy nem
érti, és a leromlás méreteivel megküzdeni nem tud, itt ismerte fel, annak
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azonban /"Mint öröklött vakságban szenvedő...!"/ nem volt tudatában,
hogy épp, amit tesz, szellemi tehetetlenségének megkoronázásaként, az a
valódi csőd. Mert elmulasztván fölfigyelni arra, hogy a "kibicsaklott formák
általa évtizedeken át megjósolt összeroppanása" neki aztán igazán nem lehet-
ne meglepő, az általános megfeneklés bevallását - a legnagyobb összhang-
ban korábbi önmagával - a következőképp kerülte el: úgy ítélte, amit az ut-
cákon tapasztal, az nem méltó többé a tekintetbevétel puszta minimumára sem, s
ha a város állapotában beállt fordulat az ő "észre és jó ízlésre alapozott" lényétől
ilyen nyilvánvalóan eltekint, az egyetlen helyes válasz, hogy ő tekint tőle el.
Azt hitte ekkor, voltaképp jogosan, hogy a "beláthatatlan készülődés" határozot-
tan ellene tör, hisz azt zúzná-morzsolná egyszer csak széjjel, ami benne egy alan-
tas, pusztító erővel mindig is szembeszegült: az ételmét őrölné fel, a szabad és vi-
lágos gondolatot, hogy megfossza őt az utolsó menedéktől, ahol szabad és világos
maradhatott. Utolsó menedék, húzódott ekkor Valuskához, majd aggodalmában
érte úgy határozott, fölszedi az eddig se nagyon használt irányba tartó, amúgy is
rozzant hidakat, és az elhatárolódás korábbi rendszabályait megszigorítva ebből a
törvényeit eleresztő világból, ebből a rontó, halálos zűrzavarból társával együtt ki-
vonul. Átköltözik a túlsó partra, döntött Eszter útban a vízügyi épület felé, ám míg
azt fontolgatta, erődítménnyé a Wenckheim úti házat hogyan is alakítja át, min-
den erejével azon őrködött, hogy fölényes biztonságát ne veszítse el; el ne veszít-
se, vagyis hogy visszanyerje, amit a szenny lidérce, a néptelen utca, a kidőlt nyár
mind, mind kétségbe vont, és valamiképpen fönntartsa annak reményét, hogy ami
ő maga, az rendíthetetlenül folytatható. De az egyiket épp azzal nyerte vissza, hogy
elvesztette a másikat, hisz annak a fölényes biztonságnak pontosan az volt az ára,
hogy ne folytassa ugyanott, ne folytassa, amiként nem is folytathatta, mert visz-
szatértükben a Kaszi nó előtti megpróbál tatásból egy egészen különös érzéshez ért,
közös, jövendő mindennapjaik vázlatából - "a megnyugvás egyszerű öröméhez".
Mintha tonnás tehertől szabadulna lassan, egyre könnyebbnek érezte magát, s ami-
kor elvált Valuskától a Hétvezér köz sarkán, már ez irányította lépteit, hagyta,
hogy ez a könnyűség vezesse, és nem bánta egyáltalán, midőn megértette: az, aki
ő volt, merülni kezd, menthetetlenül. Ám hogy elmerüljön végleg, és ne térjen
vissza többé, meg kellett tegye az utolsó mozdulatot, le kellett vonja a végső kö-
vetkeztelést, és ő meg is tette azt, meghozta a döntést, hogy aztán már csak ez ma-
radjon hátra, azon a másik parton a békés megérkezés, a döntést, hogy "győztes-
ként élhesse át, ami valójában keserű vereség". Meghúzódni egy belső védettség-
ben, mert a kintlét a romlás gyötrelmes helyszíne csak, szakítani a beavatko-
zás viszkető kényszerével, mert a cselekvés nemes értelmét az értelem ala-
pos hiánya emészti fel, elhatárolódni, mert az ép elme egyetlen válasza er-
re a tiltakozás, nos, meghúzódni, szakítani meg elhatárolódni, tűnődött Esz-
ter a csikorgó fagyban hazafelé, és ugyanakkor a szemrevételezésről, az örö-
kös bámészkodásról ebben az értelmét-vesztettségben nem mondani le, mind-
ez nem volt egyéb, mint gyávaság, félreértés helyett meghunyászkodás, meg-
futamodás attól, hogy bevallja: ha szájalt is ellene, ezt a "törvényeit eleresztő vi-
lágot" ő bizony soha, egyetlen pillanatra sem eresztette el. Szájalt, és nem
szűnt meg számon kérni tőle, hogy akkor hát mért is nem ésszerű; mint a légy,
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ott dongott körülötte, elhessegethetetlenül, nem akart azonban ott dönögni többé,
mert ekkor érteni vélte már, hogy mikor szívósan kutatta és ellenezte a dolgok ter-
mészetét, nem a világot láncolta tűnő' értelméhez, hanem a világhoz önmagát.
