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A fecskék délre szállnak
I
Az igazgató bedugta bozontos, nagy fejét az ajtón.
- Megkaphatnám tőled néhány órára az új beruházási terveket?
László Sándor főmérnök arcán halvány csodálkozás tükröződött.
- Természetesen...
Mielőtt azonban felállt volna, az igazgató az ajtóból gyors léptekkel a szemközti falhoz sietett, és leakasztotta a terveket. Mindig oda függesztette ki a főmérnök az ajtóval szemközti falra. Lassú, szinte álmos mozdulattal göngyölte össze, majd a hóna alá csapva az ablakhoz lépett. A vállalat székháza a Duna pesti oldalán magasodott, az irodák ablakaiból szép kilátás nyílt Budára, a hegyekre, amelyek fölött most tavaszi felhők gomolyogtak.
- Alighanem zivatar készül! - mondta az igazgató, anélkül hogy visszafordult volna; homlokát az ablaküvegnek nyomta, és a Szabadság-hegy fölött kavargó felhőket nézte. A televíziós adótornyot már az eső sűrű szürke fala takarta el a szem elől. A Duna vize sötétszürke mozdulatlanságba merevedve várta a közeledő vihart.
László Sándor is az ablakhoz lépett, és az igazgató mellé állt. Olyan intenzíven érezte most a feléje áradó pipabűzt, hogy hányinger fogta el. Kovács Kálmán igazgató ugyanis folyton pipázott, most is a szájában volt a pipa, de nem égett. Ruhája is árasztotta magából a mocskos pipafüstöt; fogai sárgák voltak a nikotintól, kabátjának elején, nyakkendőjén állandóan pernye szürkéllett, ami a pipából hullott ki.
A főmérnök nézte az ablakon át a közeledő zivatart. A Bem rakparton mozdulatlanul álltak a fák.
- Van valami észrevételed a tervekkel kapcsolatban? - kérdezte a főmérnök kissé rekedten, mert nem tudta, mit akar tőle az igazgató.
- Á, semmi. Csak még egyszer megnézem.
Kifelé indult, az ajtóból visszafordult, mint akinek éppen most jutott valami az eszébe. Olyan, mint Columbo hadnagy a tévékrimikben, villant át a főmérnök agyán, s ezen elmosolyodott. Olyan ügyetlenül is mozog.
- Az ám, majd elfelejtettem, az öreg szeretne veled beszélni. Kelemen miniszterhelyettes. Az előbb szólt át. Arra kér, légy szíves, ugorj be hozzá holnap reggel.
Hirtelen becsukta az ajtót. László Sándor egy ideig dermedten állt a szoba közepén, annyira meglepődött. Kelemen miniszterhelyettes, akit a vállalatnál mindenki csak öregnek hívott, kedvelte őt. Kétszer beszélt már vele, amióta főmérnöke a vállalatnak. Megértő, jóindulatú, kedveli az újat, nem retten vissza a merésztől sem, igazán “jó fej”, ahogy mondanák róla a mai fiatalok. Valóban remek koponya. De ha beszélni akar vele, akkor miért nem őt hívta fel? Miért kell az igazgatóval üzengetnie? És miért csak így mondta ez a tömény pipafüst-ember, hogy “az ám”! Csak úgy mellékesen: az ám, az öreg beszélni szeretne veled. És látod, általam kér, hogy látogasd meg. Mi ez?
Hirtelen sötét balsejtelme támadt. Ez az odavetett “az ám” sehogy sem tetszett neki. Valamit kavarnak körülötte. Eddig csak sejtette, most már bizonyos benne. Különben miért akar vele beszélni a miniszterhelyettes? Kovács Kálmán igazgató, akivel üzent, bizonyára tudja. De ha tudja, miért nem mondta? “Te Sanyi, az öreg szeretné tőled megkérdezni...” Vagy valami hasonló. De csak így, “az ám”...
Hirtelen mozdulattal a házitelefon után nyúlt. Zúgott fülén a kagyló, aztán Sárika hangját hallotta: “Kovács elvtárs éppen most ment el. Nem, már nem jön vissza.” Az ablakhoz lépett, még látta az igazgató fekete Chevrolet-jét, éppen akkor kanyarodott a Lánchídra. Budán lakott az igazgató, a Gábor Áron utca felső végén.
Jó - gondolta kissé elernyedve. Hát így is jó. Csak titkolóddzanak körülötte, ha úgy tetszik, őt ez egyáltalán nem érdekli. A miniszterhelyettes se érdekli, és semmi a világon. A munkáját mindig becsülettel elvégzi, mit akarnak tőle?
Homlokát az ablaknak nyomta, jólesett az üveg hűvös érintése. Állt így az ablaknál, szemben a közeledő viharral, és egy ideig semmire se gondolt. Aztán, mint az alvajáró, az ajtó melletti fogashoz botorkált, és leakasztotta a kabátját. A hivatalos idő ugyan még nem telt le, s ő ezt mindig betartotta, de most az egyszer nem érdekelte. Mi ez? Állt meg az ajtóban, önmaga is megrettenve ettől a lépésétől. Lázadás?
- Nem érzi jól magát, főmérnök elvtárs? - tekintett rá a szőke, aszott arcú Vidákovics Bözsi, aki a gépírója és titkárnője is volt egyben, előszobájában őrködve már a hatodik esztendeje. Ő főzte a kávét, ő szedte a szakszervezeti pénzt, és ő intézte az igazgatóság postáját. Az igazgatónak külön titkárnője volt, a karcsú, fekete Sárika, aki folyton csak az öreg kedvét leste. A pipás szörnyetegét! Ez az elnevezés most villant a főmérnök eszébe, és ezen akaratlanul is elmosolyodott. Pipás szörnyeteg!
Ennek a mosolynak belső, szűrt fényével az arcán állt meg Bözsi aggódó tekintete előtt.
- Nagyon is jól érzem magam, Bözsike. Csak unom egy kicsit a munkát. És a világot. Elmegyek.
Hivatalnoki alázattal kapta fel a blokkját a titkárnő, hogy feljegyezze: hová, merre, kihez, mikor? De a főmérnök nem mondta, csak mosolygott, és tréfásan odavetette neki, miközben szinte futva menekült az, irodából:
- Lehet, hogy moziba. Vagy a kocsmába. Futballmeccsre, Bözsike!
A hervadt arcú özvegy kezében remegni kezdett a ceruza. Ez szentségtörés. És nem is kétséges, hogy az ő bosszantására mondotta a főmérnök, mert mindenki tudja a vállalatnál, hogy irtózik a mozitól, rosszul van és behunyja a szemét, ha kocsma előtt visz el az útja, és sohasem látott még futballmeccset. Szóval, merő hazugság mindez, de azért valami rendkívülit mégis megsejtett mögötte. Ilyen korán még soha nem ment el az irodából a főmérnök, ok nélkül.
Leroskadt a kerek forgószékbe, és ölébe ejtett blokkal ült egy ideig, egész addig, amíg az ég hirtelen fel nem mordult. Távolról érkezett az égzengés, aztán egyre erősebbé vált. Befejezésképpen ez a régen hallott harsogó szimfónia éles csattanással zárult.
- Istenem, villámlik! - kapta a melléhez a kezét, s az ablakhoz lépett. Az eső akkor érte el a Duna vonalát. A túlsó partot már csak homályosan lehetett kivenni.
A főmérnök akkor lépett ki a kapun, amikor kitört a zivatar. Lobbanó villámfénnyel dörrent meg az ég, majd zuhogni kezdett az eső. Az első tavaszi vihar szakadt a városra ezzel a sűrű, langyos esővel. Tett néhány kacsázó lépést az utcán, aztán visszahúzódott a kapu alá. Gyalog jött be ma, élvezve a tavaszi napsütést, és nagy sétát szándékozott tenni hazafelé, de most ez a hirtelen támadt eső keresztülhúzta elképzeléseit. Az eső meg a pipás szörnyeteg “azámja”. Azon tűnődött, nincs utálatosabb dolog, mint amikor egy igazgató kövér és pipázik, s közben folyton borzas a feje, mert otthon felejti a fésűjét. Talán nincs is neki fésűje? Jólesett így kajánkodnia magában, miközben ferde nyakkal az eget kémlelte. A felhők koloncos ebekként loholtak el a város fölött, és az eső fala hirtelen áttetszővé vált, majd felvillant mögötte az ég kékje.
László Sándor az összefutott tócsákat kerülgetve lépkedett a sötétszürke ázott aszfalton, s az jutott eszébe, mi lenne, ha most betérne valamelyik, útjába eső kocsmába? Úgy érezte, nem is a madárarcú Bözsike rémítésére találta ki ezt az előbb, a szándék tudat alatt már régebben megért benne.
Kocsma nem esett útjába, de cukrászda igen, a Vörösmarty tér közvetlen közelében. Dupla konyakot rendelt. Egy hajtásra kiitta az aranyló italt, és melegség járta át egész testét. Úgy érezte, hogy neki tudna most menni az egész világnak!

Mire este, a szokott időben hazaért - mert másfél órát kószált a Belvárosban -, már minden harciassága elpárolgott. Kiszállt belőle, akár a füst, és a konyak adta hevület - háromszor ismételte meg a duplát - keserű görccsé gubancolódott a gyomrában. Kissé szédült. Fájt a feje. Széles mozdulattal vetette le a felöltőjét, csörtögött a fürdőszobában; kezet mosott, majd elfoglalta szokott helyét az asztalnál. Ica, a felesége minden este meleg vacsorát készített, mert nem fizetett be az üzemi konyhára. Hideget evett délben, Bözsike hozta fel neki a sarki közértből. Egy zsemle, tíz deka párizsi vagy gépsonka. Mellé néha egy szelet sajt. Szerette a kockasajtot. Ásványvizet ivott utána, ez volt az ebédje. “Pedig ma nagyon jót főztek az üzemi szakácsok, főmérnök úr! Sertéskaraj volt kelkáposztafőzelékkel! Nem kívánja?” Bözsike lelkendezésére tagadólag rázta a fejét. Az egész épület a kelkáposztafőzelék szagában úszott, akár egy nagy óceánjáró, aznap mindennek kelkáposztabűze volt, másnap meg babfőzeléké vagy lencséé. “Pedig felhoznám egy tálcán, főmérnök úr!”
Bözsike, ha egyedül voltak, mindig urazta. És ő nem szólt neki emiatt. Végeredményben olyan mindegy, hiszen nem ezen múlott Bözsike munkájának értéke. Kovács, a pipás szörnyeteg is igazgató úr volt.
- Mit főztél, Icám? - tekintett barátságosan a feleségére, aki rózsás pongyolában jelent meg az ajtóban, és tálat hozott egy tálcán magasra tartva.
- Nem találod el! Mibe fogadunk?
- Csirkepörkölt galuskával!
- Nem!
- Bableves csipetkével!
- Nem! Ne is erőlködj. Gulyásleves, krumplival, de habartam bele egy tojássárgáját is.
Letette a tálat, szedett a férje tányérjába a gőzölgő levesből, amely tele volt apró húskockákkal. Sándor nagyon szerette a gulyáslevest, ez volt a kedvenc étele. Kenyérrel ette, de a felesége vigyázott rá, csak egy szelet kenyeret tett a szalvétája mellé. “Nehogy pocakot eressz!”
A gulyásleves után - amelyből két tányérral evett - behozta Ica a rizsfelfújtat. Sárga vaníliakrémmel volt leöntve.
- Mi van ma? Névnap? Évforduló? - tekintett rá a férje, mert a rizsfelfújtat is szerette.
- Semmi. Se névnap, se évforduló. Tavasz van végre. Hallottad, hogy mennydörgött?
- Ajjaj, meg is áztam. Pont, ahogy kiléptem a kapun, a nyakamba zúdult...
Elhallgatott, a felesége rákapta a tekintetét. Lám, most elárulta magát. Az eső délután két órakor vonult el Budapest fölött, ő pedig négyig van hivatalban.
- Át kellett szaladnom a minisztériumba - hazudta. - De az öreg már nem volt bent. Majd holnap reggel ismét benézek. Nem tudom, mit akar...
Az utolsó mondatot már halkan, szinte csak magának mondta. Ica azonban nem vette észre hirtelen támadt zavarát, leszedte az asztalt, majd feltette a konyhában a kávét. A főmérnök sosem avatta be a feleségét abba a másik életbe, amelyet a vállalat falai között élt. Nem vitte haza az izgalmakat, a gondokat, oda akasztotta eljövet az ajtó mellé, a fogasra, amely a kabátját, felöltőjét vagy a kalapját őrizte. És Ica nem is érdeklődött soha, csak megszokásból tett fel néha egy-egy kérdést, amire tulajdonképpen feleletet sem várt, mint most is, amikor behozta a gőzölgő kávét.
- Nincs semmi újság?
- Az égvilágon - válaszolta, és kavargatni kezdte a cukrot a kávéjában. - Milyen újság lehetne? - tette aztán hozzá, és nyújtózott.
Ica ránézett, s a főmérnök úgy érezte, mintha egy kicsit fürkésző volna a tekintete. Vagy csak képzelődik? Észrevett talán rajta valamit?
- Sápadt vagy!
- Elfáradtam. Ma korán lefekszem. Nincs semmi a tévében?
- Mint általában - mondta csendesen az asszony, és lesöpörte a morzsát a terítőről. Kiment a konyhába. Ica nagyon szeretett a konyhában, az volt az ő igazi otthona. Csipkés, színes kis terítők szanaszét; a polcokon, a hűtőszekrény tetején; a kékre festett falakon dísztányérok, a tálcákon alátétek, az asztalon kockás, vasalt abrosz, középen porcelán figurával. És virág. Oda vitte be mindig a virágjait, mert a konyhában élte le fél életét ez a sápadt, szőke asszony.
A férfi figyelte a csörtögést, ami kihallatszott. Most elmosogat. Soha nem hagyja mosatlanul az edényt, olyan a konyhája, akár a patika. Ica falusi lány, egy gazdag malomtulajdonos egyetlen lánya. Tiszasori, ott született Sándor is, egy faluból valók. Apja kőműves volt, falusi házakat épített kispénzű embereknek, később Kunházára járt a mélyépítőkhöz. A vasútállomáson érte a szerencsétlenség: ittas volt, halálra gázolta hazafelé jövet egy személyvonat. Édesanyja nevelte fel, aki eljárt mosni, takarítani, és taníttatta is, s mivel jófejű gyerek volt, később kollégiumba került, és ösztöndíjat kapott. Kitüntetéssel szerezte meg az építészmérnöki diplomát. Gyermekkora óta építeni akart, mert apja gyakori mondását sosem felejtette el: “Nincs szebb dolog a világon, mint házat, otthont építeni!...” Aztán mégse otthonokat épített, mert a vállalat, ahová került, gyárak tervezésével bízta meg. Pedig benne a hatalmas csarnokok helyett apró, meleg otthonok, kis lakások terve élt.
Icát már gyermekkorában megszerette. A lányt nem lehetett szépnek mondani, bár külön elemezve arcának részeit, nem volt csúnya sem az orra, sem az álla; az arca szabályos, homloka domború. Mégis, hiányzott belőle az, ami megfogja a férfiakat. Ezt igyekezett pótolni asszonyi jóságával, gondoskodó szeretetével. Kunházán is együtt jártak középiskolába, Ica egy osztállyal alatta, s amikor leérettségizett, visszament Tiszasorra, mert időközben meghalt az édesanyja, és neki kellett átvennie a háztartás vezetését. Dolenik Károly, a valaha dúsgazdag malomtulajdonos szerény kis falusi házban húzódott meg, már akkor is teljes visszavonultságban élt. A katolikus kántor és Nezvál hentes járt el hozzá ultizni vasárnap délutánonként, ha nem volt temetés.
László Sándor minden vasárnap hazakísérte Icát a moziból. A lány egyszer behívta. Apja dörmögve fogadta a köszönését, nem volt valami túl barátságos hozzá. Már egyetemista korában, amikor egyszer ott találta őket a kiskert lugasában, ahol Szabó Lőrinc-verseket olvastak, Dolenik félrehívta Sándort. “Idefigyeljen, fiam. Tudja, hogy ki vagyok. Ica egy volt malomtulajdonos lánya. Nem jó fényt vet ez magára. Derékba törheti a karrierjét!” Sándor akkor nem válaszolt semmit, de nem maradt el a háztól. És amikor megkapta a diplomát, megkérte Ica kezét. “Jól meggondoltad, fiam?” “Jól. Nem érdekel, mit mondanak. Ica arról nem tehet, hogy malomtulajdonos volt az apja.”
Szerelem? Talán nem is volt igazi szerelem. Ica rendes asszony, ellátja mindennel, mellette áll, aggódik érte, és vele örül. Apja már régen meghalt, a házat eladták, abból van az autó. A lakást meg akkor kapta, amikor főmérnöke lett ennek a nagyvállalatnak. Kétszoba-hallos lakás, az Ilka utcában, kis erkéllyel, parányi előszobával. De éppen elegendő nekik.
Behunyta a szemét, hazagondolt, az anyjára, a kertre, érezte meztéllábas talpa alatt a rét füvét, a langyos tócsákat, amibe belegázolt, míg futva szaladt a kis patak partján bókoló füzek felé.
- Nem alszol? - hallotta a felesége csendes, aggódó hangját.
- Nem - könyökölt fel az ágyban, és meggyújtotta a rekamié fölé szerelt lámpát.
- Bánt valami, Sándor? - könyökölt föl a felesége is. Csipkés szélű, halványkék hálóing volt rajta. A vékony selymen átütött rózsaszínű teste.
- Hazagondoltam. Anyámra. Meg a kertre. Ha vasárnap jó idő lesz, hazamegyünk. Akarod? Már virágzanak a kertben a cseresznyefák.
Az asszony nem válaszolt, csak nézte egy ideig, aztán kibújt a paplan alól, hóna alá kapta a kispárnáját, és átsietett Sándor rekamiéjához. Mellé bújt. Sándor izmos karjával átölelte, és selymes szőke hajába kuszált.

- Ébredj, hétalvó! - hallotta félálomban a felesége hangját. - Tudod, hány óra? Rögtön nyolc. Hozom a reggelit. Ma ágyban reggelizel, jó?
Sándor dörmögve ébredt, felnyitotta a szemét, egy ideig kábultan nézte a mennyezetet. Festetni kellene már a lakást, kormosak a falak. Aztán kikelt, az ablakhoz lépett, félrehúzta a függönyt. A fák harsogóan zöld rügyeiket bontogatták, szemben egy vadgesztenyefa már virágpompában állt. Az akácok majd csak később virágoznak, olyan akkor Tiszasor főutcája a négy sor akáccal, mintha menyasszonyi csokor lebegne fölötte. Méhek donganak, édes mézszag úszik a levegőben...
- Vissza, azonnal! - parancsolt rá a felesége, aki kipirulva hozta a tálcán a reggelit: pirítós kenyeret vajjal és baracklekvárral megkenve, s frissen főzött presszókávéból készített tejeskávét. Azt szerette Sándor, ha a frissen kicsepegtetett erős kávéhoz forralatlan tejet öntenek. Jó barnán, cukor nélkül itta. Ropogott foga alatt a pirítós kenyér.
- Miért vagy ilyen jó hozzám? - csámcsogta. - Úgy érzem magam, mint a beteg kisgyerek. Anyám hozta mindig ágyba a reggelit, amikor rosszullétről panaszkodtam.
- De ugye, most semmi bajod? - ült le a rekamié szélére a felesége, és égkék szemével ránézett.
- Az égvilágon! Sőt, nagyon is jól érzem magam. És köszönöm a reggelit. Légy szíves, készítsd ki a világosszürke öltönyömet. Azt veszem fel. Be kell mennem a minisztériumba.
Sándor ma kivételesen pengével borotválkozott. Minden héten egyszer pengét használ, egyébként villanyborotvát. Jobb szerette a pengét, frissebbnek érezte magát utána. Pitralonnal dörzsölte be a bőrét, és gyorsan felöltözött. Piros csíkos nyakkendőjének nagy csomót kötött, és ingének felső gombját nyitva hagyta.
Amikor a minisztérium lépcsőjén felfelé igyekezett nem győzve kivárni a liftet -, enyhe szédülést érzett. “Mi van velem?” - állt meg a fordulónál, a félemeleten. “Csak nem félek?”
II
- A miniszterhelyettes elvtárs várja.
Az “öreg” mosolyogva emelte rá a szemét, amikor belépett. László most közvetlen közelről ismét végigfuttatta rajta a tekintetét. Alacsony termetű, őszülő, magas homlokú, merész orrú, kemény tekintetű ember. Megtéveszti a szemlélőt, hogy ajka körül állandó mosoly fénylik. Ellentétben a tekintetével. De valahogy mégis harmonizál a kettő, s ez kölcsönöz arcának megnyerő bizalmat.
- Ne haragudjon, hogy ide kérettem. Fontos közölnivalóm van, László elvtárs. Üdvözlöm először is, s kérem, foglaljon helyet. Rágyújt? Ja, igen, maga nem dohányzik. Ennek külön örülök. Én se szeretem a füstöt. Egy konyakot talán? Azt se? No, akkor térjünk rögtön a tárgyra. Örömhírt szeretnék magával közölni...
László könnyű szédülést érzett. Mintha lebegne. Elvesztette súlyát minden tagja. Anyja könnyes szemét látja nagyon távol: “Fiam, felvettek az egyetemre!” Aztán érzi a rektor kézszorítását, amikor átnyújtja neki a diplomát. És egy másik pillanat, amikor kimondta Ica az igent, s a vállára hajtotta a fejét. Akkor érzett hasonló szédülést. Behunyja a szemét, és fut a réten, már alig kap levegőt, olyan gyorsan fut, elakad a lélegzete is. Most be kell szívni a levegőt. Aztán lassan kiengedni. A szíve felé figyel, de semmi különöset nem észlel. Ül a fotelban, a miniszterhelyettes mosolyog rá, nagyon barátságos.
- Kinevezték igazgatónak.
Az öröm bizseregve gyöngyözik a vérében, akár a pezsgőben a szénsav. Szólni akar, köszönetet mondani, de a miniszterhelyettes nem hagyja szóhoz jutni, folytatja:
- Egy másik vállalathoz. Vidékre.
Valahol valami elszakadt, s most zuhan lefelé, a mélybe, ismeretlen és irtózatos mélységek felé. Nem kap levegőt. Fel akar állni, de nincs hozzá ereje. Szóval ez az örömhír? A pipás lerázta, kifúrta, eltávolította. És akkor megrendezik ezt a látványos komédiát: menjen vidékre!
Szisszenve fújta ki magából a tüdejébe préselődött levegőt.
- Az én megkérdezésem nélkül? - tekintett összehúzott szemmel a miniszterhelyettesre. - És ha nem vállalom?
- Nem vállalja? - csodálkozott az öreg tekintete. - Miért, László elvtárs? Hiszen ez egy nagyszerű és igen megtisztelő megbízatás. Homokvár egyik legnagyobb építőipari vállalatának igazgatói széke nem megvetendő pozíció. Anyagilag is jobban jár, de én most nem erről akarok beszélni... A feladatáról, a vállalat szerepéről. Mi úgy láttuk, hogy arra a helyre egy igen... hogy is mondjam csak, belevaló, igen, ez a legjobb kifejezés: belevaló vezető kell. Hogy rendbe szedje a dolgokat...
- Ezek szerint a vállalat, amelyet kiszemeltek számomra, hogy is mondjam?...
- Mondja csak ki bátran. Gondokkal küzd a vállalat. Hátul kullog. Nem teljesítette a tervét. Már második esztendeje. Maga persze azt gondolta, hogy majd egy nagyszerű vállalat élére állítjuk. Nemde? Nos, miért váltanánk le egy jól működő vállalat igazgatóját? Hol itt a logika?
László mélyen beszívta a levegőt, aztán kifújta, hápogott, de nem szólt. Arra gondolt közben, hogy érzései nem csalták meg most sem. Lám, mégiscsak megfúrták. Az öreg pipásnak van valakije, rokona, ismerőse, akit az ő helyére akar ültetni, de hát kidobni őt mégsem lehet. Menjen hát vidékre. Süllyesztőbe vele. Vagy talán nem is a pipásnak van valakije, hanem a miniszterhelyettes szeretné elhelyezni valamelyik rokonát! De ahogy most az öreg szemébe nézett, ezt a gondolatot elvetette, ez nem lehet. Az öreg tekintete tiszta, becsületes, most kissé háborgó, villámokat szóró. Dorgálja őt. A hangja is meg a tekintete is. Vitatkozni nincs értelme. Beletörődni azonban nem akar ebbe. Mi ez? Úgy rendelkeznek vele, mint egy tárggyal? Maga itt nem felel meg, majd oda tesszük, arra a másik helyre?
- Nézze, miniszterhelyettes elvtárs! Erre nem tudok nyomban válaszolni. Váratlanul ért. Nem kételkedem jó szándékában...
Itt megnyomta a szót. Az öreg rápillantott, elmosolyodott. Aztán intett, hogy csak folytassa. Mondja csak bátran. Azt is mondhatja, hogy kételkedik. Kételkedjen csak. No, ki vele!...
- ...azonban nekem is lehetnek szempontjaim, belátja...
- Belátom. Rendben van. Gondolkozzék. Három nap áll rendelkezésére.
- És ha nem vállalnám? Ha úgy látnám, hogy mégsem?... Akkor?
- Akkor természetesen tárgytalan. Marad a régi helyén, ahol igen értékes munkát végez. Homokvárra keresünk mást. Ha találunk...
Tehát mégsem fúrás. Nem a pipás keze van a dologban. Különben is a pipás rendes fickó, most röstelli magában, hogy meggyanúsította. Sosem volt vele nézeteltérése.
Felállt, az öreg a kezét nyújtotta. Amikor már az ajtóban volt, utánaszólt.
- És még egyet akarok mondani magának, László elvtárs.
A főmérnök visszafordult. Várta a folytatást. Most jön a nagy fúró. Ha nem vállalná. A szankció. Valami váratlan és nem várt fordulat. A bicska a hátába. Elmosolyodott, mert ismét Columbo hadnagyra gondolt, a tévéből.
- Azt akartam közölni magával - folytatta csendes hangon a miniszterhelyettes -, hogy teljesen szabad kezet kap Homokváron. Átszervezheti az egész vállalatot a maga kedvére... Viszontlátásra. Három nap múlva várom a válaszát.
Nem is tudja, hogyan botorkált le a lépcsőn, gyenge volt, remegett a lába, s az utcán szembefordult a cirógató tavaszi napfénnyel. Budáról friss szellő hozta az erdők és a virágzó gyümölcskertek illatát. Jó volna most nekifutni a kéklő hegyeknek, rohanni, mint otthon, gyermekkorában futott a réten, miközben a fák, a bokrok visszafelé futottak mellette, és elmaradtak a faluszéli házak, csak a kéklő messzeség hívta, csalogatta. Mi lehet ott, túl, nagyon messze, ahol már semmi sincs, csak a kékség, akár a tenger vize? Igen, a tenger, most annak is hallja a zúgását a szívében és a fülében, egész belsejében zúg valami.
Aztán nem a hegyek felé, nem Budára indult, s nem is az irodába ment vissza, hanem hazafelé sietett. Mit csináljon most bent? Felkapaszkodott egy buszra, a 7/c-re a Belvárosi Kávéház előtt, s behúzódott a hátsó sarokba, ahol jól meg tudott fogódzkodni.

Ruhástól feküdt a rekamién, nyitott ablaknál. Ica a szomszéd szobában zongorázott. Chopint játszott. Nagyon finoman, teli érzéssel, művészi emócióval, ellágyulva, beleélve magát teljesen a zenébe. Chopin a kedvence.
Holnap kell választ adnia a miniszterhelyettesnek, két nap múlt el a beszélgetésük óta. Beszélgetés? Nem is volt tulajdonképpen beszélgetés, hiszen ő majd egy szót se szólt, véleményt se nyilvánított. Kész tények elé állította az öreg. Azóta érdeklődött: a homokvári építőipari vállalat egyike a legnagyobb megyei vállalatoknak, lakóházakat tervez és épít, most éppen a Sugovica partján vonultak fel a gépesített brigádok. Megkönnyíti a helyzetét, hogy a régi igazgatót már egy hónapja leváltották, visszament régi helyére, alacsonyabb beosztásba, de nyilván azonos fizetéssel.
Mert ez így van, gondolta keseregve. Ha valaki nem felel meg, akkor máshová helyezik, lehet, hogy olyan helyre, ahol még annyira se konyít a munkához, de javadalmazásának érintetlenül hagyásával. Nehogy megsértődjön. Mert mi lenne akkor! Ha valaki nem felel meg, azt miért nem küldik el? Csinálja azt, amihez ért. Ha nem ért semmihez, akkor menjen kapálni!
Ezen elmosolyodott. Régen, faluhelyen mondták ezt: “Menjen kapálni!”, s ez azt jelentette, hogy az illetőt semmi másra nem lehet használni. De ma már nem kell kapálni, vegyszerekkel irtják a gazt a szántóföldeken. És a vegyszerezéshez szakemberekre van szükség. Hová menjen hát egy olyan ember, aki nem felel meg a rábízott feladatnak, aki nem tudja betölteni a munkakörét?
Tologatják így egyik helyről a másikra, mert aki egyszer már igazgató volt, az nemigen adja lejjebb, legfeljebb főosztályvezető lesz, vagy főmérnök vagy főmunkatárs. Közben a kár, amit nemtudásával okoz, gyakran sok százezer vagy millió forintra rúg. De hát, ugye, jó ember, rendes ember, becsületes ember, ne bántsuk! Csakhogy az senkinek se jut eszébe, hogy a vállalatok élére nemcsak jó emberek meg csak rendes emberek kellenek, hanem olyanok elsősorban, akik értenek is a dolgokhoz.
Homokváron a lakása tehát megvolna, háromszobás, összkomfortos, modern lakás a Leninvárosban, az új lakótelepen. Kitakarítva, újrafestve várja az új igazgatót. De ő még most sem döntött, két nap óta vitatkoznak, civódnak és marakodnak itthon a feleségével. Ica menne, ő sosem szokta meg Budapestet, szereti a vidéket, s bár Homokváron még sosem járt, azt mondja, szívesen költözik oda. Három szobára vágyott mindig, hogy neki külön szobája legyen végre. A zongorával. Anyjáról maradt rá a zongora, az egyetlen bútordarab, amihez még most is csökönyösen ragaszkodik.
Amikor összeházasodtak, s felkerültek Pestre, minden régi kacatot eladtak, elajándékoztak, új bútort vásároltak. Ica semmi mást nem hozott magával, csak ezt a zongorát. Akkor ő rá akarta beszélni, vegyenek helyette pianínót, az jobban elfér a szűk lakásban, de nem, Ica nem akart megválni a régi zongorától. Az pedig szinte teljesen lefoglalja most az egyik szobájukat, nincs is más a szobában a zongorán kívül, mint két biedermeier szék egy kis asztalkával és a sarokban egy pohárszék. Ezt a bizományiban vették. Tele van csecsebecsével, porcelánnal, csipkével, tányérokkal, kristálypoharakkal. Ez volt az összes megmaradt vagyona Dolenik volt malomtulajdonosnak.
A másik szoba teljesen modern, két rekamié van benne, egy ülőgarnitúra, szétnyitható lengyel gyártmány, a sarokban íróasztal, mögötte könyvespolccal. “Neked berendeznénk egy férfiszobát, új bútorral, én mennék a zongorámmal a másik szobába, s a harmadik megmaradna közös hálónak. Vagy nem akarsz közös hálót?” Így tervezgetett még tegnap Ica, de Sándor nem adott határozott választ. Többször is feltette a feleségének a kérdést, anélkül hogy választ várt volna: véleménye szerint nem több Budapesten egy főmérnök, mint Homokváron egy igazgató? Az asszony nem értette a kérdést, amit szamárság így feltenni, mert hogyan is lehetne rá válaszolni?
Miért másodrendű ember az, aki vidéken él? - kérdezte önmagától befelé fordulva, érzéseit figyelve, de erre ő sem tudott választ adni. Hiszen végeredményben ő is vidéken született, egy kis faluban, és csak harmincéves korában került a fővárosba. Most negyvenkét éves. Tizenkét esztendő alatt fővárosi lett? Miért nézi le a pesti ember a vidékit? Vagy ez nem más, mint előítélet a vidékkel szemben? Hogyan lehetséges összeegyeztetni mindezt azokkal a szép álmokkal, amelyek gyermekkorát hozzák folyton vissza: otthon fut a réten a faluban! Igen, mert Tiszasor az nem vidék, az: szülőhely, ami mindent megelőz. Még Budapestet is; legyen akármilyen kis falu, sáros utcákkal, koszos, vertfalú házakkal. A szülőfalu csak az igazi otthon, mert oda megy az ember haza. Máshol lehet lakni, de ott csupán lakása van az embernek. Ha azt mondanák neki, hogy költözzön Tiszasorra, talán könnyebben elhatározná magát.
Holnap választ kell adnia. Mit válaszoljon? Hiába figyeli Icát, az csak zongorázik, Chopint játszik és mosolyog. Mert hogy ő nem bánja. Homokvár nem a világ vége. Igen, nem esik messze Pesttől, már így méri a jövőt, kilométerekben; mindössze nyolcvan-egynéhány kilométerre az Édentől délre, egy óra alatt felér autón Budapestre, az elveszett Paradicsomba. Hatkor elindul, hétre színházban van, s színház után még meg is vacsorázhat Budán egy kis vendéglőben, éjfélre hazaér. És mi baja lehet egy igazgatónak Homokváron? Beválasztják a városi tanácsba, lehet, hogy a pártbizottságba is, ha felszólal valahol, a megyei lap megírja, az utcán megsüvegelik az emberek, s azt mondják: itt megy az új igazgató. De Pesten a kutya se ismeri. Vagy talán éppen ezért ragaszkodik Pesthez?
Egy kicsit úgy érzi, számkivetés előtt áll. Mint akit az angyal lángpallossal kizavart a Paradicsomból, s most nem tud mit kezdeni. Hová tartozik? Kinek szóljon?
Chopin-etűd, nem is tudja, hányadik opus, körüllengik a hangok, táncra perdülnek, könnyedén libbennek, akár a lepkék, előbb egy fehér lepke, aztán két színes, kergetőznek, magasra röppennek, aztán leereszkednek egy virágra, harmatos rózsára, talán remeg a szárnyuk, éppen alig észrevehetően remeg csak lepkeszárnyuk. Chopin.
Megszólal a telefon, a lepkék elröppennek, eltűnnek, csend lesz a szobában, Ica veszi fel a kagylót, aztán hozza neki, tenyerében dajkálva a készüléket.
- Ki az? - kérdi csak a szemével, felkönyökölve a rekamién.
- Sebők! - fogja be Ica a kagylót.
László élénken kap a kagyló után, akár a fuldokló a mentőöv után. Ez talán kirántja az örvényből, amelybe már-már alámerült. Sebők válaszát várja egész délután.
- Nos? - kérdi remegő hangon, és arca olyan most, mintha kőből lenne. Még pillája se rebben, úgy várja a választ. A válasz azonban késik. És ez rossz jel. A vonal túlsó végén hallja a szobában a neszeket, ajtó csapódik, hangosan szól a közelben a rádió.
- Nos? - kérdi most már türelmetlenebbül, és hirtelen feláll.
- Kérlek, Sanyikám, ne haragudj, de...
- Mit de? - vág bele kivörösödve az izgalomtól. - Mit de? Mondd már!
- Ágnes, tudod... Hiszen ismered. Ő olyan... hogy is mondjam?... Városi lány. Ő határozottan ellene van. Remélem, nem haragszol...
- Jól meggondoltátok? Egy főkönyvelői állás, szép lakás, autó...
- De a gyerek, tudod, a Pisti miatt is nehéz... Nagyon nehéz. Az idén érettségizik.
- Hát Pistit már nem kell pelenkázni, megáll ő a maga lábán is. Különben, két hónap múlva utánatok jön...
A túlsó oldalon csend támadt. Süket csend. Sebők István tenyere befogta a hallgatót. Most vitatkozik Ágnessel. Vagy valakivel. László türelmesen vár.
- Kérlek, majd visszahívlak. Később. Vagy holnap.
Megszakadt a vonal. Ágnes biztosan lenyomta a kagylót. Mert Ágnes harcias. László alig ismeri, egyszer találkoztak mindössze. Sebőkkel együtt járt iskolába. Sebők parasztgyerek, Ágnes úrilány, ahogy mondani szokás. Egy erdélyi nemes lánya, Kolozsvárról. Sebőköt szereti, mert az már a gimnáziumban mellé szegődött, s nemcsak barátja volt, de olyan apródféléje is. Egyszer iskolai előadáson ő volt a herceg, Sebők meg az apród. Mintha ezt a régi előadást játszanák azóta is, Sebők követi, mint az árnyéka. Most is egy helyen dolgoznak, Sebők a bérosztályon. Tegnap szólt neki, jöjjön vele Homokvárra, megteszi főkönyvelőnek. Hiszen azt mondta az öreg, hogy szabad kezet kap. Sebők legalább nem fúrja, s mindjárt úgy kezdheti új helyén, hogy mellette áll egy jó barát. Ágnes ellenállására azonban nem számított. Persze, Ágnes úrilány.
Dühösen csapta le a telefont, és hanyatt vágta magát a rekamién.

Ágnes nagyon határozott volt, amikor a kagylót kikapva a férje kezéből a villára nyomta, s ezzel megszakította a vonalat.
- Mit hebegsz, makogsz összevissza, Pistike, meg érettségi, meg tudomisén! Mondd meg egyszerűen, hogy nem, és kész! Nem mersz neki nemet mondani?
- Nem érted te ezt, Ágnes - szólt szelíden Sebők, s szinte elfehéredett az izgalomtól, ami belülről vacogtatta. Ennek a nagy feszültségnek külső jeleként csak a szája széle remegett. - A karrieremről...
- Karriered, karriered! Milyen karriered lehet neked, mondd? Soha nem lesz belőled semmi, mert tutyimutyi vagy. Nincs benned erély. Milyen karrierről beszélsz? Főkönyvelő leszel egy vidéki vállalatnál! No és akkor? Mi van aztán?... Bumm. Főkönyvelő. Én meg kijárok a piacra, veszekszem a kofákkal, hozom haza a szatyrot, főzöm az ebédet, mosok, takarítok. Te meg eljársz kuglizni esténként, és nagyokat kurjantasz, ha eltalálod a bábut. Nem akarom ezt az életformát. Nem megyek vidékre, nem, érted?
- Neked merőben téves elképzeléseid vannak a vidékről, édesem - próbált kedélyeskedni Sebők, de nem sikerült neki, mert rekedt hangja inkább ingerült volt, mint kedélyes. És Ágnest ez még jobban felbőszítette.
- Tulajdonképpen mi közöd neked László Sándorhoz? Mert régen együtt rúgtátok a labdát valahol a Tisza-parton, azért nem vagy te köteles úgy táncolni, ahogy ő fütyül. Szolgalélek vagy, nincs benned semmi önállóság, a legkisebb határozottság sem. Menjen csak László igazgatónak Homokvárra! Őt nevezték ki! Őt váltják le, őt vonják felelősségre, ő viszi vásárra a bőrét. Mit tudod te, hogy mibe akar belekeverni ez a László? Ismered te egyáltalán?
- Ugyan már, Ágnes! Rémeket látsz! Mibe akarna belekeverni? Jól ismerem, gyermekkorom óta ismerem. Jóba vagyunk. Persze, őt nevezték ki igazgatónak, de ő magával visz. Főkönyvelőnek. Ha itt maradok ennél a krejzlerájnál, sosem lesz belőlem főkönyvelő. Nem érted? Olyan ember lesz a főnököm, akit ismerek. Aki megbecsül.
- És te majd szemet hunysz minden disznósága fölött. Ismerem én ezt. Puszipajtás az igazgató meg a főkönyvelő. Pistukám, légy szíves, írd ezt a veszteség rovatba. És te oda írod.
- Egyáltalán nem ezért akarja, hogy vele menjek.
- Hanem?
- Csak... Hogy ne legyen egyedül... gondolom. Idegen környezetben, ismeretlen emberektől körülvéve egy hatalmas vállalat élén. Tudod, mit mondott? Hogy autót is kapok. No, nem úgy, hogy hivatalból. Az természetes. A főkönyvelőnek jár a gépkocsi. Hanem hogy kijárja, s vehetünk. Részletre. A részleteket meg majd a kilométerpénzből törleszthetem. Végeredményben így csak a negyedébe kerül... A vállalat előlegezi. És aztán tudod, ha az embernek saját kocsija van, képzeld csak, Ágnes! Te is megtanulsz vezetni... Feljárhatsz Pestre, amikor akarsz. Beugrasz a kocsiba, egy óra múlva a Belvárosban kószálsz.
- Csudaklassz, fater! Kocsi? - szólalt meg ebben a pillanatban Pistike, aki észrevétlenül lépett be, abbahagyva a tanulást a konyhában, ahová anyja kitelepítette. - Én is megtanulok vezetni, a srácokat kirázza a hideglelés...
Ágnes harciasan felé fordult. Szigorúan ráncolta a homlokát, de örült, hogy Pistike benyitott, mert az autóra nem tudott volna mit válaszolni hirtelenében. Váratlanul érte.
- Menj ki és tanulj, mert ha megbuksz az érettségin, akkor kicsaplak... Mehetsz inasnak.
- De mama, képzeld, saját autónk lesz... Mit dilizel és nyomod a sódert azzal az óhéber dumával, hogy Pest meg jajistenem. Hát mi jó van itt nekünk? Soha egy kanyim, semmi dugasz, felkopik az állam, a Janicsek Tominak főkönyvelő a papája, és tele van dohánnyal.
- Elég volt, nem vagyok kíváncsi a véleményedre meg a Janicsekre.
- Elfojtod más véleményét, terror alatt tartod a családot! - dünnyögte Pistike, és kiment. Sebők hallgatott, nem érdemes kiélezni a helyzetet. Ágnes ideges. És jól meg kell gondolni a dolgot, lehet, hogy neki van igaza. Miért szólt éppen neki László? Valóban csak azért, mert kedveli? Önzetlenül? Nem, nem számításból, annyi bizonyos. Ismeri jól Lászlót, különben nagyon rendes ember. Egy kissé fölényes ugyan vele szemben, de ilyen volt már diákkorában is. Határozott ember. Igen, herceg, mint abban a szerepében, s ő meg csak az apródja. Így van ez az életben is. Lám, új igazgatóra van szükség, s akkor nem őt veszik elő, mert rá senki se gondol, hanem László Sándort. Miért nem száz másikat? Hiszen László nem kimondottan zseni. De van benne valami, ami lenyűgözi az embert. Valami határozottság, erő, valami, ami másokból hiányzik. És ő szívesen elmenne vele Homokvárra. Főkönyvelőnek.
Csattanva csukódott be az előszoba ajtaja. Sebők benyitott a konyhába, a viaszosvászonnal leterített asztalnál, ahol étkezni szoktak, Pistike tanult, kirakta füzeteit és könyveit maga elé.
- Anyád? - kérdezte tőle halkan.
- Most viharzott el.
- Nem tudod, hová?
- Ahová ilyenkor szokott. Hazaszaladt a grószihoz. “Jaj, apukám, adj már tanácsot” - utánozta az anyja hangját.
Sebők dühösen berántotta az ajtót, s állt egy darabig lehorgasztott fejjel, aztán nagyot sóhajtva bement ismét a szobába, elővette a tegnap félig megfejtett keresztrejtvényt, és a fotelba roskadt.
Ágnes, ha viharba kerül, ha összevesznek valamin, akkor mindig hazarohan. Apja ügyvéd, ősz hajú, kicsit orrhangon beszélő erdélyi nemes, a kolozsvári Akáczok leszármazottja. Sebők nem szereti, sőt ki nem állhatja az öreget, s ha teheti, akkor elkerüli a vele való találkozást. Nagyképű, öntelt, tele nosztalgiával a régi világ iránt, amikor még ők is a történelem színpadán mozogtak. “Tudod, fiam, amikor megállt a kúria előtt a négylovas hintó, akkor összeszaladt a pórnép...” - szokta mesélni, s ilyenkor a pórnépet megnyomta, Sebőkre tekintve. Semmi kétség, Sebők is közéjük tartozik, a pórnépek közé, akik szájtátva bámulták a nemes Akácz család hintaját. Ha volt egyáltalán hintaja, de lehet, hogy mindez csak az öreg fantáziájának szüleménye, a nemesi kúriával együtt, amelynek a mese szerint fehérre festett, magas vaskerítése volt és a hintófeljárót örökzöld bukszusok szegélyezték. A nyírt pázsitot állandóan öntözték, s volt a kúriának egy díszes pálmakertje is.
Sebők tettetett áhítattal hallgatta mindezt, miközben alig várta, hogy szabaduljon apósa lakásából, amelynek még a levegője is nyomasztotta. Tele volt régi kacattal, szalagokkal, tekercsekkel, porcelán figurákkal, meghívókkal, régi emlékekkel abból a letűnt “szép” világból, az Akáczok világából.
Ágnes elütött az apjától, sosem emlegette a múltat, a hintót, a kúriát: talán el sem hitte. Ő már itt született Budapesten, ahová az első világháború után menekültek a szülei Kolozsvárról. Anyja nevelte, aki korán meghalt. Ő maga se volt erdélyi nemes, egyszerű parasztlány csupán, akit Akácz magával hozott a világháború után, és Budapesten vett feleségül. Hogy majd gondozza valaki, ha megöregszik. De az asszony tüdővészben korán meghalt, s az árván maradt Ágnessel senki nem törődött. Szinte vadon nőtt fel, a város nevelte, az utca, a macskaköves óbudai terek, a Duna-part, a Víziváros, a régi Tabán zöld pázsitos temetője volt az élettere, ahol a Rácz-fürdő környékén órákig el tudott sétálgatni. Ott ismerkedett meg Sebőkkel is. Keresztrejtvényt fejtett egy padon ücsörögve, az volt a szenvedélye a szőke, lányos képű egyetemistának. Ágnes is azon a padon ült, s egyszer megkérdezte tőle, szinte önfeledten: “Öt betűvel istenség. U a vége.” Ágnes nyomban válaszolt: “Visnu.” A fiú ránézett: “Maga ismeri a mitológiát?” “Azt nem. De a hindu istenekről olvastam.” Ekkor Sebők azt mondta: “Tudja, hogy maga hasonlít a hindu istennőkhöz?” Ágnes ezen nevetett, tetszett neki ez a bók, bár badarság volt tulajdonképpen, hiszen benne véletlenül sem lehet felfedezni egy halvány keleti vonást sem. Fekete, szép, szabályos, kissé kerek arcú, fitos orrú, magas homlokú, ívelt szemöldökű, akinek vidámság bujkál a tekintetében, de különben végtelenül komoly. Mint ahogy egy családfenntartóhoz illik. Abban az időben apja nem folytathatta az ügyvédi gyakorlatot, valami szabálytalanságot követett el, s ő, Ágnes, tartotta el szerény tisztviselői fizetéséből. “Ha őseink ezt látnák, megfordulnának a kriptájukban!” - mondogatta az öreg ügyvéd, de azért szemrebbenés nélkül zsebre tette minden elsején leányának fizetését. A pénzt ő kezelte.
Sebőköt pedig szívből utálta.

Mert ki ez a Sebők? Hogy jön ez a fiatalember ahhoz, hogy az ő lányának udvarolni merészeljen? Hát még amikor megtudta, hogy Sebők István egyszerű parasztcsaládból származik. “Egy ilyen közönséges jöttment akarja az én lányom? Hát abba sose egyezek bele!”
Ágnes azonban nem törődött az apjával, meghallgatta, bólintott rá, aztán csinált mindent a maga feje után, ez esetben találkát beszélt meg Istvánnal. A Fogas étterem előtt találkoztak, onnan gyalog fölsétáltak a Vörös Csillag-szállóig, majd a kisvasút mellett a Normafáig.
A lánynak nagyon megtetszett Sebők őszintesége. “Mondja, ha most azt mondanám magának, hogy legyen a feleségem, akkor mit válaszolna?” - állt meg a fiú egy fa alatt, és szembefordult a lánnyal, akinek mezei virág volt a kezében. Haját összekócolta a szél. Hátrasimította a tenyerével, és azt válaszolta: “Igent mondanék magának!... És maga erre mit tenne?” A fiú válasz helyett átfonta a derekát, és megcsókolta. Aztán szótlanul ballagtak tovább, végig a Konkoly-Thege úton az Úttörővasút csillebérci megállójáig, majd onnan vissza a Normafáig, ahol leültek az udvaron egy sörre. Hazafelé pedig autóbusszal jöttek. A Moszkva téri végállomásnál Ágnes Istvánba karolt. “Most jöjjön velem, és mondja el ezt az apámnak is!”
Sebők megrettent, zavartan pislogott a kipirult lányra, menekülni szeretett volna. “Vagy meggondolta magát? Mégsem akar feleségül venni?” Sebők elindult vele. Akácz doktor magára erőltetett nyugalommal hallgatta meg István dadogva elmondott leánykérőjét, s nem válaszolt. Mintha nem is hallotta volna. Ha valami nem tetszett neki, akkor mindig úgy tett, mintha nem hallaná. Ez a legjobb politika. Nem kell válaszolnia.
Akáczék a Vérhalom utcában laktak, utcára néző kétszobás lakásban. A kisebb szoba volt Ágnesé, a fiatalok oda bevonultak. Ágnes kávét főzött, konyakot hozott, és megkérdezte: “Aztán hogyan képzeli, István? Mennyi is a maga fizetése?”
Sebők kínos pillanatokat állt ki. Tetszett neki Ágnes, gyakran sóvárgott utána, néha epekedve, de arra sosem gondolt, hogy feleségül veszi. Egyáltalán nem gondolt a nősülésre eddig. Délelőtt megrészegítette a hegyi levegő és a lány kócos szépsége. Ha festő lenne, akkor úgy rajzolná meg a nagy élményt, ahogy ott állt Ágnes a fa alatt, virággal a kezében. Mögötte elmosódott lombú fák, zöld, vörös, sárga színárnyalatban, egész a mélybarnáig, háttérben az ég szikrázó kékjével, ami lehetne tenger is, valahol az Azori-szigetek világában. És megfestené azt a mozdulatot is, ahogy zilált haját hátrasimította a homlokából. A homloka fényét, a pillája rebbenését. Ha pedig zeneszerző lenne, akkor a hangját foglalná tavaszi himnuszba, s most nem tudja, mit mondjon, mihez kezdjen. Megkérte Ágnes kezét. Vajon érvényes ez a leánykérés? Igen, érvényesnek kell lennie, mert ebből a valóságból fakadó már Ágnes kérdése is. “Aztán, hogy képzeli, István? Mennyi is a maga fizetése?”
Átkozott és kínos helyzet, itt ül mellette az, akiért a szíve oly hevesen dobog, egy karnyújtásnyira, egyedül vannak a szobában, s neki arról kell józanul beszélnie, mennyit keres. A pokolba ezzel az egésszel. De Ágnes nem adja át magát az érzéseinek. (Azóta hányszor gondolt erre a percre, hogy felidézze, milyenek is lehettek ezek az érzések? Voltak egyáltalán érzései vele kapcsolatban Ágnesnek?) “Beszéljük meg nyugodtan, apára ne hallgasson, ez nem tartozik rá. Elvégre nagykorú vagyok.”
Aztán nevetett, habzó tej volt a száján a nevetés: “Háromezer forintra akar maga megnősülni? Családot alapítani? És hol fogunk lakni? Albérletben, Zsófi néninél, ahol most meghúzza magát? Bejárat a konyhán át, és külön pénzt számol fel a gázhasználatért?...”
Aztán hirtelen megkomolyodott, mert az ajtó nagy dörejjel kicsapódott, és megjelent doktor Akácz ügyvéd, az erdélyi nemes úr, kezében a vadászfegyverrel, amelynek csövét egyenesen Sebőkre irányította. Akkor meghűlt benne a vér, s kiverte a verejték, azt hitte, hogy vége. Az ügyvéd ujja a ravaszon volt.
Ágnes kiitta maradék kávéját, rágyújtott, kifújta a füstöt, majd csendes hangon, de nagyon határozottan azt mondta: “Ugyan, apám, minek ez a komédia? Hiszen töltényed sincs!” Az öreg erre restelkedve leengedte a fegyvert, és csak annyit mondott: “Meg is feledkeztem róla.”
Aztán visszahúzódott a szobájába, mint aki ezzel tudomásul vette a történteket. Ha szeretik egymást, hát mit tehet? - vonta meg a vállát. Csak azt várják meg, legalább, amíg az ügyvédi gyakorlattól való eltiltása lejár, hogy eltarthassa magát. Még fél évig rá van szorulva a lánya kétezer forintos keresetére.
Megvárták a fél évet, aztán megtartották az esküvőt. Akácz ügyvéd ragaszkodott az egyházi esküvőhöz. Utána egy budai kiskocsmában ebédeltek, szűk családi körben. Sebők édesanyja szemben ült Ágnes apjával, de Akácz úgy tett, mintha nem látná. Méltóságán alulinak tartotta, hogy egy parasztasszonnyal üljön egy asztalnál. Sebők édesapja kisparaszt volt, néhai jobbágyok ivadéka, fia már felkapaszkodott a városi emberek közé, mert most olyan világ van, hogy mindenki előtt nyitva az út. De ő, az erdélyi nemes, visszavonul sáncai mögé, elbarikádozza magát, őt nem érdekli ez a mai világ.
Jóízűen elfogyasztotta az ebédet, majd felállt, biccentett és elvonult. Sebők még egy üveg bort hozatott, majd a desszert után pezsgőt bontottak. Anyja sírva fakadt a boldogságtól. Ágnes megsimogatta a kezét, és azt mondta: “Néni, ne sírjon.” Mamának csak a gyerek megszületése után szólította. Pedig a mama adta oda nekik a vagyonát, hogy lakást tudjanak szerezni, s bebútorozni. Eladta előbb kis kertjét, fél hold szőlejét, majd a házat is, ahol lakott, de élvezettel. A fia hívta, költözzön fel hozzájuk, de csak a fejét ingatta. “Megleszek én már erre a kis időre abban a régi házban.”
Megszületett a gyerek, Pistike, és Ágnes azóta nem dolgozik. Ő neveli a gyereket, ha azt nevelésnek lehet nevezni, mert egyáltalán nincs rá semmi hatással: “Mama, ha még egyszer elpöttyented, hogy kúria, akkor eldobom magam! Hagyd a francba azt a régi kacatot. Kit érdekelnek a kutyabőrök? A grószi is olyan, mint egy naftalinos bekecs.”
A nagyanyját imádta, szerette a falusi életet, a nyarat mindig nála töltötte. Nagyapjához csak nagy ünnepekkor ment el, de anyjának azt is úgy kellett kikényszerítenie. A gyerek apja pártján volt, hiányzott belőle minden nagyzolási hóbort. Anyja szerette volna, ha jogot tanul, de mindannyian tudták - bár nem mondták ki -, örülnek annak is, ha leérettségizik. Nem szeretett tanulni. Mindenhez volt gyakorlati érzéke, megjavította a vízcsapot, a televíziót, a rádiót, s villanyt szerelt, tapétázott, de a matek nem ment a fejébe. Az irodalom nem érdekelte. Jóformán semmi se érdekelte, még az öltözködés sem, hetekig eljárt a rojtos szélű farmernadrágban, és könyörögni kellett, hogy megfésülködjön, vagy nyesse le a szakállát.
Most otthagyta könyveinek kupacát a konyhaasztalon, és benyitott a szobába.
- Milyen tanácsot adhat neki a grószi? Nem nyert meg soha egy pert sem az életében.
- Ne szemtelenkedj, jó? Menj vissza a konyhába és tanulj!
- Nincs kedvem.
- A tanuláshoz nem kedv kell, hanem akarat. Szorgalom.
- Gondolod, hogy felvesznek majd? Bevallom: engem nem érdekel az egyetem.
- Hogy mondhatsz ilyet? - ugrott talpra Sebők, és dühösen a földhöz vágta a képes lapot a keresztrejtvénnyel.
- Psszt! - tette szájára a mutatóujját a gyerek. - Jön a mama. A grószitól kapott jó tanáccsal.
Sebők gyorsan visszaült a fotelba, s úgy tett, mint aki teljesen belemerült a keresztrejtvényfejtésbe. Ágnes az ablakhoz lépett, összébb vonta a függönyt, várta, hogy a férje szól majd, megkérdezi, hol járt, mit intézett, de hogy az nem szólalt meg, ő kezdte.
- Akkor? - kérdezte. - Döntöttél?
- Terád vár a döntés.
- Én nem bánom. De feltételeim vannak. És egy kikötésem. Hogy nem maradunk három évnél tovább. És hogy nem adjuk fel a pesti lakást. Bármi történjék is, ide mindig vissza tudunk jönni...
Sebők egy percig némán ült, majd felállt, és a telefonhoz lépett. Lászlót hívta.

Ültek a konyhaasztalnál, Pisti a könyveket a konyhaszekrényre pakolta át összes jegyzeteivel együtt. Ágnes néha idegesen az órára nézett, amely a konyhaszekrény tetején ketyegett. Ősrégi ébresztőóra, még világháború előtti gyártmány.
- Addig beszéljünk meg mindent, tisztázzuk a dolgokat, míg László ideér! - jött hirtelen tűzbe Ágnes. Papírlap volt előtte, kezében ceruza. - Van legalább húsz percünk, amíg az Ilka utcából ideér, a Zenta utcába. Azt mondta, hogy rögtön indul?
- Azt mondta, ideugrik, hogy megbeszéljük, mert neki választ kell holnap adnia a miniszterhelyettesnek. És hogy máris indul. Ezt mondta.
Mind a hárman egyszerre kezdtek beszélni. Aztán egyszerre elhallgattak. Ez így nem megy. Józanul kell mérlegelniük a helyzetet. Ágnes végül beleegyezett, hajlandó lemenni Homokvárra. Nem most, nyomban, majd ha a gyerek leérettségizik, s lezajlik a felvételi is az egyetemen. Akkor majd a férje után utaznak. Nyárára. Ha megfelelő a lakás meg a környezet, akkor lehet, hogy ott is maradnak. De legfeljebb három évet. Tovább egy percre sem. Három esztendő vidéken, kész örökkévalóság. És addig pedig jöjjön ide a mama, lakjon itt, hogy ne álljon üresen a lakás.
- Ez nehezen fog menni - szólt csendesen Sebők. Én ismerem a mamát. Nem akar ő megválni megszokott környezetétől.
- És te meg azt akarod, hogy mi ujjongjunk örömünkben?
- Ez egészen más.
- Neked. De én pesti vagyok. Nekem vidéken élni kínszenvedés.
- Honnan tudod? Hiszen még nem próbáltad?
Ebben a pillanatban csöngettek, s nem került sor Ágnes válaszára, szerencsére, mert látszott az arcán, hogy méregbe jött; kár ingerelni, örülnie kell, hogy eddig is eljutott vele. László főmérnök érkezett meg, Pistike engedte be.
- Ti ismeritek egymást? - kérdezte Sebők.
- Látásból - mondta komolyan László, és kezet csókolt Ágnesnek. - Egyszer, azt hiszem, találkoztunk a Margitszigeten. Ha jól emlékszem.
- Igen - mondta az asszony, és hellyel kínálta a vendéget. Hozott be hűsítőt és egy üveg sört. - Vezet?
- Nem, buszon jöttem. Vannak napok, amikor ki nem állhatom a kocsit. Ez a mai nap is ilyen. Meg túl ideges vagyok. Ittam is már.
- Akkor sört? Vagy talán fröccsöt inna inkább?
- Ha lehet, akkor a fröccsnél maradnék, de kérem, sok szódával. Hosszúlépést. Apám mindig azt ivott, hosszúlépést.
- Kérsz te is, István? - tett még egy poharat az asztalra Ágnes. Sebők bólintott. Ritkán iszik, de a hosszúlépést ő is megkívánta. Bejött Pistike, poharat szorongatott a kezében, ha már ivásról van szó, ő nehogy kimaradjon. Az apja mérgesen összevonta a szemöldökét, de nem akart szólni a vendég előtt. Azért vetett egy dühös pillantást felé, Ágnes azonban szó nélkül megtöltötte a gyerek poharát, míg ő szörpöt ivott.
- Akkor hogy legyen? - kulcsolta két tenyere közé az üres poharat László, és Ágneshez fordult. Ez a mozdulat kissé sértette Sebőköt. Miért nem tőle kérdi? Ágnes a lámpa fénykörében állt, mintha szikrázó napsütésben állna. Olyan ismerős ez a kép. És ahogy László most feláll, és az asztalra teszi az üres poharat, olyan mozdulatot tesz, mint aki át akarná karolni. Mint ő, azon az emlékezetes napon a Szabadság-hegyen - ötlik fel benne a régi kép. Pontosan olyan volt a mozdulata, és Ágnes is érezhette ezt, mert bal tenyerével végigsimított a homlokán. Pedig nem zilálta össze a szél a haját. Hallucináció? Behunyja a szemét, aztán kinyitja. Ágnes még mindig úgy áll, ahogy az előbb, akár egy megszakadt filmen a kép, megmerevedve. László karja a levegőben. Aztán ernyedten lehull, és visszaül a helyére. Pistike kiissza a borát, és kimegy a konyhába, hogy ne zavarjon.
Sebők forró homlokára tapasztja a kezét. Látomás? Rémképek? Arra a tavaszra gondol, arra a régire: amikor először átölelte a feleségét. Vajon Ágnes mire gondol?
- Nagyon örülök, hogy nem leszek egyedül Homokváron - kezdte László, és merően nézte Ágnest, az meg csak állt meredten az elszakadt régi felvétel képeként.
III
Ahogy László végignézett a társaságon, ismét belehasított a szívébe az a baljós érzés, amit a miniszterhelyettes irodájában érzett először: kitaszították. Ügyes fordulattal kilökték Budapestről, mézesmadzagot kínálva neki eltávolították az Édenből, kinevezték ide, a tanyavilág kellős közepére, ebbe a számára idegen városba. Homokvár! Álmos utcák, port és papírhulladékot kavaró meleg szél.
És amit most itt csinál, az már erre az új környezetre jellemző, erre a szőlő- és baracktermelő vidékre. Tipikusan provinciális dolog, kétségkívül: meghívta a vállalat néhány vezető tisztviselőjét a Vadászkürtbe, egy kis borozásra. Beszélgetésre, ahogy ő jellemezte. De nem beszélgetés lett belőle, ivászattá fajult a találkozó fél órán belül. Ahogy az első üvegeket kiürítették, és a pincér az új teli flaskákat hozta. Helvéciai olaszrizling. Az asztal végén az a vörös bajszos, valami Ujlaki, de hogy mi a beosztása, azt még nem tudja, folyton azt kiabálja rekedt hangján:
- Ez az igazi! Ezt kóstoljátok! A nagyapámnak is ilyen bora volt. Tüzes, akár a szűzlány csókja...
Kelemen Tamás, a helyettese, aki a régi igazgatónak is helyettese volt, alázatosan ül mellette, és csak iszik, iszik. Dr. Sasházi Levente, az üzemorvos, őszbe csavarodott hosszú művészhajjal, olyan, akár egy elfelejtett, elhanyagolt művész. Nem iszik. Amikor koccintanak, ő mindig az első, aki a poharát nyújtja, aztán lopva körülnéz, megnyalja a pohár szélét, és leteszi. Eljött a többiekkel, mert nem lett volna célszerű visszautasítani a meghívást, de látni az arcán, hogy unja a társaságot. Néha odahajol az új igazgatóhoz, laposakat pislantva elrebeg néhány udvarias szót. Már másodszor hívta meg Lászlót egy kis baráti diskurzusra a szőlőjébe.
- Mert tudod, Sándor öcsém, itt mindenkinek van szőlője. Aki Homokváron él, az szőlősgazda. Már Erdei Feri megírta. Jó barátom volt. Nagyon szerette az én boromat.
- De te nem is iszol, doktor úr. Milyen borod van akkor neked?
- Én ilyen csodabogár vagyok. Szőlősgazda, aki nem iszik. Csak a nyelvem hegyére veszem a bort, s úgy ízlelem. Talán azért tudom megállapítani a minőségét a többieknél jobban. Mert ők isznak. De nekem a szőlő az passzió. Olyan, mint másnak a kártya. Vagy az asszony. Kérlek, ismeretlenül is add át kézcsókomat a nagyságos asszonynak. Emíliám nagyon várja már, hogy megismerje. Az asszonyok bizonyára jóban lesznek. Tudod, az asszonyok mindenütt egyformák, Pesten is, Homokváron is...
Jó volna befogni a fülét, hogy ne hallja. Kálózi Imre főmérnök néha gúnyosan rátekint, mint aki méregeti, s azt kérdi a szemével: “No, majd most minden elválik!” Mi lenne, ha az arcába öntené a borát és felugrana? Kirohanna innen. Meg se állna Pestig. Hová került? Mikor volt ő Pesten kocsmában, mikor ivott a szutykos pipással vagy a többiekkel? Milyen badar ötlet volt ez tőle. A környezet tette. Igen, mert itt ezt várják az új igazgatótól. “Tudod, Sándorom, egy kis terefere, halászlé a Tisza partján a tőserdőben, vagy egy jó birkapaprikás a csárdában! Fehér asztal mellett ismeri meg egymást a magyar ember.”
Ő nem ment a tőserdőbe, se a csárdába, itt rendezte meg ezt a szűkebb vállalati találkozót, a Vadászkürt különtermében. De beszélgetésről eddig szó sem volt, mindenféle badarságot fecsegnek csak össze, közben isznak, a pincér most is újabb palackokat hoz.
A vörös bajszos Ujlaki összecsapja feje fölött a tenyerét, és rikkantva hívja a pincért:
- Józsi! A Dudusék nincsenek itt? Hol a banda?
A pincér helyett Dudus dugja be a fejét mosolyogva, hóna alatt a hegedűvel. Már emeli is állához, s mögötte feltűnik a kontrás.
László hirtelen felpattan, pohara feldől, a bor végigömlik az asztalterítőn.
- Ne! - kiáltja el magát. Aztán halkabban, magyarázkodva hozzáteszi: - Azt hiszem, felesleges a zene, majd egy másik alkalommal. Sajnos, nekem haza kell mennem.
Nagy csend támadt, a muzsikusok eloldalogtak, a vörös bajszos Ujlaki megszégyenülten roskadt vissza az asztal mellé, Kálózi főmérnök gúnyos mosolya az arcára fagyott, a többiek meg csak ültek. László odaintette a pincért, fizetett, mindent kifizetett, és köszönés nélkül távozott.
Sebők az ajtóban érte utol. A többiek még maradtak.

Éjfél már elmúlt, fél egyet kongatott a templom órája, néptelen volt a város, egyetlen járókelő lépte se verte fel a csendet a téren. A hatemeletes új bérház sokszáz ablaka közül is csak egy-kettő világított, éber szemmel figyelve az éjszakát.
Szótlanul lépkedtek egymás mellett. Amikor a nagyáruház elé értek, László hirtelen megzökkent, mint aki a falnak ment. Sebők nekisodródott, megtántorodott, s hogy el ne essen, átölelte.
- Bocsáss meg. Kissé bizonytalanul mozgok. Sokat ittam.
- Hülyeség volt ez az egész. De nem okolhatok senkit, mert a magam buta ötlete volt. Mivelhogy itt így szokás. Láttad ezeknek az embereknek az arcát?
- Bocsáss meg, én nemigen figyeltem az arcukra. Te, rendes emberek ezek. Becsületesek. Tiszta szívűek. És hallottad, hogy mennyire szeretik a városukat? A fővárosiak sose beszélnek így Budapestről.
- Eh! - legyintett László, és nagy lendülettel ismét megindult. Bosszantotta Sebők fecsegése. Mi a fenének kísérgeti most? Maradt volna velük, ha olyan tiszta szívű, becsületes embereknek tartja őket. Azóta már húzza a cigány, foszlik a lószőr a vonóról, a vörös bajszos Ujlaki húsos tenyerét csapkodja a feje fölött, s lehet, hogy Kálózi Imre főmérnök is kieresztette a hangját. - Hát nem érted? - ragadta meg túlfűtött indulattal Sebők kabátjának gallérját. - Nem érted?
- Mit, kérlek alássan? Mit kellene értenem? Ezek rendes... tisztességes...
- Elég! - lökte el maga mellől. - Ne mondj semmit. Nem érted, és kész. Miért értenéd? Neked nem kell értened...
- De Sándor, mit törődsz te azzal, hogy milyen az arcuk? Meg hogy cigányzene mellett mulatnak? Ez teljesen az ő magánügyük. Gondolj bele!
- Ha belegondolok, akkor megőrülök. Érted? Úgy szorít itt belül valami, hogy azt hiszem, mindjárt végem. Hát ki lehet ezt bírni? Nézz körül! - állt meg ismét, és széles mozdulattal maga köré mutatott. - Ez a város szíve! De ha most azt mondaná egy nem létező tündér, hogy kívánjak valamit, s az nyomban teljesül, akkor mit gondolsz, mit kívánnék? No, mit gondolsz?
Sebők hallgatott. Durcásan, fojtottan, összeharapott szájjal. Unta ezt a meddő éjszakai vitát. Nem is volt teljesen józan. De ahhoz nem kellett józannak lennie, hogy kitalálja, mit kívánna László a tündértől. Hogy röpítse Budapestre. Nem, nem a Váci utcába, nem a Kossuth Lajos térre vagy a Népköztársaság útjára, a legeldugottabb budapesti utcába, mindegy hová, csak hogy ott legyen. Igen, ezt akarja mondani, de ő nem akarja ezt hallani, s ezért nem kérdezi meg. Neki mindegy. Ő unja már ezt a nyavalygást. Egyedül él itt már a második hónapja. Lakást nem kapott, majd csak júliusra ürül meg a kétszobás lakás egy régi, földszintes kertes házban, a Honvéd utcában. Akkor költözik le hozzá a család, Ágnes eddig még nem járt itt.
Júliusban költözik majd fel Budapestre az ő lakásukba az édesanyja. Egyik szobában bent hagyják a bútort. A másik szobából leköltöztetnek mindent. Pistike elégségesre érettségizett, anyja és nagyapja unszolására a jogra jelentkezett, de Sebők biztosan tudja, hogy nem veszik fel. Nem lesz belőle jogász, bármennyire is szeretné az Akácz család. De mi lesz belőle? Ha erre gondolt, mintha légüres térben lebegne, nincs egy pont, hogy megkapaszkodjon, minden olyan bizonytalan körülötte.
- Gyere! - karolt bele az igazgató. - Gyere, te vagy az egyetlen barátom ebben a számkivetettségben.
Engedelmesen követte, karjába kapaszkodva egyensúlyozott az éjszakában; nagyokat lépett, aztán aprókat tántorgott, nekisodródtak a házak falának, megkapaszkodtak a fák törzsében, s így mentek tovább, gesztikulálva, hangoskodva az éjszakában.
- Hová megyünk? - állt meg Sebők a volt zsinagóga előtt, amelynek szomszédságában valaha a régi szálloda állt. Most új, háromemeletes lakóház épült a helyén.
- Látod, én ilyet sose terveznék! - mutatott rá az igazgató. Aztán hozzáfűzte csendesebb hangon: - Sajnos, a jövőben nem is lesz erre szükség.
Sebők részvéttel fordult feléje. Mi történt? László azonban nem szólt, hallgatagon ballagott az éjszakában, megkerülték a piaristák terét, majd ismét visszatértek a főtérre.
- Én hazamegyek! - állt meg a sarkon Sebők.
- Hülyeség. Velem jössz. Nálam alhatsz. Ne ellenkezz, semmi értelme, hogy most hazamenj. Gyere csak!...
Sebők követte. Tegnap is Lászlónál aludt, meg tegnapelőtt is, mert Ica már negyedik napja távol van. Rokonlátogatóban. Ő, Sebők főzi meg reggel a kávét az igazgató úrnak, leszalad tejért és friss kifliért. Megvásárolja a vacsorát, felvágottat, juhtúrót, néha virslit. Ebédet bent kapnak, a vállalati konyhán. Sebők lemegy az ebédlőbe, Lászlónak felviszik az irodába. Bőséges az ebéd, kétszer is szedhet, nem akárki, főkönyvelő. A diri barátja. És ezt mindenki tudja. Hiszen a diri hozta magával. Talán ezért hallgatnak el olyan hirtelen, ha belép valahová. Bizalmatlanok? Ő nem törődik ezzel. Jól érzi magát, s ennek egyik legfőbb oka talán éppen az, hogy Ágnes távol van. Ha őszintén belegondol: nem is kívánja, hogy összeköltözzenek, bár a megígért lakás valószínű, hogy egy-két héten belül rendelkezésére áll. Nyilván Ágnes ugyanúgy örül, hogy nem kellett eddig Homokvárra költöznie.
Egykedvűen ballagott László után, a Leninváros korszerű negyede felé, mert ott volt az igazgató lakása. Ilyenkor már nincs autóbusz, taxit itt nem lehet kapni, gyalog mentek hát. Lászlónak nem volt kocsija, Ica azzal ment rokonlátogatóba, Sebők meg holnapután kapja meg a Zsigulit. Ha rágondol, izgatottság lesz rajta úrrá. De ki vezeti majd? Hiszen a család egyik tagja se tud gépkocsit vezetni. Neki mindenképpen meg kell tanulnia, s bizonyára Ágnes is örömmel ül majd a volán mellé. Pistikének nem fontos. Az ő jövője még teljesen bizonytalan. Ha nem veszik fel a jogi karra, akkor mi legyen vele?
Minden szabad idejét a lakás rendezésére fordítja, ott van mindennap, ellenőrzi a kőművesek, a festők, a mázolok, a parkettázók munkáját. A renoválást a vállalat számlájára végzi el a karbantartó szövetkezet, amely igyekszik a főkönyvelő kedvében járni. A régi fészert, amely a kert végében állt eddig kihasználatlanul, garázsnak alakították át. Van a lakásnak egy nagy terasza is, arra néhány fonott kerti széket vesznek majd. Két nagy platánfa áll az ablak előtt, a kertet pázsit borítja, futórózsa, bokrok sorakoznak a kerítésnél, sűrű indájukkal befonják a drótot. Ha Ágnesnek kedve lenne egy kis kertészkedésre, itt találna magának munkát. A kert nagyon el van hanyagolva. Egy magányos nyugdíjas ember lakta a házat, aki semmivel se törődött. Sebőknek a tanács egyszobás lakást tudott csak kiutalni, azt felajánlották a nyugdíjasnak, aki eddig a családi házat lakta, s az örömmel elfogadta. Így kerülnek majd Sebőkék ebbe a házba, a nyugdíjas helyére, a Honvéd utcába.
László elővette a konyakosüveget.
- Töltögess! - utasította erélyesen Sebőköt.
Ittak. Aztán László a fotelba ült, a nyitott ablak mellé.
- Még eggyel! - nyújtotta a poharát László. - Te miért nem ittad ki?
- Nem ízlik. Már sokat ittam.
- Igyál még! Jót tesz. Reggelfelé jólesik. Nincs jobb ital a konyaknál.
Sebők az igazgató mellé húzta a széket. Pistike ügyében kellene vele beszélni. Arra az esetre, ha nem vennék fel az egyetemre. Esetleg a vállalatnál lehetne valami szerény fizetésű állást biztosítani a számára.
- Ha meghallgatnál, kérlek szépen - kezdte csendesen, de ahogy az igazgatóra nézett, hirtelen elhallgatott. Az igazgató nyitott szájjal aludt a fotelban.