Melléfogott, állapította meg pár lépésre a háztól, mikor úgy ítélte, a helyzet lénye-
ge a folytonos rosszabbodás, elhibázta, hisz ennyi erővel akár azt is mondhatta
volna, hogy folyton van vagy marad benne valami jó, nem volt azonban benne
semmi efféle, s e séta meggyőzte róla, hogy nem is lehetett- de nem azért, mert el-
vesztette, hanem mert "a tájnak ez a végső változata" mindig is híján volt bármi
értelemnek. Nem arra szerveződött, és nem szerveződött semmi másra, lassított
Eszter a bejárat előtt, nem esett széjjel, és nem romlott el, hisz a maga módján
örökké tökéletes, tökéletes minden szervező értelem nélkül, mint aminek rendje
nincs, csak káosza, melyre így az ész nehéztüzérségével naphosszal lőni, sóvár-
gón perelni, ami nem volt és nem lesz, a megroppanásig nézni, nézni, s ebbe a né-
zésbe beleveszni nemcsak fárasztó, dugta a kulcsot a zárba, hanem fölösleges.
"Visszavonom a gondolkodást - s vetett még egy utolsó pillantást a háta mögé -,
a magam részéről mint halálos balgaságot az összes szabad és világos gondolatot
visszavonom, megtagadom az ész további használatát, s ettől a pillanattól fogva
csak az erről való lemondás kifejczhetetlen örömére szorítkozom" - csak erre, is-
mételte meg Eszter, lenni ágálás helyett végre csöndben, hibátlanul -, aztán le-
nyomta a kilincset, belépett, és magára zárta a kaput. Mintha irtózatos súlytól sza-
badulna éppen, már a küszöbön eltöltötte valami mély megkönnyebbülés, s mint-
ha mindazt, ami ő volt eddig, kint felejtette volna, egyszeriben visszanyerte az ere-
jét, visszanyerte fölényes biztonságát, hogy a bedeszkázás különös történetében
aztán fokozatosan veszítse el, s hogy csupán itt szerezze újra vissza a szalon ab-
lakánál, de most már másként: nem fölényes bírájaként "a tájnak, melynek ször-
nyű híja van", hanem sejtőjeként, hogy miért, és alázattal, s így valóban: végér-
vényesen. Forradalminak nevezni, ahogy ő tette azt, míg szögelésbcn szert telt jár-
tassága rendkívüli hozadékán át attól az apróbbtól egy végső helyesbítésig elju-
tott, forradalminak nevezni kapualji ítéletében, ha valamit, hát csak a gőgjét tud-
ta most, a gőgjét, mely nem engedte, hogy megértse, nincsen kivételezett minő-
ség a dolgok között, az elbizakodottságát, amitől - hisz mégis e kivételezettség
szellemében élni szinte emberfeletti volt - egy majdnem végzetes keserűségre ítél-
tetett. Pedig keserűségre, simított végig öntudatlanul az egyik deszkán, igazán nin-
csen semmi ok, vagy talán keserűségre pont annyi ok van, mint például csodálat-
ra, azaz: semmi, mert abból, hogy az emberi ész a "valóságos viszonyok közti el-
igazodásnak" mit sem sejtő számkivetettje, éppúgy nem következik, hogy akkor
tehát eme valóságos viszonyok egyetemes nyugtalanságából is hiányzik minden
ésszerűség, mint amiként abból, hogy az emberi dolog csak engedelmes szolgája
ennek az időtlen nyugtalanságnak, sem következik a keserűség vagy a csodálat.
Ha fölvillanása után ama varázsos, jéghideg birodalom el is tűnt nyomban, hullá-
mai benne nem ültek el, s csak állt e tűnte múltán is eleven látvány sodrásában, s
amit érzett, az nem volt sem csodálat, sem keserűség: ráhagyatkozás volt, és el-
fogadása annak, hogy ez a látvány rettenetes mód meghaladja őt, türelem volt és
belenyugvás az amúgy viszont kivételes kegyelembe, hogy csak ami rá tartozik,
azt foghatja föl. És megértelte akkor, hogy ünnepélyes döntése a kapualjban csu-
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pán gyerekes ostobaság, vélekedése az áttekinthetőség, az egymásra követ-
kezés, a rendezett működés "szörnyű" híjáról" merő tévedés, "jó hatvan év"
tévedése, e hatvan év pedig vakhályog alatti lét, ahonnan miként is láthatta
volna, amit most nagyon élesen, hog y a világnak, mélázott egy deszka két
kanyargó erének íve fölött, nem fájdalmas hiánya, hanem olyannyira része,
hogy maga az árnyéka az ész. Árnyéka, mert ebben a vég nélküli, zaklatott
párbeszédben együtt mozdul lényünk kormányzó reflexeivel, s így együtt
mozdul, hisz épp ezt kell tolmácsolnia, a rá vonatkozó esemény összes rez-
dülésével, nem árul el azonban semmit arról, mi végre hát e párbeszéd, hisz
amit árnyékként követ, működésén kívül többe magáról az sem árul el.
Csak árnyék egy tükörben, pontosította Eszter, ahol a kép a tükörrel teljesen azo-
nos, mégis arra törekszik, hogy szétválassza, ami voltaképp öröktől fogva ugyan-
az, szétválassza, elkülönítse s kettémetssze, amit nem lehet, s hogy elveszítvén
ezzel a bentlét sodrásának súlytalan derűjét, a halhatatlan részvétel pehelynél is
könnyebb dallama helyett a halhatatlanságot, lépett el a szalon ablakától, mint tu-
dást szerezze meg. így lesz, ment lassan, lehajtott fejjel az ajtó felé, a meghívás-
ból kiebrudalás, a szerepét elvétő észből "önmagára" ébredt gondolkodás, önma-
gára, azaz valami másra, mint ami mindennek ellenére létezik, önmagára, aki út-
vesztőjében bolyongva hagyja hátra meghívásról és kiebrudalásról egyként valló,
zavaros emlékműveit. És így lesz, merengett lassú léptei közben Eszter, ebből a
megfejthetetlen párbeszédből számunkra "világ", megfoghatatlan tartalmából a
keserves kérdés, hogy "akkor hát mi végre is", csillapíthatatlanságra fegyelmezés,
végtelenségre háló, csillámlásra nyelv, így lesz tehát az egyből kettő, ő maga meg
még az értelme is. Az értelme, mely mint egy kéz, kibogozná, majd összefogná e
rejtélyes kavargás szétfutónak tetsző szálait, az értelme, mely egybetartaná, mint
a cement az épületét, csakhogy, mosolyodon el, s haladtában a kályha már sugár-
zó melegébe ért, ha c kéz, mint ő most, e szálakat elereszti, eme küzdelmes pár-
beszéd nem marad abba, ez az épület nem esik szét. Nem esik szét, mint ahogy ő
sem hullt darabokra, noha úgy érezte, mindent eleresztett, amiben eddig megka-
paszkodott, s mintha csak azon múlna, hogy tudja: a gondolkodás vagy gátlásta-
lan illúzióhoz, vagy indokolatlan depresszióhoz vezet, mikor a szalonból vissza-
ment a folyosóra, a szó lesújtó értelmében már nem "gondolkodott"; nem "lemon-
dott" róla, és nem "visszavonta", csak tudomásul vette, hogy a töprengés önma-
gát felélő szenvedélyétől megszabadult, s ezzel, miként egy illúziónak, hajdan,
midőn Frachbergcr délutánján a zenéből kimenekült, most - ezúttal talán tény-
leg "forradalmi" módon- gyölrelmcs depressziójának is vége volt. Vége az
ébrenlét tömérdek pillanatának, amikben, hogy képzelt rangját megóvja, új-
ra és újra elveszett, vége az ítélkezés balga kényszerének, hisz szerepét, úgy
vélte, most már helycsen "ítéli" meg, vége, vége, mondta magában Eszter, s
szinte "hallotta" , ahogy nagy robajjal e rendkívüli estén egész élete összedől,
s ha eddig minden perce rohanás volt - rohanás "előre", "valamiért", "valami-
től" -, körútját befejezvén, ama utolsó deszkánál ismét, már biztosra vette:
e rohanásban megállnia, újabb elrugaszkodás helyett földet émie, a készülő-
désből végre "valahová" megérkeznie is megnyugtatóan sikerült.
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Kezében a leeresztett kalapáccsal állt a tompa lámpafényben, s valóban "a meg-
oldás friss örömével" nézte ama nevezetes szögek egyikét, azaz: csak egy pici, vi-
dám fénycseppet rajta, ami talán a szalon nyitva felejtett ajtaján kiáramló világos-
ságból, talán a feje fölött csüngő mennyezeti csillár gyönge sugaraiból pergett oda,
nézte, mint egy pontot a mondat végén, hisz itt és ekkor nem csupán körútja, de
lezárult búcsúzó gondolatmenete is, hogy súlyos kerülővel, még utoljára "az ész
mázsás nehézkességével" vezesse vissza, ahonnan elindult: hazatérő lépteinek so-
ha nem ízlelt könnyűségéhez. Mert a valóságos viszonyok birodalmának felvilla-
nó látványából, a megértés és a ráeszmélés iménti kalandjából, a képtelen erőfe-
szítésből, hogy döntő felismerésének alkalmatlan módszerét épp ezzel az alkal-
matlan módszerrel számolja fel, nos, mindebből e szögecske derűs csillogásában
nem marad egyéb, mint az a sejtelmes, felfejthetetlen érzés, ami először az ott még
kibfrhatatlannak ítélt városi állapotokkal szemben, hazatérése közben lepte meg:
hogy ugyanis örül a puszta létezésnek, annak, hogy ... lélegzik, és annak, hogy
nemsokára itt fog lélegezni mellette Valuska is, örült a melegnek, amely az előbb
a szalonban megcsapta, és most örült a háznak, mely ettől kezdve valóban az ott-
hona lesz, az otthona, nézett körbe Eszter, ahol a legapróbb dolognak is jelentő-
sége van, majd letette a kalapácsot a padlóra, kibújt belőle és felakasztotta a kony-
hai fogasra Harremé takarítóköpenyét, s visszament a szalonba, hogy mielőtt Va-
luska szobájában nekilátna a begyújtásnak, egy kicsit kipihenje magát. Sejtelmes