Gyorsan elszaladt a tavasz, a június nyári forrósággal érkezett, s tele volt izgalommal. Ágnes feldúltan, szinte magánkívül panaszolta nyomban, amint lecsomagolt a Honvéd utcai házban, anélkül hogy szétnézett volna: “Disznóság! Égbe kiáltó disznóság! De neked hiába mondom, te az égvilágon semmivel se törődsz. Csak a saját kényelmeddel!”
Sebők öröme lelohadt. Napok óta várja izgalommal felesége megérkezését. Minden ragyogott a lakásban, a szövetkezet valóban jó munkát végzett ezúttal. A vázákban virágok pompáztak, a kitakarított udvaron ott állt a vadonatúj fehér Zsiguli. A hazulról érkezett bútort már tegnap lerakta a vállalat teherkocsija, Sebők szépen berendezte vele az egyik szobát, a másikba modern bútor került, részletre vásárolta.
- Miről van szó? - szakította félbe a szóáradatot, de válasz nélkül is tudta: Pistikét nem vették fel az egyetemre. Igen, azok a disznók: az egyetemi tanárok és a bizottság. Mert a mamája szerint Pistike a legrendesebb gyerek a világon, igazi úrigyerek még ebben a koszos farmerban is, a tropára taposott cipőben, az állán kiütköző szakállal és a nyakába csavarodó hajjal. Úrigyerek, okos gyerek, de ennek ellenére csak tizenegy pontot szerzett.
- Most mi lesz vele? - tördelte kezét Ágnes, de ez a kétségbeesés csak néhány percig tartott nála: végigszaladt a lakáson, mindent alaposan szemügyre vett, hibát keresve, hogy beleköthessen, de nem talált.
Sebők intett Pistikének, aki két nagy csomaggal a kezében tülekedett be az előszobába.
- Tedd csak le, és gyere a kertbe. Megmutatom a kocsit.
Pistike repeső izgalommal követte az apját. Körüljárta a kocsit, megsimogatta. Ágnes utánuk rohant, mert látta őket az ablakból. Nyomban beült az autóba, megforgatta a kormányt és mintha ebben a pillanatban elfelejtette volna Pistikével kapcsolatos minden gondját.
- Intézkedtél, István, hogy elvégezzem a tanfolyamot?
- Már be is fizettem. A jövő héten kezdődik.
- Én is levizsgázhatok, papa?
- Te? - ugrott ki a kocsiból az anyja villogó szemmel. - Te nem! Aki olyan hülye, hogy nem tud bejutni az egyetemre, annak nem kell autót vezetni! Kiég a szemem a szégyentől! Istenem, mit kellett megérnem?! - kapott a fejéhez két kézzel. Aztán egy lépést hátrálva megnézte a gépkocsi rendszámát. - Zébé? Huszonhathetven? Elég nehéz megjegyezni. Más színben nem volt? Most a mustárszín a divatos. Vagy a korall. A Zebegényiéknek korallszínű kocsijuk van. De az nem Zsiguli, hanem...
- Ford Capri - szólt csendesen Pistike.
- Erre persze van eszed. Jaj, nekem, milyen szégyen! - jutott ismét eszébe Pistike felvételének kudarca.
- Kérlek, ne ess kétségbe! - csitította Sebők. - Majd csak lesz valahogy. Nem olyan nagy tragédia. Hülyeség volt a jogra jelentkeznie. Persze, az Akácz család. Az erdélyi nemesség kötelez!
- István! Ne kezdd a családdal! Én büszke vagyok rájuk! Az én őseim mind egyetemet végzett emberek voltak. Egytől egyig.
- No és? Ezután nem lesznek azok. Megszakad az a nemes tradíció! - mondta szemtelenül Pistike. - Kit érdekel az egyetem? Az Akáczok szerint csak azok a teljes értékű emberek, akik egyetemet végeztek. Még akkor is, ha egy kicsit hülyék. Ha ügyefogyottak.
- Az én családomban sosem volt ügyefogyott! - perdült a fia elé harciasan, mire Pistike megrettenve hátralépett, s védekezőleg maga elé kapta a kezét.
- Hagyjátok a civakodást! - jött hirtelen méregbe Sebők. Hangja erélyes volt, szinte szokatlanul erélyes. - Olyanok vagytok, akár a cigányok! Összeszalad a fél utca, azt hiszik, verekszünk. Mire való ez? Nem vették fel, hát nem vették fel.
- De mi lesz belőle? Mondd, mi lesz így belőle?
- Valami majd csak lesz. Elmegy dolgozni.
- Építem a szocializmust - szólalt meg szemtelenül Pistike. - Sajátos eszközeimmel!
A pofon, amit az apja szánt neki, elsüvített a feje mellett, mert ügyesen elhajolt.
- István! - riadt Ágnes hangja. - Képes lennél?
- Ha feldühösítetek, akkor én mindenre képes vagyok. Értitek? És elég legyen ebből. Nem érdekel az egyetem, s nem érdekel az Akácz család meg a szégyen se, semmi a világon. Majd dolgozni fog a drágalátos Pistike! Elintézem, légy nyugodt. Csak semmi izgalom. Majd hajnalban kel, s téglát hord vagy maltert kever. Ősszel pedig beprotezsálom a hadseregbe.
- Apa, én nem pályázok katonai babérokra. Ha lehetne, ezt az egyet mellőzhetnéd.
Sebők válaszra se méltatta drágalátos csemetéjét. A kerten át kiment az utcára, mert be kellett mennie a vállalathoz, csak egy órára kérte el magát. De már megbánta, hogy eljött. Szerette volna a lakás minden zugát megmutatni, dicsekedni, büszkélkedni egy kicsit, s elpanaszolni, mennyi dolga volt, s hogy milyen nehéz ma takarítókat szerezni. De Ágnes mintha észre se vette volna mindazt a ragyogó tisztaságot, ami fogadta. Mert most semmi más nem érdekli, csak Pistike és az egyetem. Holnap meg majd az autó, csak az autó. Unja már ezt, nyugodtabb volt az élete egyedül. Talán jobb lett volna, ha Ágnes a gyerekkel együtt Pesten marad.
Nagyot sóhajtott, aztán lemondóan legyintett. Bekukkantott az irodájába, de mivel nem volt különösebb dolga, felkereste Lászlót.
- Sürgős? - kérdezte előzékenyen a titkárnő. - Mert a főmérnök elvtársat hívatta éppen az előbb.
- Csak néhány szóra... Ami azt illeti...
Az igazgató kitekintett a párnázott ajtón, meglátta, behívta.
- A gyerek miatt - dadogta. - Valamilyen állás, ha akadna a vállalatnál. Persze, nem akarom, hogy valamelyik hűs irodában kuksoljon. Menjen csak neki az életnek, ismerje meg.
Emmike, a titkárnő beszólt, hogy megérkezett a főmérnök.
- Küldje be, te meg várj addig. Nem, nem kell kimenned. Majd Kálózi tanácsol valamit. Az ő hatáskörébe tartozik. Itt is van. Ülj csak le. Sebők elvtárs fiáról lenne szó. Érettségizett, nem sikerült neki a felvételi, el kellene valahol helyezni. Valamelyik építkezésnél, de semmi kedvezmény. Ilyen egy zord apa.
Kálózi töprengett egy pillanatig, aztán bólintott. Az egyik építkezésen emberhiány van. Majd kiszól telefonon az építésvezetőnek.
- Mégis, miről lenne szó? - kérdezte Sebők kissé szorongva.
- Fizikai munkáról. Egyelőre. Aztán majd továbbléphet, ha nem talál jobb helyet. Az építőiparban mindenki így kezdi, akinek nincs szakképzettsége. Rendben?
- Azt hiszem - mondta tétován Sebők, majd megkeményítette magát. - Persze. Megismeri legalább egy kicsit az életet...
Nem is tudja, hogyan keveredett ki az igazgatótól, hogyan ment vissza saját szobájába; kissé kábult volt, mintha részeg lenne. Összeomlott nagy remények rázuhanó roncsai alatt vergődött, eltemetve, megsemmisülve. Igen, rendben van, menjen segédmunkásnak, megérdemli, hogy egy kicsit megpofozza az élet. De ebben ő is hibás, és nem kis részben. Ha rákényszerítette volna a tanulásra! De ezt mindig Ágnesre bízta, az nézett utána, az tartotta szemmel, de úgy látszik, laza volt a szülői fegyelem, háttérbe szorította a szeretet, az anyáskodó, a majmoló: “Jaj, vigyázz, Pistike. Hideg van, vegyél pulóvert. Meleg van, vedd le a pulóvert!...” Azt hitte Sebők, hogy Pistike még több lesz valaha, mint ő. Ő egy falusi házból indult el, s most főkönyvelő. Pistikéből lehetne akár orvosprofesszor is, egyetemi tanár... De a felfelé ívelés itt megszakad. Valaki azt fejtegette a múltkor neki, hogy azok a gyerekek, akik a falusi kis házakból és a tanyákról jönnek meg a külvárosok bér kaszárnyáiból, erősebb akarattal törnek a cél fele. Mert nézze csak meg, a fiatalkorú bűnözők között is olyanok vannak többségben, akiknek szülei vitték valamire ebben a világban.

Kálózi főmérnök állt egy ideig az igazgató széles, nagy íróasztala előtt, amelyet egy bronz Lenin-fej és egy Vosztok űrrakéta utánzata díszített. Papírlapok hevertek szanaszét, László, ellentétben Sebőkkel, rendetlen volt. Sebők maga a megtestesült precizitás és rendszeretet, aki mindent rendszerezett, könyvelt, sorba rakott; míg László gyakran fél óráig is keresett valamilyen fontos iratot, mert minduntalan elkeverte.
Most is iratai között turkált, mert a lajosmizsei szarvasmarhateleppel kapcsolatos észrevételeket akarta közölni Kálózival. A főmérnök alázatosan állt az íróasztala előtt, nyoma sem volt már rajta annak a hetykeségnek és cinizmusnak, ami László megérkezésének napjaiban annyira jellemezte. Az igazgató tudomással bírt arról, hogy Kálózi pályázott a helyére, ő szeretett volna nagyon igazgató lenni, s ezért mindent meg is tett. Szaladgált a pártbizottságra, a minisztériumba, de sikertelenül. Most haragszik rá? Az első napokban gunyoros volt, hideg, ellenséges, de most már belátta: hiába harcol az igazgatói állásért, ezzel legfeljebb csak magának árt. Hirtelen megváltoztatta magatartását, száznyolcvan fokos fordulatot téve.
László azonban nem felejtette el az első napokat, kimért volt és hideg a főmérnökhöz. Kálózi háromszor hívta meg eddig kérve, látogasson el hozzájuk a feleségével egy kis beszélgetésre. “Tudod, kérlek, fehér asztal mellett a vállalat ügyeit is jobban meg tudjuk beszélni” - mondta. De Lászlót nem érdekli Kálózi véleménye a vállalati ügyekről, ha valamit tudni akar, akkor Kollár Andráshoz, a személyzeti osztály vezetőjéhez fordul. És ezért nem is fogadta el a meghívást, arra hivatkozott, hogy feleségének gyötrő fejfájásai vannak az utóbbi időben, s ezért nem mennek egyelőre sehová.
- No, itt van - találta meg végre a keresett iratot. - Két nagy szarvasmarhatelep építéséről van szó, a tervezéssel időben elkészültünk, ki kellene küldeni a téesz vezetőségének is a terveket, megvitatás céljából, nehogy később kifogásokkal éljenek.
- Majd kiszaladok vele holnap, s megbeszéljük.
- Takács látta?
Kálózi felkapta a fejét. Kissé bambán tekintett az igazgatóra. Mint aki nem érti, mit akar. Meg is kérdezte:
- Takács?... Takács Imre?
- Igen. Takács Imre. Az agronómus. Látta a terveket?
- Már megbocsáss... de nem értem. Mi köze a tervekhez Takácsnak, az agronómusnak?
Most az igazgató tekintett rá értetlenül. Aztán szép nyugodtan hátradőlt a székében, és hideg hangon kérdezte:
- Nem a szarvasmarhatelep tervétől beszélgetünk?
- Éppen hogy arról.
- Hát akkor? Miért nem érted?
- De Takács nem tervezőmérnök, miért kell neki megnéznie? Kontroll?
Az utolsó szót emeltebb hangon kérdezte és kihúzta magát, mint aki felkészül a harcra, az igazgató támadására. De az igazgató nem támadott, a lehető legnyugodtabb hangon így szólt hozzá:
- Te, kérlek szépen, mikor jártál utoljára istállóban? Etettél már állatokat? Neveltél borjakat?
- Én?... Kérlek, ez tréfa akar lenni...
- Egyáltalán. Nincs kedvem tréfálkozni. Komolyan kérdezem, és gondolhatod, hogy nem minden ok nélkül. Érted már?
- Nem.
- Te istállókat, korszerű tehéntartó telepeket tervezel. Itt, Homokváron, a tervezőasztal mellett. De közben nem tudod, hogyan élnek az állatok az istállóban. Vagy tudod? Nem tudod. Takács tudja. Nemcsak azt, amit ő maga tapasztalt, hanem azt is, amit elmondanak neki a tehéngondozók. Akik ott élik le az életüket és szidják a tervezőket, mert olyanok a telepek, hogy... Mit mondjak? Erről még nem hallottál? Igenis, mutasd meg először az agronómusnak, ő vigye ki, beszélje meg a gondozókkal, a téeszvezetőséggel, s csak ezután kezdjünk hozzá az építkezéshez. Köszönöm!
Irataiba mélyedt, jelezve ezzel, hogy befejezte a beszélgetést, s nincs több mondanivalója. Kálózi elfehéredett arccal állt az íróasztal előtt, majd hóna alá csapta a terveket, és sarkon fordult. Hangos csattanással csapta be maga mögött az ajtót. László szemöldöke mérgesen összeszaladt. Nem volt kedvére ez az ajtóbecsapás.
Felvette a kagylót, és kiszólt Emmikének.
- Kérem, legyen szíves Kálózi főmérnök urat behívni.
Kálózi megállt az ajtóban, fejét lehorgasztotta, arcán őszinte bűnbánat.
- Parancsolj.
László végigmérte, majd kétszer-háromszor végigsétált az irodájában, aztán az ablakhoz lépve kitekintett az utcára. A volt zsinagóga kupolás épületét látta az ablakból és a benzinkutat.
Amikor visszafordult, már nem volt benne semmi harag. Sőt, egy kis szánalomfélét érzett. Miért bántja ő ezt az embert? Jó munkaerő, nagyszerű tervező. Hogy nem kérte ki az agronómus tanácsát? Talán nem gondolt ilyesmire eddig. Azt hitte, hogy ez csupán tervezési feladat: legyenek stabilak a falak, szilárd a tetőszerkezet, tegyenek mindenben eleget a tűzvédelmi és egészségvédelmi előírásoknak. Ismeri a rendelkezéseket, és azokat a tervezésnél a legmesszebbmenően figyelembe veszi. Hogy az életben az ilyen tervezés nem mindig válik be?
- Csak azt akartam mondani, hogy mindenre figyelemmel kell lennünk, ha jó munkát akarunk végezni. Bizonyára hallottál már arról, hogy gyakran a nagyszerűen és körültekintően megtervezett és felépített istállók is alkalmatlanok a tehéntartásra.
- Természetesen. Hiszen nagyon szigorú előírások vannak. Majd megmutatom Takácsnak. Természetesen. Azelőtt nem is volt nálunk agronómus. Csodálkoztunk is, amikor neked első dolgod volt... izé... még azt is mondták, talán rokonod, hogy ide vetted, s hogy ebből majd baj lesz, aggályoskodtak.
- Arra nem gondoltatok, hogy egy olyan építőipari vállalatnál, amelyiknek szarvasmarhatelepek építése az egyik feladata, ott szükség van mezőgazdasági szakemberre is?
- Nem. Erre nem.
- Egyébként Takács nem rokonom, nem sógorom, nem ismerősöm, csak egy kiváló szakértője a szakmájának, tele hivatástudattal. Örülnék, ha a jövőben együtt tudnátok dolgozni. Bizonyára, hogy akkor nem lesz olyan kifogás a munkánkra, mint a múltban volt.
- Örülök...
- És még egyet. A Sebők gyerekkel kapcsolatban. Komolyan gondoltad, hogy fizikai munkára menjen?
- A legkomolyabban. Az ilyen elkényeztetett gyerekek... Hidd el, én tapasztalatból beszélek. Volt már ilyen esetem. A Bodrits gyerek is a kubikostalicska mellett komolyodott meg. Most harmadéves. Csak az segíthet.
- Nem bánom...
- De ha akarod... lehetne esetleg találni könnyebb munkát a számára.
- Nem, dehogy. Nem akarom. Nekem egyébként semmi közöm a gyerekhez. Az apját kedvelem, tudod, együtt jöttünk ide, a fiát nem ismerem, mindössze egyszer láttam. Na, jól van. Ezt teljesen rád bízom. Azért kísérem figyelemmel, mert az apja egy kicsit elkenődött.
- Ilyenkor az apa meg a mama kenődik el, de a gyerekek fel sem veszik. Ezek a mai fiatalok. Nem azért mondom, én szeretem a fiatalságot. Csak...
László ránézett, a főmérnök elhallgatott, kissé ijedten, s arra gondolt, csak nem mondott valami butaságot? Úgy látszik, hogy a diri egy kicsit érzékeny. És ideges. Lassan majd megismeri a gyenge pontjait. Lavírozni kell, másképpen nem megy. Mindenkinek van valami gyengéje. Az előző igazgatónak a nők voltak a gyenge pontjai, imádta a nőket, s gyakran csinált emiatt meggondolatlanságokat. De ez a László, ez nem olyan. Ezt nem érdeklik a nők. Ez fakír típus. Az ilyen a legrosszabb. Ettől jobban kell tartani, mert kiszámíthatatlan.
Meghajolt, kifelé indult, amikor az igazgató hangja megállította.
- Te, mikorra is mondtad azt a beszélgetést a fehér asztal mellett? Várjál csak... megnézem a naptáramat... Hát a héten már nem érek rá, de a jövő héten, csütörtökön, mondjuk, lenne egy kis időm. Ha megfelel...
- Örömmel - mosolyodott el Kálózi, és a kezét nyújtotta. Haver ez. Csak tudni kell vele bánni.

Pistike úgy érkezett haza az első nap, mint akit agyonvertek. Fájt a feje, zsibbadt nyilallással szúrt a dereka, és azt mondta: “Nem bírom tovább, inkább megdöglök!” Az anyja epésen válaszolt: “Inkább a tanulásba döglöttél volna bele!” A gyerek hallgatott. Nem érdemes tovább feszíteni a húrt. Szülei maradiak. Hiába is vitatkozna velük. Az ő szemükben csak az az ember, akinek egyetemi végzettsége van. Egy jó szakember, ha ötször annyit keresne is, mint mondjuk egy középiskolai tanár, mégiscsak mester maradna a szemükben, iparos, akinek előre köszönnek, akit tisztelnek és becsülnek ugyan, de hát... az mégiscsak iparos. Egy más réteg... Egy alsóbb réteg tagja. Nem is annyira az apja veszi a szívére az ő sikertelen felvételijét az egyetemre, hanem az anyja. A kudarcot az Akácz családot ért sérelemnek véli.
Másnap apja keltette, hat órakor csörgetett az ébresztőórával a fejénél.
- Mi történt? - rettent fel.
- Vége a szép életnek - mondta az öreg kissé gúnyosan, de volt a hangjában cseppnyi szánalom is. - Kezdődnek a dolgos hétköznapok.
Pistike feltápászkodott, tenyérnyi hideg vízzel kimosta szeméből az álmot, felvette legkopottabb ruháját, amiben diákkorában a hegyekbe járt kirándulásokra, s nagy ásítások között elindult. Nem köszönt. Apja szomorúan nézett utána a függöny mögül. Ő is felkelt vele egy időben, mert a vállalatnál hét órakor kezdődik a munkaidő. De neki még marad annyi ideje, hogy megfőzze magának a teát, mert Ágnes határozottan kikötötte már az első napokban, hogy ő nyolc óráig nem kel fel, s ne is háborgassák, mert különben hazautazik. Mindenki csinálja meg magának a reggelit. “Egy kis teát csak meg tudtok főzni?” Sebők bólogatott, hogyne tudnának, persze, azért valóban nem érdemes felkelnie, csak pihenje ki magát, mit csinálna egész nap? Pistike azonban gúnyosan elmosolyodott, és nem főzött magának teát, nem evett reggelire semmit. Ez lázadás volt a házirend ellen. Ágnes dühösen összeszorította a fogát, s nem vette tudomásul az egészet. “Nem is kell reggelizni. Egy munkás nem reggelizni szokott, hanem inni!” Pistike másnap két pohárka konyakot hajtott fel, s úgy indult. Harmadnap azonban hiába ébresztette az apja, a másik oldalára fordult.
- Ma nem melózok, fater! Pihenek egy kicsit, hogy összeszedjem magam.
- És nem lesz belőle baj?
- Mi baj lehet? Ha nem tetszik, máshová állok be. Segédmunkás mindenütt kell. Azt hiszem, hogy felmondok, végképp otthagyom az építkezést. Nem kamelom... Van egy srác, kitanulta az autószerelést, két kilót megkeres egy nap.
- Mit keres? Akarsz egy pofont?
- Két százast. Felemeli a motorház fedelét, megpiszkálja a gyertyákat, megcsóválja a fejét, ez ötven forint.
- Pistike, a sírba viszel! - tört ki a zokogás Ágnesből. - Autószerelő akarsz lenni? Mint a Knabel fia?
- Az. Kitanulom a szakmát, és műhelyt nyitok.
- És nem próbálod meg másodszor is a felvételit?
- Megszakad a szívem, de nem. Mi értelme? Dolgozni akarok becsületesen.
- És ha elintézem az igazgatóval, hogy jobb beosztásba helyezzen? Mondjuk az irodára? - kísérelte meggyőzni az anyja. - Mert apád nem képes ilyesmit elintézni, látod. Majd én elmegyek hozzá, ne félj, fiacskám.
- Kár a fáradságért, mama. Ne strapáld magad miattam. Hivatalnok pláne nem akarok lenni. Búcsút mondok az értelmiségi pályának. Könnyű szívvel teszem. Nem vagyok én alkalmas hivatalnoknak, mérnök meg sosem lesz belőlem, a jogot meg kimondottan nem szeretem. Tudod, mit mondtak régen? Aki másnak nem jó, menjen el jogásznak. Jurátusság, vármegyeháza, hej, de rég volt ez, akkor még talán az Akáczok is hintón jártak.
Ágnes hirtelen sírva fakadt. Ez már nem lázadás, ez gúnyolódás. Ilyenek ezek a mai fiatalok, nincs bennük szemernyi jó érzés. De Pistike csak nevet. Mintha Sebők se vette volna komolyan az egészet, hümmögött. “Persze, mert nem vagy erélyes, ilyenkor olyan pofont kellene neki adnod, hogy a fal adja a másikat. A te híres nevelésed... Azért ilyen...” Ezek voltak anyja leggyakoribb érvei, és ez volt a felfogása a nevelésről, mert bizony régen, amikor még pofozták az engedetlen, szófogadatlan gyerekeket és a tanító is nádpálcát használt, nem volt ennyi hosszú hajú, farmernadrágos fiatal. “Bele kell ebbe őrülni.”
Hidegvizes borogatás a fejre, a szívre, lefüggönyözött szoba, migrén. Csak akkor oldódik fel a görcs némiképp, amikor a volán mellé ül. Kenessei bácsi tanítja vezetni, a jó öreg Kenessei, akit néha behív uzsonnára, tejeskávéra. Kenessei bácsinak - de miért is bácsizza, csak ötvenesztendős - katonatiszt volt az édesapja az osztrák-magyar hadseregben. Százados vagy csak őrmester? Ő nem ismeri ezeket a rangokat, se a cégeket, se az újakat, de az apja mesélte, hogy egy Akácz az alezredességig vitte.
Kenessei bácsi azt mondta neki: “Asszonyom, maga úgy vezet, mintha minden őse volán mellett élte volna le az életét.” Azt válaszolta: “Az én őseim hintón jártak!” Kenessei bácsi erre kezet csókolt neki, s boldogan hunyorított, nagyot sóhajtva: “Hej, azok a régi szép idők!”
Pistike ügyében Ágnes valóban járt Lászlónál, aki nagyon kedves volt, azt is megkérdezte, hogy megy a vezetés. “Ha szakértőre lesz szüksége, parancsoljon velem, asszonyom.” A gyerek ügyében azonban nem sok tennivalója akadt már az igazgatónak, mert Pistike felmondott, és valóban beállt az AFIT-hoz tanulónak. Mindennap olajosan érkezett haza, de fütyörészve, mert nagyon elégedett volt az életével. Néhány hét után már keresett is, egy szombati nap letett a konyhaasztalra háromszáz forintot.
- Hozzájárulás a koszthoz. Ágnes szeme könnybelábadt.
- Ezt kellett megérnem - szipogta.
- Mit? - nézett rá értetlenül a férje. - Hogy keres a gyerek? Hja, ő nem Akácz, csak Sebők. Neki el kell tartania magát.
Ágnes végigmérte, ősi gőggel. De Sebőköt mintha nem érdekelte volna ez a gőg. És ez Ágnesnek is feltűnt. Valami történt? István nagyon megváltozott. Vezetni se tanult meg. Csak legyintett: “Jó lesz már nekem így, gyalogosan is, majd csak kibírom ezt a kevés hátralevő időt.” És ezzel Ágnes sok nagyszerű terve hiúsult meg. Ő úgy képzelte, hogy férjével minden héten egyszer-kétszer felruccan Budapestre. Hogy felváltva vezetik a kocsit. Most neki kell állandóan a volán mellé ülnie. Ez még hagyján, de István arra hivatkozik, hogy fáradt, nem kíváncsi Budapestre, hagyja őt pihenni. Fantasztikus. A múltkorjában elpanaszolta László igazgatónak is, akivel véletlenül találkozott, és aki sajnálkozott, és azt mondta, az ő felesége se nagyon akar Budapestre menni vele a hétvégeken, pedig most egész sor jó darab van a színházak műsorán, ő szívesen elvinné Ágnest, mert úgyis megy, most is van két jegye a Nemzetibe, Ica az epéjét fájlalja, tegnap is begörcsölt. Az izgalom. Mert ő is hivatalt vállalt. És nem szokta, természetesen, neki nem való az íróasztal, a konyhában éli ki magát, az az ő területe, az való az egyéniségéhez. Képzelje csak el, a Hazafias Népfront megyei bizottságán dolgozik, a nőtanács ügyeivel foglalkozik.
“Halló, István, kérlek, ha beleegyezésed adod, én szívesen elviszem Ágnest vissza az Édenbe. Sajnos, csak egy napra. Sőt, téged is, ha kedved tartja, talán tudunk még egy jegyet szerezni. Hogy nincs kedved? Hát, öregem, egy remek darab, nem tudom, ki a szerzője, nem magyar, az biztos, á, dehogy magyar. No, jó. Akkor szólj vissza. Hogy nem?... Ja, hogy nem szólsz, de Ágnes jöhet? Jó. Majd vigyázok rá. Mikor jöttök már át hozzánk egy kicsit? Most ti vagytok soron. Nem, nem... Ica éppen emlegetett benneteket a múltkor, milyen nagyon jól éreztük magunkat nálatok. No, jó, majd beszélünk. Akkor várom Ágnest.”
Ágnes egy kis izgalommal készült. A hosszú szoknyáját vette fel, s a délutánt a kozmetikusnál töltötte.
- Nem akarsz te túl szép lenni? - kérdezte egy kis éllel Sebők, amikor László kocsija megállt a kertkapu előtt.
- Hülye! - fordult el durcásan Ágnes, de fülig pirult.

László igazgató mintha egy kicsit röstelkedne a felesége munkába állása miatt. Mentegetőzve mondta minden alkalommal, ha szóba került: “Hobbi ez nála. Mindig hajlamos volt az ilyesmire. Bizonyára jól szórakozik a munkahelyén. Nincs egyedül. Unja magát Homokváron. Pesten egészen más volt az életünk, ott eljárogatott délelőttönként bevásárolni, beült az Annába, komissiózott, divatbemutatón vett részt, de itt, ugye... Ez tulajdonképpen kényszerhelyzet.”
Ica ilyenkor csak hallgatott. Mert ő nem hobbiból vállalt hivatalt, s feleslegesnek tartotta László szépítgetését, magyarázkodását. Mindig szeretett volna hivatalba járni, de mivel nem volt semmi szakképzettsége, meg se próbált elhelyezkedni. Ide úgy került, hogy társadalmi munkát vállalt, augusztus huszadika megünneplésére készültek, és Sali Henrik, a népfront titkára nagyon meg volt elégedve vele.
A nőtanács ügyeit egy fiatal asszonyka intézte, Major Sándorné, de most éppen szülési szabadságot vett ki, ő lépett hát be a helyére, egyelőre kisegítőnek. Ha kedvet érez a munkához, akár véglegesíthetik is.
- Ne mondd, hogy hobbi - kérlelte Ica a férjét. - Tán szégyenled? Én komolyan veszem a munkámat.
- De kérlek, értsd meg, ez egy kisváros... Itt másképp nézik a dolgokat.
- Éppen azért, mert kisváros. Pesten még elment valahogy, senki se törődött azzal, hogy dolgozom-e, de itt számon tartják, és nem szül jó vért, ha valaki otthon henyél. Még ha gyerekünk lenne. Üljek a szobában, nézzem a négy falat? Vagy üljek be nappal a Vadászkürt presszójába? Ujjal mutogatnának rám. Engedj dolgozni! Nem a pénz miatt, elhiheted. Megélünk szépen a te fizetésedből. Hanem azért, hogy ne üljek ölbe tett kézzel. Vagy kézimunkázzak, mint dédanyáink? Kesztyűt meg zoknit kössek? Sálat télire? Pulóvert?
László nagyot sóhajtott. Nehéz Icát meggyőzni, ha valamit a fejébe vesz, amellett csökönyösen kitart.
- Szép ez a munka, Sándor. Színes, érdekes, mondhatnám izgalmas. Mindennap más. Ez nem könyvelés. Nem lakásépítés előregyártott elemekből, amit te is annyira utálsz. Tudom, ez keseríti meg az életedet. Azt hitted, hogy itt végre tervezhetsz. Alkothatsz. S most az egész vállalat házgyári elemeket készít, panelekből állítjátok össze a házak tucatjait. Én emberekkel foglalkozom, s minden ember más.
- Jó, jó. Nem kell bizonyítanod, elhiszem. Ami pedig az én munkámat illeti, hát panelből, házgyári elemekből is lehet valami mást kihozni a szokottnál. Ha van hozzá fantáziája és ereje az embernek. Csakhogy, tudod, bele lehet fáradni az ilyen lélekölő munkába. El lehet fásulni...
- De az én munkámba soha!
Mindennap ez a vita. Aztán László ebbe is belefásul. Unja a vitát. És egyre gyakrabban kimaradozik. Ica nem kérdezi, hol jár, mivel tölti estéit. László eleinte beszámol minden lépéséről, elmondja, hol, merre járt. Egyszer a vállalat ügyei szólították el, Budapestről érkezett valaki, azzal tárgyalt, majd együtt vacsorázott a vendéggel. “Tudod, ezeket a pestieket meg kell vendégelni, mert akkor jobb jelentést írnak. Egy kis szórakozás, bor. Nem az én zsebemre megy, a vállalatnak van erre külön alapja. Sebők el tudja könyvelni. Nagyon ügyes. Áldom az eszemet, hogy idehoztam. Mindent tisztába tesz...”
Az ám, ez a Sebők! Egyre többször terelődik rá a szó.
- Icám, most rajtunk a sor, azt hiszem, meg kellene őket hívni.
- De Sándor, kérlek! Hiszen a múlt héten jártunk náluk. Minden héten ezt játsszuk most? Egyszer mi megyünk, egyszer ők jönnek? Aztán a Sasháziék, Kelemenék, majd a Kálóziék, mikor lesz már ennek vége?
- Vége? - nevetett László tettetett vidámsággal. Soha. Ilyen a vidéki életforma, ha nem tudnád. Itt nem létezhetsz, ha nem kapaszkodsz össze egy csoportba, akár a hangyák. Itt csak az érvényesül, aki nincs egyedül. Akinek barátja, haverja, sógora, komája van. Érted? Készülj fel a legrosszabbra. Jön az ősz, az esős, hideg, unalmas ősz, állítsd össze az ismerősök listáját, majd sorra járjuk őket. Nehogy megöljön bennünket az unalom...
Az ablakhoz lépett, heves mozdulattal rántotta félre a függönyt. A nagy platánfák levele már sárgulni kezdett. Az ég tiszta volt, szinte áttetsző. Ilyenkor már fényesebben ragyognak a csillagok. Megérkezett az ősz.
IV
Még derűsek a nappalok, de az éjszakák már hűvösek, és reggelente levéltócsában állnak a fák az utcákon és a parkokban. Az ősznek errefelé külön varázsa van, s ezt a szüret adja: beérik az alacsony homoki venyigéken a piros szlanka és a sárga bogyójú rizling.
Kivezénylik szüretelni a diákokat is, akik örülnek, mert jobban szeretik a puttonyt hordani és a fürtöket szedni, mint a matekot. Ilyenkor veszik ki a szabadságukat azok a városi tisztviselők, akikre maradt még egy fertály szőlő. Ha csak tizenöt tőke is van a birtokukban, elindul a család, hogy részt vegyen a hagyományos szüretelésen. Mustízű a levegő, és szinte kihal a város egy hétre, mert mindenki a határban van.
A homok ünnepe a szüretelés, mint valami ősi szertartás, hiszen errefelé még nem is olyan régen nem vették emberszámba azt, akinek nem volt legalább a kertjében szőlő, néhány gyümölcsfa. Ez az a gyökér, amibe kapaszkodni lehet a laza homokon, különben nem tud meghonosodni itt az ember, nincs neki becsülete, csak amolyan “gyüttment”. Csak a legutóbbi esztendőkben változott meg az értékelésnek ez a formája, ma már befogadják a homokváriak azokat is, akiknek semmi közük a szőlőhöz, de ezek idegenek maradnak, magukra hagyatottak még a legmeghittebb társaságban is, mert nem tudnak hozzászólni az örök nagy témához, a szőlőhöz. Kocsis Pál, a nagy szőlőnemesítő mondta mindig: “Aki itt nem szőlőben gondolkozik, az elveszett ember. Azt betemeti a homok, és örökre eltűnik...”
Ezen a szeptember végi vasárnapon nemcsak a határ volt népes, a Lenin-városrész egyik új lakóépületének állványán is munkálkodtak az építők. Az egyik szocialista brigád szerette volna idő előtt teljesíteni vállalását, hogy határidőre elkészüljön az ötszázadik lakás Homokváron.
Ezen a napon a bejáró munkások se mentek haza, túlórapénzt kaptak. Kálózi Imre főmérnök kivitetett egy láda sört is az építkezésre, mert tikkasztó, fülledt volt a szeptember végi vasárnap. Persze, egy láda sör meg se kottyant a brigádnak, hoztak még három ládával, s nyakalták is becsülettel. Délben nem volt meleg étel, vasárnap nem dolgozott a konyha, szabadnapos volt a szakács, hazautazott Tiszakécskére. Felvágottat és kolbászt meg szalonnát vásárolt mindenki magának a közértben, s erre csúszott is az ital. A hangulat is jobb volt, mint a szokásos hétköznapi hangulat, és a beígért prémium ezt még növelte. Sajnos, a könnyelműséget is, amit az italozás még fokozott. A sörre bort ittak, majd előkerült valahonnan a pálinka is.
Mindezt később a rendőri vizsgálat derítette ki, a szerencsétlenség után. Délután három órakor történt a szerencsétlenség, a negyedik emelet magasságából, az állványról a mélybe zuhant és szörnyethalt Molnár Gyula kunteleki segédmunkás.
Már délelőtt sokat ivott, jó hangulatban volt, azt mesélte, hogy a szüret után megnősül, menyasszonyának egy hold szépen termő szőlője van, s november után már nem jön többé vissza a brigádba. Addigra meghízik a disznó is az ólban, lesz télirevaló, elég volt ebből a betyáréletből, megunta nagyon az építőállványt, nem való ez rendes falusi embernek. Nem akar többé munkásszálláson aludni, közös nagy ebédlőben enni, kanalazva a híg levest. Levág majd egy jókora darabot a sonkából, szalonnából, kolbászból, ami a kamrájában van, s fütyül a világra.
A tragédia váratlanul történt, a maltert felhordó csigát kezelte, mélyebben áthajolt a korláton, hogy hamarabb kapja kézbe a vödröt, közben megcsúszott, elvesztette egyensúlyát, és lezuhant.
Mire az orvos megérkezett, már halott volt.

A rendőrség széles körű vizsgálatot indított a felelősség felderítésére. Székely Béla rendőr őrmester már a szemtanúk első kihallgatása alkalmából megállapította, hogy a társaság majd minden tagja italozott. Az építkezésen tilos az alkoholfogyasztás, sőt újabban már az építkezés környékén is megtiltották a szeszes ital árusítását. Ki hozta be a söröket s a pálinkát a munkaterületre?
Kálózi Imre főmérnököt szintén kihallgatták. Makádi Gyula rendőr főhadnagy László Sándor igazgatóval is hosszasan tárgyalt. Az igazgató elhárította a felelősséget magáról, nem neki kell tulajdonképpen a szigorú előírásokat ellenőrizni, ezért mindenben Dabasi Vince építésvezető a felelős.
De Dabasi Vince nem is volt aznap Homokváron, Budapesten töltötte a vasárnapot, szüleinél. Csak hétfőn érkezett vissza, akkor értesült a tragédiáról.
- Ki adott magának engedélyt a távozásra? - tette fel a kérdést a vizsgálatot vezető rendőr főhadnagy.
- Minden szombaton hazautazom a szüleimhez - volt a válasz.
- Nem tudott arról, hogy vasárnap is dolgozik a brigád?
- Tudtam róla. De ez a brigád vállalása volt. Külön vállalása. Én nem vállaltam semmit. A szerződés értelmében az én szombatom és vasárnapom mindig szabad. Oda megyek, ahová akarok.
- Tudtommal maga felelős az emberekért az építkezéseken. Ha azok vasárnapi munkát vállaltak, magának velük kellett volna maradnia. Mi erről a véleménye?
Dabasi Vince nem válaszolt, konokul hallgatott, majd azt ismételgette, hogy őt nem lehet felelősségre vonni azért, mert a brigád berúgott.
Hosszú jegyzőkönyv készült, de az se állapította meg egyértelműen a felelősséget. Végül is azzal zárták le a vizsgálatot, hogy véletlen szerencsétlenség történt, amelyért az áldozaton kívül senki mást nem terhel a felelősség. A dolog fölött napirendre is tértek, László Sándor igazgató saját hatáskörében megvonta a prémiumot Dabasi Vince építésvezetőtől, és figyelmeztetésben részesítette Kálózi Imre főmérnököt. Ezzel az ügy véglegesen lezárult. A kihallgatásról készült jegyzőkönyvet a titkárságon legépelték három példányban.
Sebők főkönyvelő jóval később, egy október eleji esős délelőttön az igazgatóra várva unalomból belelapozott ebbe a jegyzőkönyvbe, amit Emmike írógépasztalán talált. Nem érdekelte különösebben az eset, hiszen nem ismerte az áldozatot, de kíváncsian futotta végig azokat a sorokat, amelyek az igazgató vallomását rögzítették. Nagyon rövid volt ez a vallomás.
László Sándor a feltett kérdésre válaszolva elmondotta, hogy a kérdéses napon nem tartózkodott Homokváron. A Tisza partján töltötte a vasárnapot... “A Tőserdőben voltam, kirándultam, csak este tértem vissza Homokvárra. Az esetről másnap értesültem. Az ügyben a vállalaton belül minden intézkedést megtettem...”
Ennyi volt az egész vallomás, de Sebők szíve akkorát dobbant, hogy majd kiugrott a mellkasából. Hirtelen szédülést érzett, aztán légszomja támadt. Felugrott, és a kijárat felé sietett. Emmike, a titkárnő felkapta a fejét, s izgatottan utána kiáltott:
- Sebők elvtárs, történt valami? Nem tetszik tovább várni?
- Nem - mondta görccsel a gyomrában. - Végeredményben nem is olyan fontos, nem zavarom az igazgató elvtársat. Majd egy másik alkalommal.
Visszament a könyvelésbe, bezárkózott az irodájába. Leroskadt, s állát a könyökén nyugtatva, percekig ült mozdulatlanul a semmibe révedve. Aztán a naptárért nyúlt és visszalapozta. Szeptember 28., Vencel napja, a nap kél 5 óra 28 perckor, lenyugszik 17 óra 31 perckor. Szeptember 28-án történt a szerencsétlenség, ő akkor Budapesten volt, édesanyja írt, hogy betegeskedik, s Pistikével felutazott. A fia vezette a kocsit. Ágnes nem volt velük. Amikor reggel szóba hozta, hogy meg kellene látogatniuk a mamát, csak felvonta a vállát. “Menjetek el Pistikével. Szép idő van. Nekem nincs most kedvem.”
Ők ketten elrobogtak aztán, a mamát ágyban találták. Azt mondta, nincs komolyabb baja, néha szédülést érez, és újabban nagyon fáradékony. Meg ezt a nyüzsgő várost se tudja megszokni. Hazavágyik. Sebők könyörgött neki, maradjon Pesten, a Zenta utcai kényelmes lakásban, télen legalább nem lesz fűtési gondja, s ha végső soron nem tud ott megszokni, tavasszal majd visszaköltözhet. Lehet, hogy addigra ők is eldöntik, visszatérnek-e Budapestre, vagy végleg Homokváron maradnak, és feladják a lakást. Meg kellene menteni Pistikének ezt a kényelmes otthont, ezen mesterkednek, de Ágnes se döntött még véglegesen, bár amikor leköltöztek, kikötötte, hogy legfeljebb három esztendeig marad vidéken. Lehet, Sebők abban reménykedett legalábbis, hogy megszokja majd a vidéki életet. Ő úgy van ezzel, bár maga sem meri bevallani, hogy egyáltalán nem vágyakozik Budapestre. Pistike meg egészen jól feltalálja magát, ezt éppen néhány nappal ezelőtt mondotta, s akkor arra is megkérte szüleit, ne nevezzék őt többé Pistikének, hívják Istvánnak. Vagy Pistának. De ne becézzék. Kinőtt már belőle.
Szóval: szeptember 28-a, vasárnap. Vencel napja. Meleg, fülledt szeptember végi vasárnap, csaknem üres volt az országút, a Soroksári úton is simán bejutottak, bár az fel volt túrva, mert már esztendők óta javítgatják: úgy készül, akár a Luca széke, az autósok nagy bosszúságára. De kikerülni ezt az útszakaszt sajnos, nem lehet.
Másfél óra alatt tették meg az utat, Pistike, azaz István gyerek, azóta így nevezi, óvatosan vezetett, mert még nincs meg a kellő gyakorlata. Hivatalból levizsgázott, gyorsított tanfolyamot végzett, mert jogosítvány nélkül nem szabad kocsiba ülniük az autójavító dolgozóinak.
Útközben vettek tizenöt krémest, mert azt nagyon szerette az édesanyja. István gyerek később lement ebédért, hármójuk részére hozott az éthordóban a közeli vendéglőből levest, kapros tökfőzeléket és sült bordát. A mama azonban a levest se tudta megenni. Sebők megtapogatta a homlokát, megnézte a pulzusát. Nagyon gyenge volt. Orvost akart hívni, az anyja nem engedte. “Nem vagyok beteg. Csak egy kicsit fáradt. Majd elmúlik. Ne nyugtalankodjatok...” Állapota azonban rosszabbra fordult, amire Sebők délután berakta a kocsiba, és magával vitte Homokvárra. Délután öt órakor érkeztek, Ágnes még nem volt otthon, csak hat óra felé érkezett meg, kipirultan, szokatlanul jókedvűen. Anyósa láttára azonban elkomorodott. Sebők félrevonta: “Néhány napig nálunk marad, ne aggódj. Gyengélkedik, nem hagyhatjuk egyedül a pesti lakásban. Majd elhívom az orvost, szólj a gyereknek, fusson el a Sasházihoz, a fene ezt a telefont, éppen most romlott el, olyan az ember, mintha süket lenne, be van zárva a négy fal közé...” A gyerek azonban már eltűnt, újabban udvarolgat, Sebőknek kellett elszaladnia doktor Sasházihoz, aki nyomban jött is. Alaposan megvizsgálta édesanyját, aztán írt fel valami kanalas orvosságot.
“Nincs itt semmi baj, öregem” - nyugtatta meg Sebőköt, amikor kijöttek az ebédlőbe, s Ágnes két üveg sört hozott a hűtőszekrényből. “Kicsit elfáradt. És az a baj, hogy nincs tennivalója. Kiszakítottátok a megszokott környezetéből, munkájából, s most megöli a semmittevés. Az unalom. Ez az öregek legnagyobb ellensége. Nem tudom, említettem-e már, régóta foglalkozom ezzel a kérdéssel. Tanulmányt akarok írni a nyugdíjártalmakról...”
Sebők már nem figyelt rá. Sasházi doktor megszállottja a gyógyításnak, Ágnes szerint hülye, mert egyáltalán nem törődött az anyagiakkal. Rojtos, elnyűtt ruhában jár, nem kér pénzt, s emiatt rászoktak, mindenki őt hívja, éjszaka őt zörgetik fel, ha ki kell szállni valahova a tanyára. Autója nincs, ócska kerékpár pedálját nyomja, s járja így a tanyavilágot, a pusztát. “Ha volna egy csöpp esze, dúsgazdag lehetne!” - mondta Ágnes az orvos feleségét bujtogatva az öreg doki ellen. Sasházi nem vette ezt zokon, csak mosolygott, Ágnest nagyon megkedvelte, tetszett neki, most is bókolt: “Olyan jól néz ki, asszonyom, mint aki egész nap a szabadban tartózkodott. Az arcán ég ennek a csodálatos ősznek a fénye!” “El is találta, dokikám, egész nap a szabadban tartózkodtam. Istvánék Budapestre mentek, én meg unalmamban a Tőserdőben jártam. Csodálatos volt...”

Ült a naptár fölé görnyedve, és arra a szeptemberi vasárnapra gondolt. Szinte most is hallja visszacsendülni Ágnes hangját: “Unalmamban a Tőserdőben jártam. Csodálatos volt...”
És a jegyzőkönyvben László Sándor igazgató: “A Tőserdőben voltam, kirándultam, kora reggel mentem, s csak este tértem vissza Homokvárra...”
Ezek szerint semmi kétség, Ágnes aznap találkozott László igazgatóval. És ha véletlenül találkoztak volna ők ketten, akkor minden bizonnyal említést tesz róla: “Az ám, nem is tudod elképzelni, kivel találkoztam! László volt ott Icával. Együtt ebédeltünk a csárdában...” De Ágnes hallgatott, tehát nem véletlenül találkozott az igazgatóval, s nem volt ott Ica. Csak ők ketten. Előre megbeszélt randevú lehetett? Titkos légyott? Ki is mondta a múltkor, alighanem Ujlaki, a bérosztály vezetője, hogy van neki egy kedves kis hétvégi háza az erdőben, elbújva a fák között, közel a vízhez. Ujlakitól elkérhette László a hétvégi ház kulcsát.
Olyan hevesen dobogott a főkönyvelő szíve, hogy oda kellett szorítania a kezét. Szinte látta maga előtt Ágnest, László karjában. Aztán elhessegette a látomást: ez lehetetlen.
Felkelt, a csaphoz ment, folyatta egy ideig, majd tenyerével megnedvesítette a homlokát. Ez jólesett, kissé lecsillapodott, már a szíve se dobogott olyan hevesen, olyan bolondul, mint az előbb. Józanul kell mérlegelnie a helyzetet. De hogyan lehet józan egy férj, akit a hozzá legközelebb álló barátjával csal meg a felesége? A főnökével, méghozzá. Most fel kellene ugrania, s mindent szétvernie az irodában, kiszórni az iratokat a dossziékból, aztán egyszerűen elmenni. Felmondás és köszönés nélkül. Visszamenni Budapestre, ahol kipanaszkodná magát édesanyjának, aztán majd csak találna valamilyen állást. Éhen nem halna. A felesége meg maradjon itt, ha akar, László igazgatóval, nem törődne többé vele. A gyerekkel már semmi gondja, ő maga irányítja az élete sorát. Szereti a munkáját, jó szakember válik majd belőle, és ez a legfontosabb.
Mi lenne, ha most berohanna az igazgatóhoz, és a szemébe vágná az igazságot? László kinevetné. “Megőrültél? A Tőserdőben? Persze hogy ott voltam akkor vasárnap. De nem Ágnessel! Ágnest, bevallom, nem is láttam. Ujlakiéknál voltam, ők hívtak meg. Akarod, hogy idehívjam Ujlakit?”
Ő erre persze csak intene, nem kell, nem kíváncsi Ujlaki vallomására, elhiszi Lászlónak, hogy nem Ágnessel volt. Az persze, lehetséges, sőt, valószínű, hogy Ágnes is ott volt. De hányan lehettek még ott? Sok ezren, mivel nagyon szép, derűs volt az a szeptemberi vasárnap. És ha sok ezren voltak, akkor látták is Ágnest. És ha látták Lászlóval, azt akkor ő előbb-utóbb megtudja, mert eljut hozzá a hír. Igaz, azt mondják, a megcsalt férj tudja meg utolsónak, hogy a felesége felszarvazza. De ő majd résen lesz. Nem tör be dühösen, felelősségre vonó szándékkal az igazgatóhoz. De figyeli ezután minden megnyilatkozását, minden szavát és mozdulatát.
Hirtelen ismét megdobbant a szíve, s belenyilallt a sejtelem, a rémület. Az a mozdulat jutott eszébe, amit László tett azon az estén, amikor először járt náluk. Amikor megismerte Ágnest. Ágnes hozta a hideg hosszúlépést, s amikor nyúlt a pohár után, egy másodperc ezredrészéig megmerevedett, karja úgy lendült fel, mint aki meg akarja ölelni az előtte álló asszonyt. Ágnes meg ugyanolyan mozdulattal simította félre a homlokáról oda se hulló haját, mint egyszer nagyon régen, az első csók előtt a Szabadság-hegyen, amikor megkérte a kezét. Milyen összefüggés van a két mozdulat között? És milyen kapcsolat lehet az igazgató és a felesége között?
Kopogtattak az ajtaján. Az iratkezelő jött be, hóna alatt nagy paksamétával.
- Sürgős? - nézett rá zavartan, mint aki megrettent, hogy valamin rajtakapják.
- Gondoltam, hogy jobb lenne holnap elküldeni a költségvetést, szétbontva, hogy világos képünk legyen a még fennmaradó összegről.
- Ráér - legyintett. - Világos képünk van így is. Vagy nem?
- Bocsánat...
- Tegye csak az asztalra, majd átnézem, s aláírom. Aztán beviszem László elvtárshoz is.
Igen, ez jó ötlet, beviszi Lászlóhoz, nem tör be hozzá féltékenyen, hanem besétál, mint a főkönyvelője, és szembenéz vele. Figyel. Résen lesz. Mától kezdve. Tőrbe csalja. Úgy tesz, mint aki semmit se sejt. Mint aki semmiről se tud. Kelepcét állít fel. Szavakból, helyzetekből. Befonja, hurkot dob a nyakába, és megfojtja. Mint a vadat.
Izgalmában összedörzsölte a tenyerét. Aztán megivott egy pohár vizet, s amikor úgy érezte, hogy megnyugodott, felhívta Emmikét, a titkárnőt.
- Én vagyok... Mégis beszélnem kellene az igazgató elvtárssal. Van most nála valaki? Ki? A főmérnök? Legyen szíves, szóljon ide, ha elmegy. Alá kell valamit íratnom... Köszönöm...
Várt. Lassan múltak a percek. Úgy érezte magát, mint a vadász, aki lesben áll. Most nagy vadra vadászik. Óriási vadra. Zsibbadt csend zúgott benne, az ereiben, az agyában, idegrendszerében. Végül megszólalt a telefon. Gyors mozdulattal kapta le a kagylót.
- Az igazgató elvtárs várja.
Hóna alá csapta az előbb behozott iratokat a költségvetési kimutatásról, és gyors léptekkel indult az igazgatói iroda felé. Emmike éppen új kávét tett fel. “Majd beviszem, jó erőset csinálok” - mondta, aztán kinyitotta előtte az ajtót.
- Gyere csak, öregem. Hallom, hogy az előbb is vártál, a fene vigye el ezt a sok, hiábavaló fecsegést. Azt hiszed, lehet itt dolgozni? Fenét. Egyszer a főmérnök jön, egyszer a személyzetis, aztán a párttitkár, a szakszervezeti bizalmi, majd a beszerző, mindegyiknek van valami halaszthatatlan gondja, problémája. Hát mikor jutok én annyi időhöz csak, hogy elgondolkozzam valamin is?...
Nagyon bőbeszédű, állapította meg Sebők. Azelőtt sose volt ilyen bőbeszédű. Mit takargat ez a sok szó? Gyanús.
- Szeretném, ha aláírnád ezt a kimutatást... - rakta le csendesen az asztal sarkára az iratokat, közben éles tekintettel figyelte az igazgatót.
- Már megint kimutatás? Elárasztanak bennünket a kimutatások! Tudod, mikor lesz itt normális munkamenet? Mikor tudunk jobb eredménnyel dolgozni? Ha megszűnik a sok kimutatás, a sok jelentés, a rengeteg hiábavaló értekezlet és vita. Elpocsékolt idő. Gondoltál már erre?
- Nem, kérlek. Én a számok embere vagyok, tudod. Könyvelésre szükség van, az a lelke mindennek. Olyan a könyvelés, akár a szív. Az emberi szív.
- Szív? - nézett rá az igazgató, és elnevette magát. - Költői hasonlataid vannak. Tán verseket is olvasol?
- Hogyne. Szeretem a verseket. Az újakat is.
- Ezeket az érthetetlen zagyvaságokat?
- Csak úgy tűnik, hogy zagyvaság. De ha beleéled magad... Ha átérzed. Ha csak egy rezdülete is megüt annak a hangulatnak, amit a költő érzett, akkor egészen másképp látod ezeket az új verseket.
- Ne haragudj, én olyannak látom ezeket, amilyenek. Csak semmi rezdület, hangulat meg magyarázkodás. Rosszak. Pocsékok. Nem versek. Zagyvaságok. No, ne beszéljünk erről. Mit is akartál? Igaz, igaz, add csak ide, majd aláfirkantom. Nos, ezek a költségvetési kimutatások. Rendben van. Izé... várjál csak, mit is akartam kérdezni tőled... Nem, nem erről. Ja, igen, Ica mondta, üzente, hogy szóljak már nektek. Régen jöttünk össze. Gyertek majd át valamelyik este Ágnessel. Jó?
- Hogy mondod? - kapta fel a fejét Sebők. - Hogy hozzátok? Nem mi vagyunk a sorosak? Már a múltkor akartam szólni, de akkor itt volt a mama. Tudod, beteg volt, szeptember 28-án hoztuk le a fiammal. Amikor az a szerencsétlenség történt. Leesett valaki az állványról, és meghalt.
- Igen, emlékszem. Kérlek, ne is beszélj róla, még mindig folyik az ügyben a vizsgálat. Különben... mindegy, hogy nálatok vagy nálunk, esetleg elmehetünk a dokiékhoz is, együtt, úgyis olyan régen hívogat már. Nos?
- Rendben van, kérlek. Majd szólok Ágnesnek.
- Kézcsókom tolmácsold - mondta csendesen László, és elfordult. Nem nézett Sebőkre, aki lassú léptekkel, lehajtott fejjel kiballagott az irodából.

Szúette ebédlőbútor, kerek, nagy asztallal, a sarokban álló magas támlájú, régimódi dívány pokróccal van letakarva, mert szúrnak a rugói. A szervizeknek már csak a fele van meg, felemás poharakat hoz a doktor felesége, s egy nagy tálon frissen sült töpörtyűs pogácsát.
- Lenke asszony, ilyen finomat már régen nem ettem! - hajolt meg előtte László Sándor igazgató. - Nagyon kérem, avassa be a titokba Icát, hátha egyszer neki is kedve szottyan pogácsát sütni.
- Á, Sándorkám, a pesti asszonyoktól ne várjon ilyesmit. Jó pogácsát csak a vidéki asszonyok sütnek.
- Ica is meg én is vidékiek vagyunk tulajdonképpen. Falusiak, ha úgy vesszük.
- Csak voltak. Magukat is beolvasztotta a nagy tégelybe az a bűnös város - mosolygott édesen Lenke asszony, aki olyan szelídséggel hordozta szegénységét, akár egy bibliai szent. Amikor az anyagiakról esett szó, mindig azt mondta: “Én orvoshoz mentem feleségül, nem kereskedőhöz. Az én férjem gyógyít, és nem üzletet köt, mint a bankárok meg a kupecek.”
- Volt egy ismerősöm - ment oda a házigazda László igazgatóhoz, miután a felesége a nagy pogácsás tállal továbbsietett, kínálgatva a vendégeket. - Itt élt egy közeli kis faluban, de mindenáron Pestre akart jutni. Mert hogy csak ott van élet. Több száz mozi. Vagy húsz színház. Meg éttermek, zenekarok. Erre megkérdem tőle, amikor egyszer hazalátogatott, hogy mikor járt a színházban? Meg étteremben, ahol zenekar muzsikál? Azt mondja: még soha. De nem az a fontos, hogy ő jár-e vagy sem, hanem az, hogy elmehetne, ha akarna. De Imrefalván, ahonnan elköltözött, se színház, se mozi, se kávéház. Hát ezért él ő Pesten, de kérdem én, érdemes?
László sokáig tűnődött a kérdésen. És arra gondolt, hogy Pesten nem jutott el olyan gyakran a színházba, mint itt, Homokváron, ahol minden darabot megnéz Icával.
Mielőtt válaszolna, a doki már az újonnan érkező vendégeket üdvözli, Sütkei Ákos tanárt és újdonsült feleségét. Az asszonyok összedugják a fejüket. Megindul a pletyka. A tanár három héttel ezelőtt vette az asszonyt feleségül, egy kórházi főorvos özvegyét. Egyszer Sütkei meglátogatta az özvegyet, két gyermekét ugyanis matekra oktatta. A gyerekek nem voltak otthon, az asszony pedig meguzsonnáztatta a tanárt. Amikor az távozásra készülődött, az özvegy hozzálépett, és riadt arccal vizsgálgatta. “Tanár úr, magának láza van!” Nyugtatót és lázcsillapítót itatott vele, majd ráparancsolt, hogy dőljön le a rekamiéra. “Majd a vérnyomását is megmérem.”
Az özvegy tudott néhány latin szót is, betegségnevet, a tanár pedig hipochonder volt, megrettent. Engedelmesen végigfeküdt a rekamién. Az özvegy vizsgálgatta, nem volt elégedett. Ráparancsolt, vetkőzzék le és bújjék ágyba, majd borogatást rak a mellére. És meg ne mozduljon. A tanár szót fogadott, ágyba bújt, később az özvegy is mellé bújt. Röviddel az eset után egybekeltek.
László már az ötödik pogácsát ropogtatta, ivott is. Nézelődött: itt a város krémje. Sali Henrik, a népfronttitkár viszi éppen a szót, aki minden alkalommal megkérdi a tiszteletest, kissé évődő hangon: hisz-e a túlvilágban?
- Miért mindig Isten szolgáját faggatja erről? - nevet rá kék szemével a tiszteletes.
- Mert annak hivatalból kell tudnia - mondta, és szódát fröcskölt öblös borospoharába.
- Onnan még nem jött vissza senki.
- De. Lázár. Neki tudnia kellett volna. De nem szólt.
- Lázár nem halt meg, csak aludt.
- Halott volt. Négy napig feküdt holtan.
- A hit? - lépett melléjük egy ősz hajú ember, akit László nem ismert. - A múltkor olvastam egy folyóiratban Veres Péter végrendeletéről. Azt írja, hogy a hit és a hitetlenség, az állítás és a tagadás egyformán a pszichében születik, s ellenőrizni is csak a psziché tudná, ha tudná. De nem tudja, mert maga is megfoghatatlan.
- Abban az írásban egy másfajta hitről esett szó - szólt szelíden a tiszteletes.
- Minden hit a pszichében születik, és minden hit megfoghatatlan. Tulajdonképpen nem más, mint önmagunk szuggerálása.
Sebők, aki eddig némán figyelte a beszélgetést, felkapta a fejét. És a féltékenység? Az is csak szuggesztió? Képzelődés? Még akkor is ezen rágódott, amikor mellé ült Takács Imre agronómus. Ritkán szokott társaságba járni, ide azért hivatalos, mert Sasházi és ő egy faluból valók.
- Megengeded, hogy kérdezzek valamit? - fordult felé Sebők. - Én mindig úgy képzeltem egy mezőgazdasági szakembert, hogy kint járja a határt vagy a majorságot. Te pedig ülsz egy irodában.
Takács lassú mozdulattal rágyújtott. Erős kapadohányt szívott. Kifújta a füstöt, és utána bámult.
- Bevallom neked: én is a városba vágytam. Ne nevess ki. Valaki arra szánja az életét, hogy állatokat neveljen, aztán ahelyett beül egy poros irodába. Tudod, hogy milyen sokan vagyunk ilyenek? És ez nem jó. Az én álmom is az volt valaha, hogy egy nagy állattenyésztési telepen dolgozzam, kerek szemű borjakat neveljek. Aztán az álmok kifakultak. Nemcsak a mostoha körülmények miatt. Nem a falu riasztott engem. Nem a korán kelések, a sár. A közöny, ami már felengedett. És ahogy múlnak az évek, egyre nyugtalanabb vagyok. Mondd, láttad te már az új falut? Vagy csak könyvekből ismered azt a régit? Virágosak. Betonjárdájuk van. Parkjuk, sétányuk. Összefogásból építették maguk a falusiak. Feláldozták vasárnapjukat, pihenőjüket a faluért. És ebben az új faluban már rangja és becsülete van az agronómusnak is. Szervesen oda tartozik. Ezért gyötrődöm én is: menjek vagy maradjak? Itt kényelmesebb. Langyos fürdő az élet. Mozi, szabad szombat. Ott vasárnap is dolgozni kell. De legalább ott tehetek valamit. Mert tudod, az a legrosszabb, ha az ember úgy érzi, hogy életének nyoma sem marad.
- De mi marad egy parasztember után?
- Az élet folytatása. Az elvetett mag csírája, kalásza, termése. Az udvaron esetleg egy kitaposott út a szalmakazalig, az ólakig. Égy ásott kút az akácok mellett, amely évtizedekig őrzi még a víz hidegét. A kerítésoszlopba bevert szög. A kapa- és villanyélen a tenyere fénye. De egy városi ember után még ennyi se marad. Talán egy gyűrött villamosjegy.
Sebők figyelte a zsongást, és néha kortyolt a borából. Ők, lám, tíz körmükkel kapaszkodtak Budapesthez. Szerencsétleneknek, számkivetettnek érzik magukat, mert egy vidéki városba kerültek. Ez az ember pedig ebből a városból a falu felé tekint, bűzös ólakba, trágyás istállókba vágyik, mert hasznosítani szeretné tudását. Mert tenni akar valamit.
Az asztal sarkára helyezte a poharat, és körülnézett. A füstöt már vágni lehetett. Az ebédlőajtó két szárnyát kitárták, a szomszéd szobában volt a kártyázók külön asztala, ahol este óta megszakítás nélkül folyt az ádáz ulticsata.
Sebők megállt az ajtóban, és nézte az italtól és izgalomtól kivörösödött arcokat, zilált koponyákat. A kártyával ütésre emelt karokban indulat feszült, a szájak szögletében ideges vibrálás. Ezt kellene lefesteni, gondolta. Nagy ecsetvonásokkal, az ágyba fektetett tanár piros hetest emelő kezével, a tiszteletes szelíd tekintetével, és előttük az asztalt a fényben, cigarettacsutkákkal a hamutartókban, a társaság fölött úszó füstöt, borokat és poharakat, a töpörtyűs pogácsák maradékát.
Olvasta valahol, hogy élt itt egyszer egy művészlélek, aki szégyellte a tehetségét a többiek előtt, s amikor alkotott, bezárkózott. Egy életet élt le így zárt spaletták mögött, lámpafénynél, vászon előtt. Csodálatos képeket festett. Most a nevére is emlékszik: Muraközynek hívták. Jókai barátja volt. Csak akkor derült fény művészetére, amikor halála után kinyitották az örökké kulcsra zárt szobákat. Több tucat csodálatos kép sorakozott a falak mentén. Egy élet nagyszerű munkája. De micsoda élet volt!
Hirtelen visszafordult, észrevette, Ágnes a konyhából jövet megállt egy percre a tükör előtt. László szorosan mögé állt, mondott neki valamit. Ágnes arcán felhő suhant át, s nem válaszolt.
László erősen összeharapta a fogát, intett Icának, és néhány perc múlva mindketten feltűnés nélkül távoztak.
V
László nyitott szemmel, álmatlanul forgolódott az ágyában. Ica mélyen aludt mellette, nyitott szájjal lélegzett, és néha horkolt is. Haja ziláltán hullott az arcára. Az igazgató felkönyökölt, és hosszan nézte.
A redőnyöket nem engedték le az ablakon, az utcai fény halványan beszűrődött a ritka szövésű függönyökön. Kivehette a bútorok körvonalát, az asztalon álló öblös váza, amelyben virágok kókadtak, tisztán és élesen rajzolódott ki a félhomályban.
Hallotta a Nagytemplom toronyórájának kongatását: kettőt ütött. Éjfélig voltak Sasháziéknál, ők jöttek el elsőnek, a többiek lehet, hogy még most is ott szórakoznak. Ő nem bírta tovább elviselni a zajos társaságot. Észrevette Sebők figyelő tekintetét, folyton szemmel tartotta a főkönyvelő, s úgy tűnt Lászlónak, valamit talán megsejtett a közte és Ágnes között kialakult kapcsolatról. Amikor bent járt nála a múltkor, olyan hangsúlyozottan emlékeztette a szerencsétlenség napjára.
László első látásra megszerette Ágnest. Amikor Sebőkékhez látogatott, tavasszal, szinte elzsibbadt, minden önfegyelmére szüksége volt, hogy észre ne vegyék ezt az érzést. Delejes áram sugárzott felé Ágnes szeméből, minden mozdulatából, akkor hirtelen szédülést érzett, mintha örvénybe hullana: mi lenne, ha felkapná, s elrohanna vele? Valahová messzire, a világ végére, még annál is tovább, ahol senki sincs már, csak ők ketten.
Ágnes nyújtotta a hideg hosszúlépést, ő állt előtte bénán, tele remegő vágyakozással. Akkor megértette, megsejtette, hogy végzete neki ez az asszony. És Homokvár. A vidék. Egyik a másiktól elválaszthatatlan, összefügg, egybefonódik a kettő, sohase lobban fel szívében ez az érzés, ha nem kerül szóba a homokvári igazgatói állás. Milyen különös útjai vannak a véletlennek. Ő mindig hitt a véletlenekben, szerinte véletleneken múlik az ember egész élete, gyakran csak olyan csekélységeken, hogy reggel, amikor a hivatalba vagy a trafikba indul, jobbra megy-e vagy pedig balra, a másik utat választva.
Évtizedek óta ismeri Sebőköt, jó barátok, de amióta azon a diákelőadáson felléptek, s ő herceget alakított, Sebők meg apródot, azóta valahogy a viszony is ilyen közöttük: Lászlót híven szolgálja apródja. Ennek a hű szolgálatnak a fejében tette meg főkönyvelővé. Mindenki viszi magával az embereit, mert ez így szokás manapság.
Eleinte azt hitte, arról ábrándozott, hogy itt megnövekszik majd személyének társadalmi szerepe. Vidéken egy igazgató mégiscsak valaki, nem úgy, mint Budapesten. Lehet belőle városi tanácstag, behívhatják a pártbizottságba, és az ünnepségeken az elnökségbe választják. De mindez nem történt meg, a közélet szinte tudomást se vett László megjelenéséről. Elődjének sem volt semmiféle társadalmi funkciója, sőt azt nem is szerették. Neki tehát elsősorban a szeretetért kellett megküzdenie, azért, hogy megbecsüljék, hogy befogadják maguk közé. Mindez nem ment könnyen, bizalmatlanok voltak vele szemben, mint mindenkivel vidéken, aki Budapestről érkezett. Miért jött? Ott nem vált be? Megbukott? Kifúrták? Büntetésből helyezték ide? Hónapok szívós és kitartó munkájába került, amíg eloszlatta a gyanút, az előítéletet, amíg megkedveltette magát. Szakadatlanul résen kellett lennie, s ebbe belefáradt. El is fásult lassan.
Nézte félkönyékre dőlve alvó feleségét, és megkeseredett a szája. Ica nem segített neki ebben a harcban. Ica rendes asszony, jól főz, rendben tartja a lakást, mos, vasal, takarít, szereti az otthonát, de egyáltalán nem társ az életben, csak az ágyban. De ahogy most elnézi, ott is unja, semmi vágyat nem ébreszt már benne. Pedig milyen szerelem lobogott a szívében ezért a szelíd szavú asszonyért. Vállalta azt is, hogy malmos lánya. Mindent vállalt volna akkor, most meg unja. Unja az anyáskodását, a főztjét, a szeretetét, a szorgalmát, mindent. Mi lenne, ha meghalna?
Lúdbőrös lett a karja, a melle, viszketni kezdett a bőre, s összeszorította valami a torkát. Hogyan is gondolt erre? Elszégyellte magát. Az ilyen gondolatok nem méltók hozzá. Ő becsületes ember. Ami történt, arról nem tehet. Mindent el kellene mondania Icának. Vagy Ica mindent tud? Az asszonyok ösztönösen megérzik az ilyesmit, ellentétben a férfiakkal. De lehet, hogy Icát annyira lefoglalja új munkája, hogy fel sem tűnik neki férje hirtelen elhidegülése?
Igen, érzi, szólnia kellene, de azt is érzi, hogy nem képes erre. Nem az őszinteség hiányzik belőle. A bátorság. Mi lenne, ha Sebőknek is elmondaná: “Öregem, ne haragudj, mi szeretjük egymást a feleségeddel!” Szeretik egymást, vagy csak ő szereti Ágnest? Ma estig megesküdött volna rá, hogy kölcsönös a vonzalmuk. De ma Ágnes elutasító volt, még most is érzi magán a tekintetét. Ezért nem maradtak tovább Sasháziéknál. “Ágnes, drága, nagyon szeretnék magával találkozni. Elepedek a vágytól, éjjel-nappal csak magára gondolok, olyan vagyok, akár az őrült...” Ágnes hidegen végigmérte, és azt mondta: “Nem gondolja, hogy túlzásba viszi?” Ezzel elfordult, s pillantásra sem méltatta többé. Nem tehetett mást, szólt Icának, s hazajöttek.
De mi az, hogy “túlzásba” viszi? Az nem volt túlzás, amikor Ágnes a karjaiba omlott? Tulajdonképpen, ha visszagondol az utóbbi hónapok eseményeire, ő ugyanezt vethetné Ágnes szemére: “Nem gondolja, hogy túlzásba viszi, asszonyom?” Mert a találkozásra való alkalmat Ágnes kezdeményezte, mihelyt ideköltözött. Az asszony kereste fel először Pistike ügyében, amikor el kellett helyezni a gyereket az építkezésen. Mindenképpen azt akarta kiharcolni, hogy valami könnyű, jól jövedelmező helyet biztosítson a fiának. Akkor még László keményen állt a talpán, nem hatalmasodtak el benne annyira az érzések, s nem volt hajlandó megváltoztatni Sebőknek adott szavát. Ez már csak Kálózi főmérnök miatt is lehetetlen volt.
Ágnesnek akkor még tetszett is László határozottsága. Nem haragudott, kissé talán csodálta, férfiasnak tartotta. Nem olyan, mint az ő férje, Sebők, aki úgy forog, akár a szélkakas a viharban, mindig attól függően, hogy merről és milyen erős szél fúj.
Egyszer véletlenül találkoztak, de mindketten tudták, hogy nem volt ez egészen véletlen. László gyakran hallotta Sebőktől, hogy Ágnes gépkocsivezetői tanfolyamon vesz részt, s tudta azt is, hogy merre gyakorolnak a tanulóvezetők. Egy délután, hivatal után arra kószált, látszólag cél nélkül, s Ágnes rádudált. A sarkon kiszállt, s beültek egy presszóba. Kenessei bácsi pedig továbbhajtott, miután az addig a hátsó ülésen helyet foglaló vörös hajú fodrásznő foglalta el Ágnes helyét a volánnál.
Habos kávét ittak, keveset beszélgettek, de mindketten érezték, hogy a szerelem tüze égni kezd bennük.
Néhány nap múlva Ágnes jelentkezett telefonon. “Egyedül van?”, kérdezte rekedten suttogva a kagylóba. “Beszélni szeretnék magával!” Este találkoztak, de csak egy röpke fél órára tudott Ágnes szabadulni, amikor Kenéssei bácsi hazahozta a gyakorlókocsin. Szombat volt. “Holnap hívjon fel, Sándor. A lakásomon. Azt hiszem, hogy holnap egyedül leszek...”
Szeptember 28-a volt másnap, vasárnap. Az volt az a bizonyos nap, amikor Molnár Gyula leesett az állványról, és szörnyethalt. Az a nap, amire Sebők is hivatkozott a múltkorjában.
László korán felkelt, azt mondta a feleségének, hogy fontos üzleti ügyeit kell intéznie, s elment. De csak a Honvéd utca sarkáig hajtott, ott leállította a kocsit egy mellékutcába. Sebőkék házát innen a leeresztett gépkocsiablakon keresztül jól szemmel tarthatta.