érzés volt, de nem bonyolultságánál, hanem éppen egyyszerűségénél fogva, ami-
től mindaz, ami körülvette, a lehető legtermészetesebb módon visszanyerte ere-
deti értelmét, az ablak ablak lett újra, amelyen ki lehet nézni, a kályha kályha,
amely meleget ad, és a szalon is megszűnt az "eszmélő pusztulás" menedéke len-
ni, ahogy a külvilág sem volt már az "elviselhetetlen megpróbáltatások" helyszí-
ne. A külvilág sem, ahol ígéretét szabadon értelmezve, hogy siet, Valuska bo-
lyong, dőlt lassan hanyatt az ágyon, mert most, hogy egy pillanatra eszébe jutott,
az ablakon túli tér valóban nem az volt, aminek ma délután mutatta magát, s mint-
ha a "delejes mocsár" gőze, mérge inkább benne szívódott volna föl, valami azt
súgta, az a lidérces szemét is talán a beteg nézés szomorú lidérce csak - a beteg
nézésé, mely sötét várakozásában ekképpen talál tárgyat, hisz erre a személre oda-
kint, akár a józanságukban eltévedt polgárokban, gondolta, a félelemre, még le-
hetne úgy is gondolni, mint ami végül is eltakarítható. De a kitekintésnek ez a tisz-
tító nekilendülése egy pillanatnál tényleg nem tartott tovább, mert figyelmét már-
is, teljes egészében a szalon kötötte le, a bútorok, a szőnyeg, a tükör meg a csil-
lár, a mennyezet repedései, s a kályhában most igazán vidáman lobogó tűz. Nem
volt rá magyarázat, hiába kereste, mitől érzi úgy, mintha először lenne itt,
és mitől van az, hogy "az emberi ostobaság előli meghátrálás" helyszínéből
egyszeriben a megbékélésnek, a megnyugvásnak s a hálás megelégedésnek
ilyen sérthetetlen szigete lett. Számolt mindennel, az öregséggel, a magára ma-
radottsággal, azzal, hogy talán halálfélelme van, számolt a sóvárgással vala-
mi végső nyugalom után, s hogy rémisztő jóslatait bekövetkezni látván eset-
leg szűkölő pánik fogta el, fölmerült benne, hogy hátha megőrült, vagy hogy éle-
tének e hirtelen pálfordulását a további töprengések valódi veszélyei elől egy gyá-
va meghunyászkodásnak, végül hogy netán mindezeknek együtt köszönheti, ám
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bárhogy forgatta, a helyét egyik sem állta meg, sőt úgy vélte, semmi nem lehet jó-
zanabb és kiegyensúlyozottabb, mint az a tekintet, amellyel most körbenéz.
Eligazította magán a mélybordó házikabátot, összekulcsolta a kezét a tar-
kója alatt, s míg karórájának apró percegéseit hallgatta, fölrémlett benne,
hogy szinte mást sem tett egész életében, mint állandóan visszavonult, visz-
szavonult az otrombaság elől a zenébe, a zenéből a büntetésbe, onnan a csupasz
gondolkodásba, végül ki abból is, hátrált, hátrált, mintha sorsának vezető an-
gyala volna, aki a maga furfangos módján juttatná céljáig az ellenkezőt: hogy
behátráljon a dolgok szinte együgyű örömébe, hogy megértse végre, nincs mit
megérteni, hogy felfogja már, a "világ értelme", ha lenne,az övét meghaladja, s
így észrevenni és számon tartani, amije viszont van, éppen elég. És ő valóban
"behátrált a dolgok szinte együgyűörömébe", mert most, hogy becsukta pár perc-
re a szemét, nem is érzékelt mást, mint otthonának bársonyos körvonalait: a tető
védelmét a feje fölött, a szobák átjárható biztonságát, könyvespolcaival a
mindig félhomályos folyosót, mely hűségesen követvén a derékszögben elkanya-
rodó épületet, mintegy közvetítette a ma még elhagyatott udvar tavasszal majd
nyilván kivirágzó nyugalmát, a lépések zaját, a Harrerné gombos papucsáét meg
a Valuska bakancsáét, amik oly mélyen belevésődtek már a fülébe, hogy újra hal-
lotta őket megint; a levegő ízét és a por szagát idebent, a ház padlóinak finom dom-
borzatát és a csillárok égői körül a leheletnyi ködöt - s mindezzel íznek, illatnak,
színnek, hangnak, egyszóval a védő körülzártságnak olyan jótékony édességét
érezte ekkor, amit egy boldog emlék derűjétől csupán az választott el, hogy nem
kellett újra és újra föléleszteni, mert nem múlt el, mert megvolt, s Eszter bizonyos-
ra vette: meg is marad. így nyomta el az álom, s néhány óra múltán erre is ébredt
fel, a párna melegére a feje alatt. Nem nyitotta ki rögtön a szemét, s mert azt hit-
te, a pár percre szóló szándékból valóban csak pár perces szendergés lett, a pár-
namelegtől újból felidéződvén benne a ház elalvás előtti oltalmazó hangulata, e
gazdagság hálás számbavételét pontosan ott folytathatta, ahol az abbamaradt. Úgy
érezte, van idő ismét elmerülni a békés csöndben, ami körbefogta, mint testét a ta-
karó, az állandóság fölboríthatatlan rendjében, hogy ahol hagyta őket, minden - a
bútorok, a szőnyeg, a tükör meg a csillár - ugyanott fogadja majd, és van idő az
apróságokra is, felfedezni e kimeríthetetlen, értékére ébredt vagyon összes rész-
letét, és látni, képzeletben máris, a folyosó felé vezető, s így egyre növekvő táv-
latát, amelybe hamarosan belép, akinek készült, ahová nemsokára megérkezik, aki
az értelmét mindennnek megadja: Valuska is. Mert minden ráutalt e "jótékony
édességben", bármi fordult meg őbenne, az oka is, a célja is Valuska volt, s ha
mindvégig érzékelvén ugyan, de mégsem tudta eddig, most annál inkább, hogy
sorsának végleges fordulatát sem valami megfoghatatlan véletlennek, hanem
egyes-egyedül neki köszönheti - neki, akiben hosszú éveken át nem látott egye-
bet, mint saját, napról napra kifinomultabb keserűségének megmagyarázhatatlan,
szolgáló ellenszerét, s akiben a torokszorító törékenységet, arcának valódi voná-
sait, ekkor, e lebegő félálomban már oly szembetűnő lényegét, hogy: jó, csak ma,
az Otthon kávéháztól idáig tartó útján fedezte fel. Onnan idáig, de először tényleg
a Hétvezér közben, nem sokkal a kávéház s a kidőlt nyárfa megpillantása után,
amikor a számára megrendítő látványban magára maradva álsuhant rajta, hogy
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nem, nincsen egyedül; futó, villanó, majdhogynem tudattalan eszmélés volt, de
annyira váratlan és annyira mély, hogy azonnal becsomagolta egy társa iránti ag-
godalomba, mintegy eltüntetve önmaga elől; elrejtette ebben s a kivonulás men-
tő elhatározásában, a város tűrhetetlen állagára válaszul, majd e rádöbbenés meg-
nevezhetetlen tartalmának ellenállhatatlan bizonyítékaként, nem is gyanítva, mi-
nek engedelmeskedik, jövendő életük tervébe szinte belemenekült. És ez a homá-
lyos, gomolygó érzés aztán már nem is hagyta el, ott bujkált e séta minden hátra-
levő méterén, e délután és este teljes történetében: ott rejtezett, mint egy magya-
rázat, mikor a búcsúzásnál clérzékenyült, s erre vallott "hazatérő lépteinek soha
nem ízlelt könnyűsége" is; ott volt kapualji ítéletében, majd az elbarikádozás min-
den mozdulatában, aztán a végső helyreigazításban, végül hogy birtokának, e ház
összes szegletének újra bőséges értelme van, egyszóval most, e szűnő félálom vi-
lágosságában tovább már nem leplezte semmi: sorsdöntő napjának tengelyében
Valuska áll. Úgy érezte, ő már a kezdet kezdetétől tisztában volt azzal, hogy ami
megérintette, azt látta is, meg volt győződve arról, hogy rögtön föl is fogta, ami-
be most, mint egy kimerevített képbe, beleütközött, mert valóban egyetlen képből
táplálkozott.amitől egészen más irányt vett az élete, s amiről azonban hiába gon-
dolta.hogy nem is 1 ehetett volna róla nem tudomást venni, hisz akkor még, abban
a "futó villanó eszmélésbcn" olyan volt, mint valami mozdító tengeráram, korlát-
lan, néma, ami csak hajt, észrevételenül. Ama bizonyos Otthon után i pillanatban,
túl a szerencsétlen nyárfán, a kávéház meg a szőrmekercskedés között, ő, Eszter,
felháborodását és titkolt kétségbeesését nem bírván már szótlanul, megtorpant,
s ezzel, ahogy karjával visszafogta, megállásra kényszerítene Valuskát is.
Mondott valamit, a szemétre mutatott, hogy ugyanis társa látja-e azt, amit ő, oda-
fordult, s akkor csak annyit vett észre, hogy barátja arcára a megszokott tekintet,
az a "fénylő", mintha az imént lehullott volna róla, visszatér. Ösztöne azt súgta,
egy másodperccel előbb valami történt benne, ami e tekintetnek ellene szól, ráné-
zett, de mert nem talált semmit, ami megerősíthetné, indult tovább - már öntudat-
lan eszméletének engedelmeskedve - gyanútlanul; gyanútlanul: valójában, de
mindent megfejtve, gondolta most, mikor a szcndcrgésből lassan az ébrenlétig
emelkedve Valuska tablóvá mcrcvült, megindítóan cgyszerűmegnyilatkozásában
e délután és este minden részletének értelmező lendületére végre rátalált. Amit
akkor megérzett, most látta: oltalmazó támaszát leeresztett vállal, fejét lehajtva
állni ott, körülötte a Hétvezér köz házai, mellette, ahogy a szemétre mutat, legyön-
gült, öreg barátja, Eszter, ő; leeresztett vállal és lehajtott fejjel, de nem valami hir-
telen rátörő szomorúság árulkodó jeleként, hanem mert, hasított belé, pihent: pi-
hent, mert maga is elfáradt abban, hogy a lábain is alig állót szinte cipelnie kell,
pihent, titokban, mintha szégyellne egy kicsit, s mint aki nem tartja elképzelhető-
nek, hogy saját gyöngcségénck bevallásával még terhelje is a másikat, mire ő rá-