Tíz óra múlt néhány perccel, amikor Sebőkék fehér Zsigulija kirobogott az udvarról. Az ötös számú főútvonalra kanyarodott a sarkon, és eltűnt. László várt még egy negyedórát, aztán visszament a benzinkúthoz, tankolt, majd a sarkon álló utcai telefonfülkéből felhívta Ágnest.
“Én vagyok” - suttogta izgalomtól fojtottan. “Egyedül van?” Hosszú csend, aztán Ágnes hangja érkezett a vonal túlsó végéről: “Igen. Most mentek el.” László megkérdezte, mikor jönnek vissza. “Csak estére. Pestre mentek az anyósomhoz, aki megbetegedett.” László megkockáztatta a kérdést: “Hol találkozhatnánk? Elmehetek magához?” Ágnes hangja kissé riadt volt: “Nem, nem szabad. Ide nem, valaki megláthatja... Hanem...” Elhallgatott, László várta a folytatást, aztán sürgetni kezdte: “Mondja, hol? Mikor menjek magáért? Vagy találkozzunk valahol?” Ágnes megkérdezte, hogy hol van. Aztán azt tanácsolta, hogy menjen László gépkocsin a vasútállomásra, ott a vasút- és autóbuszállomás között várjon rá, félórán belül ott lesz. Ha nem jönne, akkor valami közbejött, egy óránál tovább semmiképpen se várjon.
Most, hogy visszagondolt erre a szeptember végi napra, ismét átélte a várakozás izgalmát. Még fél órát se kellett várni, Ágnes máris megjelent, a parkon át sietett, fehér pettyes kék selyemruha volt rajta, piros sállal.
Nagyon szép volt. Arca, mint a rózsás barack, szája nedvesen csillogott, László még sohasem látta ilyen szépnek. Szinte torkán akadt az üdvözlés is. Némán csókolt kezet, és kinyitotta a kocsi ajtaját. Ágnes körülnézett, majd gyorsan beült, és becsapta maga után az ajtót. László mellé huppant, aki indított, kapcsolt és gázt adott.
Amikor a terelő után kiértek a repülőtér felé vezető útra, Ágnes megkérdezte: “Hová?” Az igazgató nem válaszolt nyomban, csak miután a sebességet felfokozva előzni tudta az előtte döcögő autóbuszt: “A Tiszára.”
Átrobogtak Jásztelek főutcáján, innen már csak néhány percnyire van a Tisza. Amint kiértek a faluból, Ágnes László karjára tette remegő tenyerét: “Álljon meg!” Megálltak egy akácfa alatt. “Jó lesz az, ha együtt látnak bennünket?”
László nem szólt mindjárt, de már megvolt a terve. Csak nehéz most elmondani. “Nem látnak meg bennünket... Van egy kis hétvégi ház közvetlen a víz partján. Erdő sűrűjében. Odáig jó az út...” Nem nézett Ágnesre, de várta a reakciót. Lehet, hogy most azt mondja, forduljanak azonnal vissza! Leszidja. Mit képzel? Kicsoda ő? Egy utolsó szajha? Olyan asszony, aki szerelmi találkahelyekre jár? Tisza-parti házacskába, ahová a bokrok miatt nem lehet belátni? Ő egy úrilány. Lehet, azt is a szemébe vágja, hogy Akácz lány, akiért hintón... De nem szólt semmit Ágnes, s László felbátorodva a hallgatásán, beindította a motort, és elindult a Tisza felé.
Három kocsival találkoztak mindössze, s amikor beértek a tisztásra, balra kanyarodtak, ösvényen futottak végig, majd megzökkent a kocsi egy takaros faház előtt, amelynek zöld kerítése volt és erkélyén cserepes muskátlik virítottak.
László előkotorta a kulcscsomót, hosszan babrált a zárnál, csak a harmadikkal talált a kapuba. Reszketett a keze. Ugyanígy végigpróbálta a kulcsokat a szoba ajtajánál is. Amint kitárta az ajtót, Ágnes sietve belépett. Szétnézett, majd leroskadt a fapriccsre. A szobában dohos volt a levegő, és a leeresztett redőny keskeny résein csak halvány fény szűrődött be. A ház különben is fák árnyékában állt, amelyek lombja elfogta a napot, a teraszra is csak szűrt fény csörgött.
A hétvégi ház mindössze egy szobából, egy apró konyhából és egy W. C.-ből állt. Udvarán pumpás kút, egy zöldre festett hordóval, amely a ház mögött emelkedett egy oszlopon, és a zuhanyozó szerepét töltötte be.
“Kié ez a ház?”, kérdezte élesen Ágnes, amikor egy kicsit megpihent. László topogott mellette tétován, nem tudta, mit mondjon. Ismerje be, hogy nem az övé? “Miért érdekli ez, kedves Ágnes? És éppen most? Lehet, hogy nem az enyém...” Ágnes rávillantotta a szemét. “Azt sejtem, ha a magáé lenne, akkor tudná, hogy melyik kulcs melyik zárba való.” Az igazgató hirtelen mellé ült, és átkarolta. Ágnes behunyta a szemét, és nem ellenkezett. Átadta magát a csóknak, majd egy kis idő múlva eltolta magától Lászlót, felállt, és gyors mozdulatokkal vetkőzni kezdett.
Késő délutánig voltak együtt. Az igazgató dél felé kocsiba ült, és elment a csárdába, ebédet hozott: szardíniát, sajtot, kiflit, felvágottat, két kristályvizet, narancsszörpöt és egy üveg badacsonyi kéknyelűt. Ágnes vékonyra vágott sajtszeletekre helyezett felvágottat evett, és bort ivott hozzá. Hosszúlépést. Amikor letette a poharat, huncutul Lászlóra nevetett. “Emlékszik, amikor először jött hozzánk, megkérdeztük, mit iszik, s azt mondta: hosszúlépést. És akkor... Mit érzett akkor?” - fordult szembe vele. László hirtelen átkapta, és mindketten visszaájultak a szétdúlt priccsre.
Később Ágnes ismét falatozott, majd készített Lászlónak is egy hosszúlépést. “Nekem nem szabad. Vezetek.” Ágnes mosolygott: “Maga mindenkit ismer a rendőrkapitányságon. Egy hosszúlépést észre se lehet venni. Az első találkozás emlékére!” Ittak. Ágnes ruhátlan volt, meztelenül járkált, kikukucskált a redőny keskeny résén, mert mintha ajtó csapódott volna. Később meg motorzúgást hallott. László kiment, szétnézett, nem látott idegen gépkocsit. Hozott a kannában friss vizet. “Ne nézzen most erre. Mosakszom.” Hallotta a víz csobogását a lavórban, s az ismét felizgatta. Amint Ágnes elkészült a mosakodással, a karjába kapta. Belecsókolt kemény mellébe, a hasába. “Olyan pacsuliszaga van ettől a szappantól.” Ágnes nyúlt a kézitáskájáért, kis üveg kölnit vett elő, öntött egy csöppnyit a tenyerébe, és a nyakára, a mellére dörzsölte. “És most? Ez milyen illat, találja ki!” Az igazgató összehúzta a szemét, mint aki erősen gondolkodik, de nem gondolkodott, mert csókolni kezdte ismét Ágnest, és az nevetve bújt vissza a priccs vászontakarója alá. Mindössze egy lepedő volt a takaró. László lerántotta róla, és kábultan állt fölötte. “Tudja, mit éreztem akkor, amikor először láttam? Hogy forr a vérem. Hogy vége a világnak. Hogy nem tudok maga nélkül élni. Egy percig se tovább. És ha maga nem jön ide, Homokvárra, akkor én se vállalom ezt az állást. Csak a maga kedvéért, Ágnes. Hát nem érzed, hogy mennyire szeretlek?” - csapott át tegezésbe. “Te kis őrültem! Te őrült! Tudod, hogy őrült vagy? Mindketten őrültek vagyunk! Nem kellett volna sohase találkoznunk. Soha, tudod?” Belekuszált a hajába, megmarkolta a fülét, aztán körmét kéjesen a férfi hátába vájta.
Mielőtt elindultak, felcsipegették a papírról a maradékot, megitták a szörpöt - a bor már régebben elfogyott -, és az üvegeket, a morzsákat, a szardíniásdobozt László egy újságpapírba csomagolta. “Majd kidobjuk útközben az autóból.”
Aztán ismét a kulcsok, öt percbe telt, míg mindent bezárt. Ágnes halványan, fáradtan ült addig a kocsiban. Rosszkedvű volt. László észrevette ezt, és megkérdezte: “Mi bánt? Megbántad?” Csak akkor válaszolt már az asszony, amikor a kocsi kiért a főútvonalra, és simán surrant az aszfalton. “Lehet. Eddig még sosem csaltam meg a férjemet.” László nevetett: “Egyszer el kell kezdeni!” Csend. Később: “Ez rossz volt. Kiábrándító.” Fékezés, lassítani kell, tehéncsorda megy át az úton. “Bocsáss meg. Nem gondoltam komolyan.” A repülőtérre két lökhajtásos ereszkedett le. Alkonyodott, a szeptember végi ég nyájas volt és kék. “Ne beszéljünk erről. Vegye úgy, mintha semmi se történt volna!” - tért át ismét a magázásra Ágnes. “Felejtsem el, azt akarja?” Hallgatás. Meg se szólalt többé. A városban jártak már. “Hol álljak meg?”
“Ugyanott, ahol felvett.” A kocsi csikorogva fékezett, Ágnes nyomban kinyitotta az ajtót, ahogy megállt, s kilépett. “Mikor hívhatom? Ne menjen el így, Ágnes.”
Beleveszett az alkonyatba. Eltűnt, mintha a közeledő éjszaka szívta volna fel karcsú alakját. Tele volt a szíve szerelemmel, s rémülten gondolt arra, hogy az asszony csak játszik vele. Az nem lehet, hogy máris elfelejtette volna az öleléseket. A csókok ízét. És miért változott volna meg olyan hirtelen? Szereti. Bizonyos, hogy szereti!
Besurrant otthon a fürdőszobába, megnézte magát a tükörben. Hátha áruló jel maradt rajta, rúzs vagy hasonló. De semmi. Ica a zongoránál ül. Chopin. Behunyta a szemét, a melódiák tengeren ringatták, de a tenger mintha egyre haragosabban zúgna körülötte. “Nem vacsorázol?”, hullott a mélybe a zongoraszó, és a csendben elnémult a tenger is. “Nem. Csak inni szeretnék. Egy hosszúlépést. Szomjúság kínoz. Elepedek!”

Sebők állt egy ideig az ajtófélfának támaszkodva, nézte a szürke, fojtó cigarettafüstben zsibongó társaságot, az alkoholtól kivörösödött arcú férfiakat, a buzgólkodó Lenkét, aki egyáltalán nem látszott fáradtnak, a bort töltögető Sasházit, akinek egész havi keresetét felfalta ez a társaság.
Takács Imre mellé somfordált, látszott, hogy szeretne valamit mondani, az előbbi beszélgetés kiegészítéseképpen, de Sebőköt most nem érdekelte az agronómus. Fellángolt benne a féltékenység kénköves tüze, Ágnes felé vágott a tekintete, az asszony megértette, kissé zavartan mosolygott vissza, mint aki nem tudja még pontosan felmérni, hogy mi is a tennivalója. István valamit megsejtett, valamit tud, de nem tudja, hogy mennyit. Tehát óvatosnak kell lennie.
Fél órát maradtak még, aztán ők is minden feltűnés nélkül távoztak. Ágnes sáljába burkolózott, hideg volt az éjszaka. Gyalog mentek, István szótlanul lépkedett mellette. Amikor átmentek a főtéren, akkor kongatta a két órát a templom órája. A piaristák mellett tértek be abba a kis mellékutcába, amely csaknem a Honvéd utcáig vezette őket. Egész úton senkivel sem találkoztak.
Ágnes bement a fürdőszobába, ő minden este fogat mos. Egyedül ő a családban. István csak reggel, a gyerek meg reggel se, csak elvétve. Amikor pizsamába bújva visszatért, István már az ágyban volt. Kezét hátrakulcsolva tartotta a feje alatt, csak az olvasólámpa égett az ágy fölött.
Ágnes a paplan alá bújt, oldalt fordult, és alvást színlelt. Kis idő múlva István leoltotta a lámpát, és megkérdezte:
- Alszol?
- Mit akarsz? - könyökölt fel Ágnes harciasan. - Rád jött a beszélhetnék?
- Így is lehetne mondani! - könyökölt fel István is a sötétben. Csak halványan tudta kivenni a sötét szobában Ágnes körvonalait. - Egyszer meg kell beszélni a dolgokat, nem?
- Milyen dolgokat? - rettent meg Ágnes hangja. - Mit akarsz tulajdonképpen megbeszélni?
- Egyet s mást.
- Konkrétabban.
- László igazgató ügyét.
- Mi közöm nekem László igazgatóhoz? Úgy tudom, a te barátod.
- Volt. De újabban lehet, hogy a tiéd is.
Egy pillanatnyi csend. Aztán Ágnes:
- Az én barátom!? Megőrültél?!
Felült, harciasan, s meggyújtotta a feje fölött levő lámpát. Sárga fény csörgött rá, olyan volt, mintha majonézzel öntötték volna le.
Sebők hunyorogva nézte: milyen idegen! Mi köze neki ehhez az asszonyhoz? Hogy került ide mellé, az ágyba? Ismerős vonást se fedez fel rajta, s nem érez iránta semmit. Vagy mégis?
- Féltékenységi jelenetet akarsz rendezni? - nézett rá az asszony elszántan. - Tudod, mi vagy te? Egy alávaló féreg. Igen. Nem szégyelled magad? Pfuj!
Ismét eloltotta a lámpát, határozott mozdulattal, és oldalt fordult, háttal a férjének. Egyenletesen szedte a levegőt, a szobában csend volt. Sebők úgy érezte, hogy most neki kellene meggyújtani a lámpát, s válaszolni. Vagy nem is kellene meggyújtania, csak átnyúlnia és megfognia a torkát, és addig szorítani, amíg meg nem merevedik. Aztán jelentkezni a rendőrségen. Mennyit kaphatna? Tíz évet? Tizenötöt? Lehet, hogy csak ötöt, hiszen megállapítanák Ágnes bűnösségét. Nyomozók szállnának ki a vállalathoz, kihallgatnák az igazgatót, helyszíni szemlét tartanának a Tőserdőn, kipuhatolnák, kinek a hétvégi házában találkoztak, mikor érkeztek, mit láttak, mit ittak, mit beszéltek. De hisz ez nem is tartozik az ügyhöz. Csak a gyilkosság. Arra volnának kíváncsiak, hány pohár bort ivott meg Sasháziéknál? Aztán arra, hogy mi előzte meg a gyilkosságot? Féltékenységi jelenet? Az, hogy a féltékenységnek van-e komoly alapja, a rendőrséget nem érdekelné. “Beismeri, hogy maga a tettes?” És ő beismerné. Bilincset kapna, és elvinnék. Megírnák az újságok is. Édesanyja belehalna a szégyenbe és a bánatba. Őrültséget nem tesz. Nem ér annyit Ágnes. És most nem is érdemes feszíteni a húrt, ez az időpont nem alkalmas a dolgok tisztázására. Majd világosan, józanul megbeszélik. Igen, de világosan, józanul, egészen másképp fest minden, megváltozik a dolgok akusztikája, világoson Ágnes varázsa alá kerül, mert az asszony rámosolyog, kissé megrázza a fejét, hátrakapja, mint a horkanó ló, hogy hátravesse homlokába hulló haját. És ő akkor már nem teljesen ura az akaratának, remegés fogja el, sóvárgás és vágyakozás, epekedés, mert hiába is tagadná, még mindig szereti Ágnest. Még akkor se szűnik meg szeretni, ha egyszer valóban megfojtja. Egy ilyen éjszaka. Amikor már alszik, nem mint Othello Desdemonát, imádságra, vallomásra kényszerítve. Alvás közben, hogy ne fájjon neki. Ezen keserűen elmosolyodott. Milyen kusza, zavaros gondolatai támadnak az embernek egy ilyen sötét éjszaka, ha belemar szívébe a féltékenység. Felkönyökölt, meresztgette a szemét, de semmit se látott.
Ágnes nem aludt, csak színlelte az alvást. Nem érzett elég erőt a meddő vitához, ami úgyse tisztázna semmit, hiszen a probléma megmaradna továbbra is. Egy pillanatig azon tűnődött, a férje hogyan fogott gyanút? Aztán azt latolgatta: mennyit tud valójában? Ő volt a könnyelmű, amikor azon a szeptemberi vasárnapon bevallotta, hogy a Tőserdőben járt? Azt kellett volna mondania, hogy valamelyik barátnőjénél. Vagy az uszodában. Vagy akármi mást. Ilyenkor tagadni kell a végsőkig.
Arról a napról még most se tud számot adni magának. Nem is tudja, hogyan történhetett. Lászlóval, amióta náluk járt azon a tavaszi estén, Homokvárra való indulásuk előtt, állandó a kapcsolata. Egy-egy szó, pillantás, kézszorítás, később a telefonok. Néha nem is kellett felvennie a kagylót. Egy csöngetés: jelzés arról, hogy rá gondol. Amíg nem szerelték be a telefont hozzájuk, valahogy távolabb volt tőle, homályban, mintha csak ködön át látná néha a körvonalait. Amikor bekötötték végre a telefont, ő hívta fel először Lászlót: “Képzelje, honnan beszélek! Otthonról...” László nagyon megörült, mert ő intézkedett a postánál, már vagy harmadszor és igen erélyesen. Azóta ez volt az eleven kapocs közöttük. Egy pittyenés, Sebők mérgesen áll fel az asztal mellől, a készülékhez lép, felveszi a hallgatót: “Halló, ki beszél?” Csend, mert a vonal túlsó végén fel se vették a kagylót. A csengetés jelzi: “Rád gondolok!” Két csengetés: “Hívj fel!” Ágnes néha visszacsenget. Odamegy a készülékhez, közben hangosan beszél magában, hogy fel kellene már hívni Sasházinét, mert megígérte neki. Vagy: “A varrónőm ma várt, próbára, nem mentem, meg is feledkeztem róla. Tudod, az az új kosztümöm, aminek te hoztad az anyagát!” Ezzel odalép a telefonhoz, tárcsázik, egy számot, kicsöng a hívott szám, aztán visszateszi a kagylót: “Mégse zavarom már őket ilyen későn... Majd holnap. Nem olyan fontos.”
Sebők újságot olvas, belebújik, oda se figyel, dörmög valamit. És így tartják ők a kapcsolatot már hónapok óta. De az a szeptemberi nap, az megmagyarázhatatlan. Mi történt vele? Elvesztette józan ítélőképességét? László idetelefonált, és ő szó nélkül elment vele. Odaadta magát, szinte felkínálta a testét. Amikor arra a délutánra gondolt, abban a kis faházban, szégyentől égett az arca, s felfordult a gyomra az önmagautálattól.
Már másnap sürgetően csengett a telefon: nem vette fel. Nem akar többé a szemébe nézni. Szégyenli magát. Mit akar tőle? Hagyja, neki elég volt ebből. Ma éjszaka is, Sasháziéknál, azt kérdezte, mikor találkozhatnának ismét. Hogy nála van a kisház kulcsa. Ágnes azt mondta: “Soha!” László kétségbeesett: “Hát csak játék volt?” Ágnes azt mondta: “Vegye úgy!” De nem volt játék, mert remegve gondol azért arra a napra, s a vére lobogni kezd ilyenkor. Néha nyúl a telefon után, csak öt szám tárcsázása, s már megérkezne a válasz. De megáll a keze a levegőben.
Sebők felkattintotta a villanyt, mert hangos csapódással csukódott az előszoba ajtaja. Pistike, azaz István gyerek érkezett haza. Át kellett mennie az ő szobájukon. Halkan nyitotta ki az ajtót, Sebők felugrott, dühös volt és rikácsolva kiáltott felé:
- Hát téged nem lehet megnevelni? Ilyenkor jársz haza? Nem szégyenled magad? Teljesen elzüllesz.
- A gyereked tartanád inkább kordában és nevelnéd meg, ahelyett hogy ok nélkül féltékenykedsz. Megöregedtél már, István - szólt csendesen Ágnes.
A gyerek az álmatlanságtól és a cigarettafüsttől véres szemmel nézett rájuk, aztán, mint akit megvertek, lehajtott fejjel elkullogott.

Az aggodalom jogos volt Sebők részéről, mert a gyerek egyre gyakrabban maradozott ki. Eleinte hetenként csak egyszer-kétszer jött haza későbben az engedélyezett időpontnál, ami tizenegy óra volt, aztán már csaknem mindennap a hajnal vetette haza.
Reggel mindig az apja ébresztette, ilyenkor dorgálta is, de István mintha oda se figyelne. Vagy talán nem is hallotta.
- Hogy lehet így dolgozni? Hiszen állva elalszol! Majd bemegyek én a főnöködhöz, ha nem hagyod abba, várjál csak!
Ezek persze csak üres fenyegetések, Sebők sosem ment be a fia főnökéhez. Nem is igen törődött vele, kimaradozásait nem vette a szívére, azt tartotta, hogy fiatal, csináljon, amit akar. Az egyetemnek már úgyis fújtak, a többi meg nem lényeges, attól, hogy kimaradozik, még lehet belőle jó szakember. Még az se érdekelte, hogy kinél tölti az éjszakáit. Bizonyosan jó nő - gondolt rá kissé irigykedve.
A “jó nő” egy szőke asszony volt, Ujlaki Dávid elvált felesége, huszonhárom éves, temperamentumos, szenvedélyes, aki az erkölcsösséget csak hírből ismerte. Egy homokvári postaalkalmazott hatodik gyerekeként született, nélkülözések között nevelkedett, soha új ruhája nem volt, mindig leánytestvérei kinőtt gönceit alakítgatták át számára. Ő volt a legszebb a Palkovits gyerekek között, a bűbájos, fitos orrú Esztike. Vadóc, fiúsán rámenős, járta a rétet a gyerekekkel, bíbictojást szedett, felmászott a legmagasabb fára is a madárfészekért. Amikor Ujlaki Dávid megismerte, tizenhét esztendős volt, halálosan beleszeretett, feleségül kérte. Eszti menekült a nélkülözések elől, új ruhákat akart és önálló életet, s bár nem szerette Ujlakit, a vörös bajszos, nála tizenöt évvel idősebb tisztviselőt, igent mondott.
Egy esztendeig tartott a boldog házasság, akkor Ujlaki rájött, hogy megcsalja a közért egyik alkalmazottjával, akivel együtt dolgozott. Eszti kiszolgáló volt a közértnél, a húsféléknél állt a hosszú, kétágú villával, és kecses mozdulattal rakta a mérlegre terített papírra az előre felszeletelt töltelékféléket. Később kikezdett a főnökével is, s bekerült a raktárba, de a főnököt valami szabálytalanság miatt elbocsátották. Őt is kihallgatták, s ekkor úgy döntött, hogy nem kezd ki többé “házbeliekkel”, csak vállalaton kívül szórakozik. Ez megszilárdította a vállalaton belüli helyzetét.
Ujlakitól elvált, neki ítélte a bíróság a kétszobás lakást, Ujlakinak a Zsigulit. A Tőserdőn levő hétvégi ház tulajdonjogát illetően még nem történt végleges döntés. Ujlaki ragaszkodott hozzá, Eszti nem is igen törődött a kis faházzal, mivel autója nem volt, és körülményes volt az odautazás. De azért kikötötte: néha ő is használhatja, s kint tölthet nyaranta egy-két hetet. Ebbe Ujlaki is belement, csakhogy szabaduljon már tőle.
De amint kimondták a válást, úgy érezte, hogy nem tud Eszter nélkül élni. Elmondta mindennek, utolsó rongynak, de ugyanakkor megőrült érte, képes volt fél éjszakákon át leskelődni utána, ablaka alatt kószálni. Eszter nem haragudott rá, néha még fel is hívta, és engedett Ujlaki ostromainak, sőt többször elment volt férje új lakására. A város szélén lakott a férj, kertes házban bérelt egy szobát. Magához, a régi lakásba, amelyet közösen laktak valaha, sosem engedte volt férjét. Mást azonban igen. Sőt, elég gyakran.
Még együtt élt Ujlakival, amikor megismerkedett az ifjú Sebők Istvánnal. Az építőipari vállalatnál volt valami ünnepség, augusztus 20-án, ahol férje könyörgésére ő is megjelent. Férje ott volt ugyanis bérosztályvezető, és az új igazgató, László, kedvelte is. Ott látta meg a főkönyvelő fiát, akit külön varázsként lebegett körül az, hogy budapesti diák, akit nem vettek fel az egyetemre, és most majd melóznia kell valamit. Előbb csak megsajnálta, később megtetszett neki, majd megszerette. Halálosan beleszeretett.
Közben kimondták a válást, olyan mindennapi eset volt, hogy még Homokváron se keltett feltűnést. Hiszen szereplőiket senki sem ismerte. Eszter továbbra is a raktárban maradt, két közért raktára tartozott már hozzá, és jól keresett. Sonka, felvágott, befőtt, ital mindig került haza a szatyrában, később cigaretta is, cukorka, csokoládé, déligyümölcs, kávé.
Az ifjú Sebők már hónapok óta nem evett otthon, a reggeli se érdekelte. Az üzemben kapott délben meleget, este meg Eszter hozott haza mindenféle nyalánkságot. Néha még főzött is. Igaz, csak egyszerű dolgokat, félig kész ételekből. Ezt is a szatyrában hozta.
- Neked sosem nézik meg a szatyrodat? - érdeklődött egyszer Pistike, aki ismét Pistike lett Eszternél, mert az asszony így hívta: “Pistike, drágám!”
- Nem, én góré vagyok, ha nem tudnád. Kéz kezet mos. Másnak is van szatyra, apukám! Sose fájjon emiatt a fejed.
Így hát bőven jutott minden, dúskálkodtak a különböző csemegékben, hozott Eszter eredeti skót whiskyt is, s néha óriási sétakocsikázást rendeztek. Pistikének voltak maszek autósai, akik rábízták a kocsijukat, hogy figyeljen a szerviznél: előfordult, hogy javítás után elkérte a kulcsot azzal az ürüggyel, hogy kipróbálja, s ilyenkor Eszterrel felruccantak Budapestre. A benzint a tulaj fizette természetesen, a vacsorát és az italt meg Eszter, mert neki mindig volt pénze. Amikor egyszer megkérdezte a fiú tőle, hogy honnan, elbiggyesztette a száját, s azt mondta: “Ne üsd bele mindenbe az orrodat!”
- Ha férfiaktól kapod, akkor én kiszállok! Érted? Én nem leszek strici. Eltartott!
- Jó, jó, megnyugtatlak, nem férfiaktól kapom, s nem vagy eltartott, az én édes, drága Pistikém vagy! Esküszöm!
Így altatta el a néha-néha fellobbanó gyanújának halvány lángját az asszony, aki elegáns volt, Pesten varratta a ruháit és a Váci utcában csináltatta a cipőit. Jó volt mellette. Mintha langyos vízben ülne nyakig, elbágyasztotta Eszter jelenléte: megszokta a finom cigarettákat, italokat, a kaviárt, s azt hitte, hogy ennek így kell lennie, hogy ez így természetes, hogy ez neki végeredményben jár, mert fiatal, mert belevaló, csinos fiú, intelligens, és mert tulajdonképpen ez az Eszter egy olyan nő...
VI
A tél korán beköszöntött, egy reggelre térdig jártak a hóban. Aztán engedett a hideg szigora, latyakká vált a szűzi fehérség, eső váltotta fel a havazást. Makacs szelek fújtak kitartóan Pusztalak felől, mert mindig onnan fújtak, mintha a puszta küldte volna a szeleket, a hideget a város rémisztésére.
László unatkozva előbb a tévét nézte, majd amikor mérgesen elzárta az unalmas, gyenge műsort szidva, könyvet keresett a polcon. Az olvasásba is csakhamar beleunt, járkálni kezdett a szobában. Dühös volt.
- Megöl az unalom ebben a rohadt kisvárosban fakadt ki végül.
Ica kissé csodálkozva emelte rá kerek szemét, s megszeppenve kérdezte:
- De hiszen, ha most otthon lennénk, Pesten, akkor se tudnál mit csinálni, Sándor. Ilyen időben hová lehet menni? Elmehettünk volna a színházba, kértelek is, vegyél jegyet...
- Mindent csak én! Vegyél jegyet, foglalj asztalt. Ennyit te is megtehetnél. Azt hiszed, hogy csak te dolgozol? Nyakig vagyok a gonddal. Belefulladok már ebbe az átkozott vállalati szemétbe.
- Miért nem tisztítod meg a szeméttől?
- Eh, mit értesz te ehhez - mondta gorombán, de nyomban megbánta, s békítőleg hozzátette: - Ez nem asszonyoknak való, Icám. Kérlek, ne ártsd magad ebbe. Arra is mióta kérlek - fogta könyörgőre a hangját -, hogy hagyd ott az állásodat. Hagyd a csudába. Ülj inkább a zongorához. Olyan régen nem zongoráztál. Vezesd a háztartást, főzzél...
- Akarod, hogy zongorázzak egy kicsit?
- Megkérnélek.
Ica a zongorához ült, de mielőtt rálebbent volna a keze a billentyűkre, megcsörrent a telefon. Kettőt csöngött, aztán elnémult. László felkapta a fejét. Üzenet. Szíve a torkában dobogott, határtalan boldogság járta át egész testét. Ágnes üzent. Ágnes szereti! Ágnes várja!

Másnap reggel, alighogy a felesége távozása után becsukódott az ajtó, felemelte a kagylót, és izgatottan tárcsázott. Icával rendszerint minden reggel együtt szokták elhagyni a lakást, László néha kocsin viszi be a népfrontig, különösen rossz idő esetén, mint ez a mai is, de ma kifogásokat keresett. Arra hivatkozott, hogy valamit még össze kell raknia az iratai között, menjen csak Ica gyalog, hiszen ötperces út az egész.
A telefon kicsöngött, egyszer, kétszer, háromszor: senki nem vette fel. Ez lehetetlen! Ágnes nem lenne otthon? László nagyon jól tudja, ki mikor indul munkába, a gyerek már elment egy félórával előbb, Sebők is elindult azóta, mert sosem szokott késni, már ott kell ülnie az íróasztalánál. Őt is várják már bent, tervtárgyalása van, s most ideges. Mi van Ágnessel? Vagy talán nem is üzenetet jelentett a tegnapi két csengetés? A készüléket javították? Valaki tévedésből ezt a számot tárcsázta, de aztán rájött a tévedésére, és letette a kagylót?
Nem tudja, mi történt, nem érti az asszonyt, a tőserdei találkozás óta teljesen megváltozott, mintha kicserélték volna. Találkozott egyszer már ilyen esettel, egyetemista korában udvarolt egy elvált asszonynak, tette a szépet hónapokig, eljártak a színházba, kirándulásokat szerveztek édes kettesben, végre elérte a célját. Az asszony volt a kezdeményező. De attól a pillanattól kezdve nem akarta többé látni. Mi megy végbe ilyenkor az asszonyok érzelmi világában? Olvasott egyszer erről egy francia filozófustól, aki azzal magyarázza a hirtelen elhidegülést, hogy a nő megretten saját merészségétől, lelki görcsöt kap, olyan defektust, ami kihatással lehet egész további életére. Félénkké, bizonytalanná válik, elveszti önbizalmát. Nem mer többé kezdeményezően fellépni. Aztán olyan hatással is lehet a nőkre az ilyen eset, hogy erkölcsileg teljesen más vágányra helyezi őket: ismét tisztességesekké válnak.
Ágnesnál melyik következett be? László megítélése szerint egyik se. A zavart a körülmények okozzák, ez a vidéki kisváros, gondolta, mert szeretett mindent erre tolni. A kisvárosra, a közönyre, a kisszerűségre, hiszen az ilyen környezet megbénítja az embert, itt nem lehet szárnyalni, nagyot cselekedni, itt nem lehet eltűnni az emberek szeme elől, itt mindig reflektorfényben van mindenki, ismerik egymást az emberek. Ez lehet az oka? Érezte, amikor most erre gondolt a néma telefon mellett: rossz nyomon jár. Ágnest egyáltalán nem befolyásolja a kisváros, Ágnes nem törődik az emberekkel, mert nagyvonalú, célratörő, hozzá nem csap fel a mindennapi pletykák szennye, átnéz a körülötte nyüzsgő polgárok feje fölött, Akácz lány. Akkor mi történt mégis?
Gyorsan kabátot húzott, lefutott a lépcsőn. Beugrott a ház előtt parkoló gépkocsiba, de hiába önindítózott, a motor annyira lehűlt, az akkumulátor is gyenge volt már, hogy nem tudta begyújtani. Dühösen csapta be az ajtót, s elindult gyalog. Legalább fél órát késik ma. Ez nagyon ritkán fordult elő, mert szereti a pontosságot. Azt tartja, a főnök legyen mindig pontos, mert elvárják tőle a beosztottjai.
Emmike aggodalmaskodva topogott előtte.
- Budapest kereste. A minisztérium. Később majd visszahívják.
Ilyenkor minden összejön. Egyszer késik el, és éppen akkor keresik.
- A tervtárgyalásra érkezett elvtársak itt vannak?
- Várják már igazgató elvtársat. Kér egy kávét? Vigyek be valamit a tanácsterembe?
- A szokásosat.
Arcára figyelmet erőltetve ült az asztal végén, de oda se figyelt, sablonos tárgyalás ez, a főmérnök ismerteti a tervfeladatokat, majd beszámol a vállalat lehetőségeiről, mindenki tudja, aki ezen a tárgyaláson részt vesz, hogy miről van szó, tízszer számba vettek már minden eshetőséget, ismerik a számokat, teljesen feleslegesen töltik csak az idejüket, de hát így szokás. Hány ilyen teljesen felesleges, de már polgárjogot nyert szokás van még ebben a mai világban? - tűnődött László. De a legtöbb időt az értekezletekre fecsérlik az emberek. Talán önmaguknak tetszelegnek? Milyen lenne egy értekezletek nélküli világ? Nyilván az lesz majd az igazi szocializmus.
Figyelte Sebőköt, hátha kifürkészhet valami biztatót a tekintetéből. De Sebők tekintete teljesen közömbös, mondhatni üres volt. Fáradt, álmos, a gyerek megint későn érkezett haza, azzal a szajhával tölti az éjszakáit, szólni kellene volt férjének, Ujlakinak, de mit tud az tenni? És mi köze neki Eszterhez? Legjobb volna, ha ő menne el az asszonyhoz. De ő is mit tudna mondani? Hogy hagyja békén a fiát? A gyerek azt tesz, amit akar. Utóvégre már húszesztendős.
Lopva néha Lászlóra nézett. Azzal a régi, alázatos tekintettel, ahogy egy apród tekint a hercegre. Ő nem haragszik az igazgatóra. Kicsit röstelli is magát, mert azt hitte, hogy valami van Ágnes és László között. Nevetséges feltételezés, oktalan gyanú, úgy látszik, öreg korára féltékeny lesz. De az a mozdulat, amikor először járt náluk László...? És az a szeptemberi kirándulás? Csak véletlen lehetett? Enyhítenie kell a szigorán, Ágnessel se igen beszélt azóta, megromlott otthon a légkör, a gyerek kimaradozása is állandóan ébren tartja a feszültséget a családban. Sehová se járnak, pedig nagyon unalmasak ezek a téli esték. A főmérnök is meghívta őket, de Ágnes gyöngélkedésre hivatkozva kimentette távolmaradásukat. Tulajdonképpen nem is említette a meghívást Ágnesnak. László is hívta őket a múltkor, szólt neki: átnézhetnének valamelyik este, de ő úgy tett, mint aki nem hallja.
László tekintete találkozott a főkönyvelő arcával, s elmosolyodott. Nincs semmi baj. Sebők egyáltalán nem gyanakszik. A múltkori puhatolózás csak véletlen. Miért is gyanakodna? Lehet, hogy azért húzódott vissza Ágnes, hogy a felébredő gyanút eloszlassa? Nem, valami más oka van, s ezt szeretné megtudni. Ágnestól, magától! Így nem élhet, nem akar így élni. Nincs egy nyugodt pillanata, folyton az asszonyra gondol. A feleségét teljesen elhanyagolja. Igaz, Ica se nagyon sokat törődik vele, amióta dolgozik. Teljesen megszállottja a munkának, eleinte gyakran tartott hosszadalmas beszámolókat este, de Lászlót nem érdekelte: “Nem akarok másokért dolgozni. Mi hasznom van nekem abból?” - dünnyögte, és beletemetkezett újságjaiba. Ica erre sértődötten elhallgatott. Újabban ismét szóba hozza: tervekre volna szükség, s ezekben a tervezésekben végeredményben ő, László is részt vehetne. Társadalmi munkában. És hogy ő, Ica, mennyire örülne annak, ha büszkén az asztalra tehetné: íme, ezt a férjem tervezte. Hát nem érti meg, mit jelentene neki? A fene egye meg, kénytelen lesz rááldozni egy-két napját, csakhogy nyugton hagyják! Már otthon sincs nyugta az embernek.
Öt perc cigarettaszünetet jelentett be a főmérnök. Emmike behozta a gőzölgő kávét, utána a sörnyitót, mert ennek hiányában nem tudták kinyitni a colás és a kristályvizes üvegeket. Felhasználva a rövid szünetet, László visszahúzódott irodájába, s becsukta maga után az ajtót. A közvetlen vonalon próbálta Ágnest hívni. A negyedik csöngetésre vette csak fel a kagylót.
- Én vagyok - mondta az igazgató rekedten. - Ugye, tegnap maga jelentkezett?
- Igen... De most... Nem vagyok képes semmit mondani, ne haragudjon.
- Mikor hát?!... Ágnes!...
- Majd... rövidesen. Nemsokára.
Letette a kagylót. László még tartotta egy ideig a fülén, s hallotta, hogy zúg benne a távolság. Aztán besietett a tanácskozóterembe, vártak rá, tíz perc lett az öt percből. Intett, hogy folytathatják, s arca elé kapta a tenyerét. Úgy ült mozdulatlanul.
Sebők rátekintett, s megsajnálta. Semmi harag nem volt már a szívében, s a gyanúja is teljesen szertefoszlott.
És attól, hogy szertefoszlott a gyanúja, jókedve támadt. Mintha berúgott volna, támolygott, fütyörészett, később a főkönyvet az asztalra csapta, meglazította a nyakkendőjét, kitárta az ablakot, de aztán hirtelen be is csukta, mert a hideg éles kardként csapódott fele az utcáról. Nehezen tavaszodik. Pedig már itt lenne az ideje.
Ahogy erre gondolt, szívének jeges kérge is olvadozni kezdett: nem érzett haragot Ágnes iránt. Igaz, a szerelme is elhalványult, az utóbbi napokban gyakran feltette magának a kérdést: jelent-e számára valamit a felesége?
Úgy érezte, hogy semmit se jelent már neki. Ha Ágnesra gondol, akkor nem érzi már szíve tajtékos háborgását, olyan az arca is, mintha elmosódna, eltávolodott tőle. Nemcsak Ágnes, hanem a régi élete is: Budapest, a néhai vállalat, minden, ami elmúlt, valahogy kiesett belőle, kiszóródott, mint az apró tárgyak a nagy lyukú szitán. Ha nem jönnek le Homokvárra, akkor minden marad a régiben, talán még forróbban szereti Ágnest, mert olyan asszony Ágnes, akit nagyon lehet szeretni. Sőt: szeretni kell. Pátyolgatni, ajnározni, ahogy ő otthon tette néha. Itt mintha megfeledkezett volna erről.
Nézte a szélhordta, gyöngyöző esőcseppeket az ablakon, és arra gondolt, hogy minden ember életében van egy fordulópont, néha csak jelentéktelen apróságnak tűnő, néha harsogva jelentkező. Az a bizonyos vízválasztó, amikor eldől, hogy merre haladjon tovább az élete sora. És ha ez erős sodrással jelentkezik, akkor szilárdan meg kell kapaszkodnia, nehogy a mélybe húzza a hirtelen támadt örvény. Mert az élet tele van ilyen kis és nagy örvényekkel, amelyek elnyelik a gyanútlan embert. Lám, ő is azt hitte, hogy László és Ágnes!... És mi van akkor, ha Ágnest azon az éjszakán megfojtja? Nem nevetséges?
Amikor hazament, rámosolygott Ágnesra. Az meglepetten vette tudomásul, hogy vége a közöttük dúló néma harcnak, és visszamosolygott. Friss vacsorát készített, krumplit sütött és húst rántott ki. Bort bontott, majd befőttet. Sebők szótlanul ette végig a vacsorát, aztán megköszönte, és segített az edényt kihordani a konyhába. Később kötényt kötött, és elmosogatott. Ezzel a béke teljesen helyreállt közöttük, de este, amikor eloltották a lámpát, egyikük se tett kezdeményező mozdulatot. Sokáig feküdtek nyitott szemmel egymás mellett.
Ágnes másnap korán kelt, és reggelit készített a két férfinak. A fia értetlenül nézett rá. Mi történt? Mert valaminek történnie kellett. Tétovázott, megigya-e a teáját, aztán győzött benne a dac: nem itta meg. Ha eddig nem kapott reggelit, akkor ezután sincs rá szüksége.
- Hálátlan kölke! - pityeredett el Ágnes. István vigasztalni próbálta.
- Ilyenek ezek a mai fiatalok. Kihalt belőlük a szülők iránti szeretet.
Ágnes még két alkalommal kelt fel reggel, a harmadik nap fejfájására hivatkozott. Negyedik nap: semmire. Csak aludt tovább. Lényegében tehát semmi se változott. Csak az időjárás lett egyre tavasziasabb. Megszólaltak a kertben a gerlék, aztán a cinkék, majd a cseresznyefa-virágzásnál a rigók füttyétől volt hangos az egész ház.
- Látod, Pesten sose tudtuk, mikor van igazán tavasz. Csak esetleg arról, hogy az emberek levetették a télikabátot, és a központi kazánfűtő elköszönt - mondta egy verőfényes reggelen Sebők a feleségének, aki fényes selyem pongyolájában kócosan ült a konyhaasztalnál. Kissé kiábrándító volt így az éles reggeli fényben. Szeme alatt mély karikák, orra tövéből szarkalábak futnak. Szeme fénytelen, szemöldöke meg egyáltalán nincs, azt oda szokta rajzolni. Ez lenne Akácz Ágnes, a híres szépség?
Ágnes nem szólt semmit István áradozására. Őt mintha nem is érdekelte volna a tavasz, a rigófütty, a záporozó napsütés. Fáradtnak látszott. Sebők lopva rápillantott: csak nem beteg? Nincs neki valami baja? Amit titkol? Sasházinak kellene szólni, jöjjön el, titokban vizsgálja meg, beszélgessen el vele. Fel is írta a noteszébe, hogy el ne felejtsen szólni az orvosnak.
Aznap öt percet késett, de ilyen szép tavaszi napon ez igazán megbocsátható. A könyvelőségen már vártak rá: Takács Imre, agronómus, aki széles, örömteli mozdulattal sietett elé:
- Én kereslek, öregem. Ne haragudj, hogy ilyen korán, de sietnem kell.
- Csak nem megy a vonatod?
- De éppen hogy megy. Nem a vonatom, hanem az autóbuszom.
- Aztán hová?
- Lőrincre, oda szerződtem, a téeszbe állattenyésztőnek.
Sebők hirtelen megmerevedett, mint az elszakadt filmkocka képe a vásznon, keze is a levegőben maradt.
- Lőrincre? Téeszbe? Ez komoly?
- A legkomolyabb. Nem te mondtad, hogy egy mezőgazdász ne mászkáljon az aszfalton? Igazad volt. Régi vágyam teljesült. Az az igazi élet, ott kint a határban, ahol azt csinálom, amihez kedvem van végre. Nem leszek többé aktakukac. Pfuj, de utáltam. El sem tudom mondani.
- Hát ez rémes! Ülj le, és mesélj. Hogyan találtál erre a szövetkezetre?
- Ismertem régebbről. Építettünk ott egyszer egy kisebb istállót. Akkor jártam kint. Megismertem az elnököt. Aztán egyszer bejött hozzám, megkeresett, tanácsot kért. Elmondta: tovább szeretné fejleszteni az állatállományt. Legelője van bőven. Nem is legelője, gyepe. Mondom neki, öregem, hiszen régebben a gyepen nevelték a marhákat Magyarországon. Itt a példa, a szomszédos Pusztalak. Miért ne próbálná meg ő is? De azt mondta, hogy ő egyedül nem vág bele. Szakemberre volna szüksége. Így bújt ki a szög a zsákból. Elcsábított. Megmondta, mit adhat, én meg elfogadtam. Már holnap munkába állok, de nem akartam köszönés nélkül távozni.
- És jobb lesz ott? Hajnalban kelni, késő éjjel lepihenni?
- Ne is mondd tovább - szakította félbe Takács. - Mert sorolhatnád az árnyoldalait estig. De te nem látod azt a másik oldalát a dolognak. Innen, ebből az irodából, egy számkukac nem is láthatja. Ugye, nem haragszol, hogy ilyen őszinte vagyok?
- Dehogy haragszom. Sőt. Örülök. Mert igazad van: valóban nem látom. De remélem, végre azt csinálod, amit szeretsz. De ezen kívül? Mi van ezen kívül?
- Mi kell még ezen kívül? Semmi. Ez van. Ezt szeretem.
- No de a körülmények? A falu?
- A munka a fontos. A környezet nem számít. A környezet semmi egyéb, mint díszlet. Az a lényeges, hogy az ember elégedett legyen. Saját magával, a munkájával, mert ha nem az, akkor hiába a környezet. Érted már?
- Megpróbálom. De hát én csak számkukac vagyok. Te mondtad. Én úgy gondolkozom, mint egy számkukac...
- Törj ki innen, öreg cimbora! - ölelte át a vállát Takács. - Hagyd itt ezt a kócerájt. Nem embernek való munka ez!
- És hová mennék? Veled tán? Kell a téesznek egy ilyen számkukac? - nevetett.
- Persze hogy kell. Mi az, hogy kell! Egy jó könyvelőre mindenütt szükség van. Komolyan beszélek ám. Írd fel a címem. Írd csak fel, mert ki tudja...
Elviharzott. Sebők felállt, kinyitotta az ablakot, kitekintett, s látta, amint a mezőgazdász futva megy át a téren. Az autóbuszmegálló felé igyekezett. Boldog volt. Mint az a rigó. A gyerek mondja, hogy törött a házi rigó lába. Fél lábon ugrál, de azért tiszta szívből fütyül. Mert nem a láb a fontos, a kedv. Az életöröm.
Megcsörrent a telefon az asztalán. László szólt bele a hallgatóba.
- Ráérsz? Gyere be...
Bizsereg benne az izgalom. A hangja a régi. A barátságot nem árnyékolja be semmi. László ismét herceg, ő ismét apród, mint abban a színdarabban. Sietve tesz rendet az íróasztalán, és elindul. László irodája egy emelettel lejjebb van, az első emeleten, a könyvelőség pedig a másodikon kapott helyet.
Az ajtóból hirtelen visszafordul. Valami eszébe jutott. Mi lenne, ha meghívná Lászlót ebédre? Nyúl a telefon után, hívja a lakását, Ágnes álmosan szól bele a kagylóba, aztán hallgat, nem szól, alig tudja kinyögni végre: “Ahogy akarod...”

Nevetve mennek az utcán, két jó barát, mintha nem is szállt volna el fölöttük huszonöt esztendő, s most is a tiszasori utcát járnák lányokról fecsegve. László minden lányt meghódított, mert csinos volt és magabiztos. Sebőknek sosem volt szerencséje. Mégis, Ágnes sokkal csinosabb, mint Ica.
László Icáról beszél. De valahogy nem úgy, mint eddig. Mintha megváltozott volna hirtelen. Elmondja, mert egyszeriben nagyon közlékeny, hogy újabban ő maga is tervezett óvodákat, napköziket társadalmi munkában.
- Hát gondoltál valaha erre? - kérdezte Sebőktől, miközben az útkereszteződésben várták, hogy zöldre váltson a közlekedési lámpa. Az utcákon élénk volt a déli forgalom, a Vadászkürt előtt működött a szökőkút. Madarak ittak a medencéjéből. - Nem tudom neked megmagyarázni. Egyszerűen nem tudom! - folytatta László. - Amikor elkészítettem azokat a terveket, szinte jóleső érzés bizsergett bennem. Már régen nem éreztem olyan megnyugtató elégedettséget. Magam elé képzelem azóta is: hogyan halad a munka. Félméternyi magasságig már állnak a falak. Emberek talicskázzák a sódert, egy csoport fiatal a talajt egyengeti, fűmagot szór, lányok kannákban hordják a vizet a közeli kútból. Úgy öntözik a füvesített területet, mint valaha a mama a kiskertet. Emlékszel még? Minden este öntözte, hogy kinyíljon az estike. Micsoda illat volt!... És tudod, hogy mi ez a bizsergés bennem? Ez a jóleső érzés?
Sebők megállt, rátekintett, és várta a folytatást.
- Az, hogy egy kitűzött cél lebeg a szemem előtt. Érzem, hogy valamit csinálok. Mert anélkül nem érdemes.
- Tudod, ki mondta ma ugyanezt? - állt meg ismét Sebők. - Takács. Nálam járt...
- Ja, igen. Takács. Elment. Szerettem volna megtartani, ígértem neki több fizetést, de hajthatatlan maradt. Azt mondta, neki életcélja van. Hallottál ilyet? Érted?
- Azt hiszem, igen - mondta halkan Sebők, amikor már a Honvéd utcába értek.
- Milyen szép nálatok! - lelkendezett László. - Minden zöld, minden csupa tavaszi pompa. Olyan ez, mint egy kis kastély. Hol a ház úrnője? - emelte maga előtt magasba a virágcsokrot, amit útközben vásárolt. Piros tulipáncsokor volt. Ágnes a tűzhely melegétől kipirultan vette át, fehér kötény volt előtte, ahogy egy igazi háziasszonyhoz illik.
- Jó lesz kint a verandán?
- Ó, remek! Ott lesz igazán jó. Hiszen tavasz van, visszavonhatatlanul. Nincs szebb, mint a május... Pompás ez a kert! Hallom, hogy te is vezetni tanulsz, István. Örülök, hogy meggondoltad magad. Nem is tudod, milyen nagyszerű élvezet a gépkocsivezetés. És nekünk, száműzötteknek, ez a szárnyunk. Hipp-hopp, máris Pesten termünk, hogy egy kis városi levegőt szippantsunk. Aztán megint kibírjuk egy ideig. Te nem így vagy vele?
- Én? - csodálkozott Sebők. - Tudod, én hányszor voltam azóta Pesten? Egyszer, mindössze. Tavaly szeptemberben, tudod, azon a napon...
Elhallgatott. Milyen kínos. Éppen ő hozza fel ismét azt a napot... pedig nem akarta, egyáltalán nem volt szándékában. Hirtelen másra terelte a beszédet. De észrevette, hogy László arca elkomorodott. Kedvetlenül ücsörgött a kerti székben. A veranda széles volt, elfért kint a nagy asztal és a négy szék körülötte. Itt terített Ágnes, miután vázába rakta a tulipánokat.
A szokásos menü volt, amit hirtelen össze lehetett csapni: rántott hús sült burgonyával, fejes salátával. Sebők egy palack rizlinget bontott, ezt szerette az igazgató, sok szódával. Ebéd után Ágnes fagylaltot hozott a nagy üvegtálban. Sebők meg volt elégedve, László nem győzte dicsérni a főztjét, a házi ízeket, amelyeknek mestere. Igazi varázsló.
Ágnes leszedte az asztalt, majd kávét hozott. Frissen főzte, ő maga darálta. Odaült közéjük, a májusi verőfény szűrt fénye villódzott az arcán, most határozottan szép volt. A kertben pityegtek a madarak. László a lombok felé figyelt.
- A sánta rigó - mondta. - Nekünk is volt egyszer a szüleim házában egy sánta fecske. Drukkoltunk mi, gyerekek, mi lesz vele. Ott marad a télen? Nem maradt ott. Elszállt ő is a többiekkel ősszel. Mert a fecskék délre szállnak... Akkor is, ha féllábúak...
Sebők felkapta a fejét, kiejtette a kis kávéskanalat a kezéből. Hirtelen lehajolt, és a fejébe szaladt a vér. Sokat evett, és ivott is már eleget. Vörös arccal támaszkodott az asztalnak.
Ágnes ránézett.
- Rosszul vagy? Olyan furcsa a színed...
- Semmi bajom - próbált nevetni, de amit hallatott, az nem nevetés volt, hanem hörgésszerű köhögés. - Megártott ez a meleg. Úgy látszik, ahogy öregszem, egyre kevésbé bírom a meleget. Hirtelen jött. Felment a vérnyomásom.
- A vérnyomásod? - nézett rá csodálkozva Ágnes. - Eddig sosem panaszkodtál.
- Azzal úgyse segítettem volna. Mi van ezen csodálkoznivaló? A vérnyomás furcsa dolog. Az ember hall valamit, s hirtelen működésbe lép a pumpa. Igaz, Sándor?
Az igazgató a torkát köszörülte. Ő se tudta hirtelen, mi történt. Elszólta volna magát? Visszapergette magában az ebéd alatt elhangzott párbeszédet, s nem talált semmi kivetnivalót benne. De azt mégis megérezte, hogy jobb, ha most elmegy. Felállt, megköszönte a szíves vendéglátást, majd arra való hivatkozással, hogy fontos tárgyalása van, elbúcsúzott. Sebők tudta, hogy semmiféle tárgyalása nincs. Csak menekül. Mert elszólta magát. Ezért lett Sebők rosszul, ezért hullott ki a kávéskanál a kezéből és szaladt fel a vérnyomása.
- Hozzak valami orvosságot? - kérdezte Ágnes szolgálatkészen.
A fejét rázta. Nem kell semmiféle orvosság. Nyugalomra van szüksége.
- Kicsit ledőlök. Ma délután nem megyek be. Nem érzem jól magam.
Pizsamára vetkőzött, ágyba bújt, és elsötétítette a szobát. Úgy feküdt, mozdulatlanul, mint aki alszik, vagy megbénult, megkövesedett, hideg hullává merevedett. A szeme se rebbent, üveges volt és hideg.
Lássuk csak. Tegnap mondta először Pistike, a gyerek, hogy az egyik rigónak fél lába van. Akkor vette észre, amikor morzsát szórt ki a madaraknak a kertbe. És ma László tudott a féllábú rigóról. Úgy beszélt róla, mint régi ismerőséről. Honnan tudott volna róla? Nem valószínű, hogy a gyerektől. Hiszen ők nem is találkoznak. Ő, Sebők se beszélt róla senkinek. Eszébe se jutott. Akkor csakis Ágnestől tudhatja a féllábú rigót. Ágnes mondta neki. Tehát ők ketten találkoznak. Akkor mégis van a dologban valami. Az a régi mozdulat. Aztán a Tőserdő. Most meg ez a rigó. Hol találkoztak? Mikor? Mert találkozniuk kellett.
Ágnes halkan bejött, citromos vizet hozott a kis tálcán. Sebők felült.
- Tegnap hol voltál?
Kíméletlen, szemtelen és vádoló volt a kérdés. Ágnes meghökkenve kapta fel a fejét. De nyomban válaszolt. Mint aki várta ezt a kérdést. Igen, várta.
- Sehol. Itthon voltam egész délután.
Sebők visszahanyatlott. Kár is vele vitatkozni. Letagadja. Vagy lehet, hogy igazat beszél? Hogy ő hallucinál? Azt a mozdulatot, azt a régit, ott a pesti lakásban meg lehet magyarázni. A Tőserdőt is, ugyanott voltak aznap, de nem együtt. De ezt a rigót nem lehet megmagyarázni sehogy.
Azt mondta László, hogy gyerekkorában nekik is volt a kertben egy féllábú fecskefiókájuk. Megerősödött, és a többiekkel együtt elrepült. Mert a fecskék ősszel délre szállnak...
Eddig sosem beszélt erről a fecskéről az igazgató. Lehet, hogy a fecske csak mese? Vagy most találta ki, és van valami jelentősége?
Úgy érezte, ha nem csinál valamit, belezavarodik. Gyorsan felkelt, felöltözött, és elment otthonról.
VII
Pistikét megkérte Sütkei tanár, nézze meg a kocsiját, amit hórihorgas feleségével kapott hozományba, mert napok óta kihagy a gyújtása. Ma már nincs rá szüksége, kirándulásra megy a diákokkal, de holnapra, nagyon kéri, javítsa meg. Az egész javítás nem igényelt fél óránál többet. Pistike átszólt Eszternek, elmehetnének egy kicsit, jó idő van.
- A Tiszára jó lesz? Vagy menjünk Pestre? Csapjunk egy kis murit?
Végül a Tisza mellett döntöttek, Eszter felcsomagolt, és előkereste sok kacatja között az egyik fiókból férje hétvégi házának kulcsait is.
- Sütünk szalonnát meg húst nyárson - ujjongott. - Ma ugyanis korán szabadulok, három órakor lelépek. Beadom nekik, hogy iskolára megyek. A múltkor sem voltam. Jaj de remek lesz!
A kocsi kipróbálásának ürügyével Pistike is lelépett, négy órakor már a kis faház előtt álltak meg a Fiattal. Eszter körülszaladta az udvart, megvizsgálta a rostsütőt, a kamrában talált szenet is bőven.
- Te meg hordd be a cuccot a szobába. Estére is itt maradunk, jó?
Pistikén izgalom lett úrrá, mint mindig, amikor érezte Eszter közelségét. Rendkívüli hatással volt rá a nő. Gyorsan felkapta a kosarat, a szatyrot, amibe az élelmiszereket, az italféléket és az édességet gyömöszölte az asszony, s bevitte a szobába. Amikor kinyitotta a spalettát, és szétnézett, hirtelen lelohadt a kedve. Az egyik szétnyitható tábori széken egy tarka selyemkendőt pillantott meg. Eleinte azt hitte, hogy a szeme káprázik. Aztán rádöbbent, nem kétséges: az anyja kendője.
Nekitámaszkodott a szekrénynek, és percekig meg sem tudott mozdulni. Úgy érezte, olyan ez a felfedezés, akár a villámcsapás a derült égből. Anyja tehát itt járt. Nem is olyan régen, hiszen vasárnap még látta rajta ezt a kendőt, a világos tavaszi kosztümhöz hordta. Nagyanyjától kapta egyszer, még Pesten, a névnapjára, arra is pontosan emlékezett. Nincs még egy ehhez hasonló kendő.
Eszter kiáltott érte, gyorsan a belső zsebébe gyűrte a kendőt, és kiment.
- Csinálj tüzet, hogy legyen parázs, mert olyan éhes vagyok, akár a farkas. No, mi van veled? De elanyátlanodtál hirtelen.
- Nem érzem jól magam. A fejem... Meg a gyomrom. Nem is vagyok éhes - fújta a parazsat, hogy felszítsa. Aztán szótlanul ült csak a rost mellett, és a kendőre gondok. Teljesen elromlott a hangulat. Eszternek is elment az étvágya. És ahogy bealkonyodott, összeszedte cuccait, és bedobta a kocsi csomagtartójába.
- Utálatos vagy. Most voltam itt veled utoljára! Látni se akarlak többé! Vigyél haza!
Amikor hazafelé tartottak a forgalmas úton, nem is sejtette Pistike, hogy beteljesedik Eszter szava. Csak este gondolt már rá vissza, úgy tíz óra tájban, amikor valaki erősen megnyomta a Honvéd utcai ház csengőjének a gombját.
- Nézd meg, ki az - szólt rá az anyja Pistikére, aki mogorván ült a lámpa fénykörében. Szinte szokatlan volt, hogy ma itthon töltötte az estét. Valami történhetett. Morcos, nem beszél, most se indul, Ágnes idegesen a férjére néz, mintha tőle várna segítséget, de István se mozdul, mintha nem is hallotta volna a csengetést. Amikor a csengő másodszor is felberreg, Ágnes indul kaput nyitni. Pistike gyorsan a szekrényhez lép, kinyitja, bekukkant, mint aki keres valamit. Az apja ránéz, de nem kérdez tőle semmit.
Nincs a kendő a szokott helyén. Tehát nem tévedett. Visszaroskad a karosszékbe, fáradtan nyúl a szótárért. Oroszul tanul, gyorsított nyelvtanfolyamon.
- Tessék csak befáradni, itt vannak a férfiak - hallatszik Ágnes hangja. Nehéz léptek közelednek, határozottan, szinte félelmetesen kopognak. Mindketten az ajtóra függesztik a tekintetüket, egy röpke várakozás, s máris megjelenik a fényben mosolygósan, derűsen Makádi Gyula rendőr főhadnagy.
- Nem zavarok? - néz szét. Pistike elkapja róla a tekintetét, a szótárba mélyed, apja feláll, barátságosan invitálja befelé a kései vendéget.
- Dehogy zavarsz. Gyere csak! Mi járatban ilyen későn? Csak nem hivatalos ügy?
- Sajnos, hivatalos. Elnézést kérek. Néhány kérdést szeretnék feltenni a kedves fiadhoz.
- Hozzám? - állt fel remegő szájszéllel Pistike, s meg kellett kapaszkodnia a szék támlájában. Először azt hitte, hogy a kendővel van összefüggésben a rendőr főhadnagy kései látogatása.
- Igen. Ujlaki Dávidné ügyében néhány kérdést.
- A szajha! - szaladt ki Ágnes száján.
- Mama! - nézett rá a gyerek. Aztán a rendőr főhadnagyhoz fordult. - Menjek magával? Vagy itt teszi fel a kérdéseket?
- Talán itt. Csak néhány rövid kérdés, aztán nem zavarom. Ön ismeri a hölgyet, úgy tudom. Nem, erre nem kell válaszolnia. Semmi kifogása a rendőrségnek, természetesen. Csak megkérdezném, nem vett észre valamit?
- Mit? - nézett rá csodálkozva Pistike, és még idegesebb lett. - Mit kellett volna észrevennem?
- Hogy túlzottan költekezett. Hogy dézsmálta a raktárt. Nem tűnt fel önnek, hogy drága külföldi italokat hordott haza? Vagy azt hitte, hogy a fizetéséből? Visszaélt a raktárnoki beosztásával, a vizsgálat szerint negyedmilliót sikkasztott. Letartóztatási parancsot adtak ki ellene, de eltűnt. Állítólag magával látták ma délután. Igaz?
- Igaz! - hebegte Pistike. - Én bevallom, nem gondoltam... Azt hittem... hogy mint raktáros... Délután valóban együtt voltunk. Kint jártunk a Tiszánál, volt férjének van ott egy hétvégi faháza...
- A szajha! - szisszent fel ismét Ágnes.
- Mama! - nézett rá villogó szemmel Pistike. - Te ne szólj, légy szíves. Ebbe te ne szólj bele! Egyébként nem tudom, hol van - fordult a rendőrtiszt felé. - Fogalmam sincs. Őrzője vagyok én?
Amikor Makádi elment, Pistike is kirohant a szobából.
- Miért engedted el? - siránkozott az anyja. - Még belekeveredik valamibe.
Sebők csak vállat vont. Nem akadályozhatja meg. Azt csinál, amit akar.
Pistike egyenesen Eszter lakására ment. Csöngetett, de senki nem nyitott ajtót. Persze, nincs itthon, hiszen ha itthon lenne, akkor már rég bekíséri a rendőrség, szamárság is csöngetni. Egy civil ruhás fiatalember állt meg mellette.
- Eszter asszonyt keresi tán? - érdeklődött. - Bajosan nyit magának ajtót.
Pistike elrohant, nekivágott az éjszakának, céltalanul csatangolt, egy vendéglőben pálinkát ivott, aztán továbbment. Vajon merre lehet Eszter?
Amikor hazaértek, Eszter nem ment fel egyenesen a lakásba, becsöngetett a házfelügyelőhöz, mert délután, amikor hazajött a raktárból, egy nagyobb csomagot hagyott nála megőrzésre, hogy majd este felviszi. Külföldi cigaretta volt benne.
Mojzesné összecsapta a kezét, s berántotta a konyhába, majd gyorsan becsukta mögötte az ajtót.
- Baj van, kedveském! Már kétszer kereste a rendőrség. Ki kellett nyitnom a lakását, házkutatást tartottak. Azt hiszem, most is ül valaki a szobában... Fel ne menjen, drágám, fusson, amerre lát...
Mojzesné sok mindent kapott Esztertől, az asszony ellátta a különböző konzervekkel, befőttekkel, hozott neki pálinkát is, mert Mojzesné szeretett inni. És mindig bőséges borravalót adott, tízesnél sosem nyomott a markába kevesebbet. Így hát most a bajban cinkosául szegődött.
- Várjon, majd kilesek, látok-e valakit az utcán... Nincs, nincs senki! Most jöhet, aranyoskám. Jaj, nagyon vigyázzon magára, és velem nem beszélt! Engem nem is látott!
Becsapta mögötte az ajtót, Eszter kint találta magát az utcán, az alkonyatban. Hová menjen? Először Pistikére gondolt. Azután azt elvetette, oda a fiú szülei miatt nem mehet. Rokona, ismerőse nincs a városban. Hacsak!... Igen, hacsak volt férjéhez nem megy, hiszen Dávid még mindig szereti. És nála igazán senki nem keresi, kinek jutna eszébe, hogy annál keres menedéket, akit megcsalt, akit otthagyott?... Olyan jónak találta az ötletet, hogy még el is mosolyodott.
Aztán óvatosan körülkémlelt, majd lassú, kényelmes léptekkel, szinte sétálva, hogy feltűnést ne keltsen, elindult Ujlaki Dávid lakása felé.

A kis szobában szinte vágni lehetett a füstöt, mindketten nagy dohányosok voltak, és most ez az izgalom még növelte nikotinéhségüket. Egyik cigaretta a másik után, Dávid cseresznyepálinkát hozott a szekrényből, ittak. A férfi csak kortyolgatott, nyelve hegyével ízlelgette, Eszter mohón ivott.
- Hát miért csináltad? - kérdezte már vagy tizedszer az asszonyt, aki most egyáltalán nem volt szép. Szinte rút volt, akár egy boszorkány.
- Ne kérdezd. Nem érted, hogy nem tudom? Egyszerűen nem tudom! Talán azért, mert hülye vagyok! Vagy azért, mert csinálhattam. Mert senki se ellenőrzött. Az egész raktárt elvihettem volna. Mindent. Miért csináltam? Azt mondd meg inkább, mit csináljak?
- Most már? Semmit. Menj el a rendőrségre, és jelentkezz! Az lesz a legjobb.
- Azt nem. Soha. Nem adom magam rendőrkézre. Abból nem esznek. Inkább felakasztom magam.
- Hülye vagy. Mindig az voltál.
- Nem szeretsz már? Dávid! Nézz rám! Ölelj meg! Én még mindig szeretlek!
- Hagyj engem. Mit tehetek? Semmit. Engem is belekeversz a bajba?
- Ha szólnál valamit értem! Te szólhatnál. Ismered őket. Az igazgatónak is szólhatnál. Hogy telefonáljon oda. Mondd, hogy megtérítem a kárt. Ledolgozom. Van egy kis háza a mamának. Szólok neki, eladjuk, Dávid!
A férfi hallgatott. Tudta, hogy nem tehet semmit az asszonyért. Hiába menne László igazgatóhoz, az nem venné fel a kagylót. Ezért a nőért? És érte se. Ki is ő tulajdonképpen? Senki. Nincs neki barátja, nincs rokona, nincs végeredményben senkije. Teljesen társtalan. És nem keresi mások társaságát, nem jár velük ultizni, nem kibicel, nem nevet a vaskos tréfákon. Magányos farkas. És a magányosok egyedül pusztulnak el, ha eléri a végzetük. Szomorú dolog ez, de így van, ez az élet rendje.
Tűnődött: mit csináljon ezzel a nővel, volt feleségével, aki lépten-nyomon megcsalta, aki egy közönséges szajha volt világéletében, és most bűnöző is? Sikkasztott. A pénzt a szeretőire költötte. Vagy lehet, hogy elrejtette valahová? Mi köze neki ehhez a némberhez? Utálja.
- Hallod? - ugrik talpra Eszter. - Valaki kopogott.
Dávid fülelt, nem hallott semmit. Hallucináció. Ki keresné itt, nála, a sikkasztó raktárosnőt. Kinek jutna eszébe? Vagy talán mégis?
Óvatosan félrehúzta a függönyt. Az ablakon át ki lehetett látni a sarokig. Ujlaki kertes házban lakott, albérletben, a város szélén.
- Oltsd el a lámpát! - szólt határozottan. Amikor sötét lett, kissé jobban félrehúzta a függönyt, s az ablakot kinyitotta. - Legalább jön be egy kis friss levegő. Ne dohányozz már annyit. És ne igyál. Józannak kell maradnod, érted?
- Hagyj a fenébe. Csak ezt tudod tanácsolni?
- Miért nem kértél tőlem tanácsot korábban? Szajhálkodtál. Tudod, mi vagy?...
- Nem vagyok kíváncsi a véleményedre! - ugrott talpra Eszter, és felrántotta az ajtót. Kitámolygott az udvarra. A kertkapu nyitva volt. Ott állt a fa alatt Dávid autója. Tudta, hogy a slusszkulcsot mindig benne hagyja, rossz szokása ez. Odafutott, beleugrott, begyújtotta a motort és felkattantotta a reflektort.
- Eszter! Megőrültél? - futott ki Dávid, de akkor már az asszony a gázra lépett. Majdnem elütött egy sündörgő alakot az utcán. Ez egy kicsit megdobogtatta a szívét. Mert az a sündörgő alak a ház előtt csakis rendőr lehetett.
Rákanyarodott az 5-ös útra, és megnyomta a gázt. Mindent bele! Felbőgött a motor, ránézett a műszerfalra, van benzin elegendő, eljuthat Budapestig. Ott aztán eltűnik a szemük elől. Őt nem fogják meg, nem viszik a kalocsai börtönbe, nem állítják bíróság elé.
A visszapillantó tükörből látta, hogy követi egy kocsi. Fokozta a tempót. Jól vezetett, de most izgatott volt, és a pálinka is a fejébe szállt. Enyhe hányingert érzett. És kongó ürességet a belsejében. Tudta, hogy egyedül maradt, teljesen egyedül. És egyedül nincs értelme az életnek. Mihez kezdhet egyedül? Pistike elveszett számára, Pistikének nem kell többé. A férje nem veszi vissza. Kitől várjon segítséget? És hová menekül tulajdonképpen? Úgysem szaladhat ki a világból, nem futhat el szégyene elől. Hirtelen a fékre lépett, csikorogtak a kerekek, a kocsi majdnem az árokba sodródott.
A rendőrkocsi utolérte, szorosan mögé állt. Most ki kellene szállnia, odamenni, beülni abba a kék kocsiba, hogy vigyék vissza Homokvárra, a kapitányságra.
De nincs ereje, hogy megmozduljon. Ül csak fásultan, mozdulatlanul, s látja a tükörből, hogy a másik kocsiból kiszáll valaki. A reflektorfényben óriási az árnyéka. Egy gigászi alak közeledik felé. Behunyja a szemét.
VIII
A nyár a végét járta, a fecskék hosszú sorokban gubbasztottak a villanydrótokon, útra készülődtek. Sebők kitekintett az ablakon, s erről az a sánta fecske jutott az eszébe, amiről egyszer László mesélt. Az még most se tisztázódott, honnan tudott a sárgarigóról, de ez őt már nem is érdekli. Elfásult, elkedvetlenedett, szürke hétköznapok sorozatává vált számára az élet.
László azóta is rendszeres vendége a háznak, néha Icával együtt jön, néha nélküle, ha az asszony kiszálláson van. Ica hallat magáról, a nevét is többször közölte már a helyi lap.
- Érted te ezt? - kérdezte tőle László a múlt vasárnap, amikor ismét náluk ebédelt. - Fel tudod fogni? Beleveti magát a munkába, nyakig van gonddal, mégis éjt nappallá téve azon fáradozik, hogy valamit csináljon. Hát van ennek értelme?
- A munkának mindig van - válaszolta csendesen Sebők, amikor Ágnes feltálalta a kávét. Pistike nem ebédelt otthon. Mindig elmegy hazulról, ha László megjelenik. Gyűlöli Lászlót, és ezt így mutatja ki. - A munka ad végeredményben értelmet az életnek.
- De milyen munka?
- A másokért végzett munka.
László legyintett. Hirtelen úgy érezte: unja Sebőköt. Ha nem szeretné Ágnest, akkor rá se nézne. Újabban mintha kitört volna a szerepköréből, már nem az apródot játssza, nem alázatos: fellázadt, úgy viselkedik, mint aki egyenrangúnak érzi magát vele. Mi történt? Sejt talán valamit? Nem, az nem lehet. A férjek nagyon ritkán sejtik meg a valóságot.
- Különben még nem is mondtam, lehet, hogy rövidesen vége szakad a mi számkivetésünknek is - mondta aztán hirtelen.
Sebők Ágnesra tekintett, de az mintha egyáltalán nem lepődne meg.
- Nem értem. Miről van szó? - szorult össze a levegő Sebőkben.
- Azt hiszem, kissé korai lenne erről beszélni. Egy fontos telefont várok. Addig nem verem nagydobra. Elég, ha én tudom.
- Tudod, hogy önző vagy? Mindig tudtam, hogy önző vagy! - mondta hirtelen és élesen Sebők.
László felkapta a fejét. Ez a hang! Neki meri ezt mondani? Igenis, hát önző. No és? Ki nem önző manapság? És miért kell neki mindent elmondania Sebőknek? Kije neki ez a Sebők? Elég, ha Ágnesnak elmondja. Vele már beszélt erről.
Összeharapta a száját. Sebők élesen figyelte. Hol Ágnes felé vetett egy tekintetet, hol László felé. Ágnes arca nyugodt volt, mintha nem is érdekelné az, amit a férfiak beszélnek. Még meglepetést se színlel. Ez is bizonyíték arra, hogy László mindezt már megbeszélte Ágnessel. Felhúzta a vállát.
S aztán az égre tekintett. Csodálatosan tiszta és kék volt az ég fénye. Mit érdekli őt ez az önző, öntelt ember és ez a hiú asszony, akinek ősei valaha hintón jártak? Már az se érdekli tulajdonképpen, hogy viszony van közöttük. De lehetséges, hogy egyáltalán viszony van közöttük? Most fel kellene állnia az asztal mellől, és megköszörülnie a torkát, majd ércesen így szólni: “Ide figyeljetek! Mindent tudok! De nem érdekel. Ágnes, fogd a batyudat, és menj el vele. Szüksége lesz rád, mert önző. Mindig is az volt. Önző és gonosz...”
De nem mondott semmit, csak ült a kényelmes székben, és kavargatta a kávéját.

Másnap Ágnes minden különösebb előzmény nélkül bejelentette, hogy Pestre utazik. “Nagyon rosszat álmodtam az éjjel. Azt hiszem, beteg az apám!” Korán indult, amikor még nincs nagy forgalom az utakon. A reggelit se várta meg, amit Sebők készített.
- Mikor jössz haza? - kérdezte, de inkább csak megszokásból.
- Estig maradok, ha meg komolyabb a baj, akkor telefonálok.
Kényelmes léptekkel ballagott végig a főkönyvelő a szeptember reggel fényében fürdő utcákon, a fák levele már rozsdásodott, az akácok aranytallérokkal szórták tele az utakat és a pázsitot.
A Vadászkürt presszójában megivott egy duplát, csak úgy, állva. Újabban mindig betért ide, mert reggel otthon csak üres teát iszik, citromosan. Ritkán harap is hozzá valamit, egy darabka szalonnát, vagy kenyeret pirít, és megkeni margarinnal. Vaj nincs otthon, Ágnes csak margarint használ. A kávéval nem érdemes pepecselnie otthon, mert a gyerek sose iszik. A presszósnő már ismeri, jó erős kávét főz neki. Beszélget is vele néha, ha nem várnak sokan kávéra. “Meleg lesz ma, érzem, alig aludtam.” Vagy: “Lassan itt az ősz, hiába!” - meg hasonlókat mond, Sebők meg hümmög hozzá: “Bizony, bizony!” Ma azonban nem szól, morcos, mély árkok húzódnak a szeme alatt, nem sokat aludhatott. A szeme kisírva, elkenődött az arcán a festék, a haja kuszált és rendetlen. Egész bánatát az arcán hordja, olyan, akár egy nyitott mély seb. Vérzik és vonaglik.
Sebők gyorsan felhajtja a kávét, egy kétforintost csúsztat a csésze mellé, és szedi a lábát. Átvág a téren, feltekint a toronyórára, megint elkésett. De ezzel egyáltalán nem törődik. És mi van akkor, ha be se megy? Ha egyszerűen bejelenti, hogy fáj a feje? Hogy láza van. Vagy egyáltalán!... A városházával szemben újságot vásárol a trafikban, de bele se lapoz, a zsebébe gyűri, pedig különben mindig megnézi a főcímet. Vagy ő fásult volna el? Az újságolvasó?
Megállt a vállalat előtt, kereste a tekintetével az igazgató kocsiját. Mi történt? László gyalogosan jött volna be? Vagy ő is késik?
Fütyörészve kapaszkodott fel a második emeletre.
- Nem kerestek? - tekintett az órájára, amely már fél nyolcat mutatott.
- Nem - mondta alázatosan Ballagó János, aki a főkönyvelőségen gyakornokoskodott. Egyelőre nincs státusz, de ha lesz, felveszik, ezt ígérte az igazgató.
Szétrakta az iratait, megnézte a postát, aztán az előjegyzési naptárt, majd felhívta Emmikét, László titkárnőjét.
- Nem keresett László elvtárs?
- Nincs bent. Hirtelen Budapestre kellett mennie.
Görcs rándult a gyomrába, és letette a kagylót. Ült bénán, némán, érezte, miként zsibbad el egész teste. A lábujjában kezdődött a zsibbadás, s egyre feljebb kúszott. A féllábú rigóra gondolt közben és a féllábú fecskére. Minden tisztán kirajzolódott előtte, a mozdulatok, arcok. Szavakat hallott távolról, amelyek úgy visszhangzottak benne, akár egy üres, dohos pincében.
Ballagó János szól hozzá, de mivel nem válaszol, megérinti a kabátját.
- Bocsánat, főkönyvelő elvtárs! Tegnap azt tetszett mondani, hogy nézzem meg az elszámolásokat egyenként, és írjam ki. Hát kérem...
Elhallgatott, mert Sebők hirtelen talpra ugrott. Mintha gumiból lenne, úgy pattant fel.
- Hagyja most az elszámolásokat! - mordult a meglepődő fiatalemberre. - Nincs erre időm. Majd máskor. Halló? - nyúlt a telefon után. - Emmike? Baj van, drága Emmikém. Az öreg elfelejtett valamit magával vinni Budapestre. Itt maradt nálam. Tegnap éppen beszéltünk róla. Nálam volt ebéden, igen. Elfelejtette. Sürgősen utána kell vinnem. Tudna egy kocsit szerezni? Igen? Remek. Mikorra? Nyomban? Jó, már megyek is. Melyik kocsi? A fekete Volga Dancsó Misivel? Jó, sietek...
Tíz perc múlva már az M-5-ösön száguldottak, száz kilométeres sebességgel. Útközben Dancsó tankolt, majd folytatták az utat. Fél kilencre elérték a Soroksári utat. Onnan fél órába telt, amíg beértek a városba.
- Szégyene a fővárosnak az ilyen út - mondta a gépkocsivezető, aki ki tudja, hányadszor járta már meg ezt az utat. - Ez egy “világvárosba” vezető út? Hát még éjjel!... Lámpa se ég! Afrika! Én mindenkit kiterelnék ide dolgozni, aki eddig elmulasztotta ennek a rendbehozatalát.
Sebők nem szólt, ismerte már a szövegét. Kilencre beértek a Belvárosba.
- Innen merre megyünk?
- Maga itt marad, vagy ha dolga van, elmehet, kérem, hogy délután ötkor várjon rám a Vörösmarty téri parkolóban.
- Az iratai megvannak? - szólt utána a gépkocsivezető.
- Az irataim? Hogyne! - tapogatta meg zsebeit Sebők, mert még aktatáskát sem hozott. - Minden szükséges irat nálam van - tartotta üres zsebén a kezét. - Köszönöm.
Először az öreg Akáczot kereste fel Budán. Hosszú csengetésre nyitott csak ajtót.
- Te vagy az? - dörzsölte a szemét. - Még nem keltem fel. Az éjjel egy kicsit kimaradtam. Lenkénél volt egy kártyaparti. No, gyere beljebb. Mi szél hozott? Hát Ágnes? Nem jött veled?
- Ágnes? Nem... Én is csak hivatalosan jöttem. De gondoltam, megnézem már, hogy van? Egészséges a papa?
- Olyan vagyok én, akár a vas. Semmi bajom. Csak pénzem nincs. Nem tudnál valamennyit kölcsönözni? Egy százast, no!
Sebők a pénztárcájáért nyúlt, kihalászott belőle egy százast, és átadta az öregnek. Aztán nyomban el is köszönt. Arra hivatkozott, hogy rengeteg a dolga, ne is haragudjon, majd egy másik alkalommal tovább marad.
Régi lakását is felkereste, édesanyja hirtelen tojásrántottat készített neki ebédre, de nem volt étvágya.
- Csak nincs valami baj, fiacskára? Olyan különös vagy...
- Sok a dolgom. Tele vagyok gonddal. A mama hogy van?
- Hát hogy lehetek? Nehéz itt nekem. Mintha börtönben ülnék. Nem mehetnék le hozzátok legalább? Ott udvar van, kert. De itt? Semmi.
Úgy tett, mint aki nem hallotta. Elsietett. László zuglói lakását is körüljárta, saját Zsiguliját kereste, de nem lelt rá a szomszédos utcákban sem. Akkor hol lehet Ágnes? Miért jött fel? Miért jöttek együtt? Hol találkoznak?
Délre elfáradt, beült egy bisztróba, evett valamit, majd tovább rótta az utcákat. Ha most meglátja őket együtt, akkor megfojtja mindkettőjüket. Nem, ezen csak mosolyognia kell. Ő, az apród, megfojtja a herceget? Nevetséges.
Azt vette észre, hogy a régi vállalata előtt császkál. Ha már itt van, felugrik, megnézi Bözsikét. Félénken kopogtatott be a titkárságon.
- Jaj, csakhogy látom! - ugrott a nyakába Bözsike. - Jön vissza? Mikor jönnek? Jaj de remek!
Miről beszél Bözsike? Nem érti.
- Hát nem tudja? Maga nem tudja? Kovács Kálmán igazgató nyugdíjba megy. Ma nevezték ki az új igazgatót. Tudja, ki az új igazgató? László Sándor. Visszajön ide, igazgatónak. Éppen az előbb hallottam, a minisztériumból telefonált Kelemen miniszterhelyettes titkárnője, az Ágota. László elvtárs most éppen a minisztériumban van. Oda rendelték ma reggel, hát nem remek?
Persze hogy remek. László visszajön. Igazgató lesz Budapesten. Ezt a hírt várta. És persze, őt is visszahozza. “Öregem, csomagolj, megyünk vissza!” És aztán minden megy tovább, mintha semmi se történt volna. Homokvár? Egy hét múlva el is felejtik, hogy a világon van egy Homokvár.
- Ugye, maga is jön? - néz rá Bözsike. - László elvtárs magát úgyse hagyja Homokváron!
Robog vele vissza a gépkocsi. A hátsó ülésen gubbaszt, összegörnyedve, mint aki alszik. De nem alszik, ébren van, csak a szemét hunyta be. Jó így, a sötétben, a rohanó gépkocsiban ringatózva, száguldva a sötétedő úton. Hat óra múlt és már szürkül, igen, itt az ősz, maholnap október, a fecskék délre mennek... elköltöznek, mert nem bírják a telet. De neki ki kell bírnia. A telet is, a magányt is, a keserűséget is, a kétségeket és mindent. Mert ő nem madár, csak ember, egyszerű, szürke ember, hétköznapi teremtmény.
Végeredményben egy apród, akinek szolgálnia kell a herceget. De ennek véget vet. Ő nem szolgálja tovább.