nézett, már újra a régi volt. Látta a leeresztett vállakat, a poslásköpenyt, ahogy a
görnyedi háton néhol megtörik, látta ezt a lehajtott fejet, ahogy néhány hajtincs a
homlokba húzott sapka alól szemébe hull, majd a keresztbe vetett táskát... s lent
a félre taposott bakancsokat... s úgy érezte, mindazt, amit tudni lehet c számára oly
szívszorító képről, tudja, mindazt, amit érteni lehel, tökéletesen érti már. Azlán
Valuskát látta megint, egy nagyon régi pillanatban - hat, hél vagy nyolc éve? -
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nem is emlékezett pontosan -, amikor Harrerné egy reggeli javaslatára /"Kéne ide
egy amolyan ebédhordó ember, én azt mondom!"/ még aznap délután, szigorúan
az asszony mögött, a szalonban megjelent; zavartan előadta, mi járatban van, sza-
badkozott, hogy a felajánlott pénzt ő inkább nem fogadná el, sőt "mint ingyenes"
az ételhordás mellett szívesen elvállalna bármit, ha Eszter megbízná, boltba men-
ni, magyarázta, feladni a postát, rendbe hozni időnként az udvart, ha az rászorul
- és, mintha csak a ház ura tenne neki szívességet, kicsit szégyenkezve, mintegy
elismervén, hogy az efféle ajánlkozást joggal furcsállhatja bárki, egy mentegető-
ző kézmozdulat kíséretében elmosolyodott. S ezzel, mert nemcsak az udvarra,
időnként, de egész életére is rászorult, beköltözött a házba egy magától értetődő
jóindulat, valami áldozatos, láthatatlan, rendíthetetlen, örökké munkálkodó gon-
doskodás, mely - akár a maga módján Harremé is az épületet - hat, hét, nyolc?,
azt gondolta: hét éve má r - óvta a birtokát pusztulva látó gazdát, önmagától.
És: megóvta, amennyire lehetett, állandó jelenlétével, hogy amikor nem is volt itt,
éppen úton volt ide, elhárította vagy inkább csak tompította és gyógyította a saját
maga ellen dolgozó agy működésének legsúlyosabb következményeit, és így meg-
akadályozta, hogy a "világra" folyton lesújtó gondolatmenetektől üldözöttet épp
ez az önemésztő gondolatmenet sújtsa le egyszer végzetesen - őt, Esztert, aki ele-
ven példája volt annak, hogy amiként az emberi berendezkedést ostoba gőggel át-
szabni akaró, mindenkori uralkodó eszmék rombolták széjjel ezt a várost és ezt a
sorsát nagyon is megérdemlő országot, ugyanúgy menjen tönkre ő is a maga kény-
szerképzeteitől, hogy - ha Valuska, "a létezésben bámészkodásnak ez a kivételes
művésze", ma nem ébreszti fel - csúfosan megfizessen azért, amiért ez a város és
ez az ország, hogy ugyanis minden uralkodó eszme, minden kényszerképzet és
minden ítélő gondolatmenet, mely az általa megkövetelt korlátok között akarja
látni a "világot", az élet, a minősíthetetlen gazdagság, ama "valóságos viszonyok"
eleven szerkezetét dúrja szét maga körül. De Valuska valóban felébresztette ma,
vagy tán inkább az az érzés, ami az Otthon utáni emlékezetes pillanattól e félig
éber szendergésig, onnan idáig elvezette, amikor meg kellett értse, hogy társának
hűsége és ... szeretete mitől is védi meg, amikor rá kellett jöjjön, hogy az ő "ész-
re és jó ízlésre alapozott lénye", úgynevezett gondolatainak szabad és világos vol-
ta, szellemének titkon mindig hitt magasröptűsége egy lyukas garast nem ér, ami-
kor be kellett vallja: e hűséges szereteten kívül többé semmi sem érdekli már. Ha
e - nagyjából hét esztendő alatt fiatal barátjára gondolt, folyton "a légies angyali-
ság fölöslegének lcvezethetetlcn megtestesülését" látta benne, csupa éteriséget,
csupa átszellemültséget, csupa szárnyalást, mintha nem is húsból és vérből való
volna, mintha csupán egy anyagtalan, kutatásra érdemes tündéri együgyűség jár-
kálna ki-be az ajtaján, most viszont valami egészen mást: ellcnzős sapkával a te-
tején egy bokáig érő postáskabátot, ahogy megérkezik delente a házba, halkan ko-
pog, beköszön, majd oldalán a csörömpölő ételhordóval, ám a durva bakancsban
is lábujjhegycn, nehogy megzavarja a szalon nyugalmát, végigmegy a folyosón,
távolodik, kiér a kapualjba, hogy így, legalább visazatéréséig, szinte beoltsa az
épület gazdája rögeszméitől nehéz levegőjét magyarázatra nem szoruló jó-
akaratával, s a féltő törődésnek és nagyon is bonyolult "cgyügyűségének"
kissé tán mulatságos, de épp ezért megható tapintatával vegye körül azt,
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aki mindezt észre sem veszi, mintha mi sem lenne természetesebb annál,
hogy valaki rendületlenül s a szó legmélyebb értelmében is a szolgálatába áll.
Már ébren volt, de még mindig nem mozdult meg az ágyon, mert ekkor, hirtelen,
Valuska arca úszott be képzeletébe: a nagy szemek, a mesebeli mód hosszú és pi-
ros orr, az örökké szelíd mosolyba tartó száj, a magas homlok - és úgy tűnt neki,
hogy akárcsak a házában végre az otthonát, most látja először ebben az arcban a
valóságosat, hogy az "égi kapcsolatok" - csak az ő lázas tévelygéseiben "angya-
livá" párolt - visszfénye mögött vonásainak eredendő" földi tartalmát most először
fedezi föl. Azt ugyanis, hogy ez az arc számára megáll egy mosolyban, vagy ahogy
komolyan maga elé néz, aztán újból felderül, hogy egyszerűen nincs mit kutatni
benne, mert elég ez a mosolygás, ez a komolyság vagy ez a derű; megértette, hogy
ama "égi kapcsolat" nem is igazán érdekli már, hisz rá csupán ez az arc tartozik:
Valuska univerzuma helyett Valuska tekintete. E tekintet józansága, gondolta Esz-
ter, mely mintha örökké azt mérte volna fel, vajon hogyan is tartható rendben
mindaz, amit a szalon lakója - újra és újra - szétzilált, körültekintést és lelkiisme-
retességet látott benne, az apró tennivalók közti eligazodás készenlétét - ugyan-
azt, amivel most ő is körbenézett, hogy kinyitotta a szemét, felült az ágyon, és
számba vette, barátja megérkezéséig akkor hát mit is kell még elrendeznie. Ere-
detileg úgy tervezte, az elbarikádozást az ablakok bedeszkázása meg a befűtés
után a kapu s a kapualj másik végén az udvarra nyíló ajtó eltorlaszolásával foly-
tatja majd, de minthogy az elbarikádozás értelme közben alapvetően megválto-
zott, s ettől a perctől fogva az erődítmény puszta ötlete meg ami ebből eddig meg-
valósult, ez a kibéleltség is csupán évtizedes oktalanságainak siralmas emlékmű-
ve lett, megállapította, hogy figyelmét most már teljes egészében Valuska szobá-
jának szentelheti, be fog gyújtani, rendet rak, ha kell, előkészíti az ágyneműt, és
vár-várja, hogy lelkes támaszának bolyongásában egyszer csak az eszébe jusson:
"dolgavégeztével" a Wenckheim úti házba elígérkezett. Mert biztosra vet-
te, hogy Valuska, most is, mint mindig, az utcákat járja valahol, vagy be-
letévedt a Hétvezér köz plakátján megjósolt farsangba, és nem talál belőle
ki, s csak akkor fogta el valami nyugtalanság, amikor többször az órájára
pillantva rájött, hogy közel öt óra hosszát aludt pár perces szendergés helyett,
majdnem öt órát, hökkent meg Eszter, gyorsan kiugrott az ágyból, s a leg-
szívesebben egyszerre két irányba futott volna, berakni a kályhát a szom-
szédos helyiségbe, meg-ablak híján... - a kapuhoz szaladni, hogy megnézze,
jön-e már. Végül nem tette egyiket sem, mert észrevette, hogy itt a szalonban
viszont kialudt a tűz, legelőször is tehát ehhez a kályhához sictett, megpa-
kolta, ahogy csak bírta, és aládugott néhány összegyűri újságpapírt. Nehe-
zenakart azonban lángra kapni, s bizony jó időbe beletelt, míg-kétszerszed-
ve ki az egészet, hogy újrakezdje - végre égni kezdett benne a tüzelő, ám
mindez semmi nem volt ahhoz képest, amivel a másik szobában találta szemben
magát, ott ugyanis az évek óta nem használt "Kalor"-ral több mint egy óra múl-
tán sem boldogult. Hiába próbálta a Harrernétől látott módon, sehogy sem akart
meggyulladni benne a fa, pedig megkísérelt mindent, gúlába rakta, aztán lazán
egymásra hányta, legyezgette a kályhaajtóval, meg fújta, ahogy csak tőle telt - és
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nem, minden maradt a régiben, csak dóit belőle a füst, mintha a "Kalor" a
hosszú várakozásban elfelejtette volna, ilyen esetben mit is kell tennie.
De addigra Valuska jövend<5 fészke úgy festett, mint egy csatatér, kormos desz-
kadarabok borították a padlót, és hamu és hamu mindenütt, 6 meg csak kínlódott
tovább a gomolygó füstben, friss levegőért a szalonba szinte percenként
járva át, s hogy útközben egyszer, végignézve a kényes házikabáton, a
konyhában felejtett köpeny is eszébe jutott, már annak sem tudott igazán örülni,
amikor fülét - épp ismét a szalon felé haladtában - fellobbanó tűz moraja ütötte
meg, s ő visszafordulván megállapíthatta: küzdelme mégsem volt hiábavaló,
a "Kalor", mintha a kéményből hirtelen kihúztak volna egy dugót, működik.