A tanácskozóterem teljesen megtelt, zsibongott a sok ember, senki se tudta, miért a röpgyűlés a korai órában. László érkezett mosolygósan, feltartotta a kezét, s amikor csend lett, így szólt:
- Mielőtt elbúcsúzom, meg akarom köszönni önöknek...
Taps. Aztán mindenki kezet akar rázni vele, szerencse fiának nevezik. Ez jó lóra tett. Ennek van valakije a minisztériumban. Lám, visszahelyezik Budapestre, igazgatónak. Akiből egyszer igazgató lett, az már alább nem adja. Az már mindig igazgató.
- István, veled szeretnék külön beszélni. Ha lennél szíves...
Emmike kávét főzött, konyakot hozott, örül, de egyben bánatos is. Nem tudja, milyen lesz az új igazgató, aki nem más, mint Kálózi főmérnök. Az lehet, hogy hozza majd magával a titkárnőjét. Egy ilyen változás végighullámzik az egész vállalaton. Még a gépkocsivezetők is megérzik. És ez nem jó dolog. Emmike szeretne beszélni Lászlóval: mi lenne, ha magával vinné? Élete egyetlen vágya, hogy Pestre kerüljön. Mosolyog rá bűbájosan, könyörgően, bánatosan, esdeklően, de László nem veszi észre. Nem törődik vele. Most semmivel se törődik, most mindenen átgázol, most csak a célt látja, saját önző célját.
- Ide figyelj - csavar egyet Sebők kabátjának gombján. - Velem jössz? Itt nem maradhatsz, Kálózi nem nagyon kedvel téged, és előbb-utóbb kifúr. Nos?
Sebők szembefordul vele. Nem dacosan, inkább csendesen mondja:
- Én maradok!
- Megőrültél?
- Lehet - mondja szemrebbenés nélkül, aztán megfordul, és lassú léptekkel kivonul.
Visszament az irodájába, leült az íróasztalához, és tenyerébe hajtotta a fejét. Ha most elmenne, akkor sebtében összecsomagolná néhány apróságát, a törülközőt, a szappant, az ócska kabátot, amiben dolgozik. Talán a képet is leakasztaná a falról, az ő felvétele és nagyítása: falusi utcarészlet nyáron. Fény és árnyék játéka. Fák levelén átsütő napfény csipkéje a falon. A kapuban egy öregasszony áll, fél kezét csípőjére téve. Lehetne az ő anyja is. Nézi a képet, és úgy érzi, mintha otthon ülne, a ház előtt...
Hazafelé menet betért a Vadászkürt eszpresszójába. A presszósnő rámosolygott. Nyugodt volt az arca, szeme kipihent.
- Minden rendben? - nézett rá Sebők.
- Minden - mondta boldogan, és hozta a kávét. - Mégis mi kaptuk meg a lakást, és nem az az undok Vajda. Még az idén beköltözünk. Itt az ősz... Ugye, ez már az ősz?...
Igen, sóhajtotta, ez már az ősz.
Ágnes fürkészve és várakozóan tekintett rá. Várta a hírt, amit ő már tegnap, sőt előtte tudott. Várta, hogy megérkezik, s lázasan nekilát a csomagolásnak. De Sebők nem csomagol, és egyáltalán nem izgatott. Ágnes álmélkodva áll a szoba közepén. Aztán végre erőt vesz magán és megszólal:
- Mi az? - hajol egy kissé előre. - Tán nem tudod?
- Mit? - kérdezi szelíden. - Ja, azt, hogy Lászlót visszahelyezték Budapestre? Tudom, hogyne tudnám. Éppen az imént búcsúzott el tőle a vállalat.
- És te?
- Én is elbúcsúztam tőle. Maradok.
- Eszednél vagy? Megőrültél? Kálózi, az új igazgató ki nem állhat téged.
- Ki nem állhat? - kérdezte kissé gúnyosan, de aztán megbánta. Nem akar ő veszekedést. Mi értelme lenne?
Leült a nagy karosszékbe, abban szeretett a legjobban. A nap elé ebben a pillanatban felhő suhant, árnyék futott végig a szobán.
- Beszéljük meg nyugodtan - mondta, miközben Ágnes le s fel rohangált és a kezét tördelte. - Én úgy döntöttem, hogy nem megyek vissza. Itt maradok...
- Örült! Itt akarsz elrohadni? Isten háta mögött? Egy kisvárosban? Amikor megnyílt előtted az út? Hát eszednél vagy? Persze, a féltékenység. Most már látom!
- Nem vagyok féltékeny. Már nem. Lehet, hogy az voltam, de már elmúlt. Nem érdekelsz. Se te, se Budapest.
- Hát akkor mi érdekel? - ugrott elé Ágnes.
- A munkám. Csak az. Mindegy, hol dolgozik becsülettel és tisztességgel az ember. Városban, falun, tanyán, sárban, petróleumlámpa fénye mellett vagy neonvilágításnál. Érted? Ugyan, hogyan is értenéd! Te Akácz lány vagy. A te képzeletedben még mindig hintók robognak! Négyesfogat, libériás inas. Kutyabőr. Nemesség. Én csak falun nevelkedtem...
- Meg is látni rajtad!
- Lehet. De becsületes vagyok, s azt nem lehet mindenkiről elmondani.
- Kire célzol?
- Csak úgy általánosságban beszélek.
- Mi van itt? - kérdezte egy rekedt hang hirtelen az ajtóban. A gyerek jött haza, észre se vették. Ilyenkor nem szokott soha hazajönni.
- Pistike! - csimpaszkodott Ágnes a fia nyakába. - Az istenért, győzd már meg apádat. Mehetünk vissza Budapestre. De megőrült, nem akar jönni.
A gyerek lefejtette a nyakáról anyja karját. Ő is leült. Nem szólt. Ágnes a szekrényhez rohant, kinyitotta, s dobálni kezdte a ruháit, majd előráncigálta a nagybőröndöt. Mindent belegyömöszölt. Közben sírt és kiabált.
- Nem maradok itt tovább. Inkább beledöglök. Nem! Értetted? Pistike, gyere, segíts! Pistike nem mozdult.
- Te nem csomagolsz? - kérdezte meg halkabban az anyja.
- Én apával maradok - mondta az csendesen, aztán belenyúlt a zsebébe, és kihúzta azt a tarka selyemsálat, amelyet a hétvégi házban talált, s a bőrönd mellé dobta. - Ezt itt ne feledd!
Ágnes a rekamiéra rogyott, és sírni kezdett. Előbb hangtalanul, majd egyre hevesebben és hangosabban, jajveszékelve. Egész testét rázta a zokogás. A két férfi közben ült mellette, és meg se mozdult. Egy idő múlva elcsitult az asszonyban a vihar, összegörnyedve, némán feküdt bőröndje mellett. Mintha aludna. Hirtelen felrezzent, mint akit áramütés ért. Felugrott, és felvette a kagylót. Gyors mozdulatokkal tárcsázott. A két férfi tudta, hogy kit hív. Az utolsó szalmaszálba kapaszkodik most a szerencsétlen. Lászlótól várja a segítséget. Ha idejönne, ha a karjába kapná, és elvinné most közülük!
A vonal túlsó végén azonban nem László hangja jelentkezett, Ica szólt a kagylóba, tisztán kivehették minden szavát.
- Már a második napja folyton csomagolok. Annyi kacat összegyűlik... Bevallom, egy kicsit nehéz szívvel megyek el, de Sándort mintha kicserélték volna. Egészen más. Biztat, hogy Pesten is akad számomra munka. És végeredményben mindegy, hogy az ember hol dolgozik... Hallom, hogy ti maradtok... Nagyon sajnálom...
Ágnes kiejtette kezéből a kagylót. Pistike felemelte, és visszatette a készülékre. Az asszony állt a szoba közepén dermedten, hol a fiára, hol a férjére tekintett. Most értette meg, hogy egyedül maradt. A szerelme, a lángolása csak kaland volt. És most szégyenli magát. Eltakarja a szemét, az arcát, ismét lerogy a rekamié sarkára, a bőröndje mellé. Itt nem maradhat, mennie kell...
- Tudod, mire gondoltam, apa? - szólal meg halkan Pistike. - Nyithatnék én itt egy autójavító-műhelyt.
Sebők bólogat. Jó gondolat.
- Remek! - szólalt meg. - Majd megbeszéljük. De most anyádat kell elvinned, menni akar. Vidd fel Pestre, és visszafelé hozd magaddal a nagymamát. Ő majd főz ránk. Meglesz itt velünk...
- Jó - indult a gyerek, és megragadta a két bőröndöt. Ágnes mögött becsukódott az ajtó. Sebők hallotta a lépteit, amint távolodnak, egyre halkabban. A szívét verték. Aztán hallotta, hogy felzúg a motor.
Később a nyitott ablakhoz állt, nézte az előbbi felhőt, amely lassan elcsúszott a nap elől. Ismét derűs fényben fürdött az udvar, csivitelni kezdtek az imént elhallgatott madarak. Fecskecsapat körözött a tetők felett. Maholnap a fecskék is indulnak. Tavaszra pedig visszajönnek.
Lehet, ha lecsendesül belsejében a vihar, Ágnes is visszatér majd egyszer velük.
Jánoska kabátja
Tíz tehén ballagott a harmatos fűben. A falu felé igyekezett. A réten nehéz, fehér köd ült, a föld alig pihegett alatta. A kukoricakúpok ázott, rongyos tetején fekete varjak károgtak. A csordás kutyája csatakosan kullogott a tehenek után, néha megzavarta a felröppenő varjakat, aztán lihegve húzódott a sáros bocskorok mögé.
Ezek a bocskorok is nehezen billegtek már. Nagy András fáradt volt, a hideg, nyirkos idő kínozta a térdét, és a bokáját is fájás rágta. Előrehajlott, púpos vállal baktatott a tehenek után, hátán sovány hasú tarisznya billegett, szinte ütemre, kezében görcsös végű bot meredezett. Mintha bánata csontosodott volna meg a markában. Néha hátraszólt a kutyának. Beszélt hozzá. A kutya a nyelvét lógatta, és nem törődött vele. A fölöttük károgó varjakat figyelte kandi pillantással.
A tehenek megálltak a réti kútnál, s bevárták az embert, mert nem volt víz a repedezett kővályúban. András mérgesen terelgette tovább az állatokat. A falu felé, amelynek szélén nádfedeles viskók pipáltak, eregették a füstöt vékonyan, ahogy a tüzelőből tellett.
A gacsos eperfák régen elhullatták levelüket. A felhők alacsonyan szálltak. A láthatár összezsugorodott, olyan volt az egész kép, mint rossz, színpadi festés. Elrajzolt alakok, ferde házak, sáros utak, amelyek hatalmas lendülettel szaladnak az ég felé, hogy elvesszenek valahol a fele úton. Csak a zene hiányzott ehhez a képhez, valami szomorú, szívfájdító zene és a keret. Mert az nem volt, a kép széthullott a semmiben, és András is úgy ment ebben a képben a kutyával a tehenek után, mintha a semmibe menne. Tíz tehén, a kutya és az ember, akinek a bot még mindig mozdulatlanul mered csontos kezében, csak bajusza remeg és billeg néha vörös, nagy orra alatt.
Kinyitottak egy kaput, két tehén becammogott. A többieket is sorban hazaterelte. Elköszönt a gazdáktól, megmondta, hogy többé már nem hajtja ki az állatokat, s hogy a napokban majd benéz azért a kis maradék bérért, ami még jár a legeltetés után.
Az utolsó tehén után is becsukódott a kapu, és hazafelé indult. A rét irányába, amerre a kis házikók álltak. Felnézett az égre, és nagyon egyedül érezte magát. A kutya is szomorú volt.
Aztán eltűnt ő is a keret nélküli őszi képből, csak a házak, az utca maradt meg a korhadó, száradó, szomorú eperfákkal, a lehajló felhőkkel és a kúttal az utca végén, amely rokkant ágasával, mintha karja lenne, a felhők felé kapkodott segítségért.
Rendbe hozta a háza táját. A kopott seprűvel felcsapta az udvart, és a szemetet a trágyadomb szélére hordta. Trágya nem sok volt itt, mert csak egy disznó röfögött az ólban és két kacsa tipegett a vályú környékén.
A gyerek az iskolában volt, nagyapó a kuckóban üldögélt. Az asszony krumplit hámozott a konyhában. András ténfergett egy ideig az udvaron, az utcára is kinézett, majd fogta a rossz zsákot, és odaszólt az asszonynak:
- Összeszedem azt a kis járandóságot.
Kifordult a kiskapun. Végigjárta a házakat, és összeszedte a kukoricát. Egy tehén után egy véka. Tíz tehén, tíz véka, de csak nyolcat kapott, mert a Bujdosónak nem volt kukoricája a kamrában, és rossz lábával nem akart a padlásra menni.
- Máskó majd elgyün kend, oszt megadom - mondta Andrásnak, aki szomorúan bólintgatott, és kihátrált a kapun. Mert mit mondhat ő egy ilyen módos, huszonöt holdas gazdának? Az ilyen fel is pofozza a szegény embert. Meg sajnálja tűle azt a kis kukoricát is, mindig azt szeretné, hogy a másik ingyen dolgozzon helyette. A pénzéért is háromszor jött, amíg megkapta. Megdögölhetne tűle az ember, akkor se adna az egy vasat se a másiknak, mindent csak magának kapargat.
Hazacipelte a zsákot, és ledobta az udvarra.
- Bujdosó nem adott - panaszkodott csendes hangon, és a homlokát törölgette.
- Majd megadja.
- Meg... - mormogta a bajusza alatt, és bevitte a zsákot a konyhába. Kioldozta a spárgát, és belevájkált a kukoricába. Aztán felment a padlásra, mert nem volt már dolga, várta a gyereket, hogy hazagyün, és megeszik azt a kis löttyöt.
Már jött is a gyerek, de nagyon csendes volt, a kis tarisznyát letette a sarokba, a tolltartóban megcsörrent a palavessző. Apja ránézett, vizsgálgatta az arcát, megtapogatta a homlokát. A gyerek csak ült a sámlin, és kanalazta a levest. Arca rózsás volt, piros és szemei szokatlan fényben csillogtak. Néha köhintett, félénken, és piszkos kis ujjaival a torkát markolászta.
Ebéd után hirtelen rosszul lett. Ágyba fektették, betakargatták, és teát főztek neki, de a gyerek csak nem nyugodott. Hánykolódott és félrebeszélt.
- Az orvost köllene hívni - szólt az asszony csendesen, és az urára nézett. András az udvaron állt, a kapufának dőlt, és nézte az eget. De lehet, hogy csak a fák száraz ágkoronáját figyelte. Felfelé nézett, mint aki segítséget vár. Talán az úr elküldi majd egyik angyalát, ahogy Panna néni meséli a gyülekezetben, akihez annyit imádkozott már az asszony. Az angyal csak legyünne most, megsuhogtatná szárnyát, odaállna András mellé, és megveregetné a vállát.
- Hát kend? Min búslakodik?
- Hát a gyerek.
- Ugyan, ugyan - mondaná az angyal, és rágyújtana egy illatos szivarra. - Nem kell mingyá megijenni.
Az angyal azonban nem akart leszállni, pedig legyühetett volna az eperfa mellett, éppen elegendő hely van, meg sem karcolná szárnyait az ágakban.
Az asszony ismét kinézett.
- Mégiscsak jó volna az orvost... Nagyon beteg szegénykém...
András a bajuszát harapdálta, és bocskorával turkálta a sarat az udvaron. Az angyalra most már hiába vár, az nem gyün. Az isten se gyün, csak az orvos gyühet, de azért el köll menni. Öt pengő az orvos, aztán öt pengő a patika, annyi pénz nincs is a háznál, hacsak...
Bekocogott a konyhába, és megemelte a zsákot. Elég nehéz. Van itt vagy harminckilónyi. Vállára vetette, és elindult. Az ablakon meg bezörgetett: - Hívom az orvost.
A sarki boltos megmérte a kukoricát. Több volt, mint harminc kiló. Két tízes bankjegyet kapott és pár pengő aprót. Az apróért dohányt vett, a zsákot a boltban hagyta, és eliramodott.
Az orvossal a templom előtt találkozott. Kerékpáron karikázott, a kormányon táska fityegett. Megemelte a süvegét, és nagyot köszönt. Nagyot, de ijedten és elég csendesen. Mert orvossal, ügyvéddel, jegyzővel nem beszél hangosan az ember. A rendőrhöz meg a csendőrhöz nem is szól, még a kisbírót is messzi elkerüli. Mert ilyen ez a mai világ.
- No mi a baj? - kérdezte az orvos, és leszállt a kerékpárról. - Talán az asszony?
- Nem az asszony - leheli András, és elfúlik a hangja. - A gyerek. Jánoska.
Az orvos tolja a kerékpárt, és úgy baktat mellette. András bal kezét állandóan a zsebében tartja, és izzadtan markolássza a pénzt. Még nem veszett el, itt van egészben a két papírtízes, ropogtatja, nyomkodja. Olyan jó babrálni a pénzzel. Ha most kivenné, és odatartaná az orvos elé:
- Ehun ni, doktor úr! Ez mind a magáé, csak gyógyítsa meg a Jánoskát.
- Ó, köszönöm, jó ember. Hiszen nincs is annak a gyereknek semmi baja. Nézze csak, már mosolyog - mondaná az orvos.
Lám, tényleg mosolyog. András vele mosolyog, annyira mosolyog, hogy nedves lesz a szeme és elcsuklik.
- Nono - néz rá az orvos furcsán. - Nem kell sírni. Nem lesz olyan komoly az a baj. Talán csak kisebb meghűlés.
András hirtelen jókedvű lesz. Szivárványosan csillan meg a szeme, és bajusza örömmel mozog jobbra-balra. - Persze hogy megfázás. Mi lenne más? Nem igaz? - Igen. Vesz majd neki kabátot, hogy ne fázzon. A gyerek úgyis kiskabátban járt az iskolába. Szép, prémes kabátot vesz neki.
Motyogott magában, és ballagott az orvos mellett.
Lassan hazaértek, az orvos megnézte a gyereket. Nagyon lázas. Torkába is belenézett, és csak hümmögött. Tapogatta a halántékát, sovány mellén kopogtatott, aztán leült az asztal mellé. Receptet írt. Nagyapó köhögött a kuckóban. Az asszony köténye sarkával törölgette a szemét.
Gyorsan elkészült, s amikor felkelt, azt mondta: - Nincs semmi baj, csak megfázott a gyerek. Itt a recept, menjenek a patikába.
András boldogan simogatta kezében a tízest.
- Doktor úr, a fáradságát szeretném megfizetni.
- Ugyan-ugyan... majd... erre még ráérünk. Holnap ismét benézek. Úgyis erre járok.
- De hát, ha csak megfázott egy kicsit, akkor nem köll, hogy ebben a hidegben fárassza magát a doktor úr. Nem is tudnám meghálálni.
Az orvos a földet nézi. Aztán elmegy. Nem köszön, csak megy, és kacsázva lépked a kerékpár mellett.
Úgy osont be a konyhába, mintha lopni menne. Óvatosan leakasztotta a szalonnát a szögről, majd riadtan kitekintett az ajtón, aztán becsavarta egy kendőbe. Éppen indulni akart, amikor kijött az asszony a szobából.
Elrestellte magát. Felesége nézte, hogy toporog egy helyben, szeme ijedt volt, és a hóna alatt szorongatott kis csomagra tekintett.
- Avas mán a szalonna - mondta az ember. - Elviszem... Kabát köll a gyereknek.
Hideg, csípős szél fújt. A bocskor fölött markolászta inait, de azért megizzadt, amíg a boltig ért. Pedig az csak a sarkon volt. Cégére egy pár meszelő és két facipő az ajtaja fölött.
A boltos sunyi szemű ember. Alázatos szavú, hízelgő, de nem akarja megvenni a szalonnát. Avas az mán - azt mondta. Meg hogy itt van a disznóvágás ideje, lesz most elég mindenkinek, nem tudja eladni.
András a homlokát törölgette, nyögött, könyörgött, amíg elébe rakták az ezüstpénzt. Remegő ujjakkal szedte össze, és sietve kocogott tovább.
Milyen sora is van az ilyen szegény embernek. Cocelistának, ahogy a faluban mondják a jobbkabátos emberek. Az ilyen embernek sosincs pénze, az ilyen ember csak lót-fut, dolgozik, amíg bírja az ereje. Nem állhat meg egy percre se, nincs nyugodalma, nem ihat meg egy pohár bort, mert akkor nem marad kenyérre. Az ilyen ember lám, rongyos talpú bocskorban jár, eladja a szája elől kis szalonnáját, ha megbetegszik a gyerek. Nem tudja felöltöztetni, mint más ember. Jánoska kiskabátban járt az iskolába, és megfázott. Jánoska sosem nevetett hangosan, új futballja se volt, mint az Ádámék gyerekének, ő csak rongylabdát rugdosott, és éhes volt mindig.
Most meg az ágyban fekszik, és nincs neki kabátja. Pedig nemsokára jön már a karácsony. Azt mondják, hogy olyankor leszáll a kisjézus a gyerekekhez. Leszáll szépen, és bekukkant a házba, meglátja Jánoskát.
- Hát ennek a gyereknek nincs kabátja? - kérdi szomorúan.
- Ennek nincs, Jézuskám - mondja az anyja. - Nem telik kabátkára a lelkemnek. Sokba kerül máma a gyerek.
Ő, András, nem szól semmit, csak ül majd a kuckóban a nagyapó mellett, és szinte megvakul a nagy fényességtől. Aztán egyszerre csak azt mondja a kisjézus:
- Ha nincs kabátja, akkor elviszem magammal.
Meleg izzadság öntötte el az arcát. Még a lelke is összevacogott, amikor idáig ért gondolatában. Összeszorult benne a levegő, torkát fojtogatta.
- Ne vidd el a Jánoskát - nyöszörgött. - Ne vidd el...
De persze a Jézuska nem hallotta ezt, bizonyosan. Más gondja van annak ilyenkor, mert sokfelé hívják. Nagyon kapós a Jézuska. Nagy csomagokkal repdes a felhők között, és nézelődik. Hová is szálljon? A gazdagokhoz viszi a nagyobb csomagokat, a szebb holmikat. Oda visz kabátot, bundát, sok fényességet. A szegényekről pedig elfeledkezik még ilyenkor is. Mert csak a gazdagoknak van Jézuskájuk, a szegényeknek nem jut csak a nyomorúság ebben a világban.
András szédülten ment az utcán, sárba lépett, szétfreccsent bocskorán és rossz nadrágján. Beitta magát a bocskor lyukas talpán, és érezte, hogy fázik a lába. De nem nézett a lába alá, sietett nagyon, loholt, mint akit korbáccsal hajtanak.
A szabónál is idegesen feszengett. Alig beszélt, talán nem is értették, hogy mit akar.
- Szép legyen a kabát... Prém is legyen rajta. Szép prém. Fekete. Olyan prém, mint az Ádám gyerek kabátján van.
Az árát azonban sokallta.
- Nyolcvan pengő az a kis kabát? Hiszen alig ér a derekamig az a gyerek. Csak az elsőbe jár... Mit? Hogy a prém drága? De még akkor is.
Még az utcán is vitatkozott. Nem érhet az a prém tíz pengőt. Macskaprém az. De a szegíny embert mindenki becsapja. Az a randa bótos is meg a szabó, mindenki csak keresni akar rajta. Mintha összefogtak volna ellene.
Az asszony vörös szemmel várta a kapuban. András megrettent.
- Csak nincs valami baj? - rohant a szobába.
Jánoska nyitott szemmel feküdt az ágyban, de már őt sem ismerte. Nézte csak két fénylő szemével. Az orvos is a szobában volt, és táskájába rakta vissza szegényes műszereit.
- Nincs még nagy baj - mondotta, de látszott az arcán, hogy maga se hiszi. - Majd jobbra fordul minden. Még ma este. Holnap már semmi baja a gyereknek. Akár iskolába is mehet. Én mondom.
- De holnap karácsony van és nincs iskola - kapaszkodott az ember a szavakba, és szomorúság úszkált a hangján.
Nincs iskola, pedig holnap elmehetne a gyerek iskolába. Új prémes kabátban menne, és a többi gyerekek elsápadnának az irigységtől. Még az Ádám gyerek is elsápadna és sírva fakadna. A tanító meg ülne az asztal mellett, nézné a büszkén lépegető gyereket, és mosolyogna. - Lám, lám, ez a Jánoska - mondaná -, prémes kabátja van a gyereknek.
De holnap nem mehet iskolába a gyerek, mert holnap karácsony van. Legyühet a kisjézuska, hogy betekintsen a szegények ablakán is. Megláthatja a Jánoskát. - Hijnye - mondja -, de szép kabátja van ennek a gyereknek.
- Hideg borogatást rakjanak rá - intézkedett az orvos. - Az orvosságot elhozták?
- Nincs iskola holnap - motyogta folyton az öreg. - De azért a kabátot elhozom. Abba megy a gyerek.
Elindult, de a kapuban mintha visszarántotta volna valami. Felnézett az égre, és visszaindult. Bement a szobába, és leült a gyerek ágya mellé.
Jánoska nézett rá szép, nagy szemével. Néha megrebbentek a pillái, szája kinyílt, pihegett, lázas volt, könyörgött, kért a szemével, kapaszkodott, de mindig visszazuhant a fekete öntudatlanságba.
András a gyerek kezét szorongatta. Nem tudott többé elszakadni tőle. Az utcán kocsi zörgött, a szállásokról jöttek haza az emberek az ünnepre. Liba gágogott a szomszédban és kútgém csikorgott.
Nem volt óra a szobában. Csend szakadt rájuk, beszitálta őket, mint a hó, mint a dér a füvet reggelente. Mint finom, porhanyós föld, úgy hullottak rájuk a percek a csendben. Már a torkukig ért a feketeség, ami bekúszott az ablakon.
Lámpát kellene gyújtani, de András csak a szemével küldi el az asszonyt. Nem kell lámpa, mert úgy is látják egymást. A gyerek a kezét szorongatja, bütykös tenyerét, amelyben érzi a kapa kemény nyelét, a kasza markolását, az elmúlt, elszaladt nehéz életet, a küzdelmeket, a nyomorúságot. És érti most, ebben a pillanatban, látja, mert kitárul előtte a valóság ilyenkor. Parázslik a szeme, néha fellobban. És a csíkokat is látja apja szemében, ami fényesen indul, és lecsordul az arcán.
Aztán gyengül a keze szorítása, halkul a pihegése. Amikor az utca elcsendesedik és a hold fényes udvarával az ég közepére ér, lehullik hideg keze a párnára.
Az asszony a konyhában áll, alacsony és görnyedt. Az udvaron asszonyok morzsolgatják az olvasót. Valaki fehér viaszgyertyát szorongat a köténye alatt.
Egy ideig csend van még, a házak, a fák a földre lapulnak, mint a kutyák, ha az ütést várják, aztán a szoba felől hirtelen felüvölt a virrasztók éneke.
Lakodalom
Izmosodó, őszi szelek kószáltak a rétek alján, akár a piros csőrű, tollászkodó libák. A vak Matyi kutyája az ég alján pirosodó felhők felé szimatolt, és nyöszörögve kapart a nedves földbe. A kovács nyitott műhelyéből kihallatszott a kalapács messze kiáltó éneke. A röppenő szikrák piros darazsak voltak az alkonyatban. A rét felől nyekergő kocsi kanyarodott a kövesútra. Itt-ott még kútgém csikordult: itatták a szomjas állatokat. Egy-egy fojtott kacagás is belecsipkézett az esti csendbe fiatal, süldő leánykák nevetnek így alkonyattájt, ha eszükbe jut valami.
Aztán, később, szokatlan hangok lebbentek a levegőbe. A házak roskadt, alázatos tetején úszva különös énekszó csendült.
Hegedűk kiáltása. Pántlikásan lobogva: énekszó, hejehuja. A vándor felkapta a fejét, mint a horkanó ló. A levegőbe szimatolt, és összehúzta a szemét. Az út szélén állt, a falu végén. Csapzott üstökéről feje búbjára tolta a kalapot. Nedves haja szétfolyt a homlokán. A falu felé figyelt. A piros tetejű templomot nem látta már, az alkony szürke függönye mögé rejtőzött a falu is fehér házaival és kajla szalmakazlaival.
A kovács sebesen feleselő pörölye egy pillanatra elhallgatott, s akkor még tisztábban csendültek fel a hangok. Kétségkívül: muzsika. A flóta tekergő hangját is kiveszi, cikornyásan cifrázza. A bőgő brummogva kíséri, néha nagyot reccsen, aztán kapkodja a levegőt, akár a fuldokló.
S fölöttük bátran, tisztán kanyarog a nóta. Ismeretlen nóta, tele fojtott indulattal, borral, vidámsággal.
- Hej! Hejeej!
A vándor határozott mozdulattal igazította helyre fején a félrebillent kalapot. Az egyik házból mérges kutya ugrott elő, és a lába felé kapkodott. A rét felől sziszegve törtek be a szelek, és éles fogukkal a bokájába csíptek. Összehúzta mellén a rongyos kabátot. A kutya veszettül vonított, a vándor a fal mellé húzódott előle, és megindult lassan a falu felé, amerről a hangok jöttek.
*
A levegő hirtelen megsűrűsödött. Szürke, tejes pára csapódott le a házak tetejére. Az eperfák izzadtak a ködben, és vastag, hideg könnyeket potyogtattak a földre.
Itt-ott sárga lámpafény villant a házak ablakában. Kapuk nyikorogtak, egy tanyai gazda ázott, sárga szénát hozott a mezőről. A templom előtt a harangozó tüzet csiholt a pipájára, a lobbanó fényben kiugrott az arca a sötétből.
- Hej! Hejeej! - hangzott ismét a kurjantás, és a zene vad ütemben harsogni kezdett. A túlsó oldalon, lámpák mozgó fényében roppant árnyak imbolyogtak, kavarogtak: lábak, kezek, fejek, röppenő szoknyák, csizmák - velük összefogózva, egymásba kapaszkodva pedig hangok; a húrok brummogása, hegedűk nyikorgása, kiáltások, kurjantások és néha női sikongatások, olyanok, mint az éles tőr. És mindezek felett a nyirkos köddel hemperegve pecsenyék égett illata, borszag, tányérok csörgése.
A vándor a kerítéshez tapogatott, és bekukucskált a korhadt lécek között. Szembogarán forgott az udvar kicsinyített mása, a csizmák, karok, lábak, szoknyák; forgott a ház, az egész falu forgott, az egész világ megfordult vele, és felbődült a gyomra. A kerítésnek dőlt, és keserű nyál csorrant el a száján.
Lakodalom! - bizsergett benne mélyről, zsibongó fájással a felismerés. Ízek futottak össze a szájában, egyszer, nagyon régen, lehet annak tíz esztendeje is, vagy száz talán, őt is meghívták egy ilyen lakodalomba. Azóta hányszor visszaálmodta a sültek ízét a szájában, amikor ledőlt esténként szalmavackára valamelyik istállóban.
A kovács kalapácsa elhallgatott a falu végén. Az utcán bámészkodó, maszatos gyerekek és a fejkendős asszonyok megunták az ácsorgást, és hazaszállingóztak. A sötétség megsűrűsödött az égen, és vastagon csorrant a falura. A duhajkodásban elfáradt emberek izzadt üstöküket törölgetve vonultak be a szobába, és az udvaron nem maradt senki, csak egy bámész kuvasz.
- Most vacsoráznak! - vágta gyomron az éhség a vándort. A hosszú asztalok mellett ülnek sorban, mint a fecskék a dróton. És nagy tálakban hordják körül a pirosra sült pecsenyét, zöld hasú üvegekben pedig a bort. Először a násznagy elé rakják a tálat, aki ott pöffeszkedik rozmaringos almájával a menyasszony mellett.
- Huj! - szisszent ki belőle a szó, és véres, dühödt szemét az égnek fordította.
Az ég feneketlen mély feketeség volt.
*
Valaki tapogatott a kerítés mellett. A vak Matyit, a koldust vezette haza a kutyája. A kapu előtt megálltak, a kutya a csörgő tányérok és a kamrában rotyogó üstök felé szimatolt nedves orrával.
Valaki csoszogott az udvaron. Viharlámpát tartott a kezében, s a sápadt fényben csak mozgó lába látszott. Kapu csapódott, aztán megint csend. Csak a vak csoszogása hallatszik, egyre távolabb. A vándor nézett utána, aztán az udvarra figyelt. Egy ember járkált ott, most megállt, letette a lámpát a földre, az ajtó elé, és bement a kamrába, ahol hosszú nyelű fakanalakkal keverik a piros levű malacpörköltet.
A vándornak nagyot dobbant a szíve. A sötétben piros-sárga karikák táncoltak előtte.
Botját a hóna alá szorította, kilökte a csikorgó kaput, és belépett az udvarra. Szimatolva lopakodott a fészer felé. Ott könnyen megbújhat a kocsik mellett, vagy a szalmakazalba ássa be magát. Észre se veszik, ő meg mindent megfigyelhet. Botját erősen a markába szorította és megsuhogtatta a levegőben.
- Huj! - sűrűsödött torkában a levegő, de aztán vad káromkodás szakadt ki belőle hirtelen és hangosan, mert az udvaron csontokra leskelődő kuvasz a lábának ugrott, és éles fogával belemart a húsába. Görcsös botjával csapdosott felé, de a kutya nem tágított.
- Ki van itt? - robbant ki az ajtón egy rekedt, borízű hang, és felkapta az ajtó előtt szortyogó viharlámpát.
A kutya behúzott farokkal elódalgott, és a vándor rémülten állt az orra alá tartott lámpa sárga fényében.
- Kit keres? - kérdezte a hang, de a vándor nem tudott felelni. Kezével esetlen mozdulatot tett, és aztán nagy sokára kinyögte a szót:
- Lakodalom!
- Híj, a teremtésit - mondta az ember, és lenézett a lábára, amelyből vér csordogált. - Ez jól megharapta!
- Meg - szomorodott el a vándor, és érezte húsában a fogak égő, tüzes hegyét. - Megmart a bitang!
- Hát mért gyütt ide? - érdeklődött csendesebb hangon a másik. - Mér gyütt?
- Hát - mondta a vándor, és elakadt a hangja. A szobában brummogni kezdett a zene. Az ajtó egy pillanatra kinyílt, és kicsapódott az éjszakába a jókedv.
- Lakodalom! - szólt a vándor rekedten, és hangjában minden benne volt. Az éhség is, a hideg éjszakák, a sáros, hosszú utak, amelyek szélén fáradtan annyiszor leült, hogy megvárja az estét. Az esték, a nappalok: forrók, hidegek; szelek, esők, kutyák, rossz szavak, szúrósak, gorombák.
Az ember leengedte a lámpát, és elindult. Már az ajtó előtt állt, amikor visszafordult. Meglóbázta a fényt a kezében.
- Gyüjjön! - mondta nyersen, és a vándor megindult utána.
*
Kinyitotta az ajtót, és belépett. A zsíros, maszatos tányérok fölé hajló fejek felrettentek. A zene hirtelen elhallgatott.
A vándor szétnézett az alacsony szobában. A kemencepadkán öregasszonyok ültek sorban, akár a fekete varjak. Az asztalfőn a fiatal pár, mellettük a két rozmaringos násznagy. Kicsit rosszul esett a vándornak, hogy a násznagyok sovány, nyiszlett emberek, kövéreknek képzelte őket, mint Kocsicskát vagy Vajdát, a kupecot.
- Adjon isten jó estét, boldogságot, szerencsét - húzta ki a hangját éhes gyomrából.
- Egy csavargó! - szólt a lámpás ember, és rámutatott. - Lehúzták a kutyák.
Tányér csörrent, és egyik kék hasú üvegből bugyogtatva töltött valaki.
- No - szólt a násznagy, és felemelte a rozmaringos almát a kezében. - Üljön hát le!
A vándor a sarokba állította a botját, melléje tette rossz tarisznyáját, és leült közéjük. Tányért toltak elé, és telerakták hússal. A zene közben ismét brummogni kezdett, a prímás nagy hévvel rángatta ócska nyirettyűjét, és valaki hamisan, tele szájjal szuszogta vele a nótát. Poharak csendültek.
- No! - kínálták felé is már negyedszer vagy huszadszor, ki tudja azt? A cigány is elfáradt, a fogak is megunták a rágást, és az emberek elnehezülve ültek az asztal mellett. A maradékot kihordták, és az udvaron kutyák marták egymást a csontért.
A násznagy nekikönyökölt a maszatos, zsíros asztalnak, és szúrósan a szemébe nézett.
- Kicsoda maga? - kérdezte, és vágott a hangja. Az éjszaka nagy, fekete szeme az ablakra tapadt, és benézett.
- Én? - emelte fel a fejét a vándor, és szétnézett az esett fejek fölött -, én vagyok a király!
Valaki nevetni kezdett a sarokban, az öregasszonyok is felvisítottak, a cigány a húrt pattogtatta ócska hangszerén, és a menyasszony szendén lesütötte a szemét.
A vándor nem mozdult, belemeredt a lámpa sercegő lángjába. A násznagy a torkát köszörülte, és erre abbamaradt a nevetés, mintha kettészakították volna. A vándorra néztek, akinek csodálatosan meleg fények gyúltak ki az arcán.
- Király! - mondta a násznagy, és szomorú volt a hangja. De hirtelen felvidult, nagyot csapott tenyerével az asztalra, és nevetni kezdett. - Hehe, a nemjóját! Király!
Felkapta a poharát, de a savanyú vinkó végigcsorgott a bajuszán, és összeszorult a torka, amikor a vándorra nézett.
Az meredten ült a lámpa fényébe bámulva. Fejét magasra tartotta, sovány ádámcsutkája hangtalanul mozgott, valamit nyelt, valami láthatatlant, nagyszerűt, szépet, mert az arca is átváltozott, megszépült, ragyogni kezdett. S akkor hirtelen intett a kezével, s a leszakadó csendben felujjongott a hangja:
“A csitári hegyek alján, heeej, leesett már a hó...”
A zene felsírt, távol, messzi, félénken, aztán egyre bátrabban közeledett, utolérte a hangot, belekarolt, átölelte, és együtt futottak játékosan, pajzánkodva hemperegtek meg az útmenti rétek tarka virágos szőnyegén, belegázoltak a sebes vizű patakokba, a fák hajába borzoltak, felszaladtak a hegyekre, a gyantás illatú fenyvesek közé, és a szomorú nótákat furulyázó pásztorgyerek mellé telepedtek.
Az üvegek közben kiürültek, a lámpa nyöszörögve fújta ki kormos lelkét.
Már csak hárman voltak. A vándor, a násznagy és a lámpás ember. Ültek a bortócsás asztal mellett, és nézték egymást.
- Ne féljetek - csuklott fel a vándor hangja. - Sohase féljetek. Enyém az egész ország, az utak, a vizek, a rétek... Majd egyszer eljövök. Vagy üzenek nektek... Hívjatok...
Kint már ritkult a sötétség. Kakas kukorékolt a tyúkól tetején, kutak nyikorogtak, kapuk nyíltak, kutyák csaholtak.
A vándor vállára akasztotta a tarisznyáját, és kezébe vette a botját. Azok ketten kijöttek utána, kikísérték az utcára.
Keleten pirosodott az ég, házak bontakoztak ki az éjszaka fátylából.
- Én arra megyek! - mutatott botjával kelet felé a vándor.
Azok nézték csodálkozva: vidáman szedte a lábát, átugrálta a folyókákat, fütyörészett közben, és a kutyák dühösen megugatták.
- Király! - mondta a lámpás ember, és köpött.
- Bolond! - torzult el a részeg násznagy arca. - Bolond! - mondta még egyszer, és megfenyegette öklével a piszkos színű felhőket.
Sárga ház
Csontos a töltés felől érkezett, amely mögött a rét nyújtózott nagy, szikes foltokkal a testén. Az úton túl már a víz árterülete kezdődik, rokkant füzek szárítják harmatos hajukat a partján. Fölöttük kék májusi reggel. De azért foga van még a levegőnek. Csontos összehúzza mellén rossz kabátját és az állomás felé kémlel. A sínek mellett, a barna fabódé körül emberek dolgoznak. Fát raknak a vagonokba. Nyikorgó szekerek érkeznek a víz felől, s néha rekedt kiáltás.
A pályatest mellett a váltóőr nagy, sárga tyúkjai kapirgálnak. A kakas a síneken áll, és a távolba figyel. Ilyentájt jön mindig a vonat távoli, ismeretlen városokból és távoli, ismeretlen városokba viszi az embereket. Itt nem áll meg: ordítva rohan tovább. Felkavarja a levegőt, forgószele apró papírszeleteket sodor a magasba.
Csontos a kékes messzeségbe kémlelt, de nem látott semmit. Korábban jött volna? Nem tudott aludni az éjjel, nyugtalan álma volt a szénapajtában, ahol meghúzta magát. Tíz nappal ezelőtt jött át a vízen, a halászok hozták ladikkal. Az első éjszakát velük töltötte. Halászlét főztek, és ő is odaült a bogrács mellé. Apró gallyakat tördelt, és figyelte a többiek arcát a tűz vöröslő fényében. Azok nem szóltak hozzá. A nevét se kérdezték és azt se, honnan jön. Lopva ránéztek néha, s ilyenkor érezte, hogy szúr a tekintetük. Figyelték a mozdulatát, ahogy a levest kanalazta a cseréptálból. Iszonytató erős volt a leves, kaparta a torkát, égette a gyomrát, de azért nyelte, mert akkor már második napja nem volt falat a szájában.
Éjszakára is ott maradt velük, a kunyhó földjén készítettek vackot a részére két szakadozott pokrócból és egy rossz bekecsből.
Reggel továbbállt. Elvitte magával az egyik pokrócot, mert hűvösek voltak az éjszakák, s neki nem volt rendes gúnyája. Cipőjéből kikandikál a lába, nadrágja végigrepedt, és lépés közben kibuggyan a térde.
*
A falu a víz mellett feküdt. A lejtős domboldalon sorakoztak a házak, szép rendben, mint az iskolából hazatérő gyerekek. A torony piros sapkáján büszke kakas ült, hetyke bokrétának látszott.
Csontos előbb körülszaglászta a falut, akár az éhes kutya a lakodalmas házat. Első nap csak a falu széléig merészkedett, a szérűskertekig. Ott ólálkodott napestig. De másnap már behajtotta az éhség.
A kutyák dühösen megugatták, a gyerekek elfutottak előle, és sírva kapaszkodtak anyjuk szoknyájába. Több helyre benyitott, munkát kért mindenütt, de az emberek csak a fejüket ingatták: “Nincs munka!” Egy asszony kenyeret hozott ki lopva a köténye alatt. Szállást sem kapott, este korán beriglizték a kiskapukat, és leoldották a láncot a kutyák nyakáról.
Kint vert tanyát a töltés mögött, rogyadozó szénapajtában, amelynek korhadt deszkaoldalán éjszakánként befütyültek a szelek.
Tíz napja él már itt. Azt se tudja, hogy mi a falu neve. De most már megszokták. A gyerekek rámosolyognak az utcán, a kutyák a farkukat csóválják. A kapuban pipázó öreg parasztok köszönnek neki. Munkát is kapott a falu túlsó szélén, abban a nagy, sárga házban, amely a domb tetején ült kócos gyümölcsöseivel. Pedig ide először nem mert bemenni. Sokáig ácsorgott a hatalmas tölgyfa kapu előtt, s amikor tenyerében érezte a kilincs hideg, fényes kagylóját, összeszorult a torka a félelemtől. Lehet, hogy valami hivatalos ember lakik itt. Nyugdíjas rendőr, aki talán ismeri. Ránevet majd, és azt mondja: “No, Csontos, kiszabadultál?” Mert csak így hívják: Csontos. A neve mellé odakerült ez a csúfnév a bűnügyi nyilvántartóban, megkülönböztetésül, hiszen annyi Nagy János van ezen a világon.
Igen, emlékszik, milyen szorongva lépett be azon a kapun. Most is didereg, mert érti már, hogy miért dobogott akkor olyan furcsán a szíve. De most már mindegy! Eltökélte magát, és véghez is viszi szándékát.
Hat napig dolgozott abban a házban. Nem volt nyugdíjas rendőr, se bíró az az ember. Egy vén zsidó volt csak, együgyű savószemekkel, kampós orral, fülére lógó gyér hajjal. A háta púpos volt, térdei rogyadoztak lépés közben.
Nem mondja, rendesen viselkedett. Enni is kapott tőle, leültette asztalához, és annyit szedett a tálból, amennyi jólesett. Dolgozni se kellett sokat. Felásta a kertet, megtisztogatta a gyümölcsfákat. Megfizetett érte tegnap. Behívta a szobájába az este, és azt mondta, hogy nincs már rá többé szüksége. Negyven forintot kapott. Gyűrött tízeseket. Ekkor látta, hogy a fiókban egész halom pénz fekszik. Volt közöttük százas is, talán három-négy. Azóta nem nyugszik. Az éjszaka állandóan ez járt a fejében. Hiszen olyan egyszerűnek tűnik az egész. Belopakodik a kerten keresztül, felfeszíti a konyhaablakot, átoson az ebédlőn, és akkor... Ha az öreg felébredne, akkor... Eh! Mindegy! Fejbe üti. Fejére dobja a párnát...
A töltés mellett állt, és a messzeségbe bámult. Végre! Ott távol, ahol a sínek összeérnek, valami feketeség közeledik. A vonat jön! Ilyenkor szokott felkelni az öreg, s akkor fekszik, amikor az esti gyors is elcsattog a síneken.
Cigarettát kotort elő, és rágyújtott. A füst erős volt, megköhögtette. A vonat már az állomás előtt csattogott, az emberek abbahagyták a munkát, és arcuk elé kapták a kezüket. Fekete, vad állat volt a szörnyeteg. A füst lecsapott utána, a rétre lapult, a vízparton hangos gágogással vadkacsák röppentek fel. A vonat már messze futott, fojtó füstszag maradt utána. Az emberek a semmibe bámultak, majd álmos mozdulattal folytatták abbahagyott munkájukat.
- Hééé! - hangzott fel érdesen a kiáltás. - Héé!
Az ökrök dülledt, nagy szemekkel vonszolták közelebb a fával púpozott szekeret.
Csontos nézte a cipekedő embereket, és összecsikordult a foga. Hirtelen epés gyűlölet lobbant fel benne. A fene egye őket! Ezek dolgoznak! Lehet, hogy hetekig hordják a fát. Egész nyáron, még ősszel is. Dolgoznak és pénzt keresnek. Kereshetnek ezer forintot. Vagy kétezret!
Számolni kezdte az ujján: kettő... három... - Nyavalyások! - Amikor átjött a vízen, kínálkozott nekik. Nem akarták befogadni a bandába. Irigyek!
Eldobta a cigarettát, és megindult az állomás felé. Az emberek éppen akkor hagyták abba a cipekedést. Izzadt homlokukat törölgették, köpködtek és toporogtak a kocsik körül. Egyikük tüzet élesztett, száraz háncsokat rakott rá, majd zsíros újságpapírból szalonnát aprított a bográcsba. Néhány pillanat múlva érezte Csontos a piruló szalonna és a hagyma csiklandó ízét. Összeszaladt a nyál a szájában.
- Azannyuk! - dörmögte, és elfordult. Apró kavicsokon csikorgott a lépte. Ácsorgott körülöttük. Felnézett a zümmögő telefondrótokra, de az emberek csak nem akarták észrevenni.
- Pali, hozzál vizet! - kurjantott a vörösképű, s egy szőke legényke már csörgött is a vödörrel a pumpáskút felé.
Nézte a csorgó vizet, fehéren csillogott a napfényben. Aztán a falu felé kémlelt. A köd most szakadt fel a rétről, a házak tetején úszott, és kettévágta a templomtornyot.
A bográcsban megpirult a szalonna, az emberek körülülték, és enni kezdtek. Szótlanok voltak és feketék. Csontos figyelte gyorsan mozgó ádámcsutkájukat, csámcsogó szájukat, billegő bajuszukat. Zsíros kalapjukat tarkójukra tolták, és sűrűn nyúltak a cserépkorsó felé.
Nézte őket, és érezte, hogy megéhezett. Tegnap este csak néhány falatot evett. Az öreg zsidót figyelte folyton, hogy szöszmötöl a szobában. Most vehetne valamit, ha bemenne a faluba. Szép, piros sonkaszeletet “Miska bácsinál”, a sovány hentesnél. De nem megy be. Egész nap nem megy be, úgy határozott. Jobb, ha nem látják. Aztán reggel, korán, átkel a vízen. Elköti az egyik csónakot, és átevez. Mire észreveszik, messze jár.
Ismét a munkásokra pislantott. Azok befejezték a reggelit, kerek hasukat tapogatták, és nagyokat böffentek. Az egyik bicskájával odvas fogát piszkálta.
- Na, emberek! - rikkantotta el magát a vörösképű, s erre a többiek lomhán megmozdultak. Ez a ragyás arcú a vezető - méregette Csontos, és szerette volna agyonverni. Szétverni a fejét egy fadarabbal. Addig ütni, míg alaktalan tömeggé nem gyúródik. Aztán belegázolni és szétrugdosni. A hangja is bántotta, a mozdulata, ahogy két kezével felkapta hasán a nadrágot.
- Héé! - hangzott ismét, és a víz felől nyikorogva érkezett egy ökrösfogat. Az ökröknek fehér, nagy szarvuk volt, szusszantva lépkedtek, és elcsordult fehér, hosszú nyáluk.
Csontos elnézett a víz felé, majd megindult lassan, zsebre dugott ököllel a sínek mellett. Jobb, ha eltűnik innen. Délelőtt is jön egy vonat, szutykos, köpködő kis mozdonnyal, az megáll az állomáson. Füttyög egy ideig, aztán összeszedi az erejét és továbbvánszorog, akár a beteg kígyó. Lehet, hogy érkezik vele valaki, vagy utazni akar. Nem jó az, ha ilyenkor látják az embert.
Lehevert a zöldellő fűbe. A föld meleg volt, érezte a testén. Az égen felhők lebegtek, mint alaktalan, nagy madarak. Az egyiknek kutyaformája van, a másik robogó vonathoz hasonló. Amott, az a foszló pedig az öreg zsidó. Lebegő, ősz haja van, úszik utána, az orra kampós, a hasa meg egyre nő, majd kipuffad.
- Eh! - fordította el a fejét, és kikapta szájából az édes levű fűszálat, amit rágcsált. A víz felé fordult, de csak a barkás füzeket látta. Egy csoport madár ereszkedett alá a túlsó partra. Mintha apró, külön mozgó, vergődő részecskéi volnának egy testnek. Messziről hallotta a munkások kiáltását, a fahasábok tompa zuhanását, s nagyon távolról, talán a faluból, egy tehén reszelős bőgését.
A nyamvadt kis vonat már elköhögött régen. Dél is lehet - nézett föl az égre, amely végtelen mély volt fölötte. A gyomra felmordult, és viszketni kezdett a bőre. Szőrös mellét kapargatta, de aztán abbahagyta. Az eget figyelte, és elmosolyodott. Éppen olyan kék, mint Ilu néni szeme. Az is ilyen volt. Emlékszik rá, ott lakott a szomszédjukban, s egyszer, egy vasárnap délelőtt, mikor a templomból jött haza, behívta. A konyhában rámosolygott, és egy cukrozott fánkot nyomott a kezébe. Még most is érzi szájában az ízét. Vaníliás volt a cukor, a fánk meg nagy, pufók, olyan, akár egy nevető gyerek arca. Az ám, az Ilu néni.
Megfájdult a szíve. Nem is a fánk miatt. Inkább a régi vasárnap délelőtt buggyant fel a szíve mély, rejtett kútjából. Erezte egy pillanatra a régi vasárnapok meghitt csendjét, hallotta a legények nótázását és a templomból jövő lányok nevetését. S a falu mögött a rét, tele virággal, sárga kikiriccsel, a patak mentén gólyahírrel. A kántorék kertjében galagonyafák, egyszer átmászott a kerítésen, és elszakadt a nadrágja. Délben nem mert hazamenni, félt a veréstől. De édesanyja nem bántotta. Lehúzta róla a nadrágot, odaült vele az ablak mellé, és megfoltozta. Ő addig szepegve állt mellette rojtos kis alsónadrágjában, mert csak egy nadrágja volt. Ha behunyja a szemét, most is látja az anyját. Vékony, eres nyaka a nadrág fölé hajol, a mosástól ráncos keze pedig szaporán öltögeti a tűt.
A hangját is hallja. Egyszer azt mondta: Jani, Janikám! Az ágya mellé állt, és simogatta a haját. - Kisfiam!
- Eh! - hessegette el a körülötte rajzó gondolatokat, akár a legyeket. Feltérdelt. A víz fölött már narancsszínű felhők lógtak. Olyanok, mint a piros pendely. Anyjának is volt piros pendelye, apja hozta neki egyszer a vásárból. Behunyta a szemét. Az apját szerette volna látni. Erőlködött, de hiába.
- Nem! - ugrott fel, most már dühösen, s elindult a falu felé. Az állomáson már abbahagyták a munkát, most lobbant fel a tűz, biztosan vacsorát főznek. Nemsokára az esti gyors is elcsattog a síneken. Utána félórát vár, ekkorra elcsendesedik a falu. Nekidőlt egy korhadt fának, és felsandított az égre. Kék csillagok gyúltak ki fölötte. Sokáig állt így mozdulatlanul, a sötétség meg sűrűsödött körülötte, szétfolyt a réten, mint a szurok.
A vonat szikrákat hányt. A mérges mozdony tüzes szakálla lebegett az éjszakában. A fűre harmat szitált, érezte: nedves a lába. A faluban kutya vonított. Messziről ajtócsapódás hallatszott, tompán dörrent.
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Átlendült a kerítésen, a kutya morogva ugrott neki. Aztán vinnyogni kezdett.
- Buksi! - morzsolgatta az állat fülét. - Buksi!
A szobában nem volt már fény. Végigment a kerten, nesztelenül felosont a lépcsőn, és lenyomta a kilincset. Zárva volt. Megtapogatta a konyhaablakot, az se engedett. Egy pillanatig tétovázott, aztán benyomta a könyökével. Az üvegcserepek szisszenve hullottak a lába elé.
Csak egy pillanatig tartott. Bal kézzel egy mozdulat, már nyitva volt az ablak. Előbb a bal lábát tette be, aztán lendült egyet... Valami nagyot csörrent. Nekiment a kannának, és feldöntötte. A szobában fény lobbant. Meghökkent. Ébren volna az öreg? Belökte az ajtót és belépett.
Sokáig nézték egymást. A lámpabél nagyokat sercent. Más nesz nem volt a szobában. Csontos akart valamit mondani, de nem fért ki hang a torkán. A lámpát nézte kitartóan, az remegni kezdett az öreg kezében. Annyira remegett már, hogy le kellett tennie. Odarakta az asztal szélére. Rövid hálóing volt rajta, kilátszott eres, vézna lába. Melle horpadt volt és szőrös. Szeme ijedten rebegett, akár a tört szárnyú madarak szeme.
Szótlanul álltak, a lámpa meg sercegett. Csak egy ugrás most - gondolta Csontos. - Bal kézzel mellbe lökni, hogy az ágyra essen, aztán fejére dobni a párnát.
A távolságot méregette, az öreg szemében meg egyre mélyült az iszonyat. Arca fakóra változott, majd megsárgult. Csak fülcimpái meszesedtek fehérre.
És aztán, anélkül hogy történt volna valami, az öreg megindult a szekrény felé. Csontos követte a szemével. Most még könnyebb lenne. A székkel kellene fejbe csapni. Nézte vékony nyakát, púpos hátát, amelyen mély ráncokat vetett az ing. Olyan így, akár az oltár előtt miséző pap. Most lehajol. Messzi csengettyűt ráznak, s a kóruson felbúg az orgona.
- Tessék! - riasztja fel az öreg remegő hangja, s a pénzt odateszi az asztalra. Igen, jól látta tegnap. Van köztük százas is. Három-négy. Odanyúl, és megakad a keze valamiben. Ez nem pénz. Valami kép. A pénzzel együtt markolta fel az öreg a fiókból. A lámpa felé tartja és megnézi.
- Hm! - szalad össze a szemöldöke. - Ki ez?
- Az unokám - rebben az öreg hangja szomorúan -, Évi.
Csontos nézi a képet. Egy kislány áll a virágos fák alatt és mosolyog. A szemébe mosolyog. Fehér szalag van a hajában. Mögötte a rét, messzi fák és felhők a kék egén.
- Évi! - mondja, és ő is mosolyog.
- Meghalt! - roskad az ágyra az öreg, s remegni kezd két vézna válla. - Elvitték. Batyu volt a vállán, és fogta a kezemet. Aztán elmaradt, mert gyenge volt a lába. Azt mondta: “Nagyapó, te csak menj! Ne félj semmit, nagyapó!”
Csontosnak valami kaparta a torkát. Nekidőlt az asztalnak. “Kisfiam” - mondta valaki a szívében, és érezte fején anyja kezének lágy simítását. “Fiacskám!” A réten virágok nyíltak és a kántorék kertjében galagonyát lehetett szedni.
Forróságot érzett a kezén. A tenyere meg puha, olyan puha, hogy simogatni kellene vele.
- Évike! - szakadt ki belőle hirtelen erővel, és leroskadt az öreg mellé, a reccsenő ágyra. - Meséljen róla - könyörgött szelíden. - A kisgyerekről.
Igen, a galagonya. Elszakadt a nadrágja, s nem kapott ki. Anyja ült az ablak mellett, még most is látja sovány nyakán az ereket. És érzi szájában a fánk ízét. Messzi harangoznak. Fehér libák mennek a réten. Az ég meg kék, az ég mély és iszonyatosan messze van. Talán nincs is ég.
A lámpa csak serceg, füstöl a bél. Az öreget elnyomta az álom. Végigdőlt a dunyhán, és nyitott szájjal alszik. Csontos óvatosan felkel, és betakargatja. A pénzt visszateszi a fiókba, a képpel együtt. Elfújja a lámpát, és kimászik a betört ablakon.
A kutya körülugrálja, és a kezét nyalja.
- Buksi! - mondja halkan, és szeretet van a hangjában. - Buksi...
A víz felé ment. Amikor felért a töltésre, futásnak eredt. Ágak kapaszkodtak a karjába, haját fésülték, lábára fonódtak. Aztán nem bírta tovább. Meghempergett a harmatos fűben, és énekelni kezdett. Énekelt, és érezte, hogy valami tépi, szúrja, marcangolja belül valami édes, jó, keserű és sós egyszerre. S olyan hirtelen buggyant ki szeméből a könny, mint sebből a vér.
Bakos András cipője
Harminc évvel ezelőtt történt, de ha visszagondolok rá, még most is gyorsabban ver a szívem. Jól emlékszem, aznap üvöltött fel az első őszi zivatar: kerítéseket és kéményeket döntött le, ágakat sodort magával és döglött madarakat. Hajnalban megeredt az eső, a folyókákba piszkos víz szakadt, és mi, gyerekek, az iskolába menet, a fészkükből lesodort madárfiókákat az esővizes csatorna elé raktuk, hátha életre mossa őket a víz. Utána szorongva vonultunk be a dohos szagú tanterembe. A tanító komoran járkált a padok között, pálcája nagyokat csattant Kelemen remegő tenyerén, olyan volt, mintha tapsolnának, nagyon messze. A szünetben körülfogtuk Kelement, és a tenyerét tapogattuk.
- Fáj? - kérdezte tőle valaki, és félelem volt a hangjában.
- Süt - mondta egyszerűen Kelemen, és beleköpött a tenyerébe, hogy hűtse.
Azután csak álltunk a folyosón, a falnak dőlve, és a zsebekből nem kerültek elő a színes üveggolyók, Nagy Lali zsebéből se a biciklicsengő, ami pedig csodálatos volt, mert két hangon csöngetett. Az udvart eső mosta, a kerekes kút mellett rozsdás rohamsisakból kacsák lakmároztak.
A csengetésre betódultunk a terembe, s akkor megéreztem, hogy most kezdődik valami.
Bejött a tanító, és zsebóráját az asztalra tette. Valaki kuncogni kezdett mögöttem. Később az ablak mellől szisszent fel egy éles hang. A tanító fürkészve kapta fel a fejét.
- Zsámboki, gyere ki! - kiáltott vörösen. - Tartsd a kezed!
De mintha az ördög bújt volna a Zsámbokiba, néhány perc múlva ismét felkuncogott.
- Mi az? - riadt fel a tanító.
- Tanító úr... - kezdi a fiú, de nem tudja tovább mondani, mert nevetni kezd, harsányan, könnyes szemmel.
- Gyere csak ki, Zsámboki - pattan fel a tanító, és tenyerével az asztalra csap. - Gyere csak ki!
- Tanító úr - csuklik sírásba a fiú hangja -, én nem tehetek róla.
- Mit röhögsz folyton?
- A Bakos... - hebegi Zsámboki -, a Bakos Andrisnak gombos cipője van. Láttam a lábán, tanító úr.
Az osztály kutatva fordítja hátra a fejét, de Bakos lesütött szemmel ül a padban. Csoszogás támad.
- Csend! - üt a tanító az asztalra, aztán szigorúan Bakos felé fordul: - Bakos, gyere ki!
A fiú ránéz, könyörgőn, szinte esdekelve, aztán az osztályra pillant, de sehol sincs most könyörület. A szemekben kíváncsiság és gúny csillog. Erre összeszorítja a fogát, és elindul. Nyűtt ruhája foszlott, foltos, a lábán pedig a ferdére taposott, magas sarkú gombos cipő. Az anyja cipője.
A tanító suhogtatja a pálcát, és a cipőket nézi. Sokáig nézi mellére esett fejjel: úgy nézi, mint aki a mélybe néz, ahol sötét dolgok kavarognak és örvénylenek. Aztán csendesen az asztalra teszi a pálcát, és az ablakhoz megy. Homlokát nekinyomja a hideg, nyirkos üvegnek. Kint eső esik, és levelek hullanak a sárba.
Bakos háttal áll felénk. Maszatos kis tenyere ökölbe rándul, és rövid ujjú kabátja alig ér a könyökéig. Csontos lába két remegő, vékony nádszál. Csend van, s mögötte még valami: ismeretlen és nagy, tág és végtelen, belefér az eső, a fák, a döglött madárfiókák és az egész világ mindenestül.
Csengetnek. Az ajtó hangos csattanással csukódik be a tanító után, de a padokban még továbbra is csend szunnyad aléltan. Aztán hirtelen robban ki a nevetés: élesen csattan fel az első padból, mint a puskalövés.
- Te! - kiáltja Bognár Pali, és kiperdül a padból. - Te koszos!
- Nézzétek a gombos cipőt! - üvölti Kővágó, és két tintafoltos kezét a magasba emeli. - Gombos cipője van neki!
Az egyik gyerek meglöki, a másik a haja felé kap, de Bakos csak néz a távolba, és lassan hátrafelé húzódik. A kályha mellé áll a sarokba.
- Húzzuk le a lábáról! - harsan a kiáltás. - Fogjátok le!
Az osztály megzajdul, akár a jég tavasszal. Öklök emelkednek a magasba, hosszú cukorzsinegre erősített fülesgolyók. Már el is csattan az első ütés, amikor hirtelen és élesen megszólal Nagy Lali biciklicsengője.
Kővágó visszafordul, és a hang felé fülel. A többiek lihegve állnak körülötte.
- Mi az? - kérdi, és a levegőbe szimatol, mint aki veszélyt sejt.
- Csengő - mondja Nagy Lali ártatlanul, és a tenyerében magasra emeli a fényes tárgyat.
- Mutasd!
- Neked nem!
- Hát kinek?... Vesz az én apám százat ilyet, ha akar. Mit félted? Biztos loptad.
- Add ide, míg szépen vagy! - ugrott felé Kővágó, de a másik pillanatban Nagy Lali ökle az arcába csapott. Kővágó elesett, majd úgy maradt ülve egy darabig az olajos padlón. Az osztályban a szörnyülködés moraja futott végig. Kővágót eddig még a tanító sem merte megütni, mert az ő apja volt a leggazdagabb paraszt a faluban. Nagy Lali apja meg napszámos volt.
A feszültséget a csengetés oldotta fel, mire mindenki szétrebbent, csak Bakos maradt állva a sarokban. Olyan különös volt az egész. A tanító bejött, és megállt az ajtóban, majd Bakos felé fordult, és azt mondta neki csendes hangon: “Menj a helyedre, fiam!” Kint elállt az eső, és bágyadt fénnyel kisütött a nap.
A továbbiakra én már csak homályosan emlékszem. Azt tudom még, hogy az utcán nekidőltem a falnak, és a döglött madárfiókákra gondoltam. A társaim már elmentek, hangos zsivajjal vonultak végig a latyakos utcán. Akkor lépett ki Bakos a kapun. Óvatosan és kémlelve nyomult előre, hóna alatt a foszlott könyvekkel. A Bognárék kapuja alatt hirtelen lerántotta lábáról anyja cipőit, a rossz kabátja alá rejtette. A fal mellett ment, néha hátratekintett, vörös, nagy lábai nagyokat csattantak a sáros földön.
Én is utána indultam, amikor az utca másik végéről megérkezett Nagy Lali. Ő a falu másik végén lakott, nem tudom, miért jött vissza.
- Te - mondta -, érjük utol.
Sietni kezdtünk, de Bakos észrevett bennünket, és futásnak eredt.
- Szaladjunk - súgta Lali titokzatosan, és már rohant is. Én lihegve, lázasan bukdácsoltam utána. Néha egy sík volt az egész utca, szabályosan megtűzdelve a lángoló lombú fákkal, aztán hirtelen szétfolyó lapossággá vált.
Már kint jártunk a falu végén, amikor Nagy Lali megelőzte Bakost, elkapta a karját, és a falhoz nyomta. A szemére is emlékszem: riadt volt a szeme, nagyra tágult, és felhők úsztak benne. A pillanat ízes volt, meleg, mint a sebből bugyogó vér, de még most sem értettem: Talán megverjük itt ketten? Leteperjük? Leszaggatjuk róla a ruhát, elvesszük az anyja gombos cipőit, aztán otthagyjuk az árok mellett? Vagy lehet, hogy csak a szemébe nevetünk, és futunk tovább; olyan jó volna most futni, nekiszaladni a rétnek, és meghemperegni az esőtől nedves fűben.
Ők ketten a futástól lihegve nézik egymást: Bakos a falhoz lapulva, kidomborodó kabátja alatt a cipőkkel, szívében valami mély és félelmetes iszonyattal. Nagy Lali meg remegve, pirosan és elszántan. És talán nem is volt igaz, ami ezután történt. Nagy Lali benyúlt a zsebébe és féltő gonddal kibogozta a rongyok közül a biciklicsengőt, és Bakos felé nyújtotta.
- Neked adom - mondotta egyszerűen, és lehajtotta a fejét.
Azután elindultak ketten, egymás karját fogva. A rét felé mentek, nevettek, és kezükben vidáman csilingelt, kacagott a csengő.
Hét favágó
Heten voltak a csapatban, mert a nyolcadik nemigen számított. Berecz Tamás bácsi volt a nyolcadik, de ő csak toporgott a többiek körül a hóban, és inkább útban volt. Vigyázni kellett rá, mint a gyerekre, nehogy a zuhanó fatörzs alá kerüljön.
- A ménkűbe is! - mérgelődött Kardics, a brigádvezető, amikor meglátta a sűrűn pislogó öreget hétfőn reggel. - Hát így nemigen végzünk a száz köbméterrel. Tán még fejszéje sincs?
Fejszéje ugyan volt Berecz Tamásnak, de nem sokra ment vele. Rossz élű, elhasznált fejsze volt, lötyögött benne a nyél. Aztán, ha oda is ütött a fatörzsre, csak pillegett a faháncs, és hullott le fehér darabokban a hó az ágakról, de üthette volna estig is, amíg kidönti. A többiek, az erősek, a fiatalok félretolták az öreget.
- Haggya mán, nem gallyat aprítani gyüttünk!
Az öreg megszeppent, szívta az orrát a hidegben, keze fejét rejtegette kabátja szárnya alá, de a hideg oda is befurakodott. Tehetetlenül álldogált, toporgott a bakancsokban, ropogott a szűz hó alatta, és a szél, ami sziszegve bujkált az erdő fái között, kiszívta szeméből a könnyeket.
Napok óta itt kódorog az erdő környékén, látták a favágók többször is. Ismerik jól, dinnyecsősz volt a nyáron, ült a nádkunyhó előtt, és pipázgatott. Senkivel se ereszkedett szólásba. A gyerekek többször megdobálták, csúfolódó szavakat kiabáltak felé, és ilyenkor nagyokat rikkantva rázta görcsös botját. Ősz haja hosszúra megnőtt, szakálla összekócolódott, mert sohase fésülte. Talán nem is volt fésűje.
Hétfőn reggel aztán, mielőtt munkába indult a csapat, a főmérnök odaszólt Kardicsnak:
- Tamás bácsi is magukkal megy. Segít majd valamit, de vigyázzanak rá.
Hát így került a csapatba. A többiek szítták a fogukat és mérgelődtek. Minek kell ez a vén gubanc? Hiszen az orra is elcseppen. Mit gondol a mérnök tulajdonképpen? Néha mérgesen rászóltak, meglökték, odébb taszították, de az öreg nem szólt soha, csak pislogott riadtan. Szinte sajnálni lehetett. De kinek van itt ideje sajnálkozni? Zuhogtak a fejszék, repült a forgács gyantásan, illatosan, reccsent a fa, és hosszú, süket zuhanással csapódtak ágai a fagyos földre. Ketten a fűrészt húzták szusszanás nélkül, hárman rövid nyelű szekercékkel csonkolták az ágakat, a többiek meg villogtatták nehéz fejszéjüket, és felnyögtek néha a nagy nekihevülésben, ahogy a lendület után kiszorult belőlük a levegő.
Tegnap este se szóltak hozzá, amikor megvackoltak a meleg fabarakkban. Ültek egy darabig a pattogó kályha mellett, aztán magukra húzták a pokrócot. Az öreg ott maradt a földre kuporodva a sarokban, és elnyomta az álom. Valaki pokrócot terített rá az éjszaka, nehogy megfázzon.
- Legjobb, ha itthon marad - mondta neki reggel mosakodás közben Gereblyés, a lógó bajuszú, ahogy paskolta nyakára a friss forrásvizet. - Meggebed még ebben a hidegben.
Tamás bácsi azonban elindult velük, a sor végén ballagott lehorgasztott fejjel, és karjára akasztva himbálózott lépés közben a fejsze nyele, mint egy igazi favágónak. A vállán meg tarisznyája billegett, jó púpos volt, lehetett benne fél kenyér és még sok más is.
- Hiii! - csapta össze fázós tenyerét az élen haladó Kardics, aztán kalapját is meglóbálta a karjával, hogy elriassza a varjakat. A madarak fekete csapata károgva keringett a fák fölött. Az ég szürke volt, és alacsonyan feszült az erdő fölé, de a fák között a távolság kékesen és sejtésszerűen borongott.
- Őzek - mutatott az egyik a hóban látszó nyomokra. - Fáznak szegények ilyenkor.
Ők is fáztak, s gyorsan szedték a lábukat. Már látszott az irtás a dombtetőn. A völgybe csúsztatott fatörzsek fényes utat karcoltak a hóba a fák között. Ezt óvatosan megkerülték, mert olyan volt a sikló, mint a jégpálya. Nem lehetett rajta bakancsban járni.
Később belemelegedtek a munkába, és el is feledkeztek az öregről. Gereblyés vette észre úgy dél felé, s lehet, hogy megsajnálta, mert szokatlanul gorombán odaszólt neki:
- Mit lebzsel itt? Gyújtson inkább tüzet, hogy ne fagyjunk meg ebéd alatt.
Tamás bácsi szorgalmasan szedegette a gallyakat, s mire a többiek abbahagyták a munkát, már magas lánggal égett a tűz a tisztáson. Odakuporodtak mellé, és kezüket előrenyújtva, melegedtek. Aztán elővették az elemózsiát, és falatozni kezdtek. Az egyik szalonnát szelt éles bicskájával, és megpaprikázta a tetejét. A másik kolbászt rágcsált, olyan keményre fagyott, hogy törni lehetett. A melegben az arcok felengedtek, és a szívek kérgéről is olvadozni kezdett a jég, mert nem esett közöttük hangosabb szó. Nem marták egymást, s nem szidták az időjárást. Tamás bácsi is észrevette a hangulatváltozást, és kissé ugyan félénken, de előszedte a tarisznyáját. Kibogozta a madzagot, és a térdére fektette a kenyeret. Vágott belőle nagy karajt, majd ismét a tarisznyába nyúlt, és papírba csomagolt hurkát kotort elő. Megszagolta, bólintott s beleharapott. Egyik tenyerét az álla alá tette, hogy a morzsákat felfogja.
A hurkának érezni lehetett fűszeres, jó illatát. A tűz körül ülő favágók összenéztek, majd az egyikük, Kelemen Karcsi, a legmérgesebb hangú, csendesen megkérdezte:
- A dinnyeföldön hízott?
- A lányom küldte - mondta csendesen az öreg, és egy pillanatra abbahagyta az evést. - Ők vágtak.
- Magának lánya is van? - kapta fel a fejét Kardics, és lábával egy félig elégett gallyat visszakotort a tűzre.
- Van. De férjhez ment öt esztendeje.
- Hová?
- Ceglédre. Én is odavalósi vagyok.
- Akkor mit keres itt? - fordult neki Gereblyés, és úgy vágott a szava, mint a kés. - Mért csőszködik a kunyhóban?
- Mert összevesztünk - halkult el az öreg hangja, és a maradék hurkát visszacsomagolta a papírba. - Négy esztendeje, hogy elgyüttem. A vejem miatt.
- Rossz ember talán? - szólt közbe valaki, alighanem megint Kelemen Karcsi.
- Hát... Nem nagyon ismerem. Az úgy volt, hogy én adtam öt hold földet a lányomnak. A nevére írattam, már az asszony halála után, még negyvenegyben. Aztán, hogy megtetszett neki az a legény, hát vigye a földet, boldoguljanak, ahogy tudnak. Ők a fiatalok. Én már mit számítok?
Egy ideig hallgatott, a tarisznya száját bogozta össze. A többiek csendesen falatoztak. Messziről tompa dörrenés ütött lyukat az erdő téli csöndjén. Valaki vadászott.
- Aztán oda lett a főd.
- Tán elkártyázta?
- Nem az. Nem kártyázik, nem iszik az én vejem. Rendes ember az. Csak belépett a csoportba. Beadta az én fődemet. Amit az asszonnyal kuporgattunk össze, hogy legyen a lánynak. Az unokának. Erre én nyakamba akasztottam a tarisznyám, kezembe a botot, és otthagytam őket. Boldoguljanak hát.
- És most csomagot küldtek? - húzódott közelebb Kelemen.
- Azt. Meg levelet is. Írja a lányom, hogy menjek haza. Van már unoka. Most született - Karcsika. Meg írja, hogy vágtak disznót. Tehenük is van meg sok baromfi. Úgy ám.
- Oszt maga nem megy? - krákogott Gereblyés, és beleköpött a tűzbe.
Az öreg ránézett, aztán a földre sütötte a szemét. Jó sokára mondta, amikor már a többiek szedelődzködtek és a fejsze nyele után nyúltak.
- De megyek. Szombaton indulok. Csak hát nem volt pénzem az útiköltségre. Mert messze van és drága a vonat. De az a jószívű főmérnök, az a fiatal, ahogy elmondom neki, hát a markomba nyomja a pénzt. Ugyan - mondom én neki -, hát nem vagyok én koldus, főmérnök úr. Nem fogadhatom el. Inkább ledolgozom. Hátha tudok valamit segíteni. Értettem én valamikor a favágáshoz is. Fiatalabb koromban.
*
A favágók csendesen lépkedtek a hóban. Csattogott a fejszéjük, és most egészen más volt a hangja. Az erdő boldogan labdázott a csattogással. Az öreg meg ott maradt a tűz mellett, rakta a gallyakat és fadarabokat. Este pedig Kelemen jó fekhelyet készített számára, és két pokrócot terítettek a lábára.
Azt sose lehet tudni, hogy mitől támad az embernek hirtelen jókedve, de azt se, hogy mitől komorodik el egyik percről a másikra. Mintha kicserélték volna. Harmadnap, ahogy babrál az öreg a tisztáson, a tűz mellett, egyszerre csak odatoppan az egyik favágó, és megkérdi tőle:
- Mit faragcsál?
Az öreg kiejti a hangra a fadarabot a kezéből, és szepegve mondja:
- Lovat... Falovat szeretnék... Egy kis falovat. Eljátszana vele a gyerek. De nehéz már az én kezem. Meg ez a bicska is életlen.
A favágó állt mellette egy ideig, aztán visszament a többiekhez. Valamit susmusoltak, bólogattak, a fejüket csóválták. És mintha minden megváltozott volna aztán. Nem szóltak hozzá, hiába próbálta este megint elmesélni a levelet, amit kapott a lányától.
Hol az egyik tűnt el, hol a másik. Este, a vacsora után Gereblyés csak felkelt, és szó nélkül kiment. Aztán ebéd alatt is, a tűzrakás körül sem voltak mindig ott. Kelemen gyorsan bekapta az ebédet, és nekivágott az erdőnek. Olyan nyugtalanok voltak az emberek. Tamás bácsi félni kezdett. Lehet, hogy ezek egy este megölik. Fejszével fejbe csapják, és itt hagyják a farkasoknak az erdőben.
Az utolsó este már nem is mert az asztalhoz ülni velük. A kályha mellé kuporodott, és ott tördöste a száraz kenyeret. Ott is nyomta el az álom, jó későn. Eleinte mindig felrezzent, mert sokat csapódott az ajtó, folyton jöttek-mentek az emberek, hangos szóval szidták egymást, aztán a lámpát meg az olajat, a hideget, a nyirkos fát meg mindent, ami eszükbe jutott. De aztán csak elnyomta az álom, tarisznyája kicsúszott a kezéből, és feje a mellére billent.
Reggel, amikor felébredt, üres volt a barakk. Pedig illett volna elbúcsúzni tőlük. Mert nem voltak ezek rossz emberek.
Megkereste a botját és a vállára akasztotta a tarisznyáját. Valami zörgött benne, meg nehezebb is volt a szokottnál. Talán csak nem viccelték meg? Kibogozza a madzagot, és belenyúl. Aztán kirakja sorban az asztalra a tartalmát. Hét durván faragott falovat.
Madárfészek
Abban az időben költöztünk be a tanyáról. A falu szélén laktunk, a temetőkert mellett, nagyapám nádfedeles házában. Innen indult apám minden hétfőn hajnalban talicskával, átment a vízen, és szombaton este jött csak haza. Mi, gyerekek, úgy hallottuk anyánktól, hogy a földet talicskázzák a Tisza túlsó oldalán valahol. Emlékszem, mindig milyen izgatottan vártuk a szombat estét, kimentünk egész a határba, s úgy lestük apánkat, mikor tűnik fel az alakja. Egy kicsit görbe volt a háta, egyik vállát ferdére húzta a talicskaszíj, de az arca, ha minket meglátott, mindig mosolygott.
- Mit hoztál? - ugráltuk körül, s ő ilyenkor ráült a talicska szélére, kibogozta a tarisznyát, és lassú mozdulattal kiszedte belőle a kincseket. Néha szép, hamvas barackot hozott vagy mogyorót, sokszor galagonyát, de egyszer egy szép, színes tollú madarat. Napokig hordtam az ingem derekába rejtve, s egy este, amikor meg akartam itatni, kirepült a kezemből. Aznap éjszaka nem tudtam lehunyni a szemem a szomorúságtól.
Nagyapám házának nem is volt udvara, annyira az utca végére épült. Rossz léckerítésén ki-be jártunk, a kertből pedig át lehetett menni a szomszéd udvarba. Odajártunk játszani.
Bognár Pali apjáé volt ez a ház, s én együtt jártam Palival madárfiókákat szedni. Néha áthívott, hogy megmutassa új játékait, néha felengedett bennünket a padlásra, és egy felborított kosárra állva, kiláttunk a kiblilyukon. Messzire lehetett látni, egészen a vízig. Majdnem addig, ahol apám a földet talicskázta.
De legjobban a fészerben szerettünk játszani. Nagy, világos fészer volt a Bognár Paliék udvarán, ott állt a vetőgép, a rosta, hatalmas, falba vert kampón függött a láncborona, olyan volt, akár egy őskori szörnyeteg. Éjszakára ide tolták be a kocsikat, amelyek előtt nappal lomha, nagy lovak csattogtatták patájukat, s ropogtatták a zablát. Örökös lárma kavargott az udvaron, ajtócsapkodások, kerekek nehéz zörgése, vödrök csörrenése, állatok bőgése, indulatos hangok, tele fojtott, fullasztó izgalommal, a nap meg sütött, ökrök kérődztek az eperfa alá kötve és a legyeknek égő, fájdalmas csípése volt. A trágyadomb állandóan füstölgött, gőzölt, és nehéz volt tőle a levegő. A tyúkok az árnyékba húzódtak, a kutya kunkorodó, piros nyelvvel ásított a szalmakazal tövében. Nem morgott már ránk, ismert bennünket.
Bognár Pali azt mesélte, hogy ő a legmagasabb akácfáról is leszedi a madárfészket. De van itt egy olyan fészek, az ő fájukon, amelyikben biztosan kakukkfiókák vannak, mert ő látott már ilyet, meg az apja is mesélte. Felcsigázott érdeklődéssel és szomjas vággyal tekingettünk a fészek felé, és a nyakunk is belefájdult. Aztán én csak megköptem a markom, és nekiugrottam a fának. Pali húga, a Boriska is figyelt, s én elszántam magam, hogy lehozom a fészket. Lehozom, és a kakukkfiókákat Boriskának adom. Tenyeremet összeszúrta a tüske, térdemet felhorzsoltam, de csak kúsztam fölfelé összeszorított foggal. És akkor éreztem, hogy egy ág beleakad a nadrágomba. Hallottam a gyenge szövet hersenését, aztán lentről a kacagást. Habzott a szájukon, akár a friss tej. Odakaptam fél kezemmel, és éreztem, hogy végighasad a fenekemen.
Nem is tudom, hogyan értem földre. Vérző tenyeremet a repedésre szorítottam, és hátrálva menekültem az udvarból. Fél napig bujdostam az anyám elől, nem mertem elébe állni. János öcsémnek két üveggolyót és három fülesgombot ígértem, ha nem árul be. De ő mégis megmondhatta, mert mindig árulkodott. Anyám azonban nem szólt. Amikor este lefektetett bennünket, elővette a nadrágomat az ágy alól, ahova rejtettem, s leült vele a lámpa mellé. Én úgy tettem, mintha aludnék, de pilláimon keresztülszűrve minden mozdulatát figyeltem. S ha visszagondolok rá, még most is úgy látom szegényt, ahogy ült ott este, ölében a szakadt nadrágommal, a lámpa sárgán csorgó fényével szomorú arcán.
Azután elővette a kis varródobozt - mennyi minden csodálatos dolog volt abban a dobozban -, előkereste a tűt, aztán cérna után kutatott; kirakta a dobozból a csatokat, nadrággombokat, foltdarabokat, arca egyre szomorúbbá változott, szája széle egészen megkeskenyedett, mint sírás előtt. Mindig olyankor szokott sírni, amikor apám nem látta.
Kinyitotta az almáriumfiókot is, ott is kutatott, aztán visszaült az asztalhoz a lámpa mellé. Egy félméternyi fehér cérnaszál volt a kezében, azt fűzte be a tűbe. Figyeltem a mozdulatot, aztán elnyomott az álom.
Reggel, amikor megmosdatott bennünket, azt mondta nekem:
- Vigyázz, fiacskám, a nadrágodra. Majd az apád hazajön szombaton, veszünk cérnát, és jobban megfoltozom.
A varrás helyét tapogatva iramodtam a kertbe. Éreztem, hogy csak itt-ott tartja az öltés, kicsit szellős is, de engem akkor jobban izgatott a madárfészek. Óvatosan megkerültem Bognárék szalmakazlát, s láttam, hogy a fészek érintetlenül himbálódzik a fa tetején. Később Pali is odajött, adott egy darab zsíros kenyeret, aztán szájára tett ujjal, lábujjhegyen megindult előttem a belső udvar felé. Ide csak akkor mert bevezetni, ha nem volt a házban senki.
Óvatosan kinyitotta a szobaajtót, és intett. Beléptem. Nagyon csodálatos és jó érzés volt. Azelőtt én soha nem jártam ilyen gazdag emberek szobájában. Egyszer voltam ugyan a tanítónál, aprófát hasogattam neki, de annak se volt ilyen szép szobája. Az ágyak fölött egy hatalmas, aranykeretes kép függött, a szent családot ábrázolta. Az ablakokon függönyök, a padlón színes pokróc és a szekrény tetején piros, sárga és kék poharak. Az asztalon üvegvázában virág állt. Pali azt mondta, hogy papírból van, de én nem hittem, és meg akartam tapogatni.
És akkor megdobbant a szívem. Akkorát ugrott, hogy szinte beleszédültem. A dívány sarkában megláttam Bognárék varródobozát. Szebb volt, mint a mienk, cifra fából készült. Nyitva is volt, és tele volt fényes gombbal, gombolyaggal és cérnával. Pali a szekrényben kutatott, képeslapokat akart mutatni. Nem tartott csak egy pillanatig. Kikaptam a dobozból az egyik cérnaorsót, és villámgyorsan gombolyítani kezdtem. Már egész tele volt a markom, amikor nyílt az ajtó. Csak annyi időm volt, hogy a legombolyított cérnát az ingem alá dugjam - betoppant Pali mamája.
- Mit turkálsz te a szekrényben? - kiáltott rikácsoló hangon, aztán felém fordulva megkérdezte: - Te mit keresel itt?
Én menekülni akartam, kezemet dobogó szívemre szorítottam, és éreztem az ingem alatt a cérnát.
- Mit duggatsz, he? - kapott felém a kezével, de abban a pillanatban kisurrantam mellette az ajtón. Utánam vetette magát. Hallottam, hogy döng léptei alatt a föld. Papucsa nagyokat csattant a kőkockákon, a kapunál már majdnem utolért, mert megbotlottam és elestem. Térdemről lejött a bőr, a nadrágom ismét elrepedt, éreztem, hogy leffeg hátul a leváló rész.
- Tolvaj! Tolvaj! Gyalázatos! - vágott a hangja, de akkor már az utcán voltam. Még tíz lépés, és otthon vagyok. Lehet, hogy a kútba dobom a cérnát, hogy ne találják meg nálam, lehet, hogy befutok a szobába, és magamra zárom az ajtót.
A kapuban nekifutottam anyámnak. Átkarolt, és magához szorított. Akkor ért oda fuldokolva a futástól és a haragtól a szomszédasszony.
- Meglopott a gyalázatos - lihegte. - A szobában találtam.
Anyám eltolt magától egy kicsit, és a szemembe nézett.
- Loptál? - kérdezte csendes hangon.
- Igen, lopott - kapott felém Pali anyja -, odadugta a keblébe. Láttam, nézze csak meg.
Anyám lefejtette a görcsösen mellemre tapadó öklöm, benyúlt az ingem alá, és kihúzta az összekuszált cérnát.
- Tessék - mondta egyszerű hangon az asszonynak, és visszaadta a cérnát. - Nincs rá szükségünk. - Aztán kézen fogott, és bevezetett a szobába. Ott az ölébe vont, és sokáig simogatta a hajam. A szeme fényes volt, mint a tükör a Bognárék szobájában. Azt hittem, hogy megver, de nem bántott. Aztán se bántott.
De néhány nap múlva, egy reggel, amikor felébredtem, új nadrágot adott rám. Szép, fekete nadrág volt, abban indultam először az iskolába. Csak később tudtam meg, nagyon sokára, hogy apám egyetlen esküvői ruhájából készült.
Az utolsó vacsora
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Kiss Örzse, az özvegy, az utca végén lakott. Senki nem tudta, hány éves, mindenkinél öregebb volt a faluban. Még Dani bácsi, a csősz is, aki már elmúlt hetvenesztendős, rá hivatkozott néhanapján, amikor gyermekkoráról esett szó. S hozzátette ilyenkor: “Ha láttátok volna, milyen lány volt az!”
Most meg botra támaszkodva jár, kétrét görnyedve, az orra majd a földet éri. Arcán száz ránc, foga egy se. Negyven éve eszi az özvegyek keserű kenyerét. Férje, boldogult Miklós János, a háború utolsó esztendejében vonult be, amikor már a korosabbakat is összeszedték. Nem jött haza. Levelet nem írt soha, értesítést se küldtek a haláláról. Megfeledkeztek róla teljesen. Mint Örzse néniről, aki az utca végén lakott. Itt ereszkedik lejtőnek az út, amely kiszabadulva a faluból nekiszalad a mezőnek, kettészeli a kis akácost, és elkanyarog a dombok között. Ki tudja, merre fut tovább? Ki ismeri a messzeségeket? Arra ment el Miklós János is, ferde vállal, ráérősen lépkedett. Örzse néni régebben sokszor kiállt a ház elé, nézte az utat. Alkonyatkor ült az ablaknál, várta vissza az ismerős lépteket. Közben elszállt negyven esztendő.
A kis ház osztozott nagy bánatában: vele öregedett. Tetőgerince meghajolt, nádfedelét szétzilálták a viharok. Faláról lepergett a vakolat, a kapu fél szárnya megroskadt. Karókkal támogatták fel. Udvarát benőtte a fű, kerítését elhordták lassanként tüzelőnek a szomszédok.
Itt élt Örzse néni magányosan. Nyáron kiült az eperfa alá, az udvarra. Télen a szobában kucorgott. Beszélgetett magában, motyogott, viaskodott, néha nevetett is. Vagy morzsolgatta az olvasót, figyelte az órát a falon, amit sose felejtett el esténként felhúzni. Délben mindig jött a szomszéd lány, a Julis vagy az anyja, ha ő nem ért rá, a nagyhangú Kelemenné, és hozta köténye alatt a kis bögrét vagy lábast.
Az öregasszony találgatta egész délelőtt, mit hoznak majd a bögrében a szomszédok. Krumplileves vagy krumplipaprikás volt a hét elején, pénteken néhány szál tészta csak úgy csupaszon, zsírtalanul vagy egy kis mákkal meghintve. Vasárnap kapott csipetnyi húst is. Ha baromfit vágtak Kelemenék, akkor a szárnya hegyét és fél zúzáját, ha nem, akkor szalonnapörcöt a hagymás krumpli tetején. Esténként tejet hoztak, kis darab kenyeret. Hetenként egyszer kitakarították a szobáját, összecsapták a szemetet vízbe mártott söprűvel, rongydarabbal letörölgették öreg bútorait.
Két ágy volt a szobában, egy sublód, amelynek deszkáján már alig lehetett kivenni a ráfestett évszámot: 1888. Ebben az esztendőben ment férjhez Kiss Örzse Miklós Jánoshoz. A többi bútor is ebből az időből származik: a fiókos asztal, a három faragott szék, a cifra szekrény és a nagy láda a kemence mellett. Nincs más bútor a szobában, nem sok a dolog a takarítással. Térül-fordul Julis, s már megy, magára hagyja az öregasszonyt. Pedig az beszélgetni szeretne néha, szólni valakihez. Az ebédet, vacsorát is csak áthozzák, sose várják meg, hogy megegye. Elébe lökik, morognak, ha meg kell tölteni az agyagkorsót. Kelemenné egyszer szemére vetette, minek iszik annyi vizet.
Tíz esztendeje gondozzák már Kelemenék. Amióta megütötte a szél. Fél karjára megbénult, és sokáig nyomta az ágyat. Akkor azt hitték, hogy rövidesen meghal. Átjött a szomszédasszony, kedveskedett neki. Többször hozott sült tésztát, piros buktát, frissen sült fánkot lekvárral. Ő meg könnyelműen elkottyantotta egyszer, viszonzásképpen: “Úgyis a tiétek lesz itt minden. Nincs már nekem senkim!”
Kelemenék azóta mindennap meglátogatják. Csak amióta talpraállt és ki tudott ismét csoszogni az udvarra, elmaradtak a jobb falatok. Híresztelte is a szomszédasszony, “nem hal az meg soha”. Valóban: szívós volt. Előbb csak a kútig csoszogott ki, aztán a kertkapuig merészkedett, s egy esztendő múlva már a templomba is elment görbe botjára támaszkodva.
De legjobban a temetőbe szeretett járni. Közel volt a temető, két kőhajításnyira. Meg kellett kerülni a házat. A kert végéből kis gyalogút futott a dombra: annak a lejtőjén aludtak a halottak. Már a ház végéből látszottak a keresztek a friss és hervadt koszorúkkal. Amikor megcsendültek a harangok, és elindultak a halottal a gyászházból, az öregasszony is kicsoszogott a szobából. A falat tapogatva kerülte meg a házat, és maga elé motyogva vette útját a temetőkert felé. Ő maradt ott mindig utolsónak. Már a hozzátartozók is elmentek, Örzse néni még imákat mormolt a friss sírhalom mellett. Hazafelé jövet arca megelégedett és vidám volt. Elsorolta ilyenkor, név szerint, hányan mentek már el, amióta őt szél érte, az utóbbi tíz esztendő alatt. Csak idősebb asszonyok tizenhatan. Köztük a Móricz Panna is, akire ő nagyon haragudott, mert azt pletykálták ötven esztendő előtt, hogy az urára is szemet vetett. Nagy idő ötven esztendő, de ő nem felejtett semmit.
Tizenhat asszony! Sokszor megkereste azt a helyet a temetőben, ahová az ő szélütése után először temettek halottat. Oda került volna. Azóta már egy sorral lejjebb lépett a temető a dombról. Az ő kertje felé. De mikor ér még hozzá?
Ha Kelemenéken múlna, akkor talán már holnap. Megfojtanák azok, ha mernék. De ő éjszakára bezárkózik, csak nappal jöhetnek be hozzá. Figyeli minden mozdulatukat. Gyűlöli őket! A házat akarják, a kétszáz négyszögöles kertet. Azért hozzák a kis löttyöt, a savanyú, lefölözött tejet. A kertben úgy járnak már, mintha ő nem is élne. Leszedik az almát, krumplit ültetnek, tormát ásnak ki, tőle nem kérnek engedélyt. Legalább egy almát hoznának néhanapján. De eszükbe nem jut. Még a férgesét se.
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Ilyen gondolatok emésztették folyton. Most is a cirmos almákra gondolt, és ült a széken a fa alatt. Kilátott a kertbe. Augusztus volt. Tűző nap perzselte a füvet, dárdázta a kis portát. Mégsem volt melege. Inkább mintha fázna. A hideg rázza?
Botjával a vedlett tyúk felé bökött, mert az mindig a lába előtt kuporgott. Ők ketten élnek a portán. Már tízéves a tyúk, nem tojik esztendők óta. Este együtt mennek aludni, a tyúk felkapaszkodik a ládára. Néha nem sikerül neki, visszaesik, ilyenkor az öregasszony felsegíti. Reggel együtt kelnek, a tyúk kárál, Örzse néni válaszol neki.
- No, öreg tollas - kérdezgeti tőle reggelenként -, mit álmodtál?
A tyúk ilyenkor kodál, néha aprókat kottyant, mintha csibéit hívná. Különben lusta, sose megy füvet csipegetni. A készet lesi. Kenyérmorzsákat szór elébe az öregasszony, néha egy-egy krumplidarabot vet a földre.
- Látod, ilyen sovány koszton élünk - panaszkodik, ha nem ízlik a szomszéd eledele. - Bizony, Kelemenék tyúkjai kukoricát esznek!
A tyúk már régen feledte, milyen a kukorica. Megél már ő az ételmaradékon. Azt se bánja, ha az öregasszony lökdösi a botjával. Nem mozdul. Nyitva a szája. Melege van. Szomjas, de tudja nyilván, hogy nincs víz a korsóban. Meg kell várni a szomszédékat, hogy hozzák majd a levest, akkor megmerítik a korsót a kútban. Saját portájukról hordják át a vizet, mert Örzse néni kútjába tavaly beleesett egy kóbor kutya. Romlott a vize és büdös. A gyerekek is beszöknek néha az udvarra, mindenfélét beledobálnak: döglött madárfiókákat, lécdarabokat, lapulevelet, ócska papucstalpat.
Ülnek ketten a fa alatt, az öregasszony és a tyúk. Örzse néni a szemét árnyékolja, az eget kémleli. Egy madár repült el az udvar fölött. Gólya volt. Árnyékára a tyúk felneszelt, de nem mozdult. Nem fél ő már a héjától, kányától, sastól.
A delet várják. Lassan múlik az idő, tizenegy régen elmúlt, de csak jó sokára csendül meg a déli harangszó.
- Na, végre! - sóhajtott, és feltápászkodott. Befelé indult, hogy asztalhoz üljön, mire meghozzák az ebédet. A tyúk unottan követte, és a szék alá kuporodott. A falióra akkor ütötte a tizenkettőt, csikorogva himbálta sétálóját.
A harangszó belengett az ablakon, az öregasszony figyelte, s egyszerre csak megremegett. Halott van! Ez már nem a déli harangszó, nem szokta ilyen sokáig húzni Józsi bácsi. Valakinek a lelki üdvéért szól a harang.
Alig várja, hogy Julis a kaputól a konyhaajtóig érjen. Kinyúl elébe a hangjával, szinte remeg a kíváncsiságtól.
- Ki halt meg, lányom?
Julis piros papucsban klattyog. Erős, fiatal lány, apró szeplők ülnek az orra tövén. Karja barna, izmos. Leteszi a kis pléhbögrét az asztalra.
- Úgy hallottam, a Bognárné. Élhetett volna még.
Az öregasszony maga elé húzza a bögrét, de nem nyúl a kanálért.
- Mi baja volt?
- Megszúrta a lábát a tarlón. Nem tudom, minek kellett neki a tarlóra menni. Volt mit aprítania a tejbe. Maradt volna otthon. A hűvös szobában.
Örzse néni elvigyorodott. Lám, a Bognárné is! A tizenhetedik! Húsz holdjuk van, mégis meghalt.
- Hoztak annak orvost a városból, kocsin mentek érte, de nem tudott rajta segíteni. Megduzzadt a lába, s a méreg lassan elérte a szívét. Délután temetik.
Az özvegy csámcsogott. Ez is krumplileves. Biztosan a tegnapi maradék. Érezni rajta. Savanyú egy kicsit. De most nem szól. Jó hírt hozott Julis, Bognárnét temetik délután. Húsz holdjuk van, mégis meghalt. Neki semmije sincs, beteges, mégis él.
- Julis lányom - mondta édesen, megbocsátón -, hozzál mán egy korsó vizet.
- Tegnap hoztam.
- Megposhadt ebben a melegben. Kiöntöttem.
Amikor Julis visszajött a teli korsóval, újságolta:
- Nagy temetése lesz. Bognár bácsi három papot fogadott.
- Három papot! - ejtette le a kanalat Örzse néni, és nyitva maradt a szája a csodálkozástól. Hárompapos temetése még senkinek nem volt eddig a faluban.
- Három pap és hat ministráns! - folytatta a lány, de az öregasszony már nem figyelte. Nyögdécselt, ingatta felső testét, bizseregve futkosott a vére. Hogy ő ezt megérhette! - Estére meg nagy tort ülnek, száz liter bort vásárolt Bognár János és levágott egy disznót. Lenka néni, a német asszony süti a kalácsot.
- Vedd már le az órát, hogy megkenjem, nagyon csikorog - szakította félbe erélyes hangon, mire a lány elhallgatott. Örzse nénit nem érdekelte a tor, a kalács, csak a temetés.
- Majd holnap megkenem. Úgyis jövök takarítani. A bögrét elvihetem?
Az özvegy aszott kezével az asztal szélére tolta a bögrét. Alig evett valamit. Morzsált egy kis kenyeret a tyúknak, megszopta a korsó csűcsét, de a vizet kiköpte. Langyos volt. Nem a kútról hozta a lány. Biztosan állott vízben bugyogtatta meg. És ezek akarják az ő házát? A kertjét? A bútorát? Hangtalanul nevetett, kopogott botjával a földön? Ezek? No, arra várhatnak. Tizenhét asszony halt meg tíz esztendő alatt, ő mindegyiket kiböjtölte. Nyomorékon, szegényen. Nem fog ki rajta a halál.
- Egyél, tollas! - dobott le újabb marék morzsát. A tyúk kisétkű volt, jóllakott már, s az asztal sarkán álló korsó felé pillogott.
Öntött belőle a cseréptányérba, és elébe tolta. Aztán készülődéshez látott. Botjával kikotorta a szekrény aljából a fekete papucsot. Két kendője volt, egyik bársony, a másik festett. A fekete bársonyt választotta. Csak nagyobb ünnepekkor kötötte fejére ezt a kendőt, karácsonykor, húsvétkor, úrnapján. A férje vette, ötven esztendeje. Egy kant vittek vásárra, jól elkelt. Annak az árából vették.
Szétterítette az ágyon, simogatta. Puha és meleg. A torzító tükör elé állt, nézegette magát. Olyan nagy a kendő, hogy rojtja a vállát is elfedi. Előkereste az ünneplő olvasót, amelynek gyöngyházból voltak a szemei. Mehetne, de még korán van. Elég, ha kettő után elindul. Azt is nagyon szerette nézni, hogyan ássák ki a sírgödröt.
Tiszta zsebkendőt vett magához, minden temetésen telesírta. Nem tudta megállni zokogás nélkül, amikor a pap rákezdte: “De profundis clamavi ad te Domine.” Olyan szívbe markolók, felségesen szépek ezek a szavak.
A tyúknak öntött még egy kis vizet a tányérjába. Lehet, hogy csak az este veti majd haza. Mert sokáig eltart ilyen gazdag temetés. Három pap! Milyen szerencse, hogy ő ezt megérhette!
Gondosan bezárta az ajtót, a kulcsot a keblébe rejtette. Imakönyvét a hóna alá szorította, és kilépett a kapun. Vakított a házak fehér fala. Szinte állt a levegő az utcában. Fojtó trágyaszag terjengett, de érezni lehetett a mezők fanyar, érett illatát és a por kesernyés ízét is.
Hirtelen megingott, és a falnak támaszkodott, így állt egy ideig, védekezőn arca elé tartott kézzel. Amint megmozdult, fájás nyilallt a szívébe. Erősen megmarkolta a botját, s a falat tapogatva továbbindult.
- No - mondta magát biztatgatva. - Elbágyasztott ez a forróság. Nem kellett volna kendőt kötnöm.
Ha kiért a házak közül, s az csak néhány lépés, megszűnik a fullasztó forróság. Élénkebb lesz a levegőjárás a mezőn. Csak bírja odáig erővel. Mi történhetett vele? Ezt már nem a bársonykendő okozza. Belsejéből tör fel a forró hullám, és olyan hevesen csap át rajta, mintha mély vízbe zuhanna. Zúg a füle, és sivító hangot hall.
A mezőn is állt az augusztusi levegő. Tömören, akár a fal. Nem tudta magát áttörni rajta. Ment még néhány lépést, s akkor megbicsaklott a teste. Térdre esett. Most már tudta, hogy nem a forróság az oka a gyengeségének. Érezte már ő egyszer ezt, tíz esztendővel ezelőtt. Akkor ugyanígy kezdődött, szalmáért volt az udvarban, gyújtóst hozott, hogy vizet forraljon. A szalmakazal mellett rogyott össze.
- János - mondta. - János!
Lassan az út felé fordította az arcát, mert úgy érezte, hogy a férje jön vissza. Úgy, ahogy elment, ferde vállal, hervadt virággal a kalapja mellett. De az úton nem jött senki. Forgószél kavarta a port, magával sodort néhány falevelet.
- Én leszek a tizennyolcadik - motyogta, de nem érzett félelmet. Ismerte a halált, megbarátkozott vele a temetéseken és hosszú, álmatlan éjszakáin. Úgy beszélt a halottakkal, mint az élőkkel. Remegés nélkül. Csak azt bánta, hogy nem vehetett részt a tizenhetedik temetésén. Három pappal még nem látott szertartást. Őt csak egy pap kíséri majd utolsó útjára. Az öreg Ignácz plébános.
Kelemenék egy hét múlva kézfogót tarthatnak. Férjhez mehet Julis, lesz már neki háza. A legény szülei szegények, oda nem mehet. Három hónap múlva vagy még előbb, mikor kiforrnak a borok a présházakban, lakodalom lesz az udvaron. Muzsikaszóra táncolnak, felpántlikázzák, feldíszítik az öreg házat, kimeszelik, rendbe hozzák, úgy vigadnak.
Visszavágyott a házba. Nem érdekelte a temetés.
Megpróbált felállni. Nem sikerült. Visszaroskadt a gyalogútra. Elöntötte a verejték, szája kicserepesedett. Ha kiáltana, talán meghallaná valaki. De nem járnak erre emberek, csak estefelé, amikor a mezőről jönnek. Megpróbálta az ujjait mozgatni. Jobb kezén még tudta. Bal fele azonban elhalt. Botra támaszkodott, és feltérdelt. Hátha térden csúszva sikerül? Fél kézzel támogatta magát, hóna alól kiejtette az imakönyvet, az olvasó is a földre pottyant. Nem mert utánanyúlni, féltette az egyensúlyát. Ha még egyszer a földre zuhan, nem lesz ereje felkelni.
Fájdalmat nem érzett. Az a kellemetlen zúgás is megszűnt a fülében. Kendője félrecsúszott, fél arca merev volt, és torz vigyorgás ült rajta. Nem szeretné, ha így látnák. Megalázó ez a porban csúszás. De a halál nagy úr, előtte nem szégyenli. Most már itt van, vár reá. Könyörögni kezdett hozzá:
- Engedd, hogy vissza tudjak menni a házba. Légy hozzám irgalmas... Te hatalmasabb vagy mindenkinél...
Gyenge szellő lebbent, aztán ismét a régi forróság. Már a kapu előtt volt. Az udvaron megpihent, féloldalra dűlt, erőt gyűjtött. Botját az eperfának támasztotta, és előkotorta a kulcsot.
A tyúk közönyösen nézte. Ült az ágy lábánál, fejét lehajtotta, csőre a földet érte. Aludni szokott ilyenkor. Napközben el-elbóbiskol, ha meleg van.
Nagy kínnal, sűrű nyögések között a székre telepedett. Megnézte az órát: kettő múlt. Bognárnénak már kiásták a sírját. Nemsokára indul a halottas menet. Ott lesz a fél falu. Vajon hányan jönnek majd el az ő temetésére? Számolni kezdte az ujjain az ismerősöket, de összezavarodott.
- Te! - kiáltott mérgesen a tyúkra. - Nem látod, hogy meghalok?!
A tyúk nem mozdult. Botjával kellene odacsapni.
Meglátta a korsót, és kínzó szomjúságot érzett. De hogy elérje, fel kellene állnia. Ehhez nincs ereje. Majd pihen egy félórát, s aztán megpróbálja. Nemcsak szomjas, hanem éhes is. Nem tud másra gondolni, mint az evésre. De nem krumplilevest kíván, hanem valami mást. Esztendők óta nem lakott jól. Kelemenné, a nagyhangú szomszédasszony kiéheztette. Már nem is emlékszik, milyen a jó falat. Pedig fiatal korában híres volt az ő konyhája. Az ura mindig azt mondta neki: “Inkább eszek itthon ciberelevest, mint máshol csirkepaprikást!”
Még most is hallja a hangját. Emlékszik arra a napra is, olyan tisztán lát mindent, mintha éppen most történne. A konyhában mosogatott rövid ujjú ingben, a férje átkarolta a vállát, és megcsókolta a nyakát. Milyen szemérmes volt. Sose hagyta, hogy a nyakát csókolja!
Félarca elmosolyodott. A másikon már a halál ült. Megtapogatta, merev volt az arca és hideg. Könnycsepp ült az arccsontján. A szájában azonban egyre követelőbben érezte az ételek ízét. Olyan erősen érezte már, hogy megmámorosodott. Paprikást enne. Sósat, erőset, fűszereset, omló krumplival a piros lében. Utoljára szeretne még jóllakni, teletömni a hasát, aztán nem bánja. Vigyék ki őt is Szent Mihály lován a többiek mellé.
De mit egyen? Julis estére hoz majd egy bögre tejet, darab kenyeret. Ez legyen az utolsó vacsorája? Így búcsúzzon az élettől, langyos tavaszoktól, virágos fák illatától, kenyérízű nyaraktól, csendes őszöktől és fehérbe dermedt telektől? Régi disznóölésekre emlékezett vissza. Egyik télen két disznót vágtak. Harminc szál kolbászt töltöttek. Férje a tenyerében hozta a nagyobb disznó hátsó sonkáját. “Nézd, Örzse!” - mutatta neki. Ő megsimogatta. Most is érzi a friss, langyos hús remegését a tenyerében. Kolbászok illata lengi körül, sülő hurka percegését hallja, és összefut a nyála.
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A tyúkra téved a tekintete. Elmosolyodik. Nem gonoszan; szelíden, megértőn, szinte biztatón, mert feloldódik benne a torkát, gyomrát szorongató görcs.
- Ide figyelj - szól, és a tyúk pittyent egyet, mintha most ébredne álmából. - Figyelj ide, megfőzlek paprikásnak. Úgyis árván maradsz. Kitennék a szűröd a házból.
A tyúk a lábához tipeg, és lekuporodik előtte.
- Jól van akkor - mondja. - Jól van.
Lázas izgalom keríti hatalmába. Megmozdítja jobb karját, jobb lábát, erőt érez bennük. Féloldalra fordul, óvatosan az asztalfiók felé tapogat. Kihúzza, sokáig keresgél, amíg megtalálja a kést. Hosszú, hegyes kés, kicsit rozsdás, életlen, nem használta tíz esztendeje. Valamikor kenyérszelő kés volt.
- Látod? - mutatja a tyúknak. - Majd megfenem egy kicsit. Hogy ne fájjon. A halál nem fáj. Jó a halál. Szeretni kell.
Óvatosan a földre ereszkedett. Megkapaszkodott az asztal sarkában. A kést béna karja alá szorította. Kibotorkált a konyhába. A tyúk követte.
Fenőköve elhányódott már. Egy régi, öntöttvas lábas oldala is jó lesz. Végighúzta rajta a kést, szakavatott mozdulatokkal.
- Hallod? - motyogta, a tyúkot azonban nem érdekelte a dolog. Legyek után kapkodott, majd indult az ajtó felé, és a konyha közepére piszkított.
- Te rusnya! - szidta az öregasszony, és fente tovább a kést, amelynek pengéje sivalkodott az öntöttvas lábason. - Te rusnya! - Hányszor mondtam már, hogy a sarokba randíts? Sose tanulod meg. Pedig milyen vén vagy! A húsod is rágós lesz. - Gyere csak közelebb. Gyere hát! Mit bámulsz rám?
A tyúk kifelé indult, az ajtó felé lépkedett egykedvűen. Az öregasszony megrémült. Ha kimegy az udvarra, nem tudja megfogni. Elszalad előle. Elbujdosik. Kimenekülhet az utcára is. Akkor pedig a savanyú tej ízével költözhet a másvilágra.
- Pipi, pipi! - hívta. - Adok egy kis kenyérmorzsát. - Gyere csak, tyúkocskám.
Az ajtóban megállt. A tyúk nyújtogatta felé a nyakát, és követte. Amint átlépte a küszöböt, Örzse néni rácsapta az ajtót.
- No látod - mondta. - Hát érdemes velem ellenkezni? Mire jó az?
Szórt a földre a kenyérmorzsából. A tyúk csipegetett, neki meg ismét kezdődik az a furcsa zúgás a fülében. Sietni kell. Az asztalnak támaszkodva letérdelt.
- Pipikém!
Megfogta a tyúkot, és gyengéden magához vonta. A térdével azonban nem tudta megszorítani, el kellett hát engednie, hogy a késért nyúljon. Amint elengedte, a tyúk megrázta magát, és továbblépkedett. A szekrény elé állt, onnan nézett vissza. Az öregasszony meg leült a földre pihenni.
- Utálatos vagy - mondta. - Nem szeretlek. Tíz évig ajnároztalak, etettelek, gondoztalak. Megengedtem, hogy bent lakj velem a szobában. Most ez a köszönet?
Könyörgőre fogta a hangját.
- Gyere közelebb. Ne félj tőlem. Nem akarok én rosszat. Tudod, hogy szeretlek. Te vagy az egyetlen, akit szeretek. Nincs nekem senkim a világon. Mért hagysz cserben?
A tyúk érzéketlen volt, nem hatottak rá Örzse néni szavai. Nem tudta felfogni kis agyában, mint akar tőle az öregasszony, aki most csúszva közeledett. Nyújtotta felé remegő kezét. A tyúk behúzódott az ágy alá.
Örzse néni hanyatt feküdt, oldalra fordította a fejét, és úgy figyelte. Taktikát kell változtatnia, hogy elterelje a figyelmét.
Nem nézett arrafelé, az asztalhoz csúszott, fél könyékkel kapaszkodva felsőtestét a székre tornászta. Így maradt egy ideig. Közben eszébe jutott, addig még a tyúk megnyugszik egy kicsit, s visszatér a bizalma, ő vizet forralhatna. A kopasztáshoz.
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Az udvaron sokáig állt hunyott szemmel. Bántotta az erős fény. Nem tudta, a füle zúg-e ismét vagy harangok szava cseng? A temetés egyáltalán nem érdekelte, minden figyelmét a vacsorakészítés kötötte le. Ez lesz az utolsó vacsorája. De olyan lesz, amilyet még sose főzött. Van még elrejtve, az ágy végébe dugva finom, törött paprikája, gyufás dobozban apró szemű sója, a szekrény aljában öt fej vöröshagymája és kevés zsír is akad a befőttesüveg alján. A krumplija tavalyi, talán már ki is csírázott a szakajtóban. De jó lesz az.
Érezte közben, hogy egész teste hideg. Víz lepi el, verejték veri ki, s az is hideg. S a bénaság fél feléről mintha a másikra is átterjedne. Lassan, alattomosan kúszik, egymás után bénítja meg sejtjeit, egész testét fölfalja apródonként a halál.
A fészer felé igyekezett. Ha akad még valahol tüzelő a portán, csak ott lehet, mert esztendők óta oda hordtak minden limlomot. Nem járt már a fészerben régen, s most kíváncsian szemlélődött. Emlékszik, volt itt egy hordó is, lazult abroncsokkal, széteső bordákkal. A sarokban lepte a por, amióta a férje elment. Valamikor borral töltötték meg szüretek idején, édes musttal. Baranyai szőlőt hoztak kocsiderékban, olcsón adták, három napszám árán nyolc-tíz kosárral vehettek a zúzódott fürtökből. Kitaposták, hordóba szűrték a levét, és János, amikor téli estéken, disznóölés után eresztett belőle az üvegkancsóba, a lámpafény felé tartva, pirosasvörös színét nézegetve mindig azt mondta: “Saját termésű kadar!” Mennyi vidámság, szép szó, tüzes nóta és ölelés utáni vágy fér el egy ilyen hordóban! S most nincs meg a hordó, a nyomát se látni. Piszok, törmelék, széltől összehordott szemét van a helyén. Elvitte azt is a szomszéd, s neki nem szólt.
Piszkálja botjával a szemetet, talál néhány száraz gallydarabot, egy-két csutkát, kócot, rongyfoszlányt, régi kacatokat; szakajtófeneket, két gereblyefogat, széklábat s egy nagyobb darab deszka is hever ott, festett a lapja. Mi lehetett? Minden bútordarabra emlékszik, ami valaha a házban volt, de ez idegen holmi. Egy rakásra húzza a tűzre szánt hulladékot, hogy ne kelljen kétszer hajolnia, ha felszedegeti. A festett deszkát megkopogtatja a bottal, félrebillenti, rálép. Mi lehetett? Minden bútora ép még, egy darab sem került közülük a fészer alá. Olyan a deszkadarab, mintha szekrény vagy láda oldala lett volna. De az nem lehetett, mert szélei gyalultak, simák. Ha láda volt, egész kis láda lehetett. Vagy kocsi volt, kiskocsi? Bölcső! Bölcső volt!
Figyelte a zúgó harangszót, hullámokban érkezett, csengett, bongott. Hol erősen, harsogón, hol meg messze szállón, mintha nagyon magasan úszna.
A szomszéd Julis bölcsője talán? Vagy gyerekek hordták ide valahonnan? Mindig az udvarra jártak játszani az utca gyermekei, szabad volt a bejárás, felmásztak az eresz alá fecskefészket szedni, gödröt ástak a kertben, berendezkedtek a fészerben, bújócskáztak, kiabáltak, senki földjének tekintették az ő portáját.
Nézegette a bölcső maradványát, a deszkáról pattogzó festéknek már a színét sem ismerte fel, vastagon állt rajta a piszok. Szeretett volna lehajolni, hogy megsimogassa a deszkadarabot.
“Csicsijja-babája! Aludj kedves kicsike!...”
Sose hajolt bölcső fölé boldog anyai érzésekkel a szívében. Neki nem volt gyereke, s ezt most nagyon sajnálta. Talán az élete másként alakult volna. Most nyugodt békével várhatná a halált, fekhetne bent a szobában, friss huzatú párnákon, s szemének rebbenése elég volna, hoznák a vizet, ha szomjas, borogatást a fejére, ha forró. Népes lenne az udvar, a lánya vagy a menye kiszólna a csintalankodó unokáknak, legyenek csendben, mert a nagymamát elnyomta a könnyű, halál előtti álom. S mielőtt örökre búcsút venne tőlük, körülállnák az ágyát. Sorra simogatná a puha, selymes gyermekfejeket. Milyen könnyen el tudna távozni. Kitárnák az udvarra néző ablak két szárnyát, belengene az alkonyatban az estike illata. Mert tele lenne a ház eleje virággal, szirmukat hullató nagy, fehér rózsákkal, vérvörös szegfűkkel, cserepes muskátlival a folyosó oszlopai.
- Csicsijja-babája!...
Talán ha Miklós János helyett máshoz megy feleségül hatvanegy évvel ezelőtt, most nem egyedül várja utolsó óráját. Megkérte őt más legény is. Sokat járt utána Balogh István, tehetősebb is volt, mint az ő ura, tanyát örökölt később a Kertész-laposban, négy hold földet, és cserepes házat épített a falu túlsó végén. Mindig ő vitte először táncba, s ha ők táncoltak, akkor félreálltak a többiek. Tüzes, szilaj legény volt, nyitott bicskát hordott csizmája szárában, és azt súgta a fülébe tánc közben: “Örzse, elsorvadok érted!”
Ő mégis a másikat választotta, a csendes szavú Miklós Jánost, akiben nem volt olyan perzselő a tűz, végtelen nyugalom áradt belőle, lassú volt a járása, álmos a mozgása és szelíd, jóságos a tekintete. A háborúba, a halálba is úgy ment el, mintha zöldért menne a mezőre, és estére már jönne vissza hátán a parajjal, a lopva csupált herével a zsákban.
Balogh Istvánnal ő azóta se beszélt, de tudott róla mindent. Szakaszvezetőségig vitte a világháborúban, tele volt a melle kitüntetéssel, amikor hazajött. Sokszor hallotta kemény lépteit az ablak alatt. Ő a másikat várta a sötét szobában virrasztva, a lassú, kényelmes léptű Miklós Jánost, s hogy ne essen kísértésbe, fennhangon imádkozott. Kicserepesedett a szája közben, elzsibbadt az ujja az olvasó morzsolásában. Pedig kinyithatta volna az ajtót, olyan tikkadtak voltak a magános éjszakák. Sóvárgott Balogh István izmos karja után, epekedve kívánta, de erősebb volt szívében a hűség a másik iránt. Vagy csak gyáva volt? Ki tudná ezt most megmondani? Ki tudna számot vetni egy elmúlt élettel, lemérni a cselekedetek helyességét, a vágyak hőfokát, amikor hűlőben van a szív, és nincs benne vágyakozás csak a pihenés után. Balogh István izmos karja is régen elporladt már, tíz-egynéhány esztendeje harangoztak neki utolsó útjára.
Az öregasszony merengve álldogált a fészer alatt, zsongott benne a harangszó, amely most bővizű folyóként ömlött a magasból, és mindent elárasztott.
Esetlenül rakta kötényébe a hulladékot, utoljára a bölcső deszkáját. Már csak tüzelő ez is, deszkadarab. Lehet, hogy sose volt bölcső. A konyhában a rakott tűzhely elé öntötte a hulladékot. Számba vett minden darabot, botjával különválogatta a gyújtósnak használható szárat, csutkát, s azt rakta előbb a tűzhelyre.
Milyen jó, hogy hozott vizet a korsóba Julis. Felét a fazékba öntötte, óvatosan, hogy egy csepp se menjen veszendőbe. Aztán a gyufa keresésére indult. Esztendőkig rakosgatott, egyik helyről a másikra duggatott néhány szál gyufát egy rossz, gyertyától viaszos dobozban. Hová is tette?
Eszébe jutott. Mintha ma lett volna, úgy emlékszik: a kemencenyílás párkányára rakta. Oda se tekint, olyan biztos mozdulattal nyúl érte. Megrázza; csörög. Három szál gyufa van benne. Három szál! A doboz oldala pedig kopott, szinte rojtos, talán lángot se fog rajta a gyufa feje?
Botját az asztalnak támasztotta, béna felével a falnak dőlt. Sose hitte volna, hogy ilyen nehéz a tűzgyújtás fél kézzel. Le kell szorítani valamivel a dobozt, hogy végig tudja rajta húzni a gyufa fejét.
Elmotyog egy miatyánkot, két üdvözlégyet, s amikor végighúzza a doboz szélén a gyufát, vakító világosság lobban a szemébe. Ilyen lehet az örök fényesség. Talán már az is! Behunyja a szemét, megadóan, aztán érzi a láng melegét az arcán, néhány szál kibomlott haja sercen. Lassan összegörnyed, nyújtott kézzel a nyitott tűzhelyajtón bedugja a gyufát, és vár. Füstöl a gizgaz, roppan, percen, de a gyufa lángja már-már kialszik.
Egyszer, leánykorában látott egy iszonyatos nagy tüzet. Az összehordott gabona gyulladt meg, elhamvadt egy sor asztag. A búzaszemek tüzes szikraként pattogtak, s úgy hullottak, mint a forró eső. Talpon volt az egész falu, vödrökkel, sajtárokkal rohangáltak az emberek, de a kutakban alig volt víz, mert forró és száraz volt a nyár akkor. Kutyák vonítottak keservesen, gyermekek sírtak anyjuk karjába kapaszkodva. Nappali világosságot árasztott a tűz fénye, látszott a házak és a fák árnyéka. Félreverték a harangokat a toronyban, és a megvadult lovak agyontapostak egy öregasszonyt.
Sose felejti el azt az éjszakát. Sokszor kísértette a nagy tűz álmában, s olyankor verejtéktől csapzottan ébredt. Most is annak az emléke tér vissza, ahogy a tűzhely fölé görnyed, s várja, hogy fellobbanjon a láng. Fújni kellene, de nincs már benne felesleges levegő. Kezével, tenyerével tesz néhány tétova mozdulatot, mint a legyezővel unalmukat űző dámák. És imádkozik folyton, már cserepes a szája.
- Teremtőm! Segíts rajtam énistenem!
Füst gomolyog elő hirtelen, epesárgán, tömören és a füst kellős közepén parányi piros láng. Ahogy a füst foszlik, úgy növekszik a tűz, kis fészkéből ugrásszerűen terjed, nyaldossa a törött széklábat, arannyal vonja be a gereblyefogat, izzóvá pirosítja a csutkát. A szárdarabok lángolnak, pattog a fa, megmozdul a gallydarab, elhelyezkedik máglyasírján. Nem nagyobb a tűz tenyérnyinél, de az ő szemében felülmúlja azt a régi nagy tüzet, amit leánykorában látott. Az csak látványosság volt, lúdbőröztető színjátéka az elemeknek, ez itt most élete utolsó óráját bearanyozó boldogság. Ha tehetné, szíve hűlő melegével is táplálná, vagy nézné meredten, amíg el nem hamvad, és vele halna.
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Aggódva vet még egy pillantást a tűzre. Félóráig elpislákol majd, utána parazsat tart hosszú ideig. Felforr addig a víz a fazékban. Később majd dob rá, megrakja. Addig végez a tyúkkal. Úgy megy majd be, mintha nem is törődne vele, kenyérmorzsát szór az asztal mellé, s amikor odatipeg és csipegetni kezdi, rásújt a bottal a fejére.
Kétszer végiggondolta a hadicselt, minden mozzanatát részletesen meghányta-vetette magában. Nyugodt volt, és a végsőkig elszánt, amikor kinyitotta az ajtót.
- Pipikém - mondta közömbösen -, tollas kis bogaram, szórok neked egy kis morzsácskát.
Megállt, fülelt, semmi nesz a szobában. A tyúk valahová behúzódott, és nem jött elő a hívásra. Megsejtett valamit. Vagy csak szunyókál? Ilyen tikkasztó melegben elbóbiskol néha a sarokban.
Örzse néni leül, a kést az asztalra teszi, hogy keze ügyében legyen. Jobb kezében görcsösen szorongatja a botot. Vár. Amíg a víz felforr, van ideje. Fél óra nem számít. Jó a parazsa a széklábnak, nem alszik ki a tűz. Addig kigondolhat egy másik cselt, jobbat, mint az előbbi. De hol a tyúk? Fejét se mozdítva jártatja körül a szemét. Nem látja. Élesen fülel. Soha ilyen jó nem volt még a hallása. Semmi nesz. Az udvaron sem. Még azon túl sincs semmi. A harangok elnémultak, Bognárnét egyedül hagyták a temetőben. Hazament a három pap, a hat ministráns, levetették a karinget, és zsebre tették a pénzt. A gyásznép, a halottkísérők tömik azóta a bendőjüket, zsíros falatokat szúrnak a villájukra, nagyokat isznak, és negyedóránként felsorolják a megboldogult erényeit. Ma mindenki dicséri, hiába volt gonosz, irigy, kapzsi asszony. Holnapra elfelejtik.
Hol a fenében bujkálhat a vén tollas? Az öregasszony rájött, anélkül hogy látná. Csak az ágy alatt gubbaszthat. Az ágy külső lábánál, a szekrény mellett. Oda pedig nem tud utána menni.
Kissé előrehajolt, hogy lássa. A tyúk valóban ott ült. Nem aludt, a falnak támaszkodva állt, és kerek szemével sűrűn pislogott. Örzse néni nem bosszankodott. Sőt, örült, hogy ilyen okos ez az állat. Persze, rajta nem fog ki, az ő eszén nem jár túl, mert előcsalogatja, kigondol valamit.
Farkasszemet néztek. A tyúk tovább bírta. Az öregasszony idegeskedett, mert folyton a tűzre gondolt. Tisztán hallotta a fa pattogását a lángokban. Tudta, most ég a székláb. A csutka, gally, kóró, s más hulladék parázsban izzik azóta, s ha a székláb is csak parázs lesz, akkor újra meg kell rakni. Neki nincs hát sok ideje várakozni.
Nyögdécselve tápászkodott fel, és a szekrény felé tartott. Kinyitotta, mintha keresne valamit. Elfáradt közben, és az ágy végének dőlt. A tyúk most egy méternyire volt tőle, botjával elérné, de saját tehetetlen testétől nem tud odasújtani. Meg kellene fordulnia, akkor meg bal oldalára esne a tyúk, az a fele meg béna. Nem tudott mást tenni: nagyot ütött a bottal a szekrényajtóra. A csattanásra a tyúk megmozdult. Nem szokta meg a lármát, riadtan ugrott ki biztos rejtekhelyéről. A szoba közepén megállt.
Örzse néni nem mozdult. Neki nem szabad most feleslegesen mozognia, mert véges már az ereje. De várnia és tétováznia sem szabad. Kívánja ennek a vén, vedlett állatnak a húsát. Talán nem is ezét, inkább a régi ízeket keresi, a fiatalságot, az elmúlt élet szép napjait akarja még egyszer visszaidézni.
Azt mondta neki egyszer egy asszony - ötven-hatvan éve lehet már annak: - “Olyan vagy, aki rád néz, elfelejti minden búját, baját!” Ő nevetett akkor, mintha csiklandoznák, mert nincs kellemesebb, mint mikor a szépségét dicsérik. Most is nevet, kuncog, mert arra gondol: mit szólnának, ha most látnák? Szinte vágyat érzett: tekintsen a tükörbe, nézze meg magát így gutaütötten, tehetetlenül, utoljára az életben. Öltse ki a nyelvét arra az öregasszonyra, csúfolja ki a régi kevélységét, a szemek igézetét, a hamvas arcbőrt, a vakító fehér fogakat, amelyekből ez a torz csúfság maradt meg emléknek, s intelemnek: milyen mulandó és értéktelen semmi dolog a szépség és a hiúság.
- Pipi - szólal meg keserűséggel a hangjában, és a tyúk felkapja a fejét, olyan mozdulatot tesz, mintha megadná magát a sorsának. Leül, kodál, kot-kot, nem létező csirkéit hívja. Örzse néni azonban nem szánakozik rajta, újra határozott, indul felé a bottal.
- Várj már, te átkozott! - mondja minden harag nélkül. - Ne szaladgálj összevissza. Lejárt a te időd. Mit csinálnál nélkülem? Ki adna neked friss vizet? Ki engedné meg, hogy a szobában aludj? Csak én voltam ilyen bolondos.
Olyan közel van a tyúkhoz, elérné a botjával. A bot azonban nem sújt le, erőtlen már a jobb karja is. Csak támaszkodni tud.
Mást kell kieszelnie. De az esze nem fog. Az előbb még friss volt, gondolatok, emlékek, szavak kergetőztek az agyában, most meg áll, mint aki eltévedt a sötétben. Idegenül nézi a tyúkot.
Mit is akart? Próbálja rendbe szedni gondolatait, erőlködik, míg végre eszébe jut a temetés. Bognárné hárompapos temetése. Aztán a bölcsődarab, arról a tűz, a forró víz a fazékban. Imádkozni szeretne, de nem tudja a miatyánkot. Mindennap elmondta legalább kétszer, évtizedekig mondta több tízezerszer, gondolkodás nélkül, most egy szó nem jut belőle az eszébe. Ez már az ördög mesterkedése, hatalmába kerítette a Lucifer, itt ólálkodik körülötte, várja halála óráját, hogy elvigye a lelkét. S aminek tisztaságára annyira vigyázott - hány kínos, lázas, gyötrő éjszakát okozott ez neki -, most nem törődik vele. Az örök üdvösséggel, a túlvilági élettel sem. Csak a mostanival, amiből néhány órája van, vagy annyi se. Rádöbben hirtelen, hogy egyedül ennek az életnek van értelme. A másik az csak olyan, mint az imádság, azért találták ki, hogy gyávává tegyék a bátrakat. Ha ő erre már akkor rájön, amikor Balogh István az ablaka alatt járt minden éjszaka, most nem keseregne nyomtalanul eltűnt éveken. Nem a lázas éjszakák kínja kísérné, egy meddő élet minden sóvárgása, hanem forró ölelések emléke, talán bölcsők ringása, szavak zenéje, amelyeket sohasem hallott.
A tyúk közelebb tipeg hozzá, egészen a lába mellé. Minden erejét összeszedi, nagyot sújt a bottal, de célt téveszt. Meginog, és a földre rogy. A tyúk kárál, és körüljárja. Béna felére zuhant, nem érzi az esés fájdalmát, s úgy marad fekve. Jó így. El is tudna aludni. Nagyon fáradt, istenem, milyen fáradt. A régi aratások fáradtságát is érzi most, még a bőre is fáradt, minden sejtje, a haja szála. Ha behunyná a szemét, nem tudná többé felnyitni. Ha kiengedné kezéből a botot, nem lenne ereje utánanyúlni. Nem szabad elhagynia magát, a halál körülötte ólálkodik. Várjon még rá.
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Fekszik, és erőt gyűjt. Az volt mindig a vágya, hogy tétlenül heverhessen. Gond nélkül. Egyszer íratott kérvényt, öregségi nyugdíjért. Mondták neki, megkaphatja. Talán háromszáz forintot havonta. Hogy várta, leste mindennap a postást, esztendőkig. Aztán belefáradt. Talán el sem vitték Kelemenék a tanácshoz a kérvényt. Féltek, hogy akkor rájuk nem lesz többé szüksége. Istenem, háromszáz forint! Hány korona is az? Ő még mindig koronában számol, a pengőt sose szerette, a forint értékét meg nem ismeri. Neki sosem volt forintja. Van azonban egy tízkoronása, elrejtette az imakönyv lapjai közé. Végszükség esetére.
“Jó napot kívánok, hoztam a pénzt!” - így köszönt volna a postás, és szedte volna elő a táskából, rakta volna az asztal sarkára. “Háromszáz. Megvan. No, jó egészséget kívánok!” Ő megkínálta volna pogácsával, lehet, hogy bora is lett volna, hiszen rettenetes nagy pénz lehet háromszáz forint. A postás elbeszélgetett volna vele, ahogy a nyugdíjasokkal szokás, mert a postás is nyugdíjas lesz egyszer. Elmondta volna, milyen híreket hallott a faluban, ki kapott levelet, ki csomagot, ki utazott városba, mert a postás mindent tud.
Így lett volna, bizonyosan. De a kérvényt nem vitték el a szomszédok, az átkozottak. S ő nem tud ellenük semmit tenni. Talán nem is lát többé embert az életben. Soha nem köszön már rá senki. Nem lesz hárompapos temetése, nem ülnek halotti tort fölötte, nem harangoznak csak egyik haranggal, a kisebbel, amikor utolsó útjára kísérik.
A víz úgy forr a konyhában, mintha mozdonyok dohognának indulásra készen a pályaudvaron. Erről meg az utazás jut eszébe. Kétszer ült vonaton. Egyszer a férjével utazott a városba, rózsás mintájú ruhát vásároltak, s délben a Fehér Ökörben söröztek. Másodszor egyedül ment, a háború után, férje keresésére. De csak küldözgették egyik helyről a másikra nagyhangú őrmesterek, halk szavú, merengő tisztviselők. Nagy könyveket lapozgattak, de nem találták sehol a férje nevét, egyikük azt is mondta, talán be sem vonult, mert nincs a nyilvántartásban. A halottak és a foglyok között sem szerepel, nincs az eltűntek listáján, lehet, hogy egyszer majd hazajön, váratlanul, nyugodjék csak meg, utazzon haza. Hazautazott, és azóta nem mozdult ki a faluból.
A két utazás emléke azonban még mindig élénk benne. Sokszor elébe villant azóta a vonat mellett elsuhanó táj, visszatértek az egyszer látott arcok. Bátaszéken kis bajusza volt a forgalmistának, s jobb arcán parányi anyajegy. A kalauz vidám volt és fiatal, tréfákat mesélt az utasoknak. Az ízek, illatok is mások a vasúti kocsiban, nem lehet elfelejteni, vágyakozik utánuk az ember. Hányszor álmodta azt, hogy ismét vonatra száll, ismeretlen tájak felé röpíti a vasúti kocsi. Csak be kellett hunynia a szemét, már utazott is, sorolta az állomások nevét, ahogy hallotta egyszer: Bátaszék, Baja...
Emelgeti a födőt a gőz, zuhog a víz a fazékban. Az öregasszony figyeli egy ideig, aztán félkönyékre támaszkodik.
- Pipikém - mondja bágyadtan. - Hol vagy?
A tyúk kíváncsin nézi a vergődését, tekintetében néma szánalom. Örzse néni a székhez vonszolja magát, ráteszi a fejét, oldalt hajtja, mint a párnára. Közben azon tűnődik, mennyi fizetése lehet egy kalauznak?
- Gyere ide, szórok neked morzsácskát...
A tyúk nem mozdul, ő is a víz forrását figyeli talán. Szokatlan nesz ez ebben a házban, tíz esztendő óta nem gyújtott tüzet a tűzhelyben az öregasszony. De a tyúkot nem rémíti meg a víz nyugtalankodása a fedő alatt, nem sejti a veszélyt, teljesen megnyugodott, közömbös minden iránt, aludni szeretne, mert fülledt meleg van a szobában. Tollászkodik, pityeg, kárál, körüljárja az asztalt, a morzsákat azonban nem szedi fel.
Az öregasszony figyeli minden lépését. Most ismét frissnek, erősnek érzi magát. Tudja azt is, hogy ez az utolsó alkalom. Ha a tyúkot nem sikerül megfognia, akkor meghal, anélkül hogy jóllakjon. Visszafojtja lélegzetét, szemét félig lehunyja.
- Bolond - mondja az öregasszony, és maradék erejével ellöki béna testét a széktől. Rázuhan a tyúkra.
Mozdulatlanul fekszik, nem érzi teste alatt a tyúk testét. Nem mocorog, nem igyekszik menekülni, talán nincs is alatta, ismét becsapta, fürgébb volt, és odébb ugrott. Bizonyságot akar, maga alá húzza jobb karját, tapogatva a keble alá nyúl. Ott van. A nyakát keresi.
A tyúk nem vergődik. Fél szeme nyitva van, és hidegen néz. A lábánál fogva vonszolja, könyökére dőlve csúszik vele a konyhába.
A vajdling magasan lóg, falba vert szögön. Egyszerűbb, ha lelöki a födelet a forróvizes fazékról, és abba mártja a tyúkot. A víz kifröccsen, sziszeg az áttüzesedett tűzhelylemezen, kezére ömlik, égeti, arcába csap a pára. Egy pillanatra sem engedi el azonban a tyúk lábát, gyömöszöli a baromfit a vízbe, forgatja, majd kiveszi, és az asztalra fektetve kopasztani kezdi. Aztán feldarabolja, ügyetlenül, nehezen, a kés nem éles, hiába fente. Kemény a tyúk húsa, inas, öreg.
Most a krumplit! A csírás, fonnyadt krumpli fele rossz. Fekete és rohadt. Nem is hámozza, inkább csak nyesegeti, kaszabolja az asztalon. A paprikát majd elfelejti.
Az ágy végébe rejtette valamikor a paprikát. A hagymát meg a szekrény aljában őrizgeti. Jól emlékezett, rögtön a kezébe akad a zsebkendő csücskébe kötött paprika.
A bölcső darabját a nagykéssel próbálja kettéhasítani. Élére állítja a konyhaasztalon, és a késsel rásújt. A kés éle lecsúszik a deszkáról. Van egy tégladarab az eperfa alatt. Azt kellene behozni. Mire az udvarra ért, kifáradt. Sok már neki ez a mozgás. A fa törzsébe kapaszkodva lehajolt a tégladarabért. Körmével kellett kiásnia a földből.
Ahogy a kés fokára ütött, a tégla kétfelé tört. Kisebb fele maradt a kezében, azzal ütötte tovább dühösen a kést, amely egyre mélyebben hatolt a deszkába. Végre kettéhasadt! A tűzhelybe dugta, és szalmát szórt rá. A láng pillanatok alatt ismét fellobbant. Mintha most jobban érezné magát. Könnyebben lélegzik, enyhül a mellében a szorítás, a szíve is rendesebben ver. Talán nincs is olyan közel a halál.
Mosolygott: nem neki ássák hát meg a tizennyolcadik sírgödröt! Lehet, hogy részt vehet még néhány temetésen. Milyen szép is az élet.
A paprikástól talán teljesen meggyógyul. Hallott ő már ilyen csodákról beszélni. Az öreg tyúk húsa visszaadja az erejét. A gondviselés tartogatta számára ezt a tyúkot, nemhiába kerülgette tíz esztendeig.
A tűz lobogott, pattogott, vidáman duruzsolt. A korsóból ráöntötte a maradék vizet a paprikásra. Beleszórta a paprikát, s csak akkor jutott eszébe a hagyma. Azt legelőször kellett volna a lábasba vágni, a krumplit csak később, mert az addigra szétfő, mire megpuhul a tyúk húsa. Most már ezen nem segíthet. Hol volt az esze? A halálfélelem zavarta meg?
Tűnődve állt az asztalnak támaszkodva. Ha most beköszöntene a régen várt postás, hellyel kínálná:
- Üljön már le egy kicsit, úgyis elfáradt. Mindjárt kész a vacsora. Legyen a vendégem. Szereti a tyúkpaprikást? Ugyan, ha nem restelli, lépjen már el, ide a sarokra, hozzon egy liter bort. Van ott egy üveg a sarokban. Mire visszajön, tálalok...
Ezt mondaná neki. De a postás nem jött. Pedig azt is szerette volna megkérdezni tőle, mennyi a fizetése egy vasutasnak. Vasutast ugyan nem ismert egyet sem, de azt mondják, hogy Bakos János pályamunkás lett. Az olyan semmi-legény volt, a többiek félrelökdösték, lenézték, azért is ment el a faluból. Azóta kalauz is lehetett belőle vagy bakter.
Enyje, hogyan is jutott eszébe Bakos János? Hol lehet már azóta? S mi köze neki hozzá?
Megkeveri a paprikást, fölé hajol. Még nincs gőze. Rakni kell a tűzre.
Eltüzeli az ágydeszkákat a férje ágyából! Úgysem fekszik már abba senki. Van a ládában csizmakaptafa is. Kemény fából faragott. Az sem kell.
Hordja a tüzelőt. A szekrényből egy vállfát, a ládából a kaptafát. Az ágydeszka azonban meg se moccan, ránehezedik a szalmazsák, a dunyha, a sok vánkos. A bottal próbálja megmozdítani a szélsőt, lekuporog, az ágy alá mászik. Ide nem is ér már az ablak fénye, tapogatnia kell, olyan sötét van. Kezébe akad valami. Gyűszű. Mennyit kereste hat évvel ezelőtt. Ide gurult. Lám, így takarít Julis. Az ágy alját ki sem söpri.
Akkor gurult el az öléből, amikor az ingét varrogatta. Több gondot fordított még magára abban az időben. Néha gombot is varrt a blúzára. Csak a cérnát nem tudta befűzni már akkor sem a tűbe.
Régen dolgozott ennyit, de talán még soha ilyen célratörő elszántsággal. Fél óra se kell, s megfő a vacsora. Kíváncsian szaglászott a lábas fölött. Mintha már erezné az ételszagot. Vagy csak képzelődik? Nem, biztosan érzi, a gőz felcsap, fényes párával vonja be az arcát. Rotyog a krumpli, most hamvad el a kaptafa, s a lángok belekapnak az ágydeszkába. Pattog, lobog, mintha örülne, énekelne. A tűzön énekel legszebben a fa.
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Egyre erősebb a paprikás illata. Ahogy beszívja, régi emlékek ébredeznek szíve mélyén. Paprikás csirkét főzött az anyja, amikor eljegyezte Miklós János. Tarka, nagy cseréptálban hozta be az asztalra.
Emlékszik: vőlegénye nem nézett rá evés közben. Szégyenlős volt. Ő véletlenül meglökte a térdével az asztal alatt, s figyelte a pirulását. Kuncogott rajta. Apja erre komolyan ránézett. Időjárásról, termésről beszélgettek azután, a jövőről, arról, hogy malacot kell majd hizlalni, hogy legyen télire zsír, szalonna.
Az anyja hangját is hallja, messziről, fátyolosan. Egy pillanatra felvillan az arca is, szomorú kék szeme. Milyen fiatal. Zene szól, fuvola, klarinét, cimbalom hangja pityeg. Változik a kép: egyre színesebb, csak az illat ugyanaz. Sok-sok tál paprikás csirke sorakozik az asztalokon. Több mint száz a vendégek száma, fél falu hivatalos Kiss Örzse lakodalmára.
Ő csak csipegeti a csirke szárnyát, nem illik sokat enni a menyasszonynak. A bort is módjával szopogatja, megnedvesíti az ajkát, fél kortyot nyel. Érzi, piros az arca, majd kicsattan. Minden szem rajta pihen, esztendőkig mesélik majd minden mozdulatát, szétviszik szépségének hírét hetedhét faluba. Határkő lesz ez a nap, ettől mérik az időt, úgy mondják majd: “Az akkoriban történt, abban az esztendőben, amikor Kiss Örzse lakodalma volt.” Mert erre a napra mindenki emlékszik élete végéig.
Veszettül húzzák a zenészek, a klarinét hangja magasan száll, mint színes pántlika a szélben. Ha elfáradnak a zenészek, a vőfélyek rigmusa következik. Aztán ismét a zene. Poharak csendülnek, suhog a sok keményített szoknya, lábak dobbannak.
Érzi a tánc örvénylő szédületét, behunyja a szemét. Most Balogh István forgatja, aztán Bozóki János, sorra a legények. Még mindig forró szavakat suttognak a fülébe. Neki csak egy szemvillanásába kerülne, s már vinnék is, elrabolnák a fiatal férj mellől. Talán vér is folyna, tűz is lángolna, iszonyatos lánggal. S neki nincs ereje, hogy jelt adjon, gyenge nagyon, elzsibbad, görcsös szorítást érez izmaiban, merevek a lábai, sírás fojtogatja a torkát. Pedig vágyak marcangolják a húsát, kiáltani szeretne, nagyot kiáltani, hogy mindenki meghallja.
Kinyitja a szemét, férje táncol vele. Csak a pupilláját látja: milyen mély! Belekapaszkodik izmos karjába, úgy forog, hogy nem is éri lába a földet. Nincs is már a földön, karok emelik a magasba, viszik gyengéden, érzi a bajuszt az arcán, az ajkát csiklandozza. Még egyszer belenéz a mély pupillákba, s felenged benne a görcs. Kint már virrad, fáradtak a zenészek, részegek kurjongatnak az udvaron. Bár sose lenne vége ennek az éjszakának! Maradna így örökké, férjének erős két karjába zárva.
- Iccate lakodalom! - akarja kiáltani Örzse néni, de csak hörög. Beszívja még egyszer a tyúkpaprikás fűszeres illatát, kiegyenesedik, ropognak, szakadnak az izmai, aztán végigesik a konyha földjén...
8
Julis, amikor estefelé átjött, halva találta. A tűz még pislákolt a lábas alatt. A lány ijedten vetett magára keresztet, és sikongatva hívta az anyját.
- Ne ordíts, te! - tette le Kelemenné a sajtárt, mert éppen fejni indult. - Minek kell fellármázni a falut?
Átszaladt, becipelte a halott öregasszonyt a szobába, és rácsukta az ajtót. Később majd megmosdatja, és elhívja a virrasztóasszonyokat. Addig egy kis rendet tesz.
Felemelte a fedőt, beleszagolt a lábasba.
- Eredj már - szólt az ajtóban szepegő lánynak -, hívd át az apádat. Hozzon egy darab kenyeret is.
A paprikást az asztalra tette. Átjött Kelemen, s mindhárman leültek, körülfogták a lábast. Szó nélkül ettek, nem hallatszott más, csak a csámcsogásuk.
Julis néha a szoba felé pillantott. Nem a halott öregasszonyra gondolt már, hanem a legényre, akivel majd itt lakik. Az izgalomtól lúdbőrös lett a háta.
A talált pénz
Akkor látta meg, amikor a kalauz csengetett, s az első ajtó nagy robajjal becsapódott. Hátulról meglökték, de ő nem mozdult, nekifeszítette gyenge kezét az ülés támlájának. Az autóbusz egyre fokozódó gyorsasággal száguldott, néha hirtelen ívben kikerült valamit, s ilyenkor egymásra buktak az utasok. De Zsófi néni, özvegy Jankura Ádámné nem mozdult.
Visszafojtott lélegzettel meredt a lába elé. Szeme kitágult, orrcimpája idegesen remegett és gyorsabban vert a szíve. Egy kis pénztárca hevert a lába előtt, az olajos padlón, barna bőr pénztárca, amilyent a retikülökben hordanak a nők. Most eshetett ki. Zsófi néni várja, hogy valaki felkiált majd, hisztérikus jajdulással: “Jaj, a pénzem!” De senki! Már a harmadik megállót hagyja el a nehézkes testű kék autóbusz, új utasok lökdösik a hátát, egy fiatalember a helyét is felkínálta: “Tessék, néni, üljön le!”
Özvegy Jankura Ádámné nyugdíjas azonban nem mozdul. Nem hagyja a pénztárcát, mert ha ő leül vagy előrelép, akkor más is észreveszi. Nem, most már nem adja. Ó, hányszor álmodott ő arról, hogy pénzt talál. Ropogós százas bankókat számolgatott álmában, és ez olyan csodálatos és szép érzés volt. Most hagyja itt ezt a pénztárcát? Soha. Inkább lökdössék, tapossák, gázolják, nem törődik vele.
Hol is járnak? A Körutat kiáltja a kalauz, itt sokan leszállnak. Mocorognak az utasok, előrefurakodnak. A mellette álló tagbaszakadt férfi leül az üres ülőhelyre, és Zsófi néni ekkor gyors elhatározással, nagy elszántsággal lehajol. Előre elkészített zsebkendőjét a pénztárcára ejti, s azzal együtt felemeli. A szíve úgy kalapál közben, hogy majd kiveri az oldalbordáját. Szeme előtt kék és zöld karikák ugrálnak.
Szája kiszárad, cserepes, mintha lázas lenne. “Istenem, csak most segíts!” - fohászkodik magában, és engedi már, hogy lökjék, sodorják, tolják az első ajtó felé. Nincs ereje megkapaszkodni, de nem is akar. Inkább menekül innen, minél távolabb a tett színhelyétől. Görcsösen szorongatja a kendőbe bugyolált kis pénztárcát, szinte fájnak az ujjai a szorítástól. Nem, az övé ez, s nem adja! Megérdemli! Senki nem kereste. Ha felsírt volna valaki, egy szomorú asszonyi hang vagy egy ijedt szemű kislány, akkor ő sietett volna átnyújtani: “Itt van, lelkem, most láttam meg. Még jó, hogy megláttam... Tudja, milyenek az emberek!” De hát nincs károsult. Adja a ragyás arcú kalauznak? Ugyan. Ő inkább megérdemli. Neki szüksége van rá. Jön a karácsony. Ó, mi mindent vásárolhat. Jolánka kislányának megveszi azt a szép, szőke hajas babát, amit a kirakatban látott...
Már az ajtó előtt áll, s mikor az pattanva feltárul, szokatlan fürgeséggel lép le. Áll mozdulatlanul, nekitámaszkodik a villanyoszlopnak. Megvárja, míg az autóbusz továbbdöcög, úgy billeg, mint egy kövér, nagy koca. Fellélegzik. Senki nem vette észre. Most már az övé a pénz.
Körültekint, akkor látja, hogy nem is jó helyen szállt le. Még két megállót kellett volna mennie. Csak a Kálvin téren van, s ő a Gellért téren lakik. Nem baj, majd átsétál a hídon, közben itt a környéken megnézegeti a kirakatokat. Milyen élvezet ez, amikor pénze van. Eddig nem futotta semmire. Négyszáz forint öregségit kap, a megboldogult Jankura után meg kétszázat. Igaz, a lányánál lakik, de annak is csak kifizeti a kosztot. Ne mondják, hogy a nyakán élősködik. A veje így is folyton dörmög, néha hetekig nem szól hozzá.
Lám, most vehetne magának kesztyűt, vagy megvehetné azt a pepita selyemsálat, az jól menne fekete ruhájához.
Megállt egy illatszerbolt előtt. Kölni is kellene. S rúzst is vásárolhatna, hiszen nem olyan öreg ő. Olvasta az újságban, hogy francia illatszercikkek érkeztek. A hajas babát pedig nem veszi meg Jolánka kislányának. Nem az ő unokája az, a veje hozta első házasságából. Különben is, nem vesz senkinek semmit. Meg se mondja, hogy pénzt talált. Nem kell senkinek se tudni erről. Eldugja, fehérneműje közé rejti, s lassan kiszedegeti, amikor kell neki valami. Vásárol divatlapot is, úgy szereti a ruhákat nézegetni.
Megtorpant, és mélyet lélegzett, beszívta a kávé izgató illatát. A presszóból csapódott az utcára a kávéillat, nem is tudott Zsófi néni továbbmenni. Megiszik egy duplát. Habbal. Utána kér egy gesztenyepürét. Milyen régóta vágyik utána. Egyszer szólt is a lányának, vegyenek készen masszát, de az még csak nem is válaszolt. Élére rakják azok is a garast, mert új szobabútort akarnak vásárolni. Nem jut hát a szegény özvegyasszonynak semmire. No de ezután másképp lesz.
Határozott mozdulattal nyitott be a cukrászdába. Kicsit megilletődött, van már három esztendeje annak, hogy utoljára cukrászdában járt. Akkor is csak egy forintos fagylaltot evett, tölcsérben.
Leült, megrendelte a kávét, majd a pürét. Szinte elbódult az illatfelhőben. A presszógép prüszkölt, fújt, a rádióból zene szólt halkan, olyan ez, mint egy csodálatos álom. Földi paradicsom.
Hátradőlt a széken. Az ő lánykorában még nem itták ilyen szemérmetlenül a kávét. Nem is volt divatban, csak a tejeskávé, de a leányok egyedül be se merészkedtek a cukrászdába. Ő se járt soha ilyen helyekre, de neki nem is igen futotta, mert árvalány volt. Csak amikor Jankura Ádám segéd úr csapta neki a szelet. Milyen csodálatos név: Jankura Ádám cipészsegéd. Egyszer, emlékszik, nemcsak kávét ittak, két kis pohár császárkörtét is rendelt a gáláns segéd úr.
- Lelkecském - szólt csendesen, de átszellemült hangon Zsófi néni a kiszolgálóhoz, aki éppen az asztala mellett haladt el -, lelkecském, kaphatnék egy kicsi császárkörtét?
A lány megállt, meg se botránkozott.
- Meggyünk van, asszonyom és tojás! Parancsol?
- Meggyet! - nyögte ki özvegy Jankuráné.
Sokáig szagolgatta, aztán behunyta a szemét, s felhajtotta. Zsongani kezdett a vére. Olyan volt az ital, mint a tűz, nyargalt benne, szilajkodott. Micsoda illata van. Éppen olyan, mint azé a régi italé, a negyven évvel ezelőtt ivott császárkörtéé.
Emlékszik, Jankura a kezére tette a kezét, és érezte érdes ujjának súlyát. Az ujját a dikics vagdosta össze. Nem szólt semmit a segéd úr, csak rátette a kezét az ő kezére, s hallgatott hosszan. Akkor tudta meg az árva Zsófi, hogy belőle rövidesen Jankuráné lesz.
Hányszor visszaidézte már azt a régi vasárnap délutánt. Hunyott szemmel, nagy szomorúságok között, az ura sírjánál, álmatlan éjszakákon, esős őszi délutánokon. De soha még ilyen közel nem került hozzá az a régi, derűs pillanat. Fény villant a nehéz ezüsttálcán, kint, a ligetben fúvószenekar muzsikált, verebek csiviteltek, kardok, sarkantyúk pengtek, csörömpöltek, szoknyák suhogtak, tollak lengtek a széles karimájú női kalapoknál. És Jankura csendesen rátette kezét az ő kezére. A kassza meg csilingelt, csengett, ahogy blokkoltak a kontyos kisasszonyok. “Ó, kisztihand, madám, kezét csókolom!...” Istenem, negyven év!...
- Kérem - szólt rekedten -, kaphatok még?
- Parancsoljon.
Ez még erősebb, már zsibog a lába. A rádióban is hangosabb a zene, pattogóbb a ritmus. Nem, a lányának egy szót se szól. Az utolsó fillérig megtartja a pénzt. Eldugja, elrejti a fehérneműje közé, s minden héten kivesz egy tízest. Eljön ide, ebbe a cukrászdába, s meggylikőrt rendel. Mellé egy duplát. A vejét meg vigye az ördög. Majd megmondja ő neki, nem fél ő senkitől. Hiszen leadja a konyhára a négyszáz forintot, csak kettőt tart meg magának. Ne nézzék őt ingyenélőnek. Megfizeti, amit megeszik. Ha volna szívük, akkor megkérdeznék néha, hogy mit főzzenek. A kedvébe járnának. De majd ő szól. Nem hagyja annyiba. Holnap, vagy talán még ma. Vacsora után feláll, s azt mondja: “Holnap gombás szeletet főzzél, Jolánka!” S azzal kimegy.
Mosolygott s bátornak, erősnek érezte magát.
- Kisasszony, legyen szíves még eggyel. Aztán fizetek. Hozzon egy szódat is.
Milyen jó, csípős, hideg a szóda. Azt se ivott már évek óta. Holnap hozat fel két üveggel.
- Huszonegy hatvan! - tette eléje a cédulát a kisasszony a márványasztalra.
Zsófi néni elővette a táskájából a kendőbe csavart pénztárcát. Kinyitotta, s elakadt a lélegzete. Üres volt.
Hirtelen kiszaladt belőle minden erő. Jankura Ádám szőke, kövér arca is megnyúlt, elszállt az a régi vasárnap délután. Csak a keserűség maradt meg a szájában, egyre jobban érezte. Az asztalon feldőlt a pohár, és a maradék szóda ráfolyt a ruhájára.
Barackszüret
A legény akkor látta meg, amikor a dűlő végén fordult a traktorral. A dűlőn túl kezdődik a szövetkezet barackosa. Itt a talaj is más volt, megszőkítette a homok. A barackfák úgy kapaszkodtak az enyhén emelkedő domboldalra, mintha menekülni akarnának valahová. De nem tudtak menekülni, mert lehúzta, megroskasztotta ágaikat a tömött fürtökben sárguló gyümölcs.
A lányok hangos zsivajgással a túlsó oldalon kezdték a barackszüretelést, oda vitte a vontató a ládákat is. Csak egy piros szoknyás lány tévedt valahogy ide, erre az oldalra, a tarló mellé, kis kosarával. Talán, mert a többiek folyton csipkelődtek vele, azért menekült előlük.
Észre se vették, hogy Nagy Rozi otthagyta a csoportot. Ő meg örült, hogy egyedül lehet. Magas, nyúlánk, ha kinyújtózott, elérte a magasabb ágakat is. Barna arcából csodálkozó kék szem tekintett a világba, amellyel nem sokat törődött. A körülötte kavargó pletykákkal sem.
Azt terjesztette a pletyka, hogy szereti a legényeket. Látták ezzel is, azzal is, szénagyűjtéskor a szövetkezet agronómusával is, késő este a réten. Állítólag a púpos Kamenyák Teri találkozott velük, ő vitte tovább a hírt, kiszínezve, el-elfulladva. “Hallottátok? Hogy nem ég ki a szeme az ilyennek a szégyentől?”
A legény, aki már pilledt volt a tűző naptól a traktoron, felélénkült, amikor észrevette a barackosban a lányt. Nincs senki a közelben, a kukorica is magas.
A lány látta a traktorost, de nem sokat törődött vele. Szedte a barackot, a szebbeket megízlelte, közben dudorászott. Gyorsan megtelt a kosara. Letette a fa alá, kiperdült a fák közül, és néhány szál mezei virágot tépett a tarló széléről, amelyet lassan felfal a három fényes ekevas a traktor nyomában.
A legény a túlsó dűlőn akkor fordult, s nem tudott másra gondolni, csak a lányra. Felgyújtotta képzeletét Rozi rossz híre. Eddig észre sem vette. Ő külön világban élt, módos gazda volt valaha az apja, gimnáziumba járatta, de az egyetemre nem vették fel. Aztán jött a szövetkezet, belépett az öreg, és az érettségizett Csernus Imre traktoros lett. De azért csak első legény ő a faluban, megfordulnak most is utána, ha végigmegy az utcán.
Megállította a traktort, mert olyan forróság rohant rá, hogy szinte leszédült. Körüljárta a motort, mintha a szántást ellenőrizné. Fontos most ez a munka, estig szeretné befejezni, holnap már másik táblába mennek a gépek, mert ott is végeznek az aratással.
Szépen dolgozik a motor. Az ekefejek agyig süppednek a tarlóba, a hullámként hánykolódó rögök bukfencet vetnek mögötte. Élvezet a munka. De a piros szoknya őt most mindennél jobban izgatja. Ha behunyja a szemét, maga elé tudja képzelni a lányt, ruha nélkül is. Látja a szemét, hallja a hangját. Szeme búzavirág, szoknyája piros pipacs, harangként himbálódzik minden lépése után.
Nem, ezt nem lehet kibírni. Az ég laposan fekszik a tájra. Ránehezedik izzó súlyával, elönti a forró verejték. Megtörli homlokát inge aljába, aztán sietve megindul a barackos felé. A motor egyenletesen pöfög.
A lány ránézett, de cseppet sem csodálkozott. Mintha várta volna Csernus Imrét.
- Szeded? - kérdezte fojtott hangon a legény, és ő is felnyúlt egy barackért.
A lány nem válaszolt, csak mosolygott. Kissé gúnyosan.
- Te talán ki vagy közösítve? - évődött Csernus hangja. - A többiek túlnan szedik.
- Én itt szedem! - volt az egyszerű válasz, mintha azt mondta volna: “Kinek mi köze hozzá?” - Vagy nem tetszik?
- Nem azért kérdem.
- Hát?
- Csak úgy.
A lány a csendesen pöfögő traktor felé vetett egy pillantást. A legény elértette.
- Kicsit pihenhet a motor. A gép is elfárad. Akár az ember.
A lány most se szólt, mintha nem is figyelne a legényre. Nyújtózva szedett még néhány szem érett barackot a kötényébe. A kosár már tele volt.
- Vehetek én is? - kérdezte Csernus.
- Felőlem! - vont vállat Rozi. - Akár kettőt is. Csak meg ne ártson. Mert a barack könnyen megárt.
- Ha gyenge az ember gyomra. De az enyém nem.
- Akkor sok mindent kibír.
- Sokat.
Egy ideig ismét csend volt, csak a traktor pöfögése hallatszott... Később azt mondta Rozi:
- De nemcsak gyomra van az embernek.
- Szíve is - válaszolta hirtelen hévvel a legény.
A lány ezen nevetett, s Csernus sértődötten elpirult.
- Miért nevetsz?
- Tán nem szabad?
- Szabad... De a szív, az komoly dolog. Azon nem illik...
- A maga szíve! Képzelem! - A legény ekkor hirtelen mellé lépett, és fél karral átölelte. A lány ijedten lökte el magától, mintha tűzhöz ért volna. Közben kötényéből szétgurult a barack.
- Mit akar?
- Téged! - izzott a legény hangja, és szeme is áttüzesedett.
- Megbolondult? - nézett rá a lány riadtan. - Elment az esze?
- El. Aki egyszer a szemedbe néz, annak elmegy.
A lány ezen felszabadultan nevetett.
- De maga sose nézett a szemembe.
- Tudod is te azt! Törődsz is te velem. Ki vagyok én? Egy traktoros. Bizony, ha én lennék az agronómus!
A lány ajkán megfagyott a mosoly. Összehúzta a szemét.
- Menjen! - mondta kurtán. - Azonnal kotródjon innen! És szégyellje magát!
- És ha nem? - lihegte a legény, és ismét a keze felé kapott. - Ha nem megyek? Azt hiszed, nem tudom, milyen vagy? Most adod nekem az ártatlant?
Birkóztak. A szétgurult barack közé huppantak.
- Eresszen!
- Megőrülök érted!
- Kiáltok! - sikoltotta a lány, és teljes erejéből beleharapott a legény vállába.
- Te! - lendült magasba Csernus keze, hogy odaüssön, de nem tudott ütni. Gyengeség rohant rá, és teljesen elbágyadt. Csak ült a földön, a barackok között, és sapkáját porolgatta. A lány közben ferdén a legényre pislantott.
- Nem szégyenli magát?
Csernusban ismét fellángolt a vér. Már nemcsak a vágy lobbant magasra benne, hanem a megcsúfolt férfiszenvedély is.
- Én szégyelljem magam! Mit gondolsz, ki vagy te? A falu szégyenfoltja vagy!
Rozi dermedten nézte. Úgy érezte egy pillanatra, hogy az ég összeszűkül fölötte, s valami fojtogatja. Nekiugrana most, kikaparná a szemét, megfojtaná, de nincs hozzá ereje. Ehelyett csak a dühtől összenyomott barackot csapta az arcába. Csernus esetlenül törölgette, olyan komikus volt így.
- Rozi - nyögte, de a leány felkapta a kosarat, és futni kezdett. Mint a láng lobogott a szoknyája a fák között, és égett nyomában az egész határ.
A legény egy görcs fának támaszkodott. Kegyetlenül sajgott benne valami, s nem tudta hirtelenében, mit tegyen. Kiáltson a lány után, sírjon, vagy fusson ő is, amerre lát? Érezte, hogy valamit tennie kell, mert szétfeszíti, szétrobbantja a vágy. Egy ideig bambán bámult maga elé, aztán nekiugrott egy korcs fának, s vadul rázni kezdte. Úgy hullott róla a barack, mintha sárga, nagy jégdarabok vernék a határt.
Fából faragott ló
Az útkanyarból már látszott a falu. Olyan volt apró házai között magas nyakú tornyával, mint füvek és fák közé búvó fáradt madár. Felhő ült fölötte mozdulatlanul.
Az utakon lovak poroszkáltak. A kocsik után saroglyához kötött nagy tőgyű tehenek ballagtak, és néha panaszosan beletrombitáltak a csendbe.
A kocsikon vastag nyakú emberek ültek, mozdulatlan szemmel, nyugodtan, mint bögöly a ló farán. Tarka kendős asszonyok tekingettek mellettük, szatyrukat ölükben dajkálták, és belecsimpaszkodtak a billegő lőcsbe.
Egy ember bégető birkanyájat terelgetett, szakadt ruhában szaladgált a málészemű bárányok mögött, és görcsös botját dobálta a nyájból kiszaladó állatok után. Lompos, fekete kutya segített neki, a méregtől és a forróságtól felborzolta szőrét, lihegő nyelve vérvörös volt. Megugatta a kocsikat, és a saraglya után kötött jámbor tehenek lába felé kapkodott.
Két nyurga, mezítlábas legényke a piszoktól és kosztól megfeketedett hegedűt melengetett a hóna alatt. A foszlott vonóról fehér szálakban lógott a lószőr, és lengett utánuk, akár ősszel a békanyál. Sovány asszony tipegett a poros levelű fák alatt, az út pázsitos szélén. Lapos hasú zsák ült a vállán. Melléhez szorítva ócska faládát nyalábolt, amelyből ártatlan, tiszta szemével kíváncsian pislogott a világba egy tarka fejű, ideges orrú tengerimalac.
Amott hátul nagy keréken ormótlan fatákolmányt tolt a köszörűs, arca fényes volt az izzadságtól, szemét kancsal tekintettel az égnek fordította, mintha bűneit tolná maga előtt, és most azt lesné, hogy figyelik-e onnan fentről, a felhők mögül. A napon kiszáradt kerék aprókat sikoltozott és laposakat zökkent. A vándor a csordakút zöld hasú vályújában áztatta, bütykös lábát, és onnan nézte a türelmetlen felvonulást. Ő már az este ideért, és itt aludt a harmadik dűlőben, a Faragó tanyájának szalmakazlában. A vásárra indult, amelynek lármája most a füléhez csapódik. A vásártéren felállított körhinta verklije panaszosan és lihegve szuszogja a keringőket, durrognak a céllövöldék, vékony hangú sípok és rekedt trombiták kiáltoznak egymásnak, és az összeterelt állatok panaszosan fájlalják a mérges legyek csípését.
A falu riadtan lapul a lármában, csak a torony nyújtogatja a nyakát a felhő felé, amely most ébredt fel, és röstelkedve elindult útjára. A vándor is leszáll a kútkáváról, nedves lábát a fűbe törli, és lassú mozdulattal összekötözi nyűtt bakancsa görcsös zsinórját. A vállára billenti a lihegő nyelvű lábbelit és nekivág a rétnek. Megkerüli a falut, mert a faluban mérges kutyák vicsorítanak rá a kapuk alól. Átlábol egy kiszáradt árkon, és a széttárt karral szomorkodó szélmalom felé veszi az irányt.
Ismeri erre a járást. Volt itt a tavasszal, az ősszel is járt erre. Az egyik kupec, a ferde szájú Kocsicska bízta rá a teheneket, hogy hajtsa haza a vásárról. Beinvitálta a sátorba is, valami jó vásárt csinálhatott, mert mulatozni kezdett.
- Sert fizetek! - kiáltozta folyton, és a ferde asztalt roskadásig megrakták vékony nyakú üvegekkel. Később egy lábas malacpörköltet hozatott, azt mártogatták bicskára tűzött béles kenyérrel.
- Sert hozzatok! - rikoltozott Kocsicska, és sárga bukszájából az asztalra dobálta a kék hasú bankókat. - Mindent fizetek, a nemjóját!
Amikor most erre gondolt a vándor, összeszaladt a nyál a szájában. A levegőbe szimatolt, és érezte a disznópörkölt illatát, a parázson sülő húsok omlós ízét, ami a levegőben úszott, akár a könnyű mámor.
A köszörűs most ért a vásárra szörnyű terhével, és izzadt üstökét törölgette kibontott inge aljában.
A vándor benézett a sátrak alá, a lacipecsenyések környékén ácsorgott, megkörnyékezte a tehenekre alkuszó kupeceket, de nem volt szerencséje. Kocsicskát se látta sehol, a sátrakba se invitálták. A tömeg elsodorta a paprikás zsákjaik mellett kuporgó asszonyokig, aztán, mire észrevette magát, már a törökmézesek mellett álldogált. Mellettük rózsaszínű fagylaltot árult Feri bácsi.
Legtöbben a játékos sátra előtt tolongtak. Különösen a gyerekek állták körül. Volt ott minden, lobogó sörényű hintaló, kerekeken gördülő, kajla fülű kutya, gumiból készült mackó, göndör ormányú elefánt, piros arcú baba, vörös orrú paprikajancsi, sunyi szemű vén törpe, árva hamupipőke, olyan szomorú, hogy csak ránéz az ember, és menten sírva fakad. Aztán meg nevetni kell, mert bukfencet hány egy zsinórra fűzött bohóc. Csak nyomkodják és hányja a cigánykereket, sireg-forog a levegőben.
Aztán van ott egy fából faragott ló, az egész nem nagyobb, mint az ember tenyere. Piros nyereg van rajta, sárga gyeplőszárral, ezüstös zablával.
Ezt nézi most a vándor, és csodálatos érzések virágzanak ki a szívében. Milyen szép! Milyen büszkén tartja a fejét. Neki sose volt ilyen lova. A gazdag Puskás gyereknek vett egyszer a nagy hasú papája, de talán még az se volt ilyen szép. Pedig annak csodájára jártak a gyerekek az egész faluból. Igaz, ő csak a kerítés résén keresztül láthatta, nem engedték be a kapun, mert rongyos volt a ruhája. A többiek csak “mezítlábas”-nak csúfolták az iskolában. Amikor meg kimaradt, akkor elállt kanásznak, később pedig béres lett. De most nincs már munka sehol. Kószál az országban, árulja magát, de a gazdák fitymálva méregetik erejét, és nem fogadják föl.
Emlékszik, hányszor sírt gyerekkorában éjszakánként a kamrában vagy az istállóban, ahová a nagyokat csattanó pofonok után belökték aludni, hogy bár lenne neki egy ilyen csodálatos falova. Álmában sokszor látta: vágtatva száguldott végig a falun, ágaskodott, nyerített, és egyszer elgázolta a Puskás gyereket.
Két kisgyerek, aki előtte állt, szomorú szívvel továbbballagott. Hátulról valaki meglökte, már ott állt a nagy tolongás közepén, az asztal előtt. Olyan közel volt hozzá a büszke lovacska, hogy elérhette volna a kezével. Rá is mosolygott. Bókolt a fejével, és okos szemével intett feléje.
Az árus most elfordult, nem látja senki! Gyorsan felé kapott. A zsebébe gyömöszölte, és már menekülni szeretne, kifelé furakodik, hosszú karjával lökdösi maga mellől a gyerekeket, de azok rákapaszkodtak a lábára, mint a tekergő kígyók. Hideg izzadság önti el a homlokát.
- Fogják meg! Tolvaj! Fogják meg! - csattan fel a hang mögötte, s hirtelen elfogy az ereje, mintha puskából lőtték volna szíven.
Érzi, hogy izmos kezek ragadják meg, előfurakszik a rendőr valahonnan, és megmarkolja a csuklóját.
- Ő az?
- Ő! - mutat rá az árus, és öklével mellbe löki. Ő az! Láttam! A zsebébe tette! Tessék megnézni! Egy faló!
A rendőr megmotozza. Előkerül rongyos zsebéből az apró játék.
- Nohát! - mordul a rendőr, és megigazítja hasán a derékszíjat. - Megvan a jómadár! No, várjunk csak!
A vándor a földre süti a szemét. Egész sereg ember állja körül, de ő csak a toporgó cipőket és papucsokat látja.
- Gyerünk! - rikkant a rendőr. - Lódulj előre!
Az emberek utat nyitnak. A köszörűs abbahagyja a kaszadarab hiábavaló kínzását, a paprikásasszonyok kancsal szemmel felnéznek rá. A körhintán sikongatnak a lányok.
Végigmennek a községháza folyosóján, a meglazult kőkockák billegnek alattuk.
- No - mordul rá a rendőr, és belöki egy szobába. A fal mellett vaságyak sorakoznak, az ablak előtt roggyant asztal szomorkodik. Arra kerül a fából faragott ló. A rendőr nézegeti egy ideig, aztán dühbe gurul. Visszakézből hatalmas pofont csördít a vándor arcára.
Az megtántorodik, és a falnak zuhan, majd lassan lecsúszik a padlóra. Arca lüktető fájás, orrából lassan szivárogni kezd a vér. Megtörli keze fejével, és feltekint.
A ló az asztalon áll. Éppen olyan, amilyet álmában látott. Megvadulva száguldott végig az utcákon, és elgázolta a Puskás gyereket. Most meg őt tiporta a földre. Lám, milyen ez a ló. Akár az élet...
Szipogott. A rendőr járkált a szobában, reccsent lépte alatt a korhadt padló.
- Nohát! - mordult felé. - Ezt megkapta, ugye? De ez még semmi! Majd az őrmester úr!
Megállt előtte, a vándor csak szipogott.
- Fájt?
- Megszoktam - mondta csendesen, és megtörölte az arcát.
- No - csak nem sír? - fogta halkabbra a hangját a rendőr. - Mint egy gyerek...
Előkotorta zsebéből a gyűrött cigarettadobozt.
- Osztán mit lopott még?
- Semmit - jajdult fel a vándor hangja.
- Semmit?
- Nem.
- Pénzt se?
- Azt se.
- Soha?
- Soha.
Ismét járkálni kezdett a rendőr a szobában. Később megállt előtte, és azt mondta:
- Keljen már föl!
A vándor felállt a padlóról.
- Gyüjjön ide.
A vándor megindult felé, és megállt mellette.
- Tényleg nem fáj?
- Nem - mondotta, és rávetette két szelíd szemét. - Amikor béresgyerek voltam, sokat kaptam. A gazdától. Sokszor vacsora helyett is csak pofont adott.
Hallgattak egy ideig, aztán azt mondta a rendőr.
- A ló.
- Igen - válaszolta a vándor. - Szép ló.
- Osztán minek? - buggyant fel ismét a kérdés a rendőrből. - Minek ez magának?
- Nem tudom - sütötte le a szemét a vándor... - Csak szép... Nekem sose volt. A Puskás gyereknek vett az apja egy nagy hintalovat. Engem nem engedtek be, mert mezítlábas voltam.
A rendőr krákogott. Eszébe jutott, hogy őt is mindig mezítlábasnak csúfolták. Aztán a gazda, is sokszor pofon ütötte béreskorában. Most meg itt eszi az ő kenyerüket és szolgálja őket. A nagygazdákat és az urakat. Pofon ütötte ezt a szegény embert is.
A nyitott ablakon át beáradt a virágzó hársfák illata. A rendőr krákogott, majd az orrát fújta. Mérgesen, szinte dühösen mondta:
- Menjen!
A vándor szólni akart, hebegett, de a rendőr intett a kezével.
- Gyorsan hordja el magát!
Kinyílt az ajtó, majd félénken becsukódott. A folyosón kalimpáltak lábai alatt a kövek. Most ért ki az utcára, most haladt el az ablak alatt.
- Heeej! - szólt ki a rendőr, és a vándor sunyítva az ablakhoz sompolygott. - Itt van - lágyult el a hangja. - Vigye a lovat is! Magának adom!
A rendőr néz utána. Úgy érzi, hogy most ő is visszaadott egy pofont. Azoknak, akik annyiszor megütötték.
Egy kanál méz
Napok óta be vagyok már zárva, a türelmetlenség fojtogat, akár a vizes borogatás. Orvosságszag, lázmérő, kiskanál. Unom magam és az egész világot. Forrón lüktet a halántékom, és megduzzadt a mandulám is.
Mindent megpróbáltunk már, gargalizálást, gyapjúsálat, kamillát, égetett cukrot, alkoholt.
- Talán egy kis mézet! - adja valaki a jó tanácsot.
- Az ám! Méz - kapaszkodok bele. Otthon jártam a nyáron, s hoztam egy bögre mézet, anyám adta, mert mindig jó, ha van a háznál. Anyám méze biztosan meggyógyít.
Vastagon csorog a kanálról, érzem a számban az ízét, aztán behunyom a szemem. Arra gondolok, hogy anyám kis méhei hordták össze a nyáron. A kertből, a diófa mellől röppentek fel zümmögve, bejárták a környéket, s megpihentek a rétek virágain.
Ahogy szétárad bennem a méz íze, a hazai rétek és virágok illata, egyszeriben feledem a kínt. Pillanatok alatt kiszakadok önmagamból, a priznicből, ágyból. Hol járok már, milyen messzi futok! Látom a kertet, az utcát, a faluvégi rétet. Az út mentén vastag törzsű nyárfák zúgnak folyton, és villog a levelük. A rét közepén, a gyalogút mellett pedig ott áll a régi csordakút...
Alkonyattájt, amikor a csorda ezüstös port kavarva hazavonult, mi, faluvégi gyerekek, mindig ennél a csordakútnál találkoztunk. Ez a korhadt kávájú kút volt a várunk, s benne én voltam a kapitány. Szőke hajú, szeplős kis kapitány, aki mezítláb szaladtam ide minden alkonyatkor, elszökve otthonról, hogy részt vegyek az esti zászlófelvonáson.
A zászló pedig Balog Kati szalagja volt. A ritka fogú, copfos kis Balog Katié. Nem selyemszalag, csupán egy rongydarab. A zászlófelvonás úgy történt, hogy felhúztuk a vödröt, és erre a kútágas hátsó vége, amelyen nehezéknek tégladarabok és más súlyok függtek, majd a földig ereszkedett. Rozsdás drót tartotta össze a nehezékeket, annak a végére csavartuk a szalagot. S amikor a vödröt visszaeresztettük a kútba, a kútágas magasra csapódott, s lobogtatta a szél a vár zászlaját.
Láthatta, aki akarta, már messziről.