Az itt is az utcára nyíló ablakról leszedni a léceket, úgy vélte, már a begyújtás el-
húzódása miatt sincs elég idő, ezért - az összes ajtót sarkig kitárva hátul - a füstöt
az innen is megközelíthető cselédszobán s a konyhán keresztül a folyosóra szel-
lőztette ki, aztán - a kormot inkább csak elkenve rajta - megpróbálta letisztogatni
a köntösét, majd néhány percnyi melegedés után, már Harrerné köpenyében per-
sze, egyik kezében ronggyal, seprűvel, lapáttal a másikban szemetesvödörrel Va-
luska szobájába a nyomokat eltakarítani sietve visszatért. Ha a helyiség a körben
álló vitrinek porcelánjaitól és evőeszközeitől, a csiga- és kagylógyűjteményektől
meg a faragott ebédlőasztaltól és ágytól Harrerné teremőrletével eddig mintegy az
Eszterek családi örökségének a múzeuma volt, akkor most egy megpörkölődött
múzeum benyomását keltette inkább, ahonnan a tűzoltók, kissé bánatosan, mert
nagy dolguk azért nem akadt, még csak az imént vonultak el, mindent korom és
hamu borított ugyanis, s ha valamit mégsem, arról seprűvel, majd ronggyal a kéz-
ben, mintha Harrerné átka ülne rajta, ő maga gondoskodott, noha pontosan tudta,
nem Harrerné átka mindez, hanem saját izgatottságától, ahogy oda sem figyelve,
mit csinál, minden egyes mozdulat után arra fülel, általános megállapodásuk sze-
rint, mely az esti kapuzárás utáni helyzetre vonatkozott, nem épp most kocogtat-
ja-e meg a várva várt vendég a szalon ablakát. Még lesöpörte nagyjából az ágyat,
s jól megpakolván a "Kalor"-t, úgy döntött, a haszontalan munkát abbahagyja hát,
majd reggel folytatják közösen, azzal visszament a szalonba, fogott egy széket, és
odaült a kályhához melegedni. Percenként nézte az órát, hol úgy gondolta, "már
fél három", hol meg úgy, hogy " még mindig nincs háromnegyed", attól függően,
mi járt a fejében éppen, az időpont hol túl későinek, hol meg túlságosan is korai-
nak bizonyult. Néha biztosra vette, hogy barátja már nem jön, mert vagy teljesen
elfelejtette, mit ígért, vagy úgy ítélte, ha már idejében megérkezni nem tudott, az
éjszaka közepén semmiképp nem zavarja, néha pedig meg volt győződve róla,
hogy még mindig az újságelosztóban ül az állomáson, vagy a hotelportással a
Komlóban, ahová betérni éjjeli járatai közben a másik nem mulasztott el soha, és
számolgatni kezdte, ha így van, s épp most jutna a dolog az eszébe, vajon meddig
tart, míg onnan ideér. Aztán később volt olyan is, hogy sem arra nem gondolt, "már
háromnegyed", sem arra, hogy "még mindig nincs négy", mert úgy hallotta, vala-
ki kopogtat az ablakon, gyorsan kisietett hát a kaput kinyitni, kinézett, megállapí-
totta, hogy az a bizonyos farsang, a mozi és a Komló magasságában látható vilá-
gosságból, s egy nagy csapat körülötte ácsorgóból ítélve, tényleg nem maradt el,
csalódottan visszatért, s elfoglalta a helyét megint. Megfordult benne olykor az is,
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hogy talán míg őt elnyomta az álom, Valuska itt járt, de mert a kopogásra senki
nem felelt, nem erőltette a dolgot, és hazament; vagy, töprengett Eszter, mint nagy
ritkán megesett, leitatták a "farsangon", vagy - ahová mindennap eljárt - a Hagel-
mayerben, s szégyellt volna így állni elé. Figyelte a hol vánszorgó, hol meg túl-
ságosan is sokat jelző mutatókat, lefeküdt, felkelt, időnként megrakta a két kály-
hát, aztán a szemeit dörzsölve, nehogy elaludjon ismét, abba a karosszékbe tele-
pedett, ahol délutánonként Valuska ült. De nem bírta sokáig, fájni kezdett a dere-
ka, sebesült bal keze égett, ezért hamarosan úgy döntött, nem vár tovább, majd
nem sokkal utána meg: hogy ha mégis, csak addig, míg a nagymutató a tizenket-
teshez ér - amikor egyszer csak arra riadt föl, hogy az óra hét után kilenc percen
áll, s hogy ugyanakkor mintha valaki most tényleg megzörgette volna odakint az
ablaküveget. Felállt, visszafojtott lélegzettel bclefülelt a csendbe, mert ezúttal ha-
tározottan meg akart bizonyosodni afelől, hogy nem képzelődik, s hogy nemcsak
elcsigázott érzékei játszanak vele megint, de a második kopogtatás minden kétsé-
gét eloszlatta, sőt szinte elsöpörte a virrasztás fáradalmait is, így, amikor kilépett
a szalonból, és a kulcsot máris előhúzva a zsebéből végigsietett a folyosón, küz-
delmes ébrenléte újból visszanyerte az értelmét, s ő olyan frissen és boldog izga-
lommal ért ki a kapuhoz a lélegzetelállító fagyban, mintha a várakozás végte-
lennek tűnő órái most már csak arra volnának jók, hogy beszámoljon majd
róluk a vendégnek, aki - mit sem tudván arról, hogy nem vendég lesz itt, hanem
maga is lakó -lám, fordította cl a kapuzárban a kulcsot, mégis megérkezett.