Emlékszem, egy viharos nyári alkonyon csak ketten voltunk a kútnál Katival. Bakos András a kis húgára vigyázott, nem jöhetett, Góbor Matyi meg kapálni volt aznap az anyja helyett, fél napszámért.
Az égen felhők gyülekeztek, és villámlott is messzi. A mennydörgés félelmetesen visszhangzott a réten. Kati szorosan mellém állt.
- Félsz? - kérdeztem remegő hangon, mert nekem is összeszorult a torkom, s legszívesebben hazafutottam volna.
- Félek - suttogta Kati, és lesütötte a szemét. Két vékony varkocsa a mellén pihent, egyikbe kék rongydarab volt belefonva. A zászló. De felvonására már nem került sor aznap. És soha azután. Megszeppenve álltunk a kút kávája mellett.
- Mellettem is? - dobogott hevesebben a szívem. - Mellettem is félsz?
Némán intett nemet a fejével.
- Mert én megvédelek ám! Mindenkitől! - karoltam át.
- Esküdj meg! - kapaszkodott belém. - Esküdj, hogy megvédesz!
- Esküszöm! - emeltem fel jobbomat a magasba, ahogy a nagyoktól láttam. - Tűztől, víztől, mindenféle veszedelemtől!
- És a fiúktól is? A Karcsitól?
- Esküszöm!
- Nem engeded, hogy csúfoljanak?
- Nem engedem!
Egy ideig csak nézett rám, zengett felettünk az ég, aztán kioldozta hajából a kék ruhadarabot.
- Akkor ezt neked adom. Örökre. Nem kell soha visszaadni!
- Soha?
- Nem. És megcsókolom a homlokodat.
Lehajtottam a fejem, hogy elérjen az ajka a homlokomig. De mielőtt még rálehelte volna a csókot, suttogva megkérdezte:
- Ugye, a Bundást is megvéded?
- Bundást is! - ígértem nagylelkűen védelmet Katiék sánta kutyájának is a viharos alkonyatban. S akkor, amikor megcsókolta a homlokom, valóban úgy éreztem, hogy mindenki ellen meg tudom védeni. Az egész világgal szembeszállók, senki se merje többé Balog Katit bántani.
Másnap iskolába menet az olvasókönyv lapjai közé préselve vittem a kék szalagot. A vár zászlaját. Óra alatt néha lopva megnéztem. Szünet közben el is büszkélkedtem vele. Így történhetett, hogy Karcsi fülébe is eljutott a dolog. Karcsi felettem járt egy osztállyal, vékonyabb volt, mint én, de fürgébb, bátrabb. Elszánt fiú hírében állott. Minden kislányt megzavart az utcán, s ha utolérte őket, meghuzigálta a hajukat.
Amikor az utolsó óra végén a csengetésre kipattant az ajtó és kirohantunk az utcára, Karcsi már várt. Öt-hat kíváncsi fiú fogta körül, egyikük, a kis Morvai, szélesen vigyorgott.
- No, te híres várkapitány! - kiáltotta felém, és én abban a pillanatban elhatároztam, hogy elfutok. Úgy tudok futni, hogy sosem ér utol ez a hórihorgas Kelemen Karcsi.
Aztán mégsem futottam el, mert abban a pillanatban a túlsó oldalon feltűntek a lányok. Balog Kati sietve, piros arccal igyekezett felém, s megállt mellettem. Most már nincs menekvés. Meg kell verekednem.
- Te hencegő! - kiáltotta felém Karcsi, de én abban a pillanatban már meglódultam. Mint a faltörő kos, fejjel rohantam neki. Félreugrani már nem volt ideje, mindketten a földre hemperedtünk, s ütöttük, rúgtuk, haraptuk egymást. A gyerekek körülfogtak bennünket, Karcsi barátai közül valaki be akart avatkozni, nyilván ellenem, de Kati nem engedte. Sikoltott a hangja, mint a harci riadó.
- Ne nyúljatok hozzá! Hagyjátok! Az igazság győz!
Hogy melyikünk oldalán állt az igazság, ki tudná azt? Egy bizonyos, Karcsi ügyesebb volt, s maga alá gyűrt. Utolsó erőm összeszedve megpróbáltam torkon ragadni, de a kezembe harapott. Aztán egy óvatlan pillanatban kisiklottam alóla, felugrottam, de elfutni már nem tudtam, valaki elgáncsolt. A következő pillanatban ismét a mellemen térdelt.
- Hencegő! - kiáltotta közben. - Vegyétek el tőle a zászlót!
Hárman is ugrottak földre dobott táskámhoz, előcibálták a könyvet, kipördítették belőle a szalagot, és Karcsinak adták.
- Ide nézzetek! - lengette meg a feje fölött, majd futni kezdett vele az akácok alatt. Mindenki utána tódult, harsogott az egész utca diadalmas kiáltozásuktól.
Én tépetten, kócosan szedtem össze könyveimet, majd leporolva a ruhámat, vérző orral igyekeztem minél távolabb osonni a gyászos helyről.
A sarkon utolért Balog Kati. Egy ideig szó nélkül lépkedtünk egymás mellett. Én kerültem a tekintetét, ő meg nem tudta, hogy is kezdje.
- Adok én neked szebb szalagot, ha akarod - vigasztalt.
Gyorsabban lépkedtem, s nem szóltam. Éreztem: soha semmi nem mossa már le rólam a gyalázatot.
- Selymet - folytatta. - Zöldet vagy pirosat... Mire erre se válaszoltam, megfogta a kezem.
- Tudod, előfordul az, hogy nem mindig az igazság győz! Ezt elhiheted nekem!
Nem bírtam tovább, elfutottam. Könnytől égő szemmel rohantam a fák alatt, csattogott meztelen talpam a földön. Aztán sokáig nem mentem a csordakúthoz. Egy év múlva meg elkerültem a faluból, gimnáziumba írattak.
Hová lett a szeplős Balog Kati, ki védte meg tűztől, víztől, mindenféle veszedelemtől, ami az életben leselkedett rá, ki tudja? Elkerültem a faluból, nem találkoztam vele többé, de két vékony varkocsát, ritka fogát, remegő pilláit most is látom. S látom a kutat, a zászlót, s érzem a régi csókot a homlokomon. Visszalengett emlékemben a méz ízén az a régi viharos alkonyat. Hány vihart értem meg már azóta, hány nőnek ígértem védelmet, s hányszor futottam el gyáván, ha verekedni kellett? S ma már az se vigasztal, hogy nem mindig az igazság győz.
Nem vigasztal, mert mire ezt belátja az ember, akkorra lassan megöregszik.
Nem esett a hó
Izgatottak voltunk, mint a csivitelő kis verebek, amikor először repülnek ki puha fészkükből. Karácsonyi szünetről jöttünk az iskolába, furcsa bizsergést okozott bennünk az olajos iskolapadló szaga. Meg aztán az ünnepekre való hosszú várakozás is csak most oldódott fel igazán, amikor már birtokában volt mindenki a várt ajándéknak.
- Nézd csak! - ugrott a pad tetejére Kővágó Jóska. - Színes és forog!
Néztük ámulattal. Valami volt a kezében, piros-zöld festékkel kifestve, s ha lóbázta, valóban forgott. Öregapja csinálja, könnyű neki, mert ács az öregapja.
- Én szánkót kaptam, apám faragta! - kiabálta folyton Bernát Karcsi, és sorra járta a padokat, de ezt senki se hitte. Hogyne, egy valódi szánkót!?
- Én meg pantallót - mutogattam új nadrágom, s ez igaz is volt, nem hazudtam. A karácsonyfa alatt találtam, volt a zsebében három szem dió is meg egy alma. A diókat kifúrtam, és zsinórra fűztem, az almát még aznap este megettem.
Zsibongott a kis falusi tanterem, a harmadik osztály. Fiatal, sovány, szemüveges tanító vesződött velünk, csendes hangú ember volt. Néha köhögött, elővette a zsebkendőjét, és elfordult a kályha felé. Oda szokott ülni, a kályha mellé, mert mindig fázott.
Amikor csengettek azon a napon, akkor is oda ment, ahogy benyitott. Melengette a kezét, aztán azt mondta, vegyük elő a füzetünket. Dolgozatot írunk. Mindenki leírja, milyen volt a karácsony estéje.
Csattogtak a tolltartók födelei, suhogtak az irkalapok. Negyven kerek fej hajolt a pad fölé, s negyven kis nyelv kísérte a tollak bizonytalan mozdulatát. Mert tollal írtunk már akkor, tintával.
Kint köd volt, az ablakokon pára. A nagy kályhában piros nyelvével suhogott a tűz. A tanító ült a széken, a meleg sarokban, nézett bennünket, és azt mondta:
- Ha valaki kérdezni akar valamit, nyújtsa fel a kezét.
Az óra vége közeledett már, amikor Berta Pali felnyújtotta tintafoltos ujját.
- Tanító úr!
- Mit akarsz, fiam?
- A Bakos Andris hazudik!
Árulkodó, csúfolódó volt a hangja. Bakos Andrissal egy padban ült.
- Hazudik? - kérdezte a tanító, és felállt.
A sok toll abbahagyta a körmölést. Egy tintásüveg felborult, és csepegve folyt a tinta a padlóra. Mindenki Bakosra nézett.
- Igenis, hazudik! - folytatta vékony hangon Berta Pali. - Amit ír, abban hazudik. Én belenéztem, hogy mit ír, elolvastam.
A tanító tétovázva állt egy ideig, aztán szigorú hangon szólt:
- Bakos! Igaz ez?
Bakos felállt, szorongatta kezében a tollat, de nem nézett fel. Vergődött, arca piros lett, aztán sápadt, szinte fehér, mint a kréta. Borzas volt a haja és hosszú, kabátja gallérjára lógott.
- Nem igaz - mondta végül rekedten, és dacosan felcsapta a fejét. - Nem igaz! Úgy volt az, ahogy leírtam.
- Olvasd csak fel, fiam! Hangosan... - enyhült meg a tanító hangja.
Csend volt. Csak a tűz duruzsolt. S a csendből, a mélyről vékonyan, erőtlenül tört fel a szó. Bakos olvasott.
“Akkor este én tiszta ruhába öltöztem, és leültem a kisszékre a cserépkályha mellé. Meleg volt a szobában. Nagymama a karosszékben ült, csipkekendő volt a fején. Anyukám behozta a konyhából a süteményt. Fehér abroszt terített az asztalra. Vártuk apukát. Egyszer csak gyün apuka, kinyitja az ajtót. Tele volt a keze csomagokkal, hozta a sok ajándékot. Fényes, új csizma volt a lábán, kötött kesztyű a kezén, és új kabátján, a prémen hó csillogott...”
- Nem igaz! - szólt közbe Berta kajánul. - Hazudik, tanító úr, hiszen nem is esett a hó karácsony estéjén. Hazudik a Bakos.
- Csend! - ripakodott rá a tanító hangja, s erre még pisszenni se mertünk. A tanító odament Bakoshoz, megsimogatta a fejét. Puhán, gyöngéden.
- Nem esett a hó, fiam - mondta, s visszament a kályha mellé. Nem szólt többé, a következő órán is csendes volt. Sokszor az ablakhoz ment, homlokát az üveghez nyomta, és az utcára nézett. Azt hittük mi akkor, hogy a havat keresi. Pedig hogyan is látná a havat, amikor csak köd van és sár odakinn az utcán.
Beleragadt a cipőnk, bakancsunk, amikor hazafelé mentünk. Pedig a fal mellett lépkedtünk, kettes sorban, párosával, ahogy kellett. A tanító is velünk jött. A sarkon, ahol neki jobbra kellett volna mennie, mert arrafelé lakott, megállított bennünket.
- Bakos! - mondta. - Gyere csak ide, fiam.
Bakos kivált a sorból. Vászontarisznyája volt, abban hordta foszlott könyveit, a tolltartót, s volt néki egy csigája is, én tudtam róla.
- Merre laktok? - kérdezte a tanító, és a vállára tette a kezét.
- Mi az utca végin, tanító úr. A gyepsoron.
- No, éppen arra megyek. Elkísérlek. Otthon van most apád?
- Fát vág az erdőben - szepegett a gyerek, s gyorsan szedte a lábát a tanító mellett. Néha megcsúszott a sárban, a tanító a kezét nyújtotta neki. Összekapaszkodtak, úgy mentek a csupasz, ködtől könnyező fák alatt.
A falu végén állt Bakosék háza. Nem volt kerítése, egyik ablakát rongyokkal tömték be, hogy kirekesszék a hideget. A tanító benyitott, és megállt az ajtóban. Rossz kis sámlin ült a nagymama, rojtos kendőbe bugyolálva. A lábán zsákdarab. A cserépkályha helyett egy kis dobkályha álldogált a sarokban. Mellette elferdülten, kifelé hajló szárral egy pár feslett csizma szomorkodott.
A gyerek anyja ijedten jött be, hajlott volt a háta, a sok mosástól. Foltos kötény lógott előtte.
- Jó napot - köszönt a tanító melegen. - Én vagyok Andris tanítója.
- Csak nincs valami baj az Andrissal? - kérdezte az asszony, és szomorú volt a hangja.
A tanító ránézett a gyerekre, akinek teleszaladt könnyel a szeme. Keserűség marta a torkát, és a szívét szégyen kaparta. Ha most elmondja a tanító, hogy ő mit írt! Istenem, csak el ne mondja!
A tanító azonban csak azt mondta halkan:
- Nincs semmi baj, Bakosné. Errefelé jártam, és benéztem magukhoz. Már megyek is. Gyere, fiam, kísérj el egy darabig.
A gyerek lehajtott fejjel lépkedett mellette. Kiskabát volt rajta, ezt csak most vette észre a tanító. Vékony, kopott kiskabát, aminek rövid és rojtos az ujja.
- Nem fázol? - állt meg. - Menj vissza, fiam. Hideg van... És máskor ne szégyelld magad... Mert előfordul, hogy nem esik a hó. Miért írtad?
A gyerek nézett rá egy ideig, fénylett a szeme, tüzelt az arca, és azt mondta áhítatos, szép hangon:
- Mert én úgy szerettem volna, tanító úr. Úgy szerettem volna.
*
Ez a régi karácsonyi történet, ami igaz volt és így történt, onnan jutott eszembe, hogy találkoztam a minap Bakos Andrással a körúton. Meleg, prémes kabát volt rajta, s nagy pelyhekben hullott a hó.
Isten veled, kapitány!
1
Az asszony fellélegzett, amikor az uszály megmozdult. Kitekintett az ablakon: egy darabka eget látott, az is kormos volt a csepeli gyárak füstjétől. Hallotta a part távolodó zaját; kíséri egy ideig a város halkuló lármája, aztán nem hall majd hetekig mást, éjjel-nappal csak a víz zubogását az uszály oldalán.
Egy másik élet kezdődik most, amit nem szeret. Rabnak érzi magát az uszályon, be van zárva a négy deszkafal közé, a háromszor-három méteres szobába, s nincs semmi más, csak ez a szoba, az egész világon nincs semmi más.
Csapdossák a hullámok az uszály oldalát, néha remeg, nyikorog az uszályra erősített építmény, az uszálykormányos lakása, háza és otthona. S remeg benne az asszony is, az uszálykormányos felesége.
Ilyenkor jó, amikor a hajó elindul, aztán jó éjszaka is, ha mennek, mert akkor a kormánynál kell állnia a férjének. Gyűlöli a férjét, szinte remegés fogja el, amikor meghallja közeledő lépteit. Bozóki rendszerint a térdével löki be az ajtót, s megáll esetlenül, ferde nyakkal, lógó nagy mancsokkal. Megáll, s nézi, gyanakodva, szimatolva. Ilyenkor, tele indulattal, szenvedéllyel, szinte összemorzsolja a karjában. S nem beszél. Nem szól napokig, csak jön-megy, nyikorog léptei alatt a deszka, aztán a lépcső. Innen a szobából tisztán hallani, ahogy forgatja az uszály nagy kormányát. Ezek nyugalmas percek.
Az asszony ül az ágy szélén, az ablak felé fordított arccal. Mindig fáradt, ha messzi útra indulnak. Pedig őt nem érdekli az út; neki mindegy, hová mennek. Ha kimozdul a szobából, akkor se megy le az uszályról soha. Őt nem érdeklik idegen kikötők, kocsmai tivornyák, ismeretlen városok zegzugos utcái. Pedig utálja az uszályt is, a börtönét, ezt a kalitkaszerű szobát. Vergődik, akár a fogoly madár. De ha kirepülne, vajon hová menne?
Lassú mozdulattal felállt, rendezgetni kezdett a kis szobában. Éppen csak annyi hely van, hogy meg tud fordulni. Ágy áll a sarokban, a vele szemközt levő falnál szekrény, az ajtó mellett tűzhely, a szoba közepén asztal két székkel. Ez az egész. Összehúzható ócska függöny az ablakon. Minek rá rendes függöny? Ki látja? A férje? Uszálykormányos. Szabad idejében berúg, nagyokat nevet, durván röhög, nyál habzik a szája szögletében. Undorodik tőle. Utálja. Mindent utál, csak a vizet nem. Azt szereti. Nem tudja, miért szereti, hiszen az is idegen, két éve ismeri csak a Dunát. Amióta Bozókit, a férjét. Talán ha nagy mező közepén, erdő szélén laknának, akkor más volna. De így sose lehet tőle távol. Folyton figyeli, mint a vizsla. Vigyáz rá. Féltékeny. Halálosan féltékeny. Egyszer talán megöli egy éjszaka.
Beleborzong ebbe a gondolatba. Aztán kilép a bódé elé. A teknőt már előkészítette, kimos néhány apró fehérneműt. Közben úgy helyezkedik, hogy előrelásson, a vontató felé. Kétszáz méterre lehet a vontató, nincs senki a fedélzetén. A víz csendes, a drótkötelek megfeszülnek, a hajó kéménye fekete füstöt ereget. Mindkét oldalon nesztelenül suhan a part. Mintha az uszályok állnának, és a part úszna lassan a fákkal, a kis házakkal és a réten legelő tarka tehenekkel.
A nyári nap fényét hatalmas tükörként verte vissza a víz. Az asszony lassú, kényelmes mozdulatokkal dolgozott, mint akinek nem sietős a munka. Az sose sietős a hajón élőknek. Különben sincs sok dolga. Percek alatt kitakarít, aztán megfőzi az ebédet, két napra előre.
A vontatón külön főznek, ott szakács van, de az uszályra nem hoznak át ebédet soha. Bozóki uszálykormányos nem is akar azokkal közösködni. Nem mintha sejtene valamit. Nem tudja ő a felesége titkát, hogy kétszáz méterre az uszálytól él a szerelme, a vontató gépésze. Legényember a gépész. Egyszer találkoztak csak ők ketten a galaci kikötőben. Egy éjszaka. Tavaly nyáron. Akkoriban került a legény a vontatóra. Zivatar volt, a robbanó feszültséggel telített levegőben villámok cikáztak. S ő akkor a gépészé lett az olajos hordók tetején, a kikötői raktárban. Férje közben részegen aludt.
Felegyenesedett a teknő mellett, feltekintett a kormánykabinra, miközben arra a régi csókra, ölelésre gondolt, és beleborzongott.
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A két óriási dugattyú csaknem nesztelenül siklott olajos ágyán. Gerendás gépész, Bozókiné szerelme a vaskorlátnak támaszkodott. Érezte a hajótest remegését, amelyet egész teste, minden izma átvett. Jó érzés volt. Hatodik órája mennek már teljes gőzzel, négy uszállyal, mezőgazdasági gépeket szállítanak Bulgáriába. A gépész rágyújtott, aztán kinyitotta a kazánház ajtaját, és beszólt:
- Pihenjen már, Pista bátyám!
- Ideje - dörmögte az öreg fűtő, és letette a lapátot. Közel járt a hatvanhoz, deresedő haját, lógó bajuszát és izzadságtól fénylő arcát belepte a szénpor.
Keze fejével megtörölte a homlokát, és az üvegért nyúlt. A vizet a szénre köpte.
- Majd hozok frisset - nyúlt az üveg után a gépész. - Addig figyeljen bent.
Előkotorta zsebéből a cigarettásdobozt, megkínálta az öreget, majd felkapaszkodott a meredek lépcsőn. A fedélzeten megcsapta a friss levegő; behunyta egy pillanatra a szemét, mert erős volt a vízről visszaverődő fény. Ordas alatt jártak. A kapitány ingre vetkőzve pipázott a parancsnoki hídon. Amikor meglátta a gépészt, odaszólt:
- Azt hiszem, nem nyernénk meg a kék szalagot!
A gépész felnézett rá, s nevetett.
- Vén már ez a Tahi, kapitány úr!
- Azon maga is szívesebben lenne gépész, mi? - mutatott a pipaszárral egy szovjet motorosvontató felé, amely felfelé erőlködött a Dunán.
Hallgattak. Egy ideig mindketten a motorost figyelték. Aztán a gépész friss vizet töltött az üvegbe, és a fedélzet korlátjának dőlt. A harmadik uszályt figyelte, amelynek fedélzetén ruhát teregetett az uszálykormányos felesége. Piros kötény volt előtte. Az asszony is észrevette őt, de úgy tett, mintha nem látná. A gépész azonban tudta, hogy látja, és talán a ruhát is azért teregeti meg a szoknyáját is azért tűrte fel, mert várta, hogy ő feljöjjön a fedélzetre. Közel egy esztendeje tart közöttük ez a játék, de csak egyszer jutottak el odáig, hogy pár percig egyedül maradhattak egymással: Galacon. Az asszony férje, az uszálykormányos, nagyon nyitva tartotta a szemét. Nem gyanakodott különösképpen senkire, de végtelenül féltékeny természetű volt, azért nem hagyta otthon soha az asszonyt. Rozi fiatalabb volt a férjénél, legalább tizenöt évvel fiatalabb, mert Bozóki már közel járt az ötvenhez. Vékony, harcsabajuszú férfi, gyérülő hajjal, merész sasorral és erősen előreugró állal. Vad a tekintete, s nem barátkozik senkivel. Úgy tartja a feleségét az uszályon, mint ketrecbe zárt ritka madarat. Senki sem tudja, hol találta ezt az asszonyt, azt is mesélték, hogy nem is felesége, meg hogy talán cigányasszony, mert fekete a bőre, szinte olajosan fénylő.
Gerendás gépész miatta maradt a Tahin. Egy esztendővel ezelőtt került a hajóra néhány heti kisegítő munkára. Később elmehetett volna nagyobb vontatóra, személyhajóra is hívták, de ő inkább az asszony közelében maradt.
Háromszáz méternyire van a gőzöstől a harmadik uszály, de még így is úgy érzi, hogy felforr a vére, ha a ruhát teregető asszony karcsú alakjára tekint. Nem tudja róla levenni a szemét, fejét féloldalra hajtja, szája cserepes és nehéz sóhajokkal lélegzik.
A sóvárgás és a nap elbágyasztotta. Húzott a kezében levő üvegből. Közben a víz is megmelegedett. Áthajolt a korláton, és a Dunába öntötte. Tartotta az üveget lefelé fordított szájjal, kotyogott a kezében. Lassan ismét a vízcsaphoz ment, az asszony még mindig teregetett, de már nem volt ruha a kosarában. A törülközőket igazgatta a kötélen, ő is az időt húzta. Aztán hóna alá kapta a kosarat, és az uszály végén levő kis szoba felé tartott.
Gyenge szellő osont a víz felett, meglebbentette a tarka fehérneműt. Az uszálykormány mögött élesen rajzolódott a napsütötte vízre Bozóki alakja. Nem mozdult, mintha kőből faragták volna.
- Magyar parton még kikötünk? - kérdezte a kapitánytól a gépész.
- Mohácson.
A fűtő kiitta a fél üveg vizet, de látszott, hogy szomját ez sem nagyon enyhítette. Olyan a kazánház, mint a pokol, forró a levegő, csak nyitott szájjal tud lélegezni.
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Régi szokás, hogy a hosszabb külföldi útra induló vontatón a kapitány vendégül látja a személyzetet az utolsó hazai kikötőben. A Tahi kapitánya sem vonta ki magát ez alól, különben is Csala János szerette az embereit, és a borozgatást sem vetette meg. Öreg folyami róka volt, aki vérbeli tengerésznek tartotta magát, olyannak, mint a nagy tengerjáró gőzösök parancsnokai. Külsőben és viselkedésben is utánozta őket, szakállat növesztett, pipázott, pálinkát ivott, és nagyokat köpött káromkodással fűszerezve. S keveset beszélt. Csak néha szólt, az is morgás volt. És soha nem a kérdésre válaszolt, mellébeszélt, de olyan bölcsen, hogy el lehetett gondolkozni a szaván.
Amikor Mohácson kikötöttek, magára öltötte jobbik hajóskabátját, megsimogatta a szakállát, és azt mondta:
- Teljes gőzzel utánam!
Egyenként követték. Az irányt mindenki tudta: a halászcsárda. Ott ittak mindig, amikor Mohácson jártak. Külön asztaluk volt. Pénzük is akadt bőven, mert a külföldet járó hajósnak mindig van pénze.
A kapitány egyedül indult el, a kormányos öt perc múlva követte, majd a többiek is szállingóztak. Uszálykormányosok, vitorlázók, fedélzetmesterek, végül a gépész is elkészült. Forró vízben lemosakodott, tiszta inget és vasalt vászonnadrágot húzott.
- Maga nem jön? - kérdezte a fűtőt.
- Fenét - legyintett az öreg. - Hajnalra megint kelnem kell. Alig állok a lábamon. Nem való ez már nekem. Ideje volna, hogy nyugdíjazzanak.
A gépész tudta, hogy most mi következik. A kert, a kis lugas Hartán, fél hold kukorica, egy tehén, hízók az ólban, s verbéna meg estike a ház előtt. Mindennap elmondja az öreg. Ezzel fekszik, s ezzel ébred. S olyan szépen tudja mondani: vérbéna. Ével. Kilátástalan eset: sosem lesz belőle hajós. A jó kereseti lehetőség csábította hajóra, még fiatal korában, s aztán itt ragadt. Fűtő már harminc esztendeje, tíz vontatón szolgált, bejárta az összes dunai kikötőt, de egyiket se látta. A vizet is csak be- és kiszálláskor.
- Akkor majd hozom a porciót - vetette oda a gépész, mert mindig ezzel búcsúztak. A porció egy fél liter pálinka volt. Ez kijárt Pista bácsinak minden kikötőben. Hogy mikor itta meg, azt Gerendás nem tudja, sose látta inni, sose volt részeg az öreg. Cigarettázni is csak akkor szokott, ha megkínálták. - No, itt is van még három Kossuth - dobta az olajos kisszékre gyűrött cigarettásdobozát, s fütyörészve felkapaszkodott a létrán.
Alkonyodott már, a szigeten most kötött ki a komp, szekereket vitt, egy ló nyerített félelmében. A Tahi a dokknál állott, a három uszály szorosan a part mentén. Gerendás szemügyre vette a harmadikat, az uszály fara három méterre sem volt a parttól, a parton pedig szurokba mártott talpfák álltak gúlában. Elmosolyodott, és vidáman indult a halászcsárda felé.
- Még egy poharat - intett Demjén, a másodkormányos, amikor belépett. Pálinkát ittak, s roston sült halat majszoltak. Ez csak a bemelegítő. Később majd telerakják az asztalt sörösüvegekkel és a kapitány túrós csuszát rendel. Ez így szokás, mert Csala kapitány szereti a túrós csuszát.
- A nyavalya törje ki az ilyen ócska bárkát - kezdte valaki, de a többiek nem figyeltek rá. Nekik végeredményben mindegy, hogy milyen az a hajó. Úszik. Hogy lassan halad? Hát nekik van idejük.
- A víz a legerősebb dolog a világon! - mondta a kapitány, és ivott. Ezt többször is elmondta napjában. S volt ennek a kijelentésnek valami mélyebb értelme is, de ezen nem gondolkoztak. - A hajósok olyanok, mint a madarak - folytatta, és ismét ivott. - Régen, fiatal koromban azt mondta egyszer egy kormányos, mindennek van gerendája végeredményben, de a víznek nincs.
Demjén, a másodkormányos feltekintett, egy vékony halszálka pillegett az állán, és azt mondta csendesen:
- Fenét!
Nem lehetett tudni, hogy a kapitány hirtelen támadt bőbeszédűségének vagy szokatlanul a tárgyhoz vágó értelmes mondatainak szólt-e ez a kijelentés, vagy pedig csak úgy mondta, szokásból.
A gépész felhajtott egy pohár pálinkát, és ropogtatta a száraz halat. Fél szemmel Bozókira tekintett, az uszálykormányosnak már véres volt a szeme az italtól. Mindenki tudta róla: nem tud ellenállni a pálinkának. Elég, ha a szagát megérzi, elveszti az eszét, iszik, amíg csak bírja. Most tarthatott a negyedik pohárnál. Később majd tátva marad a szája, aztán a könyökére billen a feje, de iszik rendületlenül tovább. Végezetül majd visszaviszik a hajóra. Reggelre, amikor indulnak, kutya baja.
A gépészt úgy égette az ital, mint a tűz. Nem való ilyen meleg időben a pálinka. De hát a többiek kedvéért!
Rágja a halat, közben tovább figyeli az uszálykormányost. Úgy látja: elég már neki az ital. Elmosolyodik. A kapitány észreveszi a mosolyt, kiveszi a pipát a szájából, szólni akar, de meggondolja, ismét visszateszi, ráharap a pipaszárra, iszik, végigsimít a szakállán, böffent egyet, újból kiveszi a pipát a szájából.
- A félelmetes külsejű halak a legveszélytelenebbek - mondja végül. - Lehet, hogy ezek más halak szemében nem is félelmetesek, csak mi látjuk olyanoknak. Nem?
Senki se hallgat rá, itt ő nem Csala kapitány, hanem egyszerű ivócimbora. Csak akkor kapitány, ha a hajóra lépnek. Aztán a halak lehet hogy nem is látnak, vélte Demjén kormányos, s intett a felszolgálónak, hogy jöhetnek a sörök és a túrós csusza.
- A pálinka nyomorba dönt - mondta unottan és rekedten.
- Hülyeség! - szólal meg Bozóki hirtelen. - Én csak akkor vagyok józan, ha teleszívom magam pálinkával.
- Az állatoknál a hímek mindig ékesebbek - szólalt meg ismét a kapitány, aki ma szokatlanul bőbeszédű volt. Felhajtott egy pohár sört, a hab a szakállára tapadt. Letörölte, és visszadugta a pipát a szájába.
- Imre mikor érkezik? - fordult Demjén Gerendás gépészhez.
- Az esti vonattal.
Imre a segédgépész volt. Ha dél felé hagyta el a hajó az országot, mindig Mohácson szállt fel. Itt laktak valahol a közelben a szülei, otthon tölt egy napot. A kapitány megengedte.
De Gerendást most nem érdekelte a segédgépész, izgatottan feszengett a széken, sűrűn tekintett Bozóki felé, aki most érkezett a kritikus pontra.
Várt még negyedórát, aztán feltűnés nélkül felkelt, mintha az udvarra menne. Onnan könnyű volt az utcára jutni. Átugrotta a kőkerítést, lehuppant a földre, átment az utca túlsó oldalára, és sietve elindult a Duna felé. Apró fénypontok hunyorogtak, egy bóján jelzőlámpa villogtatta a szemét, a hajók és uszályok a parthoz simultak, egymáshoz bújtak, mint a birkák, ha rájuk köszönt az éjszaka. Kátrányszag keveredett a víz szagával.
Gerendás cipője alatt halkan szisszent a sóder, néha egy-egy nagyobb kavics csikordult. Megállt a gúlába rakott talpfáknál, leguggolt. Holdfény nem volt, de tudta, hogy alakját a víz tükrén a távolból is látni. Várt egy ideig. Az uszályon semmi nesz.
Tapogatott maga körül a földön, míg végre egy nagyobb kavicsra lelt. Jól irányzott dobással hajította el, a kavics az uszály fedélzetén koppant. Várt egy ideig. A második kavics a házikó falát találta. Semmi nesz. Vagy mégis? Valami csobbant. Hal lehetett. Az újabb kavics élesen koccant az ablaküvegen. Ezt már biztosan meghallotta az asszony. Meg kellett hogy hallja. Valóban, mintha ajtó csikordulna. Izgalmában hirtelen felállt. Ekkor tisztán hallotta, hogy óvatos lépések közelednek a parton.
Újabb ajtócsikorgás, az asszony is megláthatta a közeledő alakját, visszaosont. A gépész féloldalra fordította a fejét, Bozóki állt mellette.
Kissé dülöngélt, ömlött belőle a pálinka bűze. Megtámaszkodott a talpfákba.
- Jó időnk van ma - mondta bizonytalanul.
A gépész nem válaszolt. A gyufával babrált, majd rágyújtott. Nagyot sercent a gyufa lángja. Arca nyugodt volt. Kifújta a füstöt és fütyörészni kezdett.
- Azt mondják - folytatta az uszálykormányos rekedten, kissé fojtottan az indulattól -, hogy a halak nem szeretik a részeg ember húsát. Igaz lehet?
Gerendás lehajolt, felemelt egy kavicsot, és a közelben álló villanyoszlop felé dobta.
- Nem találtam el - mondta közömbösen, és lassú léptekkel visszaindult a kocsmába.
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Mire megvirradt, túljutottak Bezdánon, délben Újvidék alatt jártak. Az ebédet jelző kongatásra a gépész megmosta a kezét, és felment a közös ebédlőbe, amely hálószoba és iroda is volt egyben. Felváltva ettek, ahogy a szolgálat megengedte, de a kapitány végig ott ült az asztalfőnél. Amikor megette az ebédjét, elszunyókált a karosszékben, de a szeme nyitva maradt, és a pipát a foga között szorongatta.
- Zöldbab és mócsingos pörkölt - mondta megvetően Demjén, és csak turkált az ételben. Pléhtányérból ettek, s a kanál nagyokat koppant az edény oldalán.
- Nos? - mondta a kapitány, s Gerendás gépész nem tudta, neki szólt-e, vagy csak úgy mondja, mert ez volt a szavajárása. - Egyszer olyan vihart éltem át - kezdett a pipatöméshez -, hogy minden percben lecsapott egy villám. Egyik olyan közel volt, hogy megpörzsölte a szakállamat. Hm.
Gerendás rágta a mócsingos húst. A szakács ismét lekozmálta, a zöldbabot meg elsózta. De ilyen apróságért nem érdemes szólni. Nem az a fontos, hogy milyen az étel, hanem csak az, hogy legyen bőven. Kozmás ételért, rossz főzelékért, mócsingos húsért nem szóltak soha. Az öreg Zavarkó, a szakács végeredményben nem is volt igazi szakács. Parasztember volt ő is, Bezdánból, s véletlenül lett szakács. Mint ahogy véletlenül lett valakiből kormányos vagy fűtő. Azelőtt dicsérték, mint böllért, s lakodalmakba hívták kisegíteni, hát ráragadt valami a főzés tudományából. Aztán hajós lett, mert Bezdánban a fél falu hajós. S kapóra jött a tudománya, mert szakács minden hajón kell, főleg a vontatókon. Ő volt a bevásárló is, s ezért ragaszkodott a szakácssághoz. Mindig meg tudott spórolni néhány fillért, s ezt félrerakta. Neki is az volt a vágya, mint a többieknek: egy kis ház, verandával, a kertben verbénák és estikék. A postás meg minden elsején hozza a nyugdíjat, már a kapuban köszön, mert tudja, hogy kijár egy kupica pálinka.
Amikor aztán odáig jutnak, hogy nyugdíjazzák őket, elepednek a vízért, a hajóért, belepusztulnak a szárazföldi életbe, mert aki megkóstolta egyszer a hajóséletet, nem tud többé hajó és víz nélkül élni.
A gépész a száját törölgette a keze fejével, s közben a tegnapi éjszakára gondolt. Ha Bozóki egy perccel később talál jönni, akkor nagyon kellemetlen helyzetbe kerül. Esküdni merne rá, hogy az ajtónyikorgást meghallotta.
Kéjes, vad borzongás futott át a testén. Ha a férj rajtakapja, csak egy lehetőség van. Gyorsan cselekedni s aztán... “A halak nem szeretik a részeg ember húsát...”
Felállt, és lesöpörte nadrágjáról a kenyérmorzsát.
- Megállunk estére, kapitány?
Csala nem válaszolt. Nyitva volt a szeme, de nyilván aludt. Vagy nem akart válaszolni. Mert felesleges ez a kérdés teljesen. A második este sosem állnak meg. Neki ez a szokása. Mennek egész éjjel. Harmadnap pedig 24 órát pihennek. Különben is éjjel jobb hajózni, a forróság is tűrhetőbb.
A gépész felhajtott még egy pohár vizet, és lefelé indult. Most felküldi Imrét, a segédgépészt, hogy egyen ő is, aztán pedig megbeszéli vele a dolgot.
Amíg a segédgépész evett, Gerendás teletöltötte az olajozókat. Úgy jó, ha a dugattyúvályú fürdik az olajban. Megnézte: a feszmérő normális, fűt az öreg rendületlenül.
Amikor a segédgépész visszajött, Gerendás félrevonta. A hatalmas lendítőkerék mellett álltak, mert az csapott egy kis levegőt rájuk, bár olajos, fullasztó és meleg volt ez a levegő. Imre arcán riadtság látszott, és csak később érdeklődött, úgy alkonyattájt.
Megkérdezte:
- A mozgó hajóról?
A gépész csak a fejével intett, majd hirtelen hátba vágta.
- Csak nem félsz?
- És vissza?
- Lefelé megyünk.
Nem beszéltek erről többet. A gépész lefeküdt, aludni szeretett volna néhány órát, de nem tudott. Úgy tizenegy tájban felkelt, és intett a segédgépésznek. Az megtörölte kezét, és követte.
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Álltak egy ideig a fedélzeten a kéményhez lapulva. Előbb Gerendás ment a tatra, aztán a segédgépész. Belgrád közelében jártak. Jobbra Zimony fényei, balra Belgrád lámpái. Különben sötét volt, a hold már lement. A lapátok keményen törték a vizet, más zaj nem hallatszott.
A gépész kihajolt a korláton. A vontatóhoz kötött csónak, a “kolonc” nyugtalanul hánykolódott a hullámok hátán. A segédgépész a vasmacska egyik ágára hurkolta a drótkötelet, a bogot pedig a kezébe fogta.
Gerendás hangtalanul mászott át a korláton, s leereszkedett a csónakba. A segédgépész visszahúzta a drótkötelet, és eloldozta a csónak láncát.
- No! - mondta fojtottan.
A korlátra könyökölve figyelte Gerendás viaskodását. Nem volt könnyű munka. El kell lökni a csónakot a hajótesttől, és túl kell jutni húsz másodperc alatt a hajót követő két uszály útjából, aztán ismét gyorsan vissza az utánuk úszó másik két uszályra. Emberfeletti munka, szinte lehetetlen. És ha eléri a hátsó uszályt, hogyan kapaszkodik fel? Bozóki a kormánynál van.
Bozóki valóban a kormánynál állt, sapkáját mélyen a szemére húzva figyelte a vontató kéményét. Ezt kellett most figyelnie. Itt kanyarodik a Duna, s ahol beléömlik a Száva, erős sodrása van a víznek. Mindig jobbra! Jobbra kell a kormányt csavarni, hogy a vontató kéménye az uszály orrától kissé balra essen. Akkor az uszály fara egy irányban van a vontatóval. Különben a víz balra dobná, nekivágódhatna a páncsovai híd pillérének. Öt perc múlva a hídnál lesznek.
Várta a jelzést. Ilyen veszélyes helyeken a kapitány mindig sípjelet ad. Egy rövid rikkantást: Vigyázz! A jelzés most késett. Csak nem aludt el az öreg?
Bozóki meredten nézte a kéményt, most lapátolja a szenet a fűtő a kazánba, mert vastag füstcsík tör fel a kéményből. Lecsapódik, szél van, lehet, hogy esőt hoz. Felnéz az égre, aztán ismét a vízre kapja a szemét. Közben a tegnapi estére gondol. Gerendásra és az asszonyra. Lehetséges, hogy van valami közöttük? Eddig csak gyanakodott. Igaz, mindenkire gyanakodott. De a gépész különösen jóképű fiú. Izmos, szépszál növésű, arca kissé lányos, haja hullámos és fényes, hangja meg bársonyos. Megérezte, töri valamiben a fejét, amikor eltávozott a halászcsárdából. Utánament az udvarra, s nem találta sehol. Lesétált a partra, és ott lelte. De az asszonyt hiába kérdezte reggel, az nem tudott semmit. Vagy nem akart tudni. Már az este felelősségre kellett volna vonni. De akkor aludt. Vagy csak színlelte az alvást? Úgy látszik, jobban ki kell nyitnia a szemét.
Mi a fene az? Valami mintha levált volna a vontatóról. Vagy csak a szeme káprázik? Arrafelé figyel, de az előtte haladó két uszálytól nem lát tisztán. Aztán a füst is zavarja.
Negyed fordulat jobbra! Abban a pillanatban felhangzik a jelzés. Jól van, öreg Csala. Érted a dolgod. Ilyenkor nem alszol. Még egy kicsit jobbra a kormányt. Már látni a páncsovai híd körvonalát.
Megint káprázik a szeme? Vagy mégis úszik valami a vízben? Egyenesen az uszály orrának. Aztán eltűnik. Csak ne volna ilyen fene sötét. És ne itt járnának éppen, ebben a kanyarban, a Száva torkolatánál, a híd közelében.
Nyugtalanság vibrál benne. Gyengén csak, mint az alacsony feszültségű áram, de egyre növekszik. Hidegséget érez a gyomra tájékán, majd forróságot a hátában s a nyakszirtjén. Nono! - csitítja magát. - Várjuk meg a hidat. Három perc.
Ismét furcsa nesz. Koppant valami az uszály oldalán. Valami nekiütődhetett. Feszülten figyel, már érzi a víz áramlását, viszi az uszály farát. Erősen fogja a kormánykereket, nyikorog a drótkötél, ahogy megfeszül.
Vagy nem a drótkötél nyikorog? Ajtó nyílott volna? Gombóc van a torkában, nem tud nyelni. Ajtó? Két perc van még a hídig. Ha rögzíti a kormányt, akkor...
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A gépész kinyitotta az ajtót, és megállt a küszöbön. Sötét volt a kis szobában, csak az ablak négyszögében világított a víz halvány fénye. Megreccsent az ágy, az asszony felült, és halkan, fojtott hangon megkérdezte.
- Ki az?
- Én vagyok - mondta Gerendás, és becsukta maga mögött az ajtót. Lépett egyet az ágy felé, nyikorgott súlya alatt a deszka.
- Istenem - sóhajtott az asszony, és nem mozdult. Olyan sötét volt, hogy nem látták egymást. A legény tapogatva jött felé, hallotta lépteit, aztán a lélegzését. Sütötte a bőrét. Védekezőleg maga elé tartotta a kezét. Bejöhet a férjem - mondta suttogva, és a félelem rázta, de a vágyakozás már felgyújtotta a vérét.
- Most nem. A híd alatt járunk.
Elkapta az asszony kezét, és odabukott mellé az ágyra. A száját kereste. Az asszony engedte, hogy csókolja, harapja, marcangolja az ajkát, de nem tudta megölelni, mert a félelem egyre erősebb lett benne.
- Hallod? - lökte el magától hirtelen.
- A kötél feszült meg.
- Nem... léptek... Menj! Az ablakon! Istenem!
Gerendás felugrott, az ablak felé indult, mert már ő is tisztán kivehette a közeledő léptek neszét. Abban a pillanatban kitárult az ajtó, sarkig vágódott, s bebukott egy zseblámpa fénye. Egyenesen Gerendás sápadt arcára. Az asszony felsikoltott.
- Együtt vagyunk hát - mondta csendes hangon Bozóki, és gúnyosan elmosolyodott. A lámpa visszaverődő fényében látszott az arca, torz volt a gyűlölettől. Lassú mozdulattal benyúlt a zsebébe, és elővette hosszú bicskáját. A fogával nyitotta ki.
A gépész a távolságot méregette. Négy lépésre állt tőle a kormányos. Az ablakon már nem tud kiugrani, különben is szűk az ablak. Hátba szúrná. Az ajtó felé pedig elállja az utat. Nincs más menekvés, csak... Igen - jutott eszébe -, a halak nem szeretik a részeg ember húsát. Hátratapogatott, s megmarkolta a szék támláját. Bozóki lépett egyet előre. Három lépés! Nagy még a távolság. Ha még egyet lép, akkor... Féloldalt fordult, Bozóki pedig nekilódult szúrásra emelt kézzel. A szék süvítve csapódott le, de csak a karját érte. Kiejtette a lámpát a kezéből, és felnyögött. Gerendás feléje rúgott, a térdét találhatta el, mert Bozóki leroskadt. Most végezhetne vele, elég lenne egy újabb csapás a fejére. Magába szívta a levegőt, de az asszony, aki eddig dermedten szemlélte a küzdelmet, odarohant, s elkapta a karját. Szinte belemart!
- Ne!
Gerendás félrelökte, és kirohant. A vontató már a híd alá ért, sípja éleset rikkantott! A harmadik és a negyedik uszályt balra sodorta a víz, ha nem csavarják jobbra a kormánykereket, nekivágódik a pillérnek. Ösztönösen arrafelé indult, de ebben a pillanatban ismét megjelent előtte Bozóki. Fél karja ernyedten csüngött, talán eltörött. Jobb kezében azonban még mindig a hosszú bicskát szorongatta. Farkasszemet néztek egymással. Nem törődtek most a kormánykerékkel, pedig mindketten érezték a veszélyt.
Gerendást hirtelen végtelen nyugalom szállta meg. Elmúlt az előbbi szorongása: az uszály fedélzetén már nem félt. Csak az a baj, hogy üres kézzel nemigen tudja felvenni a küzdelmet a megvadult Bozókival, aki hangtalanul közeledik felé. A gépész hátrál, hátrál, ekkor meglát egy fahasábot a közvetlen közelében, a fedélzeten. Odaugrik, villámgyorsan felkapja, Bozóki abban a pillanatban ráveti magát. Nagy lendülettel feléje sújt, ő meg ugyanakkor éles hasítást érez a bal karján. A bicska pengéje feltépi az ingét, a húsába hatol, egész a csontig. Irtózatos düh szorul benne össze, ismét meglódítja a fahasábot, sújtana másodszor is, de hirtelen kóvályogni kezd vele az uszály. A víz sodorná? Vagy már a pillérnek csapódott?
- A híd! - hörgi fájdalmasan, indulna a kormány felé, de megbotlik a drótkötélben, s kicsúszik a lába alól az uszály. Zuhan, talán órákig zuhan a semmibe, aztán érzi a vizet, teleszalad a torka, a tüdeje, s fulladozni kezd.
Azt már nem hallja, hogy a hajó rekedten sípol, hosszan, majd szaggatottan, segélykérőn, ijesztőn! Mintha megbolondult volna a kapitány, rángatja a síp zsinórját, kiáltozik, parancsokat osztogat, félgőzzel jobbra, egyik kerékkel vissza.
A Száva áramlása viszi az uszályt egyre közelebb a pillérhez. Bozóki ájultan fekszik a fedélzeten, görcsösen szorongatja markában a véres bicskát. A Tahi fújja a gőzt, hörög a fütyülője, zihál a kereke, fordulna nagy ívben, már lassan keresztbe áll a vízen, akkor újabb sípjelzés, csengő, teljes gőzzel előre lódul. Helyén van a kapitány szíve, tudja, mit csinál! Rágja a pipaszárat, majd szétharapja. Méri a távolságot a szemével, még fél perc, s akkor reccs. Csodákat nem lehet csinálni. Hacsak valaki nem állna a kormányhoz a hátsó két uszályon. Mi a fene történhetett ott? Az istenfáját! Éppen a két hátsó uszály, azon vannak a legértékesebb gépek. Behunyja a szemét. Még egyszer a síp. Hosszan, segélykérőn, bár eszi már a fene az egészet!
- Gőzt! Mindent bele!
Remeg a Tahi, ilyen nyomás alatt még nem állt a kazán. Csak szét ne durranjon. De talán az lenne a legjobb, ha minden szétdurranna!
- No mi az? - nyitja ki a szemét, és a pipaszár kettétörik a foga alatt. - A fene!
Haladnak előre, az uszály elsiklik a híd alatt, fél méternyire a pillértől. A kapitányt elönti a verejték. Hirtelen remegni kezd, s végtelenül gyengének érzi magát. Meg kell támaszkodnia. A pipát kidobja a parancsnoki híd ablakán.
- Fordulat balra! - kiáltja, és jelzi a kikötést. Az uszályok szabályosan követik a vén Tahit, engedelmesen, mint a pórázra kötött kutyák. Valaki tehát áll a hátsó két uszály kormánykerekénél is. A kapitány megtörli a homlokát.
A partról motoros közeledik, villan a lámpája. Néhány perc múlva a jugoszláv parti rendőrség csónakja simul a Tahi oldalához.
- Stá sze dogodilo? - kiált fel egy hang. - Mi történt?
A kapitány a leglassúbb járatra állítja a jelzőt. Most csak csorognak lefelé. A kikötő úgyis lejjebb van, fél órányira. Átadja helyét a másodkapitánynak, s lejön a fedélzetre.
- Hajde! - kiált szerbül, mert tud néhány szót, és ledobja a kötelet. Az egyik jugoszláv macskaügyesen felkúszik, és tiszteleg. A kapitány a hátsó két uszályra mutat, s int, hogy ő is csónakba száll velük.
Útközben nem beszélnek. Ő kúszik fel elsőnek az uszályra, belebotlik Bozóki ájult testébe. A kormánykeréknél az asszony áll, sápadtan, ziláltan.
- Nos? - mondja a kapitány, és megvakarja a fejét. A két jugoszláv a sebesültet veszi gondozásba. A kapitány egykedvűen áll mellettük. - Jó ütés volt - mondja elismerően. - Orvos kellene. Doktor! - magyarázza a jugoszlávoknak, s az ájult kormányosra mutat.
Fél perc múlva már a part felé berreg a motor. Bozókit közben beviszik a szobába, és az ágyra fektetik. A kapitány benéz az ajtón, látja a törött széklábat.
- Mi történt?
- Lejött, és itt találta.
- Kit?
- A gépészt!
Az öreg Csala szája reszketni kezd idegességében. Hunyorogva tekint az asszonyra, majd hirtelen elkapja a karját.
- Most hol van?
Az asszony hangja színtelen.
- Leszúrta... a vízbe esett.
- A teremtésit! - szisszen fel a kapitány, és elengedi az asszonyt. A rémület futkos benne. - Céda! - lihegi fojtott gyűlölettel az asszony arcába.
Végigrohan a fedélzeten. A jugoszlávokkal tárgyal, kézzel-lábbal mutogat, mert eltűnt a tolmács. Közben visszatér a motoros az orvossal. Bozóki kötést kap a fejére, a karjára és már viszi is vissza a motoros az orvost.
Az asszony az ablaknál áll, hátát nekidönti a deszkafalnak. A motoros fényét figyeli a vízen. Már csak apró pont. Az ágyban mozdulatlanul fekszik, néha felnyög a férje. Lehet, hogy meghal?
A vízen kiáltások harsannak: Ge-ren-dás! Ge-rendás! Lámpafény villan. Keresik a gépészt. Az asszony ráborul az asztalra, és sírni kezd.
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A halász már harmadszor húzta ki a hálót, de nem volt benne csak apróhal. Ma nincs szerencséje. Tegnap éjszaka tíz kilóval tért haza, volt közöttük egy háromkilós harcsa is. Ma csak huszonöt dekásak akadnak a hálóba, vagy még ennél is kisebbek.
Megtisztogatta a hálót a fűszálaktól, közben a csónak végében ülő öregre tekintett. Dusán bácsi csendesen szívta a pipáját. Őt már nem izgatja semmi. Hatvanöt esztendős, nyugalomra vágyik.
Elmúltak a viharok fölötte, sokat látott, sokat tapasztalt, ismeri az örvényeket, a szeleket, a hajnalokat és az alkonyatok szépségét, a szerelmet; kitapasztalta a víz erejét és a halak szokásait, közben kétszer volt hadifogoly, egyszer megsebesült, elég is ennyi egy életre. Most már csak szemléli maga körül a dolgokat, józan nyugalommal. Ahogy az öreg, kivénhedt halászok szokták. Ahhoz már nincs ereje, hogy kivesse és behúzza a hálót, partra vonszolja a csónakot. Vagy egyedül szembenézzen a viharos hullámokkal. De társnak még megfelel.
Ezért vette maga mellé Lalics Milán. Egyedül nem jó a vízen, unalmasak a hosszú, szótlan esték. Ketten jobban megvannak. Igaz, nincs mit beszélniük. Ha az öreg mondani akar valamit, azt is hang nélkül cselekszi. Int a kezével. Vagy azt, hogy inni kéne, vagy hogy egyenek, esetleg hogy jobbra és ne balra dobja Lalics a hálót. És néha dörmög. Közben kezeli a kormánylapátot és szívja a pipáját. Ritkán ég a pipa, de ő csak szívja. És mindezért kap a zsákmányból. Nem feleznek, az sok lenne, mert Lalicsé a csónak, a háló és minden felszerelés. Tegnap két másfél kilós halat kapott tőle. Ma nem jut semmi, ilyen a halászszerencse.
Dusán bácsi int a kezével, aztán felnéz az égre. Lalics megérti: késő van már, nincs értelme tovább. Ha eddig nem fogtak, ezután se fognak. Bólint. Az öreg fordít egyet a lapáton. Lalics a csónak aljába helyezi a hálót, és megmarkolja az evezőket.
Csendesen siklik a csónak, közvetlenül a part mentén. A parton füzesek, mögöttük legelő. Följebb homokos parti rész. Itt kanyarodik a Duna, a víz közepe felé irányítja a csónakot az öreg. Levágják a kanyart. Lalics mindennap megállapítja magában, hogy nagyszerűen kezeli az öreg a kormánylapátot. Maga sem tudná jobban, pedig ő is több mint tizenöt esztendeje él a vízen. Tizenöt éves koráig a városban tanult, azt akarta az apja, hogy cipész legyen belőle. Akkor meghalt az öccse, és ő hazajött. Segített az apjának, és annak halála után itt ragadt, most már itt is marad örökre. Nem engedte vissza a víz a városba a dikicsek, a csiriz és a nyersbőr közé egy koszos Metóhia utcai műhelybe. Örökölte a csónakot, a hálót, a kis part menti halásztanyát. És két kecskét. Bejárt reggelenként a piacra, vitte a halat, hozta haza a sót, cukrot, kenyeret. Öreg édesanyja főzött és mosott rá, aki már túl volt a hatvanon, és férje tragikus halála óta folyton betegeskedett.
Az öreg Dusán ismét fordított a lapáton, a parthoz közeledtek. Negyedórányira van a halászfalu. Tíz ház mindössze. A parthoz legközelebb eső, a kőből épült Lalicséké. A legkisebb Dusán bácsié. A város nyúlványa ez a falu, kődobásnyira van tőle a villamos végállomás, húsz perc alatt beérnek innen Belgrád központjába, ősrégi település, de fiatalok már alig lakják. Elszívta őket a város. Csak az idősebbek maradtak hűek az ősi házhoz, a Dunához és a hálóhoz. Lalics Milán a legfiatalabb lakója a falunak, de még Dusán bácsi is fiatalnak számít.
A csónak hirtelen irányt változtatott, a part felé siklott. Lalics az öregre tekintett, s látta, hogy az összehúzott szemmel figyel valamit a parton. Jobb kezében pihentette az evezőt, és oldalra fordult. Valóban: valami van a parton. Lehet, hogy farönk, tuskó, sötét van, nem lehet tisztán kivenni, csak a körvonalait. Ember is lehet. Itt dobja partra az öngyilkosok hulláját a víz.
Amikor a csónak alja partot ért, tisztán látták, hogy ember fekszik a homokban. Az öreg Dusán kényelmesen kikászálódott, Lalics azonban meg sem várta a partot; vízbe ugrott, és kilábolt. Leguggolt az élettelennek tetsző test mellé. Hanyatt fektette, kigombolta az ingét, és fülét a mellére tapasztotta. Akkor ért oda Dusán.
- Él még? - kérdezte, s Lalics intett a fejével, hogy igen. Aztán átnyalábolta és gyengéden a csónak aljába fektette. Megragadta a csónak orrára erősített láncot, és a vízben gázolva megindult előtte. Az öreg a parton ballagott. Nem volt rá különösebb hatással az eset. Majd minden héten partra dob itt a víz egy-egy hullát, főleg fiatalokat, lányokat, mert azok gyengébb idegzetűek. Ez is ilyen eset lehet. Szerelem. Szólnak majd az orvosnak, aztán jön a rendőrség, s elviszik. Lehet, hogy a hullaházba, lehet, hogy a kórházba.
Lalics partra vontatta a csónakot, és a cölöphöz erősítette a láncot. Könnyűszerrel, akár egy zsákot, a vállára billentette az élettelen testet, és megindult a ház felé. Dusán követte. Itt különben el szoktak válni, ő hazamegy a ráeső résszel, de most szükség lehet rá.
A halász belökte az ajtót, és kissé lekussadt, hogy beférjen terhével az alacsony ajtófélfa alatt. Sötét volt a szobában, de az ajtónyílásra anyja felébredt, motozott egy ideig a gyufával, majd meggyújtotta a lámpát. Aztán ijedten vetett keresztet.
Nézte a priccsen fekvő ismeretlen fiatalember arcát, csukott szemét. Víztócsák álltak a szobában, fia csizmájáról még mindig csepegett a víz. Arra a kísérteties éjszakára gondolt az öregasszony, amikor a férjét hozták haza ismeretlen halászok. Ugyanígy feküdt az is a priccsen, de nem volt már benne élet.
- Mama - szólt Lalics rekedten, és a szekrény felé intett.
Az asszony a szekrényhez csoszogott, s hozta a pálinkásüveget. Lalics szétfeszítette az ájult ember állkapcsát, és öntött bele az üvegből. Dusán közben a mellét dörzsölte száraz ronggyal. Álltak mellette esetlenül, szorongva figyelték, megmozdul-e? Csak a pillája remegjen meg egyszer, akkor már nincs baj. Tíz perc is elmúlhatott, amikor végre megmozdult az eszméletlen ember. Kinyitotta a szemét és körülnézett. Ámulat volt az arcán.
Amikor belezuhant a vízbe, egy pillanatra elvesztette az eszméletét. Talán ez volt a szerencséje, a víz a felszínre dobta, és lefelé sodorta. Amikor magához tért, már átjutott a híd alatt. Minden erejét megfeszítette, hogy a felszínen tartsa magát. Úszni nem tudott, mert kegyetlenül fájt a karja. Hanyatt feküdt, tenyerével elszorította a sebet, és hagyta, hogy sodorja a víz. Közben egyre gyöngült, ömlött a vér a karjából. Nem is tudja, hogyan került partra. Arra még emlékszik, hogy amikor alámerült, csapkodott ép karjával, aztán érezte, hogy talaj van a lába alatt, de akkor elvesztette az eszméletét. Hol lehet most? Tikkadt a szája, torka összeszorul, égeti belül a láz, remeg a teste.
- Vizet! - nyögi.
- Stá kázse? - fordul Lalics Dusán bácsi felé, aki a hadifogságban megtanult egy kicsit magyarul.
- Vizet kér - mondja, és az öregasszony csoszog a bögréért. De mire visszatér, a legény ismét elveszti az eszméletét.
- Eredj, Dusán bácsi, jelentsd az esetet - szól Lalics az öregnek, s az elindul. Előbb az orvosért megy, aztán majd szól a rendőrségnek. Lehet, hogy nem is szerelem, hanem gyilkosság. Ki tudja? Furcsa a világ. Sok a rossz ember mostanában, nem úgy, mint azelőtt.
Lalics széket húz a priccs mellé. Közben észreveszi, hogy vérzik az ismeretlen. Gyorsan lefejti karjáról az inget, csúnya vágott seb van a muszkliján. Az öregasszony ijedten toporog mellette, vizet hoz a lavórban, pálinkás ruhával dörzsöli az ájult ember homlokát, aki egyre gyakrabban ad életjelt magáról.
Félóra se telik bele, megérkezik az orvos, aztán a rendőrségről jön két ember. Hajnalodik, amikor elmennek, a beteg még mindig eszméletlen. Félrebeszél. Csak reggel felé nyugszik meg.
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Lalics csónakja a Tahi oldala mellé siklik, a halász lassú mozdulattal felkúszik, és megáll a fedélzeten. Fáradt és álmos. Nem hunyta le a szemét egész éjszaka. Borotválkozni sem volt ideje reggel, már ötödik napja nem borotválkozott, sűrű szakáll fedi az arcát. Ingben van, kilátszik domború, napégetett melle. Mezítláb áll a fedélzeten, foltos vászonnadrágban, amelynek fel van tűrve a szára. Észre se veszik, a kapitány háromlábú tábori széken ül, az új pipaszárral bajlódik, zsebkésével faragcsál még rajta, próbálgatja a szájában, s nagyokat köp. Két egyenruhás jugoszláv áll mellette, rendőrzubbonyban, fehér ellenzős sapkában.
A tolmács fordít: - Késszúrástól eredő seb van a karján!
- Nos? - mondja a kapitány a tolmács felé, és igazgatja a pipa új szárát. - Nos? Lezuhant. Megbotlott. Felhasította valamiben. Véletlenül. Lehet, hogy berúgott. Mondjon, amit akar. Nevetséges. Ki szúrta volna meg? Nem rablóbanda utazik ezen a hajón. Nos?
A tolmács akadozva fordít. Szánalmasan dadog, kiveri a verejték.
Az egyik jugoszláv egyenruhás felhúzza a vállát. Nem érdemes firtatni a dolgot. Utóvégre magyar hajón történt. Az ő dolguk. Ő csak a kötelességét teljesíti.
- Dobro - mondta könnyedén, és rágyújtott. - Kifújta a füstöt, és a tolmács felé fordult, de szemével a kapitányt nézte. A kapitány továbbra is a pipaszárral bíbelődött.
- Azt mondja - fordította a tolmács -, hogy a gépész addig itt marad, amíg vissza nem tér a hajó. Hogy mi csak menjünk. Lehet, hogy kórházba kell szállítani.
- Jól van - mondta a kapitány egy kis szünet után. - Mi egy óra múlva indulunk. - Felállt, s akkor meglátta a halászt. - Hát maga mit akar? - fordult Lalicshoz. - Kicsoda maga? Mi?
Fenyegető volt a hangja, de arca továbbra sem változott.
- Nála fekszik. Ruháért jött. Valami fehérneműért, a betegnek.
A kapitány intett, mire Imre, a segédgépész lement Gerendás ruhájáért. Olajos zsákba gyömöszölve hozta fel, és a halász elé dobta a fedélzetre.
A halász mondott valamit, de a tolmács nem fordította. Aztán felemelte a zsákot, és elindult. Ekkor a kapitány mögött hirtelen megszólalt Bozókiné.
- Én is elmehetek vele?
Csala simogatta a szakállát. Mérgesen összevonta a szemöldökét. Mi a csudát akar ez? Nem volt neki elég tegnap éjszaka? Teljesen elvesztette az eszét?
- Ápolnám - folytatta Bozókiné könyörgő hangon, s rimánkodva összetette a kezét. A kapitány nem nézett rá.
- Stá jé? - kérdezte a jugoszláv a tolmácsot. - Mit akar?
Az fordította: - Ápolni akarja a beteget.
Mindnyájan hallgattak, a halász a hóna alatt szorongatta a zsákot és várt. Nézegette az asszonyt. Csinos asszony.
A jugoszláv kérdezett valamit, a kapitány értette is egyik szavát. Ezt ismételte most ő is többször, határozottan, mielőtt még a tolmács megszólalhatott volna:
- Zséná, zséná - mondta. - Persze hogy zséná. Mondja, hogy a felesége. A sebesülté. Úgyse tudják.
Menjen. Ez a vadállat még megölné itt. Ápolja csak. A fene ismeri itt ki magát! A kazán fel van fűtve?
Az utolsó kérdést már a segédgépészhez intézte, s közben felállt. A két jugoszláv tisztelgett, s elment. A halász lesegítette az asszonyt, majd ledobta a zsákot, és maga is csónakba ereszkedett. Csala felment a parancsnoki hídra, figyelte egy ideig a távolodó csónakot. Aztán megrántotta a hajókürt zsinórját.
- Tu-huuuu!...
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Az öreg Tahinak már csak a füstje látszott. Az asszony a partról nézte, a kis ház elől, ahol magas cölöpökön hálók száradtak a napon. A gépész még mindig nem nyerte vissza az eszméletét. Egyszer ugyan kinyitotta a szemét, de nem ismerte meg.
Délfelé emelkedett a láza. Dusán bácsi orvosért szaladt. Az orvos azt mondta, kórházba kell szállítani, mert válságos az állapota.
A betegszállító kocsira az asszony is felkuporodott, a gépész fejénél ült, tenyerével hűtötte a homlokát. A kórterembe azonban nem engedték be. Leült egy kis padra az udvaron. Nem szólt senkihez, hiszen a nyelvet se tudta, csak üldögélt a padon, és várt. Aztán az udvarról is kiküldték. Egy ápoló megmagyarázta neki, szerdán és pénteken négytől ötig van beteglátogatás. Jöjjön akkor.
Bozókiné tanácstalanul állt kis batyujával a kórház előtt. A Tahi azóta már a Vaskapu környékén jár. Hová menjen? Pénze sincs, éhes, fáj a lába, néha megáll, a falnak támaszkodik. Aztán leveti a cipőjét, és batyujába köti. Mezítláb indul el a villamossínek mellett. Tudja, merre van a Duna. Arrafelé tart.
Lalicsék éppen vacsoránál ülnek, amikor benyit.
- Jó estét.
Az öregasszony szúrósan rátekint. Rosszindulat van az arcán. Gyűlöli ezt az idegen asszonyt. Mit akar itt? Lalics feláll az asztal mellől. Halkan a szekrényhez megy. Tányért tesz az asztalra, és kenyeret szel a bicskájával. Az asszony azonban nem mozdul, könnyek fátyolozzák a szemét. Szégyelli magát. Lalics hozzálép, megfogja a karját, és az asztalhoz vezeti.
Csendben eszik, néha feltekint, nem tudja, hová nézzen. Érzi az öregasszony szeméből feléje sugárzó gyűlöletet, szeretné kiengesztelni. Amikor vízért mozdul, megelőzi, felugrik, megmeri a kancsót. Aztán segít a mosogatásnál. Lalics a kisszéken ül, cigarettázik és figyeli. Tetszik neki az asszony. Jó mozgása van. Szép szeme. Az anyja látja, vagy inkább csak érzi ezt. És félti a fiát. Ki tudja, miféle nő ez? Idesodródott, a nevét se tudják. Lehet, hogy rossz nő.
Lalics később fogja a pokrócot, és kimegy. Átengedi fekhelyét az asszonynak. Bozókiné megvárja, amíg az öregasszony elfújja a lámpát, s csak aztán vetkőzik. Nyitott szemmel fekszik sokáig, nem tud elaludni. A szomszéd ágyban idegen, számára érthetetlen nyelven imádkozik a vénasszony. Úgy érzi, mintha hajón ringana. Nyikorognak az eresztékek. Látja a gépészt: vidáman ránevet. Aztán felriad. Nem tud aludni.
A halász sem alszik. Szénából ágyazott magának fekhelyet a fa alatt, hanyatt fekszik, és a csillagokat nézi. Sose hitte volna, hogy ennyi csillag van az égen. Eddig a felét se látta.
*
Az asszony fél négykor már a kórház előtt állt, és várta, hogy megnyíljon a kapu a látogatók előtt. Lalics az első nap egy üveg sört küldött be vele, de a sör másnap is felbontatlan maradt, a gépész csak a harmadik nap nyerte vissza az eszméletét. Kétszer kapott vérátömlesztést, míg túljutott az életveszélyen. Arca lesoványodott, szemei beestek, csak árnyéka lett önmagának.
A harmadik nap, amikor bement az asszony, az volt az első kérdése: mi történt a hídnál?
- Átjutottunk alatta.
- Remek fickó a kapitány. Ugye?...
- Remek...
- Továbbmentek?
- Tíz nap múlva jönnek vissza.
- Akkor én már talpon leszek.
- Talán már előbb is.
Szerelemről nem esett szó közöttük. Arról az éjszakáról se beszéltek. Azt se kérdezte meg, hogyan maradt vele az asszony. Semmit se kérdezett. Az asszony meg csak ült az ágy mellett, fogta a kezét, és hallgatott. Talán ez a legnagyobb boldogság - gondolta ábrándozva. Ülni így valaki mellett, érezni a szíve dobogását, és nem gondolni semmire. Olyan gyorsan röppennek az órák, és mégis olyan nehezen jön el a másnap. Maga se tudja: álmodik-e vagy ébren van? Különös világ a szárazföld, hát még ez az idegen város.
Az öregasszony még mindig nem beszél hozzá. Igaz, ha beszélne, akkor sem értené. Figyeli csak összehúzott szemmel, ellenségesen. Bozókiné fél tőle. Hogy leküzdje félelmét, s hogy gyorsabban múljon az idő, mindig talál valami tennivalót. Tegnap kimeszelte a házat, ma délelőtt kimosott, holnap ablakot tisztogat, rendbe hozza a kertet. Aztán majd vasal, megfoltozza a szakadt ruhákat, gombot varr az ingekre. Kitakarította a szekrényt is, megsikálta az edényeket, evőeszközöket.
Soha még ilyen kedvvel nem dolgozott. Talán csak lánykorában. Mintha gyermekkora tért volna vissza. Úgy érezte: most kóstolgatja az asszonyi munka ízét. Az uszályon nem volt lehetőség dolgozni, a zsúfolt szobában rendet se lehetett tenni, s ha kilépett az ajtón, már csak egy mocskos fedélzeten állt, amelynek kátrányszaga volt. Súrolja fel? Ó, hányszor felsúrolta! Kötélen húzta fel a Duna-vizet, dolgozott napestig, de mit sem változott az otthona és a környezete.
De itt a halászfaluban napról napra szépült a ház a keze nyoma alatt. A kert is gyommentes, frissen öntözött, a ház előtti részt naponta többször felsöpri, az ablakok vakító tiszták, mintha nem is volna üveg a keretben.
Sokszor már elzsibbadt a keze, de a fáradtság csak ösztönözte. Nagyon el volt hanyagolva Lalicsék háza tája. Az öregasszony már esztendők óta beteg, ki se tud mozdulni a szobából, a halász pedig nem sokat törődik a ház körüli munkával. Csak a vizet szereti.
Mennyire más itt az élet. Most nem érzi magát rabnak. Ha akar, messzire szaladhat a réten, ha akar, bemehet a lármás városba, sok ezer ember közé, s itt a víz is, egy hajításnyira hömpölyög a Duna. Sokkal szebb a szárazföldről, mint az uszályról. Szépek a virradások a partján, lélegzet-elállító a napsütés a hátán, s az alkonyatok bíbora megveszejti. Aztán Milán is más, mint az ő férje. Csendes szavú, kevés beszédű. Egy goromba szót nem hallott tőle. Csak az anyja ne gyűlölné ennyire. Mit vétett ő az anyjának? Nem akar ő semmi rosszat. Nem fosztja ki a házat, nem visz el semmit, inkább igyekszik hasznosítani magát, a legpiszkosabb és a legnehezebb munkát is szívesen elvégzi.
A halász minden délután a réten várta. Úgy viselkedett, mintha éppen dolga akadt volna arrafelé. Vagy a két kecskét pányvázta ki, vagy ásó volt a vállán, mint aki a kertet ássa. Leültek a fák alá, és nézték a vizet. Ebben az időben robogott át mindig a zimonyi hídon a zágrábi gyors. Nagyot rikkantott, visszhangzott a környék; a galambok felröppentek, és sokáig köröztek a falu fölött. A halász követte tekintetével a röptüket.
- Brzi voz - mondta a vonatra, s az asszony nem tudta kimondani utána. Berzi. A halász nevetett. Szerbül beszélt, az asszony meg magyarul. Mégis megértették egymást. Olyan különös dolog ez. A halász maga elé bámulva ül, és beszél, beszél, s az asszony tudja, hogy az anyjáról van szó. A hangsúlyból azt is érzi, hogy őt engeszteli. Nem, ő nem haragszik Milán anyjára. Megérti. Talán ő sem viselkedne másképp a helyében.
Milán egyszer megfogta a kezét. Talán csak véletlenül. Az asszony elhúzta. A halásznál ásó volt, annak az élével piszkálta a földet. Aztán felállt, és szó nélkül elment. Beült a csónakba, és kievezett a vízre. Aznap nem látta, mert késő éjszaka tért csak haza.
Másnap kerülte. Szótlanul ette meg az ebédet, majd a Duna-partra ült, és a hálókat rendezgette. Az asszony már messziről látta, amikor hazafelé tartott a kórházból. Bement a házba, egy halom ruhát hozott ki, s ő is kiült a fűbe, a halász közelébe. Csendes volt a víz, nyugaton felhők gyülekeztek.
- Ma nem megy halászni? - kérdezte a férfit, s mutatta is a kezével, hogy értse.
Milán csak a fejével intett, hogy nem.
Tudta az asszony azt is, hogy miért nem. Megbetegedett az öreg Dusán. Amíg fel nem gyógyul, Milán csak a ház körül bíbelődik. Igaz, kiveti a varsákat, lerakja a fenékhorgokat, tegnap éjszaka is azt csinálta, de az nem igazi halászat. Alig hoz valamit a konyhára. S lehet, hogy az öreg napokig nyomja még az ágyat. Mi lesz akkor? Pénz nincs itthon, tudja jól az asszony. Hirtelen a halászra nézett.
- Én - mondta, és magára mutatott -, tudok kormányozni.
A halász nevetett. De megértette. Nézte egy ideig az eget, a gyülekező felhőket. Aggódás volt a szemében. Alighanem vihar lesz. De azért meg kellene próbálni. Ilyen időben jó halászni.
Ült a parton szótlanul, fűszálat rágcsált. Tűnődött egy ideig, majd berakta a hálót a csónakba. Vacsora után elindultak.
Akkor már az egész nyugati égboltozatot felhők borították. Nagyon messzi villámlott, de a dörgést nem hallották. A víz csendes volt, szél nem fújt. Az asszony valóban ügyesen kezelte a kormánylapátot. A halász megdicsérte. Azt mondta neki: vesta zséná. Ügyes asszony. Azt is ki tudja már mondani: Kiskunhalas.
- Az én apám napszámos volt - mesélte az asszony. - Öten voltunk gyerekek - mutatta a kezén. - Én voltam a legidősebb. Kis házunk volt a faluszélén. Mindig virág volt az ablakában. A ház előtt két cseresznyefa állott. A fáról, ha felmásztunk, messzire el lehetett látni. Nagyon-nagyon messzire. Azt hittük akkor, mi, gyerekek, hogy az egész világot látjuk. Mert olyan szép a világ, ha a cseresznyefa tetejéről nézzük...
A halász úsztatta az evezőket, hagyta, hogy vigye a csónakot a víz sodra. Nem értette, mit beszél az asszony, de kiérezte hangjából a szomorúságot.
Kivetette a hálót. Amikor felhúzta, egy harcsa ficánkolt benne és egy kisebb kárász. A harcsa lehetett vagy kétkilós. Aztán többször üresen húzta vissza a hálót, végül ismét egy nagyobb halat fogott. Pontyot. De akkor már hallatszott az égzengés. Friss szél fodrozta a víz hátát.
A halász valamit mondott, s megmarkolta az evezőket, az asszony a part felé irányította a csónakot. Egyre sűrűbben lobbant a villámfény, a hullámok haragosan csapkodtak körülöttük, a víz befröccsent a csónakba, arcukba csapódva. Villámok cikáztak, messze a parton port kavart az erősödő szél. A halász teljes erejével nekifeszült az evezőlapátoknak, összeszorított foggal evezett, s nem vette le szemét az asszonyról. Arca vizes volt, haja csapzottan tapadt a homlokára.
Újabb szélroham következett. Félrebillent a csónak, bokáig vízbe merültek.
A halász az asszony felé kiáltott valamit, teljes erejéből üvöltött, de a szél elvitte a hangját. Villám csapott le a közelben éles reccsenéssel. “Egyenesen a partnak!” Értette az asszony. Minden idegszála megfeszült, még néhány méter. Aztán nekiütődött a csónak a homoknak. Milán kiugrott, térdig vízben, megragadta a láncot. Az asszony is segített a csónakot vontatni. Beléjük mart a vihar, tépte, cibálta nedves ruhájukat. Száz méterre sem voltak a háztól, de úgy tűnt, órákig viaskodnak tehetetlenül, magukra hagyatva.
Amint a halász kikötötte a csónakot, megeredt az eső. Hirtelen zúdult rájuk, pillanatok alatt bőrig áztak.
Milán felkapta az asszonyt, és futva indult vele a ház felé. Az asszony nedves teste hozzátapadt átázott ruhájához. Amikor az ajtó előtt lassan a földre csúsztatta a karjából, egy fellobbanó villámfénynél látta, hogy csukva van az asszony pillája, a szája még félig nyitva. Rátapadt az ajkával, és hosszan, eszeveszetten csókolta.
Aznap bent aludt a szobában. A padlón készített magának fekhelyet, az ajtó mellett. Kint sokáig tombolt még a vihar, de a mennydörgés egyre távolodott. S amikor kint már a hullámverés is elcsitult, a nagy és sötét csendben megreccsent a deszkapadló.
Az öregasszony felült. Hangosan imádkozni kezdett.
Ószlávul mondta a Miatyánkot.
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- Rozi! - kiáltotta a halász az asszony nevét, és lengette a kalapját.
Reggel volt, az asszony fát vágott a fa alatt, kis baltával csapkodta a tuskón a gallyakat. Milán pedig a villamosmegálló felől jött. A halat vitte be hajnalban a piacra, és most egy papírcsomagot hozott a hóna alatt.
Az asszony elébe futott, és a karjába kapaszkodott.
- Mi van benne? - kérdezte izgatottan és a csomagra mutatott.
- Pszt! - mondta a halász, s nem mutatta, csak amikor már a fa alá értek. Leültek a fűbe, s Milán lassan kigöngyölte a papirost. Függönynek való tüll volt benne. Sokáig ültek szótlanul, szinte mozdulatlanul, nézték a fehér anyagot. Az asszony azt gondolta: olyan, mint a menyasszonyi fátyol. Ő nem esküdött fátyolban. Pedig minden álma az volt, kislánykora óta úgy képzelte magát az oltár elé: hosszú fátyolban, mirtuszban. S most a tüll felidézte benne ezt a régi álmot, s keserű lett tőle a szája.
Valami különöset érzett. Zsibbadt volt a teste, s a szíve hangosan vert. Szeretett volna leborulni és sírni. Magához szorítani a finom, fehér tüllt, és bekönnyezni. Aztán elszaladni, karján lengetni a függönynekvalót, integetni valakinek a túlsó partra, és kiáltozni, torkaszakadtából kiáltozni, mint aki veszélyben van.
De miért van ő veszélyben? Hirtelen felugrott. Felkapta az anyagot, az ablakhoz futott és lemérte. Elég lesz.
Vidám volt, jókedvű. Még ma megvarrja. Már csak a függöny hiányzott a lakásból. Dudorászva hozza a varródobozt. Milán ül a fa alatt, és gyönyörködve nézi. Aztán int neki, s előhúz a zsebéből egy kis csomagot.
Az asszony odamegy, remegve nyúl a csomagért, tudja, érzi, hogy az övé. Pirulva bontja ki, csodálattal nézi: kézi hímzésű kendő. Felpróbálja, előbb a fejét köti be vele, aztán a vállára teríti.
Ekkor hirtelen nagyon messze hajó kürtje harsan. Az asszony a víz felé kapja tekintetét, közben számolja magában a napokat. Az ajka is mozog. Milán is felretten a hajókürtre. Megfogja a kezét, és maga mellé húzza a földre. Szótlanul ülnek. Kerülik egymás tekintetét. Mindketten a hajóra gondolnak most, amely már elindult egy bolgár kikötőből, miután lerakta az uszályok rakományát. Elindult, és három nap múlva itt lesz.
- Még három nap! - sóhajtott az asszony, Milán felkelt, a földet nézve indult a csónak felé.
Azon a szerdai napon, amikor az asszony kijött délután a kórházból, a halász várt rá. Ünneplő ruha volt rajta, arca frissen borotválva.
Mennyire más így - gondolta az asszony, ahogy végignézett a halászon. De neki - tudja isten, miért - amúgy jobban tetszett. Úgy, ahogy először látta: foltos nadrágban, kigombolt ingben, szőrösen és mezítláb.
Ballagtak egymás mellett szótlanul. Már lámpák fénye világított az utcákon. Beértek egy kerthelyiségbe. A halász csevapcsicsát rendelt. Sört ittak rá, két-két pohárral. Tamburazenekar játszott halkan, érzelgős szláv dalokat. Milán dúdolt és néha az asszony szemébe nézett. Az ilyenkor zavartan tekintett félre. Egyszer csak a halász ráejtette a tenyerét a kezére. Nem húzta el. Jó volt így. Olyan szép az alkony, soha még ilyen szépnek nem látták.
Később a Kalemegdánon sétáltak, majd beültek egy moziba. Késő éjszaka volt, amikor hazafelé indultak. Csordultig volt a szívük egymással.
*
Észrevétlenül kerítette hatalmába szívüket a szerelem. Ösztönösen küzdöttek ellene, de hasztalanul. Milán már reggel kievezett, hogy ne is lássa az asszonyt. Az meg kerülte még a tekintetét is: belehajszolva magát a munkába. Az öregasszony állandóan a nyomában volt, minden lépését figyelte. Amióta itt van, a mindig jókedvű Milán hallgatag, komor. Szótlanul jár-kel, nem válaszol, ha szólnak hozzá, másutt jár az esze. Átkozott egy nő ez! Bár sose jött volna ide! Feldúlta az életüket. Verje meg az Isten!
Átkozódott magában folyton, egyre gorombább szitkokat morzsolgatott a fogai között, de gyűlölete nem nőtt ennek arányában. Inkább mintha lassan megszerette volna ezt a hallgatag asszonyt. Meglepetve tapasztalta, hogy volt hozzá néha egy-egy gyengédebb szava is, szelídebb tekintete, kedves mosolya. Dolgos, rendszerető asszony. Mindig ilyenről álmodott ő, amikor Milán házasságára gondolt. De ez az asszony másnak a felesége. Mit akar az ő fiától?
Rozália igyekezett elfojtani érzéseit, menekült Milán elől. Akkor éjszaka, azon a viharos, tébolyító, villámfénnyel teli éjszakán elvesztette az eszét. Fellobbant a vére, izzott minden porcikája. De hát mi értelme van? Két nap múlva megérkezik a Tahi. S elveszti őt, soha többé nem láthatja a halászt. Pedig olyan jó itt. Talán ez az a boldogság, ami után annyira vágyódott? Lehetséges?...
Sírás fojtogatta. Nem tudta lenyelni délben a falatot. Kifutott a szobából. Milán értelmetlenül nézett az anyjára.
Az csak a fejét ingatta. Ő nem mondott neki semmit. Nem bántotta.
Milán utánament. A kis barackfa alatt találta, ahol annyiszor ültek együtt az alkonyt várva. Mellé ült. De nem szólt.
Az asszony is hallgatott. Felhúzta térdét, és átkulcsolta a kezével.
Aztán, jó sokára, megszólalt Milán. Az asszony hallgatta, lágy fuvola volt a halász hangja. Milyen csodálatos, tudja miről beszél. Érzi. “Zsivot.” Igen: az élet. Különös dolog az élet. Partra dobja az embert, egyiket félholtan, a másikat meg szerelemre vágyó szívvel. S az egyik meggyógyul, a másik, az egészséges pedig belepusztul.
- Holnap én elmegyek - mondta az asszony csendesen, és nem nézett a halászra.
Milán a keze után nyúlt, de az asszony visszahúzta. Mit mondjon neki? Felállt, a ház felé indult, a halász követte. Körüljárta a házat, a kertet, megnézte a csónakot, és a szélére ült. Milán folyton mellette lépkedett. Az asszony nyelte a könnyeket.
Mindketten az elválásra gondoltak.
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Milán az ajtófélfának támaszkodva állt, és nézte, ahogy Rozál csomagol. Nem volt sok holmija. Elfért egy nagyobbacska kendőben.
Amikor elkészült, szétnézett, tétován, mint aki búcsúzik. Az asztaltól, a priccstől, az új függönyöktől. A függönyöket meg is simogatta. Aztán az öregasszony elé állt.
- Nem haragszik rám? - kérdezte sírástól visszafojtott hangon. - Én most elmegyek.
Az öregasszony a fiára nézett, aztán az asszonyra tekintett. Csak a fejével intett, hogy nem. Nem haragszik. A haját is megsimogatta öregesen reszkető kezével, majd leült a kis zsámolyra, a fal felé fordult, és keresztet vetett.
Milán kinyitotta az ajtót. Együtt mentek a csónakhoz. Az asszony a régi helyét foglalta el a kormánylapát mellett. Koppant az evező a csónak oldalán, aztán csobbanva merült a vízbe.
A Tahi a négy üres uszállyal fél kilométernyire állhatott tőlük, nyílt vízen. A gépészt már egy félórája beszállították a kórházból egy motoroson. Húsz perc múlva az asszony is a fedélzeten lesz kis motyójával. És akkor...
Nem, nem akart erre gondolni a halász. Lassan evezett, hogy minél tovább tartson az út. Néha úsztatta az evezőket. Az asszony olykor-olykor rávetette a szemét. Mondani kellene neki valamit. Elbúcsúzni. De nincs szava. Összeszorítja valami a torkát.
Már alig vannak száz méterre. Behunyja a szemét. Így jobb. Nem lát semmit. Csak akkor nyitja ki, amikor közvetlenül az uszály mellett állnak. Odasimul a csónak az uszály oldalához, az asszony feláll. Milán segíti, hogy felkapaszkodjon a fedélzetre. Ő is utána megy.
Bozóki mereven figyeli őket. Meg se moccan. Feje még mindig be van kötve, arca rosszindulatú. Nézi őket, aztán hátat fordít nekik. Benyit a kis uszálylakás ajtaján, benyúl és egy lepedőbe kötött batyut dob eléjük.
- Itt van! - mondja rekedten. - Fogd, és menj a szeretődhöz, akit eddig ajnároztál. Nekem nem kellesz... Megöllek, ha itt maradsz!
Milán fogja a batyut, és a csónakba dobja. Nagyot csobban az evező.
Gerendás a Tahi fedélzetéről látja a jelenetet. Öröm futkos az arcán.
- Nagy murit csapunk estére, kapitány úr! - kiált az öreg Csala felé, aki pipáját rágcsálva könyököl ki a parancsnoki hídról.
A kapitány mosolyog, a szakállát simogatja. A csónak egyre jobban közeledik.
- Engedjétek le a hágcsót! - hangzik a vezényszó.
Még húsz méter. Tíz evezőcsapás. Az asszony nézi a fedélzeten álló gépészt. Ekkor hirtelen vonatfütty hangzik a híd felől, s már nem is a gépészt látja, hanem a kis házat a Duna-parton. Aztán eszébe jut az a villámfényes éjszaka meg a galambok, amikor köröznek a falu felett.
- Brzi voz - mondja Milán, és az asszonyra néz.
Az asszony mosolyogni kezd, előbb alig észrevehetően rebben meg a pillája, aztán elönti a derű, a napfény az arcát. Egyetlen mozdulat kell csak. Lám, milyen egyszerű az élet. Csak egy mozdulat kell, a hajó felé nyomja a kormánylapátot, s a csónak orra máris távolodik a hajótól. A halász megérti. Ő is mosolyog, s nagy csapásokkal evez.
A kapitány kiveszi a pipát a szájából.
- Azt mondtam mindig, hogy nincs erősebb dolog a világon a víznél. Hát van - dörmögi. - A szerelem.
Kihúzza magát, és tiszteleg a távolodó csónak felé. Milán visszaint, s harsányan kiált:
- Zbogom, kápétáné! - Isten veled, kapitány! - int az asszony is.
- Nos? - szól le a hídról a kapitány, és a kürt zsinórja felé nyúl. - Indulunk! Teljes gőzzel előre!
- Tuu-tuuuu! - hangzott a síp, és a gépházban megmozdult a két hatalmas dugattyú. - Félfordulat jobbra!
Piacon a mamával
Anyám már hajnalban ébresztgetett. “Kelj már fel, ne menjünk későn! Reggel vannak jó vevők!”
Piacra indulunk anyámmal. Amikor egyévi távollét után ismét meglátogattam, s kisírta magát a karomban, rögtön bejelentette: “Elmegyünk majd az újvidéki piacra. Ott drágább a csirke, Rozi ángyod is mondta!”
Az újvidéki piac húsz kilométerre van tőlünk, Temerintől. Nálunk ezernégyszáz dinárt adtak az áprilisi rántani való csirke párjáért, de ott biztosan jobban megfizetnek érte. S van belőle bőven. Anyám ötven darabot nevelt. “Kell nektek, ha jöttök. Én már nemigen eszem csirkét. Csak egy galambocskát. Elég az nekem. De hogy te is csak tíz napig maradsz, eladok belőlük még néhányat...”
Úgy tett-vett, szorgoskodott körülöttem, mintha csak ötvenéves lenne, pedig szegény már a hetvenötödiket is túllépte. Meggörnyedt, nem tud kiegyenesedni. A sok munka! Mert hordja még most is a két nehéz moslékosvödröt. Disznókat hizlal. Tehenet tart. Csirkéket nevel. Lámpa melege mellett nevelgette őket.
Elmondta már mindenkinek az utcában: “Majd ha hazajön a fiam autón, akkor bevisszük a csirkéket Újvidékre!” S most gyorsan öltözöm, nem is borotválkozom, hideg van a konyhában. Reggelizni is elfelejtünk. Anyámat elfogta a piaci láz. Ismerem ezt, már gyerekkoromban megfigyeltem, mennyire szereti a piacot. Ünnepnapja volt, ha újvidékre mehetett. Apám befogta a szürkét, feltettük a féderes bőrülést, a szalmával bélelt kocsiderékban bevittük a tyúkokat, hízott libát, néha túrót, tejfölt vagy egy kis korai cseresznyét. Nem volt nekünk ilyesmire szükségünk, nem voltunk rászorulva annyira a pénzre, de ha már piacra megy az ember, városba, akkor vigyen is valamit, ne induljon üres kézzel.
Beraktuk a csomagtartóba a hat pár csirkét, és elindultunk. Már a sarkon meg kellett állnunk, mert anyám észrevett egy ismerős asszonyt. “Bevisszük!” - mondta határozottan, s a csirkék mellé került a néni kannája. Felszedtünk még két ismerőst, s be is értünk időben. Nekem külön öröm volt, hogy ott sétálhattam a piacon, a régi újvidéki gimnázium parkosított háta mögött, ahová valaha iskolába jártam. Kicsit hideg volt, szemerkélt az eső, de a mama kirakta a csirkéket az asztalra. Jött is nyomban a piaci ellenőr, kifizettük az árusítási díjat, s vártuk a vevőket.
De a vevők nem jöttek. Kedd rossz piaci nap. A péntek jobb lett volna, de hát a mama már nem bírta kivárni a pénteket. Megpróbálom felhívni a szép csirkékre a figyelmet. Nem ismer itt engem senki. Odaállok a mama elé, felemelem az egyik pár csirkét, meglóbálom. “Hogy a csirke, jó asszony?” - kérdezem.
A mama elszégyenli magát, elfordul, s nevet. Munkától görbe ujjait a szája elé tartja, s még jobban meggörnyed.
“De szép csirkék! Ezek megérnek ezerhatot is!” - mondom előbb magyarul, aztán szerbül, hogy mindenki értsen belőle, aki vásárolni akar. Jön is egy szemüveges asszony, sápadt bőrű, nagy cekkeres.
“Hogy adja?”
“Ezerötszáz párja!” - suttogja a mama boldogan. “Sok az nagyon!” - fitymálja a csirkéket az asszony, és odébbáll.
A mama megsértődik. A szemüveges néni már nem hallja régen, de ő csak mondogatja, egyre mérgesebben: “Hát sok annak, aki venni akar. De aki nevelte, annak kevés. Lámpa mellett nevelgettem én ezt, darával etettem, bugyoláltam kendőbe, ruhába... Még hogy sok értük? Nohát!”
Ismét közbeléptem: “Eladó a csirke, néni?” A mama ismét elfordult, de most nem jött vevő. A szomszéd standnál egy ember látta, hogy mi összetartozunk, nevet rajtunk, csapdossa térdét húsos, nagy tenyerével. Almát árul. Aztán ő is odajön és megkérdezi, szerbül: “Posto?” A mama nem ért szerbül, magyarul mondja az árát, mert érti a kérdést. Az ember csavargatja a fejét, s azt mondja tört magyarsággal: “Rossz ma piac van néni!”
“Ha rossz, hát rossz! Mit csináljunk?” - von vállat a mama. Közömbösséget színlel. De figyel maga körül, aztán int, hogy álljak oda egy kicsit, ő körülnéz, tájékozódik. Amikor visszajön, szomorú. Temerinben drágábban eladhattuk volna a csirkét. A fene vigye!
Veszek neki cukorkát, hozom a zacskóban, csörgetem. Rám nevet. Szereti a savanyúcukrot. A piacon mindig savanyúcukrot vett nekem. Most én veszek neki. Aztán juhtúrót hozok hártyapapírban. Majd hazavisszük. Fehér friss cipót! Zöldhagymát. Mert mire hazaérünk, megéhezünk. Vágunk majd hozzá, egy darab száraz kolbászt.
Közben feltámadt a szél, csapkodta az esőt. A mama lába már átfázott, könnyes volt a szeme, kék a keze, hiába dugta kis kabátja zsebébe. Kesztyűt ő sosem hordott, nem szerette.
“Akkor viszi?” - szólt rá keményebb hangon egy tétovázó fiatalasszonyra. “Ez nem akármilyen csirke, ez temerini!” A fiatalasszony gyorsan fizetett. Ezerháromszázat.
“Mi az?” - kérdem a mamát. - “Csak ennyit?”
“Hát. Ennyiért adom. Nem fagyoskodom én itt tovább! Megyünk haza!”
Áron alul eladtuk fél óra alatt a hat pár csirkét. Aztán beültünk a kocsiba, és irány Temerin! Útközben nem szóltunk. Figyeltem a mamát. Egyáltalán nem volt szomorú. Nem bántotta a dolog. S amikor hazaértünk, megterítette az asztalt, s felvágta a cipót, megkockáztattam a kérdést:
“Erre ráfizettünk, mama!”
“Ó, hát nem azért mentünk mi, édes fiam!” - mondta, s mosolygott. Kissé szégyenlősen, ahogy szokott, szája elé tartott kézzel.
Nem kérdeztem, hogy miért, hiszen ki tudja? Ki értené meg? Csak sejtettem: kerestünk mi ott, az újvidéki piacon valamit. Hogy mit? Tavaszt, nyarat, régi hajnalokat, ifjúságot.
Erdei vadászat
Petru hozta a hírt a hegyekből.
Birkabundás sapkáját a fülére húzta, csak az orra hegye látszott ki. Hangja rekedt volt, és dadogva beszélt. Közben mutogatott föl a csúcsra, amelyet ködök ültek meg.
Senki más nem értette volna a beszédjét, de a vadász értette. A vadász tudta azt is, hogy Petru túloz, meg hogy az ijedséget csak színleli. Mert Petru nem ijed meg egy medvétől, akkor sem, ha szembetalálja vele magát. Petru, a hegyi pásztor már találkozott medvével, látni a járásáról, ferdére csusszant válláról. Ebbe a találkozásba rokkant bele.
A vadász hallgatta, és nem szólt. Néha felpillantott a ködbe vesző hegytetőre, amely fölött nagy, lomha szárnycsapásokkal szél lebegett. Hideg volt nagyon, porzott és szikrázott a hó, fájdalmasan csikorgott minden lépésre.
Petru befejezte, s lehajtotta a fejét. Félszegen és kitartóan nézte a havat, mintha történne ott valami. A vadász bement a faházba, nyakába akasztotta a bőrtarisznyát, amelynek cifrázott, leffentyűs szíja volt, s lógott, akár a kutya nyelve. A tarisznyában pálinka volt, erős, hegyi pálinka. Mindketten meghúzták az üveget.
- Brrr! - mondta a vadász, és nagyot köpött a hóra. A köpés megfagyott, és mint az üveggolyó, tovagurult. Fogta aztán a puskáját, és a hóna alá szorította. A vadászlakot úgy hagyta, az ajtót se zárta be. Megindult Petru mellett a hóban, a fenyves felé.
Néha varjú szállt fel a fáról, vagy vércse, sas, héja csapott le az ágak között alvó és didergő kicsiny madarakra, ilyenkor tenyérnyi nagyságú hódarabok hullottak elébük, vagy éppen a nyakukba. A levegő is tele volt csillámokkal, aprókkal, fényesekkel, zizegtek és csilingeltek, mint az üvegcsengettyűk.
A Petyina felé mentek. A barlangot hívták így, a szurdok alatt volt a barlang, s közelében forrás csörgedezett. Petru indult abba az irányba, a fejével adta meg a jelet. A vadász dörmögött. Veszélyes az út a Petyinához, különösen ilyen hóban. De tudta, hogy Petrunak igaza van. Ha puskavégre akarja kapni a medvét, amelyik elvitte a két birkát, akkor erre kell menniük. És lesben állni.
Megállt egy pillanatra, és körülszimatolt. A szél a barlang felől fújt, és ez jó jel. Nem érzi meg az emberszagot a medve. Bebújnak majd a barlang szájába, s a szikla mellől jó kilövés esik. A forrásra is rálátni. Oda cammog majd a vérengző vad. S ha felbukkan egyszer a vadász előtt, akkor vége.
Boldogság öntötte el a szívét, és ennek melegét még a lábujjában is érezte. Nem mindennapi dolog medvét lőni. Ő nem irtja a vadakat, de azért van itt, azért fizetik, hogy őrködjék. A medve vérengzővé vált, rászokott az élő húsra, el kell pusztulnia. Ha kitavaszodik, jelentést küld majd az erdőigazgatósághoz. A főerdész megdicséri, és küld egy kishordó pálinkát. Jó erős kukoricapálinkát. Talán egy pár új csizmát is, mert ez már nagyon kopott és vékony a talpa. Aztán elkelne egy nadrág.
Ha viszont nem jelentené a medvét, tavasszal eladhatná a bőrét, és kabátot vehetne az árából. S nem egy, hanem két hordó pálinkát. Meg kell ezt jól gondolni. A főerdész úgysem tudja meg soha. Petru nem árulkodik, mert a hegyipásztor nem is merné kinyitni a száját a főerdész előtt, akinek arany gombok vannak a kabátján és tenyérnyi zöld szalag övezi a kalapját. A Cilcer megvenné tőle a bundát, ha levinné a városba. Úgyis lemegy, ha elolvad a hó.
Amikor zöld barkákat hajtanak a fák, a vadász mindig lemegy a városba. Egy hétig marad. Felveszi a bérét, aztán beül a Cilcer kocsmájába, és addig iszik, amíg tart a fizetéséből. Egyévi keresete rámegy a duhajkodásra. Addig a szemét sem hunyja le. Ül az asztalnál, folyton rendel, három pincér ugrándozik körülötte, a cigány, a kancsal Hodik Jani fél lábon áll, és úgy muzsikál. A klarinétos torkaszakadtából fújja.
A hatodik napon Cilcer komoran megjelenik az ajtóban. Inge nyitva van a mellén, nagy szőrcsomók göndörödnek ki alóla. Ránéz a klarinétosra, aztán Hodik Janira, és abbamarad a nóta. Erre a vadász feltekint, és lassú mozdulattal a zsebébe nyúl. Az asztalra rakja a pénzét. Cilcer tudja, mit fogyasztott, mennyi jár a cigányoknak, és azt is, fillérre, hogy mi a vadász évi bére. Elveszi hát a pénzt, számolatlanul, és ismét elvonul. A vadász pedig tántorogva indul vissza a hegyekbe. Egy évig aztán nyugodt.
A kosztja megvan, lőtt vadért mindent kap, s a helyébe hozzák. Van egy-két vadorzó is, jó ismerőse. Nem haragszik ő a vadorzókra. De ez a medve, ez felingerelte. Vérben forog a szeme, s úgy captat Petru mellett.
A pásztor előregörbül, így könnyebb a járás. Nem tekint fel, hallja, hogy fújtat mellette a vadász, aki nagy úr. Senki sem hordhat nyíltan fegyvert az erdőben, csak ő. S még fizetést is kap. Lőhet közben nyulat, fácánt, őzet, disznót, amit akar. Telerakhatja a bendőjét, akár éjjel-nappal ehet, s fűthet is, annyi a fája. Az egész erdő az övé.
Ritkán találkoznak ők ketten. Petru csak télen járja az északi hegyoldalt, tavasszal másfelé megy a nyájjal. S csak ősszel jön ismét vissza.
A medve két birkáját vitte el. A bőrüket se lelte meg a fehér hóban. Neki az a legfontosabb, a bőr, mert akkor el tud számolni. Két birkabőr cafatokká tépve, véresen, megér öt birkát. Vagy hatot is. Annyival elszámol a gazdának. S elmondja, hogy jött a nagy vérengző, nekirontott a téli karámnak, s széttaposta őket. Bele a közepébe, és üvöltött. A gazda egy szót se mer szólni. Lehet, hogy meg is jutalmazza. Ő pedig négy birkát a magáéhoz csap, a húszhoz, ami szintén a gazdáé volt. Ha a tavasszal leellenek, lesz az őszre negyven birkája. Jövőre nyolcvan. Két év múlva nem jön már ki, bent marad a faluban. Megél ő a magáéból.
Lépkedtek egymás mellett. Az út egyre veszélyesebb, meredek ösvényen kellett átvergődniük, kőkeménnyé fagyott a hó a sziklákon.
- Petru! - kiált fel a vadász egy ízben, s megkapaszkodik a kiálló fagyökérben. A pásztor visszafordul. Ő is megbánta már, hogy errefelé jöttek. Forduljanak talán vissza?
A vadász szólna is, de eszébe jut a medvebőr, aztán a kishordó pálinkára gondol, és tovább fújtat előre. Petrunak fázik a lába, ujjait alig érzi, orra hegyét szúrja a hideg szél. De hát két birkáról van szó. Csak megtalálják a bőrt!
Fél órája küszködnek már, amikor feltűnik a fekete csík a hegyoldalban. Amerre a forrás vize csörgedezik. Mert meleg forrás fakad a hegyoldalból. Kénes a víz, nyáron búcsúsok járnak ide, hogy megmártsák magukat a forrás alatt. Bénák és nyomorékok vonszolják fel beteg testüket.
Már a barlangot is látják. A vadász a puskát szorongatja, Petru nem érzi orra hegyében a fájást. Behúzódnak a barlangba. Nem szólnak. Sokáig nem szólnak. A medvét várják. Lehet, hogy csak estefelé jön majd. Vagy holnap. Addig itt meg is fagyhatnak.
Petru megmozdul, gallyat hoz, beljebb vonulnak, a barlang mélyére, ahol a szél nem éri őket. A vadász meggyújtja a gallyat, pattogva ég a tűz. Melengetik fázós tenyerüket, lábukat. Arcukat süti a tűz. A pásztor néha kitekint, aztán visszakullog, olyan nagy bundájában, mint a koloncos kutya. Estefelé, amikor a vadász már elszunyókált, izgatottan rázza fel.
- Jön! - suttogja.
A vadász a puskáért nyúlt. Megvizsgálta, aztán térden csúszva a kijárat felé igyekezett. Valóban: fekete pont közeledett. Megismerték: a medve volt. A forrás felé tartott. Már egészen közel cammogott. A vadász felemelte a puskát, behunyta fél szemét. Keze meg se remegett. A medve nehézkesen himbálta magát, s most megállt. Mintha megsejtett volna valamit. Petru behunyta a szemét, várta a lövést, de az késett. Aztán kinyitotta ismét, s nézte a medvét. Észrevette: nagy volt a medve hasa. Anyamedve ez. Ide szív kell most. Nagy szív. De milyen szív!
A vadásznak, a kemény, durva hangú, kíméletlen vadásznak azonban nem volt ilyen szíve. Gyenge szíve volt, puha, mint a vaj. Nézte, nézte a nehézkesen lépegető medvét, aztán nem lőtt. Óvatosan visszakúszott a barlangba, s a tűz mellé kuporodott. Petru, a pásztor egy kicsike görbe gallyal élesztgette a tüzet. Szomorú volt. A két birkára gondolt. A vadász pedig a demizson pálinkára, a jutalomra, és keserveset sóhajtott. Aztán, hogy ne látsszon jószívűnek, a levegőbe lőtt.
A bosszú
Becsukta az ajtót a távozó orvos után, és egy ideig még úgy maradt ott a küszöbön, tenyerében a hűvös kilinccsel. Tisztán hallotta, hogy az utcán felzúg egy motor. Most indult, nekilendül a lejtőnek, átsuhan a Mártírok útján, aztán a hídon, abba a másik városba, amelynek kékes ködbe vesző utcáin most nyitják szemüket a lámpák. Az utcán lüktető élet halk zsongásként érkezett csak a füléhez. Hallotta távoli villamosok kerekének csikorgását, elrobogó gépkocsik berregését, és mindezek felett valami folyton zümmögő, egyforma zúgást, ami lehet, hogy nem az utcáról szűrődött be, hanem a vérében keringett vagy talán a falakban, ahol folyton brummogott valami. Titokzatos neszek ezek, érthetetlenek: néha koppanást hall valahol, beszédfoszlányok rebbennek fel, mint ijedt madarak; vízcsap nyílik sustorogva, ablak tárul, ajtó jajdul, s mindez itt van, vele van szüntelenül, benne él, s mégsem látja, csak érzi, mert beleszívódott már az idegrendszerébe.
Állt egy ideig tenyerében a kilinccsel, aztán visszaindult, a szobába. Ha behunyná a szemét, akkor is odatalálna: három lépés hosszú az előszoba, jobb felén a fogassal, amelynek piros és kék üveggombjai vannak. A fogason fakult felöltője és zöld kalapja lóg, mellette használaton kívül helyezett házikötény és a keshedt esernyő. Balra a W. C. tartályában folyton csörtög a víz. Innen, az előszobából nyílik a konyha ajtaja. Most nyitva áll, a lány az asztal mellett foglalatoskodik valamivel, és halkan dudorász. Rövid szoknya van rajta, kék pettyes kartonból - valamikor a felesége ruhája volt, emlékszik rá -, s kivillan alóla egészséges térde. Vágyak forró hullámai borítják el, és megnyirkosodik a tenyere. Elkapja a tekintetét, és kopott cipője orrát figyeli egy ideig. Összehúzza a száját, és benyit a szobába.
Megcsapja a fülledt, kesernyés levegő, az izzadtsággal összekeveredett orvosság szaga. Riadtan kap a kilincs felé, mintha menekülni szeretne, ki innen a szabadba, felszaladni a Szabadság-hegyre, vagy még tovább, minél távolabb, hogy letépje végre magáról ezt a fojtásként ránehezedő áporodott levegőt. Keze tétovázva remeg egy ideig a levegőben, aztán nyugodt mozdulattal becsukja maga mögött az ajtót. Nem néz az ágyra, ahol a felesége fekszik. Úgysem látná már, mert homályos a szoba; kint esti köd borong, és az ablakot nehéz függönyök takarják. A beteg sovány arca belesüpped a párnába, mozdulatlan, csak a szeme él, és nincs is más élő a szobában, csak ez a szempár, amely kutatva fürkészi az arcát. Jó volna elrejteni magát előle, és rá se nézni, másra gondolni, szépre, melegre. Bársonyosra, amit meg lehet simogatni, vagy üdére, amibe bele lehet harapni, harsogón, akár a kemény almába.
Megreccsen alatta a szék, nyirkos tenyerét hideg homlokára szorítja, így ül szótlanul. Kint közben egészen estébe hajlik az őszi délután. A Városmajorban hullanak a nagy vadgesztenyefa levelek, kemények és vörösek ilyenkor, akár a bőr. Az utcán autó suhan végig, fénye felvillan, majd kialszik.
- Mit mondott? - kérdezi az asszony hangsúlytalanul, szárazon, és nincs ennek a kérdésnek semmi értelme. A szavak erőtlenül rebbennek fel a csendben, majd lehullanak törődötten, akár a falevelek. “Vége” - gondolja magában az ember, és nem szól, mert nem is tud szólni. Csak szívja magába a levegőt, akár egy gép: beszívja, kifújja, és ez az egész. A szíve meg dobog, de lehet, hogy nem is dobog, mert annak se lenne semmi értelme. Tulajdonképpen semminek nincs értelme, ami most ebben a szobában történik. Az élet és az értelem kint kezdődik a falakon túl, a lámpák alatt, az utcákon, ahol úgy lüktet a forgatag, akár a vér az erekben. Itt csak szavak vannak, apró, titokzatos neszek: víz csobog a csövekben, ajtó csikordul valahol a szomszédban. Most jött haza valaki, leveti a cipőjét, és leül az ágy szélére. Hallani a rugók nyikorgását, aztán egy mély sóhajtást. Az utcán rikkancs kiabálja, hogy megjelent az esti lap, Franciaországban ismét sztrájk van, s leesett valahol egy utasszállító repülőgép. A Körúton pedig, abban a moziban, amelynek most nem emlékszik a nevére, még mindig azt a francia filmet játsszák. Erről délelőtt értesült, az egyik plakátról, amely előtt percekig állt azon töprengve, honnan szerezhetne hirtelen pénzt. Legalább négyezer forintba kerül majd a temetés, s neki ezer forintja van, azt is csak azért tartogatta, hogy kifizesse az orvost. Teljesen felesleges, hogy az is minden másnap ide járjon. Tegnapelőtt úgyis megmondta: nem tud segíteni, s ma is csak legyintett a kezével. Neki azonban nincs ereje megmondani, hogy ne jöjjön többé.
Van az asszonynak egy briliánsgyűrűje, házasságuk első évfordulójára vette neki. Most is az ujján van. Ezt el lehet majd adni. Számolgatja magában, mennyit kapna érte? Aztán a lányra gondol. Annak fel kell mondani. De minek? Kell valaki a házban, aki rendbe szedi fehérneműjét, felvarrja a leszakadt gombokat, kikészíti este a papucsot... Igen, a papucs. A lány lábára gondol közben, nagyon formás lába van. Az arca is kedves, különösen amikor nevet. A múltkor egyszer ránevetett. Ki kellene most menni hozzá, és megcsipkedni kemény, húsos karját. Feleségének már úgyis mindegy. Ma vagy holnap örökre behunyja a szemét, végez vele a kór. Alig kap levegőt, most is csak vergődik, s folyton kérdez, mindig ugyanazt kérdezi, a szemével is, mert tudni akarja, mit mondott az orvos. Hogyan mondja meg neki? Pedig jó volna őszintének lenni. Mi lenne, ha egyszerűen megmondaná: “Nem lehet rajtad segíteni. Véged van! De nincs is már értelme ennek a szenvedésnek. Szép koporsót veszek. Lehúzom ujjadról a gyűrűt...”
Meg lehet ilyesmit mondani? Képtelenség. Hát akkor mit mondjon? Hitegesse tovább? Mert Magda élni akar, élni szeretne még nagyon, görcsösen ragaszkodik az élethez, és kell neki a hazugság. Tegnap azt mondta, hogy jobban érzi magát. Ma ismét rosszabbul van. A hangja is hogy megváltozott! Már másodszor kérdi tőle: “Mit mondott?”
- Semmit - feleli a férfi hidegen, szenvtelenül, és feláll a recsegő székről. - Semmit nem mondott.
Végigment a szobán, léptei alatt megreccsent a parkett. Ezt most hallják a szomszéd szobában. A szakállas tanár ül az ágy szélén, cipője zsinórját bogozza, és hallja az ő lépteit. Azt is hallja, hogy a lány megengedte a csapot a konyhában. Talán ismeri is a lányt, és most ő is formás lábára gondol. Lehet, hogy az a vénember leselkedik utána a lépcsőházban, s amikor Rozi a piacról jön, utánakandikál, hogy combja fehér villanásából elkapjon egy darabkát.
- Nem mondott semmi különöset - szólt ismét az asszony felé tekintve, és megállt az egyik kép előtt. Sohasem tudta, honnan került hozzá ez a kép. Már gyermekkorában ismerte, erdei részletet ábrázolt, sötét színekkel, jobb, felső sarkában egy darabka kék éggel. Nézte a képet összeráncolt homlokkal. Szamárság - gondolta. Nincs is ilyen erdő.
Nehéz kocsit toltak az ablak alatt, beledübörgött az egész ház. Az ágy megreccsent, az asszony fészkelődött, aztán felcsattant a hangja, szokatlanul élesen és ellenségesen:
- Gazember!
Hosszú csend támadt utána. A lány közben elzárta kint a csapot. Nem hallatszott nesz: ajtó nem csukódott az egész házban. Az ember hirtelen a kapcsolóhoz lépett, felkattantotta, és a fény zuhogva elárasztotta a szobát.
Az asszony felkönyökölve ült, arcán elömlött a sárga fény, haja kócosan hullott a homlokába, szája nyitva volt. Olyan, mint a halál - gondolta az ember, s keze továbbra is a kapcsolón maradt. Aztán hirtelen előrelépett és megállt az ágy mellett.
- Gazember - mondta ismét az asszony, most már csendesebben, de tele gyűlölettel.
- Nézd, Magda - mondta könnyed hangon a férj. - Érted tettem, tudhatod. Eddig nem akartam megmondani. De ha mindenáron tudni akarod, megmondom, nincs segítség.
Az asszony visszahanyatlott. Sovány, csontos ujjaival görcsösen gyürkélte a takarót. Arca torz volt és kegyetlen. Sokáig feküdt így: mereven és halálra váltan. De szemét nem hunyta le, az embert nézte folyton, akinek egészséges arca volt és előreugró merész álla. Most elszántság tükröződött a szemében, keményen nézett rá, mint aki harcra készül. Sohasem volt hozzá egyetlen rossz szava sem. Gyengéd, figyelmes férj volt, de ő mégis gyűlölte. Gyűlölte már akkor, amikor hozzáment a “tanácsos úrhoz”. Az első éjszaka meggyűlölte, mert megérezte, hogy kevés ennek a mohó férfinak, akiben szinte állati vágyak égnek. Sokszor fél éjszakákon át hallgatta maga mellett egészséges lélegzését, hónapokig figyelte minden mozdulatát, s nem tudta megérteni a szívében sokasodó gyűlöletet. Igyekezett mindenben a kedvében járni. Megpróbált alkalmazkodni hozzá, a piperkőc, finomkodó úriemberhez. Mosolygott akkor is, amikor inkább sírni lett volna kedve, de mindez nem használt. A férfi lenézte, származását is, mert az ő apja csak egy kádármester volt. Gőgös, nagyravágyó, üresfejű, gyáva és kétszínű ez az ember. Megcsalta már a nászéjszaka után egy varrólánnyal, akit becipelt ide egy délután, amikor ő nem volt itthon. S azután megcsalta másokkal is: mindig volt neki valakije, mert nyugtalan vérét nem elégítette ki az ő szerelme.
Gyűlölte azért is, mert sohasem vette észre az ő apró figyelmességeit: a virágot az asztalon, az ajándékokat, a névnapi és születésnapi meglepetéseket. Semmit se vett észre, ami itthon történt, az új ruhákat sem, s maga is figyelmetlen volt, sohasem vett neki virágot, nem hozott egy szelet csokoládét, nem lepte meg színházjeggyel, bezárta négy fal közé, ő meg hivatalos ügyekre hivatkozva napokig távol volt.
Igaz, tapintatos volt és előzékeny, de ő ezt a tapintatosságot is gyűlölte. Sohasem feledkezett meg magáról, minden olyan volt ennek az embernek, a szerelem is, mint egy közönséges ebéd: köszönöm szépen. Ilyesmiről nem beszélhet az ember, de egyszer azért meg kell mondani. Most volna jó megmondani neki, amikor már úgyis mindegy. Érzi, vége van. Nem is kell neki tovább a hazugság, a tapintatosság. Pedig várta, hogy ide ül majd egyszer, az ágya mellé a férje, s megsimogatja a kezét vagy a haját. Ha egyetlen gyengéd szót mondott volna egyszer is! De nem. Csak ült a széken, és hallgatott, hazudott neki, egyszerűen és gorombán hazudott. És ezt nem lehet megbocsátani.
Fel akart könyökölni, de már nem tudott. Szíve a torkában kalapált, és szájában epésen keserű nyál gyülemlett össze. Jó volna kiköpni. Az arcába köpni ennek az embernek.
- Te - mondta fojtottan, és behunyta a szemét. - Te...
Szavakat keresett, de torka elszorult, és hasító fájás nyilallt a lapockájába. Nem, nincs is értelme a gyalázkodó szavaknak. Ez túl közönséges lenne. Más kell! Visszaadni neki mindazt a fájdalmat, mindazt a megaláztatást, amit neki okozott. Valami olyat kellene mondani, ami nem múlik el a szavakkal, megmarad benne, és fullánkként szúrja, égeti, mint a tűz. Amíg csak él.
- Gyere közelebb - intett felé a kezével. A férfi engedelmesen húzta a széket az ágy mellé. Arca közömbös volt, kissé töprengő. Sűrűn pislogva nézett rá, de az esze máshol járt, kint az utcán vagy a lánynál, a konyhában, aki most ismét az edényekkel csörtögött. A vacsorát készíti - gondolta, és az órájára nézett. Hét óra lesz négy perc múlva.
- Mondani szeretnék valamit - suttogta az asszony elhalón.
- Kérlek - mondta a férfi egykedvűen, de ahogy nézte az ágyon vergődő emberi roncsot, megsajnálta. Úgy érezte, ismét hazudnia kellene, hogy megvigasztalja. Szépet mondani, hogy mosolyogjon.
- Nem - mondta az asszony ingerülten, mintha kitalálta volna a gondolatát. - Nem kell hazudni. Úgyis tudom. Meghalok. Érzem, s felesleges, hogy tovább ámíts. Sosem hittem el egyetlen szavad sem.
Az utolsó mondatot már ellenségesen mondta, tele gyűlölettel. - Nem kell a vigasztalásod.
- Igen - mondta a férfi, és elővette cigarettatárcáját. A gyufa nagyot lobbant a kezében. Most történt meg először, hogy engedély nélkül rágyújtott a szobában. Ez már lázadás volt. Vakmerő kihívás, arcátlanság, érezte az asszony, de összeszorította a fogát, és nem szólt. Sokáig bámult a foszló füstbe, aztán minden bevezetés nélkül azt mondta: Megcsaltalak!
A férfi nem mozdult, nyugodtan ült a széken, és fújta a füstöt. Majd hirtelen ránézett, és elnyomta a cigarettáját.
- Te? - kérdezte komor, fojtott hangon, de arcán a mosoly halvány derűje villant.
- Igen, én! - válaszolt gyorsan az asszony, és kifújta magából a levegőt. - Megcsaltalak, ha tudni akarod. Nem is egyszer. Többször. Megcsaltalak már az első héten. Aztán később is. Szeretőket tartottam...
- Nézd, Magda - mondta a férfi tűnődve, és legyintett. - Ne izgasd fel magad... Talán hagyjuk ezt most. Eljön majd egyszer annak is az ideje, hogy erről beszélgessünk.
- Nem - makacskodott az asszony, és kipirult az arca. - Nem jön el többé. Most akarom megmondani.
- Gyónni akarsz?
- Nem gyónni, mert nem bántam meg. Tudod?! Nem bántam meg! Csak meg akarom mondani, hogy tudd.
A férfi felállt, és járkálni kezdett a szobában. Az asszony minden erejét összeszedve a könyökére támaszkodott. Haja szétfolyt a homlokán.
- Azért mondom, hogy tudd meg. Az első egy főhadnagy volt. Az utcán ismerkedtünk össze, amikor már a menyasszonyod voltam. Az esküvőnk után telefonált. Azt kérdezte, megengedem-e, hogy meglátogasson? Eleinte visszautasítottam. De erőszakos volt, másnap ismét telefonált. Te nem voltál itthon. Délután történt. A lány se volt a házban. Elküldtem. Egy hét múlva ismét eljött. Máshol is találkoztunk. Nála is voltam kétszer. A Bajza utca sarkán lakott.
- Nem igaz! - hördült fel hirtelen a férfi, és elsötétült az arca. - Nem igaz!
- Igaz - kapkodta a levegőt az asszony, és elsápadt. Karja remegett feltámasztott teste súlya alatt. - Igaz. És más is volt. A Kovalovszky János, aki feljárt hozzánk. Az a gyermekképű fiatalember, aki olyan ügyesen tudott táncolni. Ne gondold, hogy miattad járt ide, a “tanácsos úr” kedvéért. Nem. Nem érdekelte a te buta életbölcsességed. Miattam jött. Amikor vacsoráztunk, keze megsimogatta a térdemet az asztal alatt. És amikor nem voltál itthon, mindig nálam aludt.
- Elég! - kiáltott a férfi, és hamuszínűre változott az arca. - Elég ebből. Egy szavadat sem hiszem, Magda.
- Nem fontos, hogy mit hiszel. Az a fontos csak, hogy én elmondjam. Mert nem lesz többé alkalmam erre, és szeretnék mindent elmondani. Most már úgyis mindegy.
A férfi a székbe roskadt, és arcát a tenyerébe temette.
- Gondolod, hogy mindegy? - nyögte alig hallhatóan.
- Igen. Úgy gondolom - felelte az asszony. - Nekem el kell mennem, de te itt maradsz. Fiatalon, erősen, vágyakozva más nők után. Tudd meg hát! Volt más is. Sorolhatnám őket... Ha emlékszel arra az ügyvédre, aki hagyatéki ügyben fennjárt egyszer. Elesett szegény a háborúban. Sajnálom. Mindegyiket sajnálom, mert szerettek. De te, sohasem szerettél. Nem is tudsz szeretni. Ezért csaltalak meg. Mindegy volt, hogy kivel, hiszen én csak egy kádármesternek a lánya voltam. Egyszer, emlékszem, majdnem rajtakaptál. Csak öt perccel érkezésed előtt távozott az illető. S nem érezted rajtam, hogy más ölelt. Mert neked ez nem volt fontos.
- Magda!
- Ne szólj semmit! Te vagy az oka! Miattad tettem. Ha más lettél volna, akkor... talán... Akkor most nem így búcsúznék. Akkor megkérnélek, tedd a homlokomra a kezed, hogy könnyebb legyen. Mert nehéz... itt hagyni...
Visszahanyatlott a párnára. A férfi üveges, merev szemmel nézte. Most a lányért kellene kiáltania. Orvosért telefonálni. Vizet hozni, vízbe mártott ecetes ruhát rakni a homlokára. De nem mozdult, nehéz zsibbadtság ült minden tagján. Nézte a mozdulatlan, viaszos arcot.
Csend volt, azok a furcsa zörejek is elhallgattak a falban, a vérében és idegeiben. Nézte a halottat, nyitva maradt a szája, és szeme felakadt. Az ágyról lelógó kezén szikrázott a gyűrű köve. Lehúzza majd és eladja. Holnap emberek jönnek feketében, és hosszan szorongatják a kezét, közben érthetetlen szavakat mormognak. Holnapután pedig... Igen, érzi, ezt a holnaputánt várta. Már évek óta várja a holnaputánt. Úgy képzelte, kinyitogatja majd az ablakokat, kitárja az ajtót. Friss levegő áramlik be a lakásba. Az új élet. De most... Hiába tárja majd ki az ablakokat, az orvosság kesernyés-édes szaga elpárolog ugyan, de a szavak itt maradnak. Ha benyit az ajtón, mindig ezt hallja. És követi az utcára is a felesége hangja, szörnyű vallomása beleivódik a vérébe, a szívébe szúr, és megmérgezi egész életét.
Nézte a halottat. Lehet, hogy hazudott? Valószínű. Egészen biztos, hogy hazudott. Gyenge, törékeny asszony volt mindig. Álszent és szemérmes. Még őelőtte is takargatta magát. De most már hiába, ez gyenge vigasz, mert a kétség itt maradt, és éles fogával beleharapott a szívébe.
Kegyetlen bosszú volt - gondolta keserűen, és dühös mozdulattal a halott arcára, húzta a takarót.
A hajóskapitány
Vannak foglalkozások, amelyek teljesen átformálják az embert. Megváltoztatják gondolkodásmódját, viselkedését, beszédmodorát, még szokásait is. Ez történt az én jó ismerősömmel, Nagy Elemérrel, aki hogy, hogy nem, hajóskapitány lett. Kormányosként kezdte, akkor még hallgatag volt és önzetlen. Olyan ember, amilyen ezer és tízezer van ebben az országban. Takarékosan élt, beosztó volt, fröccsöt ivott sok szódával, moziba járt szabad idejében és néha a Szabadság-hegyre is kirándult. Vannak, akik azt állítják: tekézett is.
Aztán máról holnapra megváltozott. Eleinte csak az tűnt fel nekem, hogy délcegebb a járása. Határozottabb lett a fellépése is. És nem fröccsöt ivott már esténként, hanem rumot. Gondoltam: majd elmúlik. Megszokja majd a kapitányságot a kis lapátos dunai gőzösön, a kofahajón, visszavedlik kedves cimborává. De nem így történt. Nagyon a fejébe szállt a kapitányság. Egyszer, rumozgatás közben, egyik régi, közös ismerősünket csak mint szárazföldi patkányt aposztrofálta. S legyintett hozzá. Közben kurta szárú pipát szívott.
Szóval: így kezdődött. Folytatódott azzal, hogy áttért Elemér a rumról a brandyre. Mert - mondta -, igazi hajósok csak brandyt isznak. Példákat is tudott rá. Egy este elmondta nekem Nelson életrajzát. Tengerészekről, hajósokról, felfedező expedíciókról szóló könyveket vásárolt az antikváriumban. Volt neki egy zsebiránytűje, azt ivás közben sokszor előhúzta, forgatta, és nagyokat káromkodott. Amikor pedig a pincérek éjfél után kifelé támogatták, ilyeneket kiáltozott: “Délkeletre félfokos fordulat! A hátsó vitorlákat bevonni!”
Megváltoztatta étrendjét is. Csak desztillált vízben mosakodott, s kétszersültet rágcsált. Az albérleti szobát, ahol lakott, kajütnek nevezte. Teleaggatta a falát elsárgult képekkel. Egyik a Trafalgári csatát ábrázolta, a másikon Kolumbus Santa Mariája látszott, ahogy kifutott a kikötőből. Voltak még szkunerek, vitorlások, nagy tengerjáró hajók és cirkálók is a keretekben. A sarokban meg flaskák, konzervdobozok, navigációs térkép az asztalon, és rajta nyomtatékul egy hosszú tengerésztávcső. Igazi kajüt. Megszeppenve és megilletődve álltam meg a közepén. Elemér észrevette zavaromat, és nagyot csapott a vállamra.
- Ezer fóka és egy anyabálna! - harsogott, és vadul forgatta a szemét. - Sose félj, amíg engem látsz.
Kezembe nyomott egy marhahúskonzervet és egy üveg brandyt. Ő meg járt le s fel dühödt léptekkel a Belgrád rakparti kajütben, amelynek háromszáz forint volt a havi bére. A nyitott ablakon át behallatszott egy induló hajó szirénája. Elbiggyesztette a száját, s megvetően elfordult az ablaktól. Milyen távolságokra volt ő már! Milyen óriási messzeségekben járt! Talán éppen most hajózott az Antillák körül, vagy lent járt a Tűzföldön. Hajós volt már Elemér ízig-vérig, nagy kapitány, aki hosszú szakállt növesztett, s hátrakulcsolt kézzel járt agyarában a pipával. A nőkre is már régen olyan jelzőt használt, mint: sudárvitorla és tat.
Ha látták volna a parancsnoki hídon! Karját keresztbe fonta, a kis gőzös pedig erőlködve dohogott fedélzetén a ládákkal, kosarakkal, zöldségfélével, kacsákkal és libákkal. Ilyenkor Elemér képzelete a Fokföld körül csapongott. Közben nézte a Gellérthegy fölött az eget, és talán vihart szimatolt. Vihart? Ciklont! Tájfunt! Valami nagyot, óriásit. Mert unalmasak így és egyhangúak nagyon a napok, üresek a megkezdett hajónapló lapjai. Pedig milyen csodálatos dolgok történhetnének vele! Csodálatosabbak talán, mint Wandelár kapitánnyal. Olyan dolgok, amelyek feléje irányítanák az egész világ figyelmét. A lapok kolumnás cikkeket közölnének róla, ilyen címmel: A hős hajóskapitány!
Egy nap ez a várva várt nagy esemény is bekövetkezett. Nem támadt ugyan vihar, nem korbácsolták a bősz hullámok a fedélzetet, csendes idő volt, napsütés és tavasz. A kis gőzös mégis zátonyra futott. Alacsony volt a Duna vízállása, közel ment a parthoz a kofahajó a kanyarban. Megfeneklett. Itt van hát a várvavárt pillanat.
Igazi kapitány mit tehet ilyenkor, a veszély órájában? Elemér felrohant a parancsnoki hídra, kezét felemelte, és dörgő hangon kiáltotta:
- Mindenki őrizze meg a nyugalmát! Veszélyben vagyunk! Eresszék le a mentőcsónakokat! Először a gyermekeket, majd a nőket kell partra szállítani. Utána a férfiak következnek. Én itt maradok!
Vészesen üvöltözött a hajó rekedt szirénája, parancsszavak röpködtek, láncok csikorogtak, csigák görögtek. Elemér a parancsnoki hídon állt délcegen, félelmet nem ismerőn. Ekkor egy néni, karján kis szatyrával felszólt neki:
- Maga nem gyün, kapitány úr?
Elemér a fedélzetre vetette tekintetét. A fedélzet már üres volt. Az utasok, kofák és piacozó asszonyok mind kimentek a partra. Kicsit felhúzták a szoknyájukat, s kilépkedtek kényelmesen, vitték batyujukat is. Most a parti fűben ültek, tökmagot törtek és a félrebillent hajót figyelték.
A kapitány egy ideig meredten állt a parancsnoki hídon, aztán összeroppant. Előregörnyedt, és meg kellett kapaszkodnia a korlátban. Ezekért akart ő hősi halált halni?
Támolyogva indult le a lépcsőn, fáradt, vézna kis ember lett belőle. Egy világ omlott össze benne. Egy elképzelt, kiszínezett, álmokkal teleszőtt, hazugságokkal kicifrázott világ.
Feltolta homlokán a sapkáját, feltűrte a nadrágját, s cipőjét a kezében szorongatva ő is kilábolt a partra, az utasok után. Leült a ládák, kosarak, hápogó libák és kacsák közé. Úgy sírt, mint egy gyermek. Öreg nénikék vigasztalták.
Másnap levágatta a szakállát, s tegnap már fröccsöt ivott ismét a kocsmában, ahol találkoztam vele.
Jön a víz
A tűz már pislogni kezdett; Ballagó Mihály hosszú botjával túrt rá a száraz gazból, hogy füstöljön. Mert ezért tüzelt, és szokásból. Megszokta, hogy villogjon mellette így éjszakánként, amikor a gulya lepihen. Nézi a lángot, belebámul, szinte belefekszik a tűzbe. Az állatok is megszokták, a tehenek és a két kutya. Azok is nézik, bogárszemükben kis villanás a tűz lángja. Hozzátartozik az életükhöz.
Tüzel az öreg Ballagó Mihály, fél könyökére dűlve a kopott szűrön. Pipája kialudt, kivette a szájából, és letette a szikes fűbe, keze ügyébe, a bot mellé. Nem álmos, csak pihen, néha feltekint az égre, a csillagok járását figyeli, az idő múlását számolja magában, csendben. Így szokta. És ez erős dolog, ez a szokás, ő meg makacs nagyon, nem engedne egy jottányit sem. Így volt ez azelőtt, az apja korában, de talán dédapja korában is, és most is így van. Kijön tavasszal ide, a széles Hortobágyra, és akkor tereli haza a gulyát, amikor leesik az első hó. Vigyáz rá, szemmel tartja az állatokat, térítgeti a kutyákkal. Ezért fizetik. Hetente jön ki a Boriska, az unoka, hozza a váltást, az inget, gatyát, két pakli dohányt, kenyeret, szalonnát, meg ami köll a magányos pásztorembernek. Az idő meg múlik, észre se veszi. Ballagó Mihály nem veszi észre, de számon tartja mégis, szinte órára pontosan. Meg lehet azt tudni a csillagok állásából éjjel, nappal meg az árnyék mutatja, de vannak más jelek is, amiket csak ő tud. A szelek játéka, a madarak röpte, a vadrucák hangja. Mind mond valamit.
Az egyik tehén álmában felbőgött. Szarvak csattogtak, csülkök döngését hallotta, de csak puhán. Néha éjszaka feláll egy-egy tehén, ténfereg, aztán nagy szusszanással ismét lefekszik. Nem néz arra az öreg gulyás, de azért hallja és figyeli ezt a neszezést. Álmában is.
A pipáért nyúl, aztán a dohányzacskó felé tapogat. Megtömi a pipát jó keményre, csutoráját a szájába illeszti, és a gyufával babrál. De nem gyújtja meg. Mozdulatlanul figyel a távolba, messze valahol, az alvó gulyán túl az éjszakában jár valaki. Errefelé tart. A kutyák felütik a fejüket, és fülüket hegyezik. Az egyik megindul, kocog néhány lépést, majd visszajön, és az öreg Ballagóra tekint.
- No - mordul, és kiveszi szájából a pipát. Így figyelnek egy ideig, aztán a gulyás rágyújt mégis, a kutyák pedig megnyugszanak. Mert aki jön, az ide tart, és nem ellenség. A bot vége még egy kevés száraz fűcsomót lök a tűzre, hogy világítson. De ha vak volna a sötétség, akkor is csak megtalálnák az öreget, mert van vagy tíz esztendeje, amióta itt tanyázik esténként, ezen a helyen. Aki tudja, az megtalálja. Aki nem tudja, az meg ne keresse, mert nagyon kemény ám a bot vége.
Bozóki Sándor lám, tudja, már ugrik is le a kerékpárról, ledönti a fűbe, és megáll a tűz fényében.
- Mire végzi, Mihály bácsi?
- Ehun-e.
Leült, és fújt egyet. Ballagó a gulya felé tekintett. De azért a jövevényt nézte mégis oldalvást, a szeme sarkából. Nézte, és tűnődött, hogy mit akarhat? Mert valamit csak akar, ha ide kifáradt éjszaka idején.
- Baj? - kérdezte csendesen, és szottyant a pipája. Rosszul ég ez a büdös dohány.
A másik intett a fejével, hogy nincs baj.
- Hát? - szólt ismét röviden, és nyugalom volt a hangjában. Többet nem szólt. Ezt is csak illendőségből tette. Sanyi majd elmondja, ha kedve tartja. De hát Sanyi is pusztajáró nemzetség sarja, az apja juhász volt, ő már valami hivatalt visel a városban. Ezért érlelődik benne is lassan a szó. Csak akkor mozdul, amikor az öreg ismét fél könyékre támaszkodik, és megnézi az égi órát.
- Üzenetet hoztam.
Ballagó int a fejével, hogy jól van. De ez a fejbólintás azt is jelenti, hogy nem kell sietni. Van idő. Rengeteg idő van, lassan csörgedezik az éjszaka, a csillagok fényesek még. A tűz meg pislákol.
- A tanácstul.
Az öreg ismét int. A gulya felé figyel. A bika járkál a tehenek között. Nagy csend van. Mély csend.
- El köll hagyni a Bogáncsost.
A másik felkapja a fejét. A kutyák is megmozdulnak. A tűz rettegve húzza vissza sárga nyelvét, és sötét lesz. Semmi nesz, csak a pipa szortyog.
- Reggel.
Ballagó a másik könyökére támaszkodik, és maga alá húzza, az egyik lábát.
- No?
- Jön a víz... A Tisza...
- A Tisza?
- Az.
- Itt?
- Itt.
Újabb hallgatás. Most már hosszú, sokáig tartó. Ballagó feszeleg, nem érti. Nem a víz okoz most neki gondot, hanem a gulya. Ez a sok tehén. Hová vigye őket? Holnap is nap van. Enni köll az állatoknak. Terelni köll a legelőn, amíg le nem esik a hó. Azért fizetik. Keserűséget érzett. Előbb csak a szájában, ki is vette a pipacsutorát a fogai közül, aztán a gyomrában is érezte és a szíve táján. Akaratlanul buggyant ki belőle a kérdés.
- Hát én?
- Kend, Mihály bátyám?
Sanyi mintha latolgatná, méregetné a kérdést. De nem sokáig, mert szokatlan gyorsasággal válaszolt.
- Kend továbbáll. Nagy a Hortobágy.
- Nagy. Igaz. De lassan elfogy.
- A legelő. A szik.
- Az.
- De lesz más. Kaszáló.
Kifáradtak a nagy összecsapásban. Olyan volt ez a szócsata, mint a gyors pusztai párbaj. Sanyi, a Bozóki gyerek fürgébbnek bizonyult, rajta maradt a szó. Ballagó érezte, hogy gyenge. Most hirtelen szaladt ki belőle az erő, mintha meglékelték volna. Pipáját visszatette a földre, és a bot felé nyúlt. Megszorította a markában, jó erősen. Az egyik kutya szeme feléje villant. De olyan nagy volt a csend és a békesség az éjszakában, hogy nem mozdultak az izmai. Csak a homloka nyirkosodott.
- Merre? - kérdezte.
- Fölfelé. A Kisgödrösbe - mondta az új irányt Bozóki, és felállt. - Oda csak jövőre ér el a víz. Felemelte a kerékpárt, és rátette lábát a pedálra.
- Megmondtam.
- Meg - nyugtázta az öreg az üzenetet, s hallgatott, mert nincs most mit mondani. A kerékpár gumija surrogott a száraz fűtorzsák között, aztán eltűnt a sötétségben. Ballagó egyedül maradt a kutyákkal és a tehenekkel. Ami bozót volt, száraz csalán, bogáncs, ballangó, mind a tűzre túrta. Hadd égjen! Világítson messzire! Lássa, aki akarja, hogy Ballagó a helyén van. Ez most a jel az éjszakában.
Nézte a felcsapó lángokat, és az időt számlálta. Már nem is a perceket, órákat, napokat, hanem az éveket. Lám, hogy elszaladt. Már ideért a víz a csatornában a Hortobágyra, a nyomában van, a sarkában. Sok idő szaladhatott el. Tízesével futhattak az esztendők. Észre sem vette.
Az éjszaka fekete szárnya suhogott fölötte, de keleten már remegni kezdtek a csillagok. Csak a tűz pislákolt. A kutyák nyújtózkodtak és ásítoztak mellette. A tehenek nyögve álltak lábra.
Valami van a levegőben. Nézi az eget: opálosan szürke. Nézi a földet: deres harmat csillog a fűszálakon. A botján is érzi. Akkor hát mi az? Mi lehet?
Felállt. Összehúzott szemmel nézett a távolba. A láthatár még aludt, a föld az éggel ölelkezett, nem látott semmit, de a füle már neszezte a hangot. Motor volt. Nem is egy, sok motor. A kutyák álltak mellette tanácstalanul és nézték. A tehenek is felé fordították fejüket: No, öreg Ballagó, mi lesz?
El kell hát menni a Bogáncsosról. Itt kell hagyni a megszokott helyet, ahol ismert minden fűszálat, minden hajlatot. Ezen a környéken élte le élete javát. Hová menjen? Merre? Keserűséget érzett, erősen megszorította a botot. Ha vihar jönne, zivatar, ha megtámadnák a gulyát éjszaka, szembe tudna nézni minden veszéllyel. De a víz, amit a csatornák hoznak, az más dolog. Az nem ellenség.
Odalépett a tűzhöz, s lábával rátúrta a földet. Fekete kupac jelezte csak a helyét. Holnap már az se marad. Holnapután pedig...
Holnapután más tájon terelgeti a gulyát. Elmegy a Kisgödrös felé, ahol nem járnak még a gépek és nincsenek csatornák. A régi Hortobágyot keresi. Ha visszajön egyszer, meg se ismeri talán ezt az újat.
- Puli, Pici! - rikkantott, és a két kutya nekiiramodott. Előbb bizonytalanul, tétovázva rohangáltak, de az öreg megmutatta az irányt. Elindult fölfelé, a Kisgödrös irányába, a tehenek követték.
Balra, néhány száz lépésre van egy kis domb, azt beszélik, hogy oda betyárokat temettek valaha. Nem nagyobb egy őrhalomnál. Arra állt az öreg, és visszanézett. A tűz helyét kereste, de nem találta.
Nászút esőben
Amikor a gépkocsi az erdészház elé kanyarodott, cseperegni kezdett az eső.
- A fene vigye el! - morogta az ég felé sandítva Szalóki János, és arra gondolt, várhatott volna ez az idő legalább egy napot. Pont ennek a mai napnak az örömét kellett elrontania, amelyikből csak egy adódik az életben? Hacsak!...
Elmosolyodott, Juhász Imre jutott eszébe, aki a múlt héten nősült harmadszor. Aztán hirtelen komolyságot erőltetett az arcára: az ilyen gondolatokkal még incselkedni is bűn egy háromórás férjnek. Pont három órával ezelőtt, tíz órakor kötött házasságot Dani Eszterrel. Még érezte tenyerében a kézszorítások melegét, karok ölelését, talán még mindig ott szorongatnák, ha a kis Kolonits ki nem szabadítja a kollégák és ismerősök gyűrűjéből. “Siessünk, nászutaspár, mert nekem még ma vissza kell érnem!...”
A kis Kolonits hozta fel őket Wartburgján ebbe a mátrai erdészházba. Egész úton vicceket mesélt, most meg udvariasan segédkezett.
- Majd viszem a cuccot, gyerekek! - törtetett a két bőrönddel a kapu felé. Az udvar végén házilag összetákolt baromfiól roskadozott, az udvar közepén két fenyőtörzs között kifeszített kötélen néhány tarka ruhadarab lengett még, most szedte össze és rohant vele be az erdészné.
Nem volt szívderítő a kép. Úgy élt benne az erdészház fogalma, ahogy a képeken látta valamikor: égre törő, vad fenyők meghitt sűrűjében elrejtőzve, gömbfából ácsolt illatos házacska napfényes terasszal. De ez itt egy kopott téglafalú, rozoga viskó csupán.
- Nos? - szorította magához fél karjával János az asszonyát.
- Isteni! - szólt az elragadtatással.
Az eső egyre sűrűbb szemekben hullott, a kis Kolonits eltűnt a bőrönddel, és a leszedett ruhákkal a hóna alatt kiszaladt eléjük az erdészné.
- Jaj, kedveskéim! - lihegte kifulladva. - Már reggel óta várom magukat!
A konyhában hagymabűz, a szobában kellemes csend és félhomály. Itt örökké félhomály van és csend. A padló fehérre sikálva, a két ablak között, ami az erdőre néz, kétszemélyes régimódi ágy, a sarokban sötétbarna szekrény kucorog, az ajtó mögött mosdó fehér lavórral és két vasalt törülközővel.
- No, én megyek, gyerekek, mert háromra haza kell érnem! - dobta le a bőröndöket Kolonits, és már rohant is. - Írjatok!
- Tegyék csak magukat kényelembe, kedveskéim! - szaladgálta körül őket a kövér erdészné. - Mindjárt elkészítem az ebédet! Csirkepaprikást főztem! Nincs is annál jobb a világon, a Pista is mindig azt mondja, az én drága jó uram.
A drága jó ura, a Pista, az erdész mint falon függő nagy kép volt jelen. Erdészruhában, zergetollas kalapban, hetyke bajuszkával az orra alatt.
- Az erdész! - borzongott meg Eszter a férjéhez bújva, amikor az erdészné kirobogott.
- Ne félj, te csacsi! - simogatta meg János a haját. - Nem bánt. Bizonyára nem is ilyen félelmetes. Azóta már biztosan a bajuszát is levágatta, és teljesen elhájasodott! - Ezen nevettek.
Az erdészné kopogtatott be ismét.
- Tálalva van! A konyhában terítettem! Ott szoktunk enni!
A nászutasok kimentek a konyhába, kezet mostak a bádoglavórban, aztán a viaszosvászonnal leterített asztalhoz ültek. Az erdészné később összeszedte tányérjuk mellől a csontot, és kiszaladt vele az udvarra.
- Megkölykedzett a Morzsa! - mondta, amikor visszajött, és lerázta kendőjéről a vizet. Kint már szakadt az eső, és éles dörrenéssel villám csapott le a közelben. A fiatalok gyorsan bevonultak a szobába.
János alig ismeri a feleségét: öt héttel ezelőtt találkozott vele először, a Római-parton. Eszter hobbija az evezés, minden szabad idejét a vízen tölti. A következő vasárnap ismét ott találkoztak, aztán mindennap. Az első csók, hosszú séták, lázas tervezgetés, majd a házasság.
- Nos? - nézett Eszterre az ifjú férj, de az asszony nem mozdult. A képre tekintett.
- Néz bennünket az erdész.
János felállt, lecibálta az asztalterítőt, és rádobta a képre. Először visszahullott, másodszorra sikerült csak a kampós szögbe akasztania.
- Most nem néz!
Eszter fáradtan hajtotta férje karjára a fejét. Az meg áhítattal nézte meg-megrezdülő festett pilláit, szemöldöke kihúzott ívét, ami egy kissé elmaszatolódott a homlokán.
Nyomorúságos hely ez az erdészház, gondolta, miközben könyökére támaszkodva figyelte egy ideig az álommal viaskodó feleségét. Amikor elaludt, óvatosan felkelt, felnyitotta a bőröndjét és kitapogatta a fehérneműk között az üveget. “Konyak nélkül ne menjetek nászútra!” - mondta neki valaki, de már nem tudja, hogy kitől hallotta ezt a süket tanácsot.
Kifeszítette bicskáján a dugóhúzót, de poharat nem talált. A szekrény tetején állt ugyan néhány színes, festett pohár Emlék Máriagyüdről - de ujjnyi vastag volt rajtuk a por. Az üvegből ivott! Aztán visszagyömöszölte az üveg szájába a dugót, felöltötte fürdőköpenyét, és hozzálátott a bőröndök kicsomagolásához.
Nem sok holmit hoztak magukkal. A gyapjúdolgokat a felső polcra helyezte, a selyemholmikat az alsóra. Egy szép habselyem hálóinget sokáig forgatott a kezében. Az ágyra terítette, a két üres koffert pedig belökte az ágy alá.
- Te ilyen házias vagy, drágám? - hallotta Eszter hangját. Az asszony ébren volt már, és rámosolygott. - Látom, a hálóingemet is kikészítetted. Hát a papucs, drágám?
- Azt nem találtam. Hanem ez a hálóing! Kérlek, vedd fel!...
- Tréfálsz?
- Látni szeretnélek benne! Ugye, felveszed?... Ugye?
- De csak akkor, ha nem nézel ide! Várj. No, most. Megfordulhatsz.
- Milyen szép vagy! - kiáltott fel elragadtatással János, és a karjába kapta az asszonyt. Ebben a pillanatban kopogtattak.
- Nem zavarok?
- Á, dehogy! - sietett János a válasszal.
- Már egy órája elkészítettem az uzsonnát! Gondoltam, éhesek lehetnek. Jaj, Krisztusom, irgalmazz! - vetett magára hirtelen keresztet, mert közben tekintete a térítővel letakart képre tévedt. János is odanézett, és elnevette magát. Kísérteties és komikus látvány volt a félhomályban a képen lógó plüsstakaró. Odalépett és leakasztotta.
- Bocsánat! - mondta zavartan.
Az erdészné kiment, és egy nagy fatálcán behozta a konyhából az uzsonnát: egy-egy tejeskávét vékony vajas kenyér szelettel. Szótlanul letette az asztalra, és távozott. Egy ideig hallották még csoszogását a konyha kövén, aztán csend lett. Csak az eső zuhogott kint egyre erőteljesebben. A villámlás azonban már nagyon távol volt. Eszter óvatos léptekkel az ajtóhoz settenkedett, és bezárta.
- Tudod, mire gondolok? - kérdezte tőle János. - Arra, hogy nincs is erdész. Csak a képe van. Az erdész régen elment valahová.
- Hová mehetett?
- Nagyon messzire. Hajón ment, és vitte a fejszéjét is.
- És nem jön vissza?
- Soha.
Ekkor kint hirtelen léptek dobbantak. Kemény, erős léptek. Megcsikordult a konyhaajtó, valaki csúnyán káromkodott, az esőt szidta, közben rázta magáról a vizet. Mintha medve jött volna be az erdőből.
- Az erdész! - mondta kétségbeesetten Eszter, s remegni kezdett.
- És ha mégsem ő? - súgta a fülébe János -, hanem gyilkos vagy betörő?!
- Talán visszajött a fejsze nyeléért! - mondta halálos komolyan Eszter. - Félek! - suttogta, és beleharapott a férfi szájába. - Gyújts villanyt.
János lemászott az ágyról, körültapogatta a falat.
- Képzeld, nincs villany.
- Jaj de muris! - csapta össze a kezét Eszter. - Akkor maradjunk sötétben.
Ültek az ágyban, egymást átkarolva. Egy ideig az eső suhogását és a fák zúgását figyelték. A konyhában már csend volt, mintha lakatlan sziget lenne az egész ház.
- Hallod? - kérdezte suttogva Eszter.
- A szél zúgatja a fákat.
- Nem. Valami madár!
- Talán bagoly.
- Az huhog. Ez más.
- Galamb, fecske, papagáj... Pintyőke. Hallod? A háztetőn van. Rosszat jelent.
- Hát kell ennél rosszabb, mint nászút esőben?!...
- Mindig csak erről a hülye esőről beszélsz.
- Hát miről beszéljek? Az erdészről, aki elment a hajón?
Ingerült volt a hangja. Kitapogatta a sötétben az üveget, és meghúzta. Kint már teljesen bealkonyodott, a bútorok elvesztették éles körvonalaikat, beleolvadtak az egyre mélyülő sötétségbe.
A madár ismét megszólalt. De lehet, hogy nem is madár volt, csak a szél cibálta fák egymáshoz súrolódó ága nyekergett. Most valóban vad hullámok hátán hánykolódó törékeny bárkához hasonlított a ház, amelyben teljesen egyedül voltak. Az erdészek elmehettek valahová, vagy talán lefeküdtek. Nyikorgott a kertkapu, nagyot koppant néha egy-egy földre hulló fenyőtoboz. Eső suhogott a leveleken, és a szél vacogtatta az ablaküvegeket. S ezen túl, valahol nagyon messze az éjszakában furcsa hang: nyüszített valami.
- Hallod? - kérdi Esztert és ismét iszik. Köd ereszkedik a szeme elé, hirtelen bágyadtságot érez. Visszakuporodik az ágyra, amelynek deszkái megreccsennek alatta. Ágnes néninek voltak ilyen deszkás, szalmazsákos ágyai Dunapatajon, ahová minden nyáron levitték a szülei. Ez jutott most eszébe, és látta Dunapatajt, sütött a nap, nyár volt, fehér libák tollászkodtak az artézi kút körülötti tócsában. Itt meg esik az eső.
- Szivikém! - fordult Eszter felé, aki a párnát szorosan magához ölelve kuporgott az ágy sarkában.
- Hallod? - vacogta Eszter. - Kapar is. Itt, az ajtónál. Be akar jönni.
János kifelé figyelt, majd elnevette magát.
- A kutya.
- Ó! - szakadt fel a megkönnyebbült sóhaj Eszterből. - Hiszen mondta a néni, hogy megkölkedzett a Morzsa. Biztosan kimászott egy kiskutya a vackából. Segítséget kér, hallod?
- Majd az anyja! - mondta bosszúsan János. - Azért van az anyja.
- De ha nem veszi észre?... Akkor elpusztul.
- A kutya sokat kibír!
- Szívtelen vagy. Gonosz...
János nem szólt. Düh feszítette. Ki ez a nő itt mellette, aki azt meri a szemébe vágni, hogy gonosz. Teljesen idegen valaki, aki a sötétség leple alatt betolakodott ide. Mit akar tőle?
Ismét az üveg után tapogatott. Leverte az asztalról, és nyögve hajolt utána.
- Mert te csak magaddal törődsz! - Hallod? Megint nyüszít. Megnézem.
János hallotta, hogy elindult, s úgy érezte, hogy utána kellene mennie. A karjába kapni, és visszahozni a meleg ágyba. Mellé bújni. De nem volt ereje. Kókadtan ült az ágy szélén. Hallotta közben, hogy megcsikordul az ajtó, aztán a konyhaajtó is kitárul.
- Hogy remeg szegény pára!... Gyújts lámpát!
Gyufát gyújtott, megkereste a petróleumlámpát. Sárga fény ömlött szét a szobában. Eszter kezében nyüszített a didergő kiskutya. Fekete kis pamacs volt, élénk bogárszemmel. Piros nyelvét Eszter felé nyújtogatta, az meg odatartotta a keze fejét, hogy nyalja. - Ugye, te még kiskutya vagy? Pici kutyuska! - évődött a hangja, és mellé ült. A kutya az ölébe mászott, ott összekuporodott, és nyomban megnyugodott.
- A fene egye meg! - mondta János dühösen, de azt már nem lehetett tudni, hogy mire mondja, az esőre, a kiürült konyakosüvegre vagy a kutyára. Szél rohant az ablaknak, mintha dühében be akarna törni hozzájuk. A petróleumlámpa lángja sercegve lobogott, és kint nyikorgott a kertkapu. János egy ideig meredten nézte felesége kutyát simogató kezének hatalmassá torzult árnyékát a falon, aztán behunyta a szemét. Úgy érezte, mintha zuhanna. Egy pillanatra még felkapaszkodott az öntudat pereméig, könyökére támaszkodott, rábámult Eszterre, de látszott már rajta, hogy nem tudja, ki ez a nő, s hogyan került ide, erre a hánykolódó bárkára, amely minden pillanatban elsüllyedhet. Arcával előrebukva feküdt, és tökéletesen részeg volt.
A bölcső
Az öreg Dudás fél szemmel felpillantott, aztán közönyös arccal dolgozott tovább. Tán csak annyi változást lehetett rajta észrevenni, hogy szájának bal csücskéből a jobb sarkába tolta át a cigarettát. Mert a cigaretta mindig a szájában füstölt, anélkül nem tudott dolgozni. Erős, fojtó kapadohányt szívott.
Szőnyi Gabi, a legfiatalabb brigádtag figyelte az esetet. De ő se szólt. A többiek se. Héttagú a brigád, három lakatos, két bognár és egy fényező tartozik bele, a hetedik meg a segédmunkás, a “fogd meg”, akit ide-oda lehet szalasztani, festékért, anyagért, de még a szemközti büfébe is, ha az öreg Dudásnak elfogy a dohánya. Ez a hetedik tag áll most az érdeklődés középpontjában. Tegnap vették fel, Sárosi főmérnök hozta bemutatni: “No, fiúk, itt a segítség, fogadjátok szeretettel. Nagy Kálmán a neve, lajosmizsei.” Ennyi volt az egész.
Nagy Kálmán megilletődve áll a műhely közepén, a brigád gyűrűjében. Elődjét, az öreg Salamon bácsit tegnapelőtt kórházba vitték gyomorvérzéssel. “Ha már felveszünk valakit, akkor olyat nézzen a mérnök elvtárs, akiben van egy kis erő is!”, mondogatta Dudás Kálmán, a brigádvezető, az öreg szaki. Mert hogy a Salamon bácsi már alig segített valamit, azt elnézték, öreg volt, szerették is. De az új az legyen markos.
Hát, ami azt illeti, ez a Nagy Kálmán nem éppen markos, de fiatal, egészséges, ilyenre szokták mondani, hogy jó falusi színe van.
- Hát mért nem a téeszben keresel munkát? - kérdezte tőle Dudás, miközben rágyújtott egy újabb cigarettára.
- Nincs mán ott se - válaszolta az új brigádtag. Kedves volt a falusi íz a hangjában, mintha a mezők illatát sodorta volna be a műhelybe egy hirtelen, láthatatlan szél. - Oszt négyen vagyunk testvérek. Én meg nemrégiben nősültem.
- Máris megnősültél? - nézett rá Lőrinc, a tréfacsináló. - Mit szólt hozzá az anyád?
Nagy Kálmán elpirult. Idegenkedve húzódott félre. Az öreg Dudás tekintete rácsapott Lőrincre, úgy vágott ez a tekintet, akár a suhanó ostor. Nem is szólt többé Lőrinc. A többiek se. Senkinek se volt mondanivalója. Az öreg kioktatta az új embert, mit kell csinálnia, és ment tovább a munka, mint rendesen, a szokott kerékvágásban. Csak néha kellett egy kis segítségadás: “Balra a polcon! Az az, ott van a kezed ügyében. Az a zöld festék. Azt hozd!” Vagy: “A szárazabb fát előbb. A többi száradjon!”
Kocsikat gyártottak, fédereset meg gumikerekűt, nagy platókat, s az ő részlegük mindig az élen járt. Összeszokott nagyon a brigád. Olyanok voltak ők heten, mint egy népes család. Dudás Kálmán az apa, aki mindenről gondoskodik, mindenről tud, akit minden érdekel. Most, hogy Salamon bácsi elment, ez az új tag még idegen. Falusi.
Dudás brigádvezető letette a kalapácsot, és nagyot szusszantott. Aztán a műhely falán levő órára pillantott. Mindjárt dél lesz. Mennek ebédelni. A csaphoz ment, kezet mosott. A többiek szintén. A bognárok levetették zöld kötényüket. Kovács Pista előszedte zsebéből az orvosságos fiolát, és a tenyerébe pörgetett egy pirulát. Rausedilt szedett.
- Meddig még? - kérdezte az öreg Dudás. - Nem javul?
- A csuda tuggya! Néha jobb, aztán megint rosszabb. Amilyen az időjárás. Maga nem érzi az időt, szaki?
- Hasogatja a derekam. Azt érzem. A szívem különben rendben van.
- Az a fontos. A szív. Ha az rendben van, akkor a többi nem érdekes!
Ezt Nagy Kálmán mondta. Aztán elrestellte magát, amiért szólni mert, hiszen ő még új ember a brigádban. Talán nem is illendő szólnia.
- Nono.
Ezt meg az öreg mondta, eltűnődve. Aztán hozzátette: - No, akkor gyerünk.
Ő lépkedett elöl, a többiek utána. Az ebédlő közel volt, húszlépésnyire a műhelyüktől. A hosszú asztalokat ők maguk ácsolták. Bableves volt, csülökkel. Egytál étel. Már a vége felé tartottak az ebédnek, amikor Lőrinc megszólalt:
- Ez a falusi nincs itt! Nem mer tán idejönni?
- Hívtátok? - rándult össze az öreg szemöldöke.
Hallgattak.
Aztán az öreg Dudás felállt, új cigarettát nyomott a szájába, és visszaindult a műhelybe. A sarokban találta az új embert. Nagy Kálmán egy farönkön ült, és a térdére terített csíkos kendőből falatozott valamit. Dudás mellé állt. Nagy Kálmán erre hirtelen abbahagyta az evést, arca riadt volt, mint akit valamin tetten értek.
- Te nem gyüssz?
- Nem - mondta, és feltekintett az öregre. - Én hoztam magammal.
- Mit? - hajolt közelebb az öreg.
- Egy kis kolbászt. Vágtunk a télen. Néha kolbász, néha szalonna, aztán sonka, mindig akad valami a háznál. Olcsóbb így...
Elhallgatott. Az öreg fújta a füstöt. Várta a folytatását. De a folytatás nem következett. Nagy Kálmán becsattintotta a bicskáját, és a csíkos szalvettába göngyölte a maradékot.
- Mondd csak! - nézett rá Dudás. - Folytasd. Érdekel...
- Hát, meg köll fogni a forintot. Nemsokára hárman leszünk! Osztán mi van? Egy szoba, amit kaptunk anyámtul, a hátsó szoba. Ott lakunk. Jóformán sémmink!
- Hát! - tűnődött az öreg, és nem ment vissza. Lőrinc jött, hozta a palacsintát. Csak úgy a tenyerében. - Edd csak meg! - mordult fel az öreg Dudás. - Nincs étvágyam.
Dühösen ragadta meg a kalapácsot, nagy, lendületes ütésekkel kezelte, formálta az izzó vasalást. Komor hangulata ráfeküdt a brigádra is. Lőrincnek nem volt kedve se a palacsintához, se a tréfához.
Amikor a munka végeztével hazafelé indultak, a sarkon megállt Dudás.
- Te hol laksz?
- Munkásszálláson. A mérnök úr... izé, a mérnök elvtárs szerezte. Ez így olcsóbb. Jön a tél, nem érdemes mindennap utazgatni. Négyen vagyunk egy szobában. Csak a hét végén megyek haza.
- De most bejöhetsz egy italra, vagy nem? - állt elé Lőrinc. Mert ők mindig bementek egy italra munka után. Az öreg fröccsöt ivott, Lőrinc pálinkát, a többiek sört.
- Te mit iszol? - néztek rá összehúzott szemmel.
- Én? - rettent az új ember hangja. - Én semmit. Én... nem szoktam. Majd megvárom magukat.
- Fenét! - reccsent rá Dudás. - Majd én fizetek neked egy fröccsöt. Azt igyál. Az a legjobb. A bor. Két fröccsöt, egy pálinkát és négy üveg sört legyen szíves, Jaksi!
Jaksi hozta. Nagy Kálmán hóna alatt a kis motyóval, a déli maradékkal, csak állt a söntés előtt. Aztán zavart mosollyal koccintott: - Egészségünkre!
- A gyerek egészségére! - mondta Dudás, és a szemébe nézett. Nagy Kálmán lesütötte a szemét, vagy inkább behunyta, és megitta a bort. Fenékig ürítette a poharat. Most az volna az illő, hogy ő is hozasson egy kört. Már intett is Jaksi felé, de az öreg lefogta a kezét.
- Hagyjad. Nem kell. Elég volt. Majd máskor...
Mentek is, ki merre lakott, csak azt vette észre, hogy a következő sarkon egyedül maradt. Gyalog vágott neki az útnak, megtakarítja a villamospénzt. Nincs messze a munkásszállás.
Másnap Nagy Kálmán megint csak leült a tuskóra, és kibogozta kis motyóját. Ugyanazt ette. Száraz kolbászt és szalonnát, kenyérrel. Ami maradt, azt gondosan visszacsomagolta a kendőbe, és félretette a szekrényébe, a kabátja alá.
- Egész héten csak szárazat eszel? - kérdezte tőle harmadnap az öreg Dudás. Nagy Kálmán hallgatott. Mintha szégyellné. Persze, jól esne egy kis meleg, valami főzelékféle, de hát neki most a fogához kell vernie minden garast, jön a gyerek. Aztán tavasszal majd nekilátnak az új ház építésének. Nem azért jött ő Pestre, hogy megegye, megigya, amit keres. Talán éppen ezért haragszanak rá a többiek? Mert haragszanak rá. Egész biztosan. Az öreg se szól hozzá már harmadik napja.
Az előbb is, amikor bejött, s hozta nyalábjában a festékes dobozokat, azok a műhelyben hirtelen elhallgattak. Valamiről beszéltek, valamit titkolnak előtte. Talán azért, mert ő falusi? Mert az apja paraszt? Ezek meg itt mind városiak, munkások? Dudás apja is munkás volt, a hajógyárban dolgozott, Lőrincnek már az öregapja is itt élt az Angyalföldön. Az ő apja meg cseléd volt, ő meg kisbéres gyermekkorában.
Magába zárkózott, ő se szólt, csendben végezte a dolgát, amit rábíztak, hordta a festéket, leszaladt kétszer az öregnek dohányért, de nem is tudja, miért küldte kétszer is el a trafikba, hiszen látta ő jól, hogy van még a dóznijában. Csak azért, hogy elküldje, hogy ne legyen ott. Mert valamit akkor is csináltak, suttyomban, őt nem avatják be ebbe. Csak nem valami maszek dolog? Elmehetne a főmérnökhöz, aki olyan jó volt hozzá, és megmondhatná: “Főmérnök elvtárs, nem tetszik ez nekem! Ezek valamit fabrikálnak!” De isten ments meg ilyesmitől, ő nem árulkodik, neki végeredményben mindegy, hogy mit csinálnak, neki megvan a kenyere, jól keres, összerakja a pénzt, mert jön a gyerek nemsokára.
Benyitott a szerelőműhely melletti raktárba, Lőrinc nekitámadt.
- Mit keresel itt? Menj a dolgodra! Leskelődsz? Elkapom a nyakad!
Nem is válaszolt, csak elszomorodott. Ha ez így megy tovább, akkor ő nem bírja itt ki sokáig. Pedig olyan jónak ígérkezett ez az állás. Olyan kedvesek voltak az első nap a brigád tagjai. Most meg üldözik. Félni kezdett tőlük. Lehet, hogy ezek meg is vernék! Rárontanának, letepernék, és ütnék, rúgnák. Nem, nem megy velük együtt haza. Nem megy a kocsmába se többé.
Összeszedte a motyóját, mert péntek dél volt. Estére utazik haza.
- Mikor megy a vonatod, te falusi? - kérdezte nagy hangon Dudás.
- Ötkor.
Nem is köszöntek el tőle. Ő is csak biccentett, s megkeseredett szájjal indult a munkásszálló felé. Vitte a pénzt, amit kapott, az első fizetést.
Futva ért ki később a pályaudvarra, megváltotta a jegyét, és a külső vágányon álló szerelvény felé igyekezett. Egyszer csak előtte termettek, mind a hatan. Az egész brigád. Arcuk sötét volt és vészjósló. Mit akarnak tőle? Mért haragszanak rá? Hatan könnyen leteperhetik, agyba-főbe verhetik, ki védi meg őt, a falusi embert? Rémülten húzta össze a vállán vékony kabátját.
Az öreg Dudás elébe állt. Megköszörülte a torkát.
- Ide figyelj... A brigád elhatározta... hogy is mondjam?... Mit kell itt mondani? Add ide, Lőrinc!
Lőrinc hozta meggörnyedve. Papírba csomagolva a vállán.
- Bölcső! - mondta csendesen. - A brigád ajándéka. Mi fabrikáltuk.
A vonat már a váltókon át kattog, ő csak áll az ablaknál, integetne nekik, de nem látja őket, mert alighanem belement a szemébe valami...
A madár, az alma és a katona
Olyan hirtelen szűnt meg a dühödt ágyúdörgés, hogy Bakóczai felkapta a fejét. Eddig hason feküdt az elnyűtt rekamién, piszkos kis párnát gyűrt az álla alá, kezét, lábát szétterpesztette, mintha úszna vagy repülne.
Már a harmadik napja tart ez a pokoli ágyúzás: itt lobog a háború a Margit körúton. A Széna tér felől néha mély, hörgésszerű robbanások hallatszottak: böfögtek az ágyúk.
Voltak aztán percek, amikor minden egyszerre elhallgatott. Talán kifáradt, s pihent ilyenkor a nagy karmester. Letette kezéből a vezénylőpálcát. Mert Bakóczai képzeletében úgy élt, hogy ezt a szédületesen kavargó, forrón örvénylő zenebonát csak egy óriási karmester dirigálhatja valahol. Így képzelte, mert ő zenész volt. Másodhegedűs az operaházi zenekarban. S hogy is lehetne ilyen zenebona, ilyen forte fortissimo karmester nélkül?
Sok sikerben volt része neki is világhírű karmesterek vezetésével, ki tudná, hányszor nyomta meg a vonót lelkesebben a karmesteri pálca intésére. De most ő is csak hallgatója ennek a zenekarnak, kábult és alélt ember, akit a sors ennek a pokolnak a kellős közepébe dobott. Micsoda ehhez képest a mélyhegedűk, brácsák, dobok és fanfarok, bőgők és harsonák, kürtök és fagottok vad szimfóniája? Ilyenkor, amikor egy-egy percre megszakad ez a borzalmas hangverseny, felocsúdik. Magához tér kábulatából, kibotorkál a fürdőszobába, megmártja a kád szennyes vizében a piszkos törülközőt, és a fejére csavarja. Aztán visszafekszik a recsegő, nyöszörgő heverőre, és várja a folytatást.
Csak ezekben az ötperces szünetekben él. Ilyenkor arra is van ideje, hogy aprólékosan szemügyre vegye a lakást. A falfestést, a képeket, szőnyegeket és bútorokat. Különösen a heverővel szemben függő kép kötötte le a figyelmét. Kucsmás parasztot ábrázolt, aki mereven, közönyösen nézett a semmibe, hosszú szárú pipáját a kezében tartva. Mögötte szürkés fal, távolabb elmosódó alakok. Vasárnap délután a templom előtt. Vagy a kocsma előtt? Mindegy. Az égből derűs fény szűrődik, a képről ordít a giccs. Mit akart a festő, s ki ez a paraszt? S ki lakik ebben a szobában? Női ízlésre valló csipkék az asztalon, a vitrinben, de talált egy férfiesernyőt az előszoba sarkában és egy pár gumicsizmát a konyhában. Ennél azonban sokkal nagyobb örömet szerzett neki az a félüveg lekvár, amit a konyhaasztalon lelt. A konyhaszekrény poros tetején pedig három fonnyadt alma. A lekvárt még aznap megette, azaz tegnap, amikor rájött, hogy nem tud innen elmenni. Mára maradt a három fonnyadt alma.
A véletlen folytán került ebbe az idegen lakásba. Tulajdonképpen a Fillér utcában lakott Bakóczai másodhegedűs, egyszoba-hallos lakásban. Tegnapelőtt elfogyott a cukra és a kenyere. Cukorra már nem számított, de az óvóhelyen azt beszélték, hogy kenyeret lehet még kapni a Széna téren. Állítólag a német katonák csereberélnek, fél kenyeret is adnak egy civil ruháért vagy valami értékes tárgyért. Volt Bakóczainak egy szép aranyórája, még Párizsban vette a háború előtt. A zsebébe dugta, és elindult.
Nem is volt baj egész a Nyúl utca sarkáig. De amikor odaért, egy géppuska tűz alá vette a teret. Hogy honnan lőttek, azt nem látta. De kenyeret áruló katona nem volt sehol. Vissza akart fordulni, amikor az ágyúk is megszólaltak. Beugrott a legközelebbi kapu alá, s még kis se fújta a félelmet magából, amikor megszólalt egy hang mögötte:
- Igazolja magát!
Karszalagos nyilas volt. Bakóczai benyúlt a nadrágzsebébe, de az igazolványa nem volt nála. Otthon maradt a másik nadrágban. Helyette hát kivette az órát, és a nyilas kezébe nyomta.
- Zsidó? - kérdezte a karszalagos könnyedén.
- Nem. Csak nincs nálam az igazolvány.
Szúrós szemmel vizsgálgatta a pártszolgálatos.
- Gyanús maga nekem - mondta összecsípett szemmel, de az órát hirtelen mozdulattal eltüntette, amit a másodhegedűs jó jelnek vélt. A nyilas azonban okvetetlenkedő természetű volt, újabb kérdésekkel kezdte ostromolni, s csak akkor hallgatott el megszeppenve, amikor az aknavetők is megtalálták a házat. Az egyik akna a kaputól néhány méterre robbant.
- Óvóhelyre! - adta ki a parancsot a nyilas, s jó példát mutatva rohanni kezdett a pince felé, ahová az udvaron át vezetett az út. Bakóczai utánafutott, a lépcsőházban azonban nem jobbra, hanem balra fordult. Hogy miért? Maga sem tudja. Ösztönösen futott fel a lépcsőn, egész a harmadik emeletig. Ott zihálva megállt. Nincs tovább, vége a világnak, a ház csak háromemeletes.
Megállt a korlátba kapaszkodva, s lefelé figyelt. Nem követte senki. Balra a körfolyosó, csapóajtón kell át mennie. Veszélyes itt mászkálni, a szomszéd ház erkélyéről ide látni, belövik az egész folyosót. Behunyta a szemét, futott néhány lépést, majd az első ajtónál megnyomta a kilincset. A lakás nyitva volt.
Így került ide tegnapelőtt, s azóta ez a pokoli koncert egyre tart. Neki tulajdonképpen mindegy, hogy itt ül, ebben az ismeretlen lakásban a Nyúl utca sarkán, vagy az ő szoba-hallos lakásában kissé feljebb, a Fillér utcában. Ott is ugyanígy feküdne a rekamién, ott se lenne kenyere, még lekvárja sem, hogy a három almáról ne is beszéljünk. Ott is ugyanígy félne, csak ott lenne igazolványa. Nem kellene attól tartania, hogy belép a karszalagos vagy a lakás gazdája, és mint közönséges betörőt, lakásfosztogatót a falhoz állítja. Mert statárium van. A fene egye meg az ilyen hülye helyzetet.
A csend még mindig tartott. Óvatosan feltérdelt, majd kiosont a konyhába. Ki tudja, hányadszor huzigálta már ki a fiókokat abban a reményben, hátha talál valamit. De most sem lelt mást, mint két dugót. Az egyik ecetesüveg dugója volt, a másik pezsgősüvegé.
A szekrény tetején ott ül a három alma. Azon tűnődik, hogy levegye-e mind a hármat? Aztán arra az elhatározásra jutott, hogy elég lesz kettő. A két szebbik. A harmadik maradjon tartaléknak. Ha megjönne közben a lakás gazdája, átnyújtaná neki, s azt mondaná: “Uram, parancsoljon!” Nézte a harmadik almát, az volt a legfonnyadtabb. Kissé féloldalas, mintha férges is lenne.
A legszebbikbe mindjárt beleharapott, a másikat pedig a zsebébe tette. Néha abbahagyta a rágást, kifelé figyelt. A konyhának nincs az utcára ablaka, csak a körfolyosóra, de ő azért mégis észreveszi, hogy megváltozott a helyzet. Egyik percről a másikra. Már egészen másfelől hallani dörrenéseket. Mi történhetett kint?
Kétszer, háromszor megfordult tengelye körül, betájolta magát, de semmi kétség. Jó a hallása. Az öreg Hollnder az iskolában is mindig megdicsérte. “Maga, Bakóczai, a hallásából is megél!”
Igen, másfelől hangzik az ágyúzás. A vár felől is durrog már minden. Olyan vadul, hogy elmegy az étvágya. Nem híve Bakóczai másodhegedűs az ilyen hangversenyeknek. Aztán már az éhezés, a hideg, a bizonytalanság, a félelem is megviselte az idegeit. Rosszul érzi magát, a ház remegni kezd, minden pillanatban összeomolhat. Ez össztűz volt.
Kitámolyog a konyhából, a szobában négykézlábra ereszkedik, úgy halad el az ablak előtt. Még a heverőig sem jut, újabb nagy detonáció, hullik rá a vakolat. Ül a padlón, hátát a remegő falnak támasztja, és szembenéz a képpel. Milyen nyugodt az a pipázó paraszt!
Ül így egy ideig, aztán lassan felemelkedik. Centiméterről centiméterre emeli fel a fejét, közben a lélegzetét is visszatartja.
Már látja a szemben levő ház kéményét, aztán a tetejét, majd az erkélyét. Az erkélyen még mindig ott a szovjet katona. Tegnap óta ott hasal, géppisztollyal a kezében, s szemmel tartja az utca egy részét, a körfolyosót, a ház udvarát a lépcsőházzal. Azért nem tudott innen szabadulni Bakóczai. S azért nem jött fel a nyilas sem hozzá. A fiatal szovjet katona meg nem is tudja, hogy foglyokat őriz, sejtelme sincs Bakóczairól, a lekvárról és a három almáról.
Bakóczai visszarántja a fejét, aztán ismét felemeli. A katona észre sem veszi. Mit csinál a katona? Ül az erkélyen, géppisztolyát az erkélyajtónak támasztotta.
De mit csinál? Nem jól lát Bakóczai? Vagy a szeme káprázik? Ül a katona, és van valami a tenyerében. Madarat tart a bal tenyerében. Innen, az ablakból nem látni tisztán, milyen madár, talán egy törött szárnyú veréb vagy rigó lehet? Kidobhatta egy légnyomás a fészkéből, és az erkélyre pottyant. A katona meg letette a fegyverét, és a tenyerébe vette. Az előbb még halált osztogatott az a kéz, most meg egy élet dobog a tenyerében.
Csodálatos dolog: Bakóczai félelme hirtelen megszűnik. Mert nem lehet félni egy katonától, akinek madár van a tenyerében. A szorongása teljesen feloldódott. Úgy érezte, mintha egy mély kút fölé hajolna, amelyben üdítő víz csillog. A madár mozdulatlanul ült a katona tenyerében. Csak a szeme pislogott. Mozdulatlan volt minden, akár egy szakadt film. S csend. De olyan szép volt ez a csend, mint a legszebb muzsika.
Bakóczai nem értette, csak ízlelgette, mélyen beszíva a levegőt. Aztán, mint akiből kiszakadt valami, akár a fojtás, úgy kiáltott fel. Hogy mit, azt nem is tudja. Értelmetlen kiáltás volt, ösztönös rikkantás. Kivette a zsebéből a második almát és a katona felé dobta. Aztán egy pillanatra behunyta a szemét, elkábította a gondolat: hátha félremagyarázza a katona a cselekedetét, s a géppisztoly után nyúl. Várta, hogy felrecseg majd az ismerős sorozat, s ő leszédül véresen innen a magasból. Ösztönösen kapaszkodott is már, a szilánkká lőtt ablakkeretet érezte a tenyerében. De a csend csak tovább tartott, már a szíve mélyéig ért.
Ismét kinyitotta a szemét kíváncsian és csodálkozva. Az erkélyen a katona már ette az almát. A madár felrebbent, és az erkély korlátján billegett, majd felröppent és elszállt. Nem volt törött a szárnya, csak a légnyomás szédíthette el.
A katona ette az almát, arca derűs volt, s intett felé. Nem nyúlt a fegyverért, csak a kezével intett, szelíd mozdulattal. És akkor Bakóczai megértette a csendet, a katonát és a felröppenő madarat. Botorkáló léptekkel indult lefele a törmelékekkel beszórt lépcsőn. Egy új világba ment, ami ott, abban a pillanatban született meg a szeme előtt a végtelen csendben.
Nyári zivatar
Az eső olyan hirtelen csapott le, akár a korbácsütés. Kavarodás támadt a vásártéren: a papucsosok terítőt dobtak a rúdon lógó lábbelire, a rőfösök gyorsan ládába gyömöszölték a sok cifra holmit, a fotográfus feltűrte a gallérját, és abbahagyta a bámész vásári nép csalogatását, a körhintán sikoltoztak a lányok, mert nyakukba ömlött a víz. A céllövöldés eldurrantotta patronait, a bicskaárus beszaladt a pecsenyesütögető sátra alá, a köszörűs azonban menedéket keresve hirtelen elhatározással nekiiramodott a falu szélén álló kis ház kapujának. Kalimpáló léptekkel tolta maga előtt a taligáját, meg-megcsusszanva az agyagos sárban. Mire az udvarra ért, bőrig ázott. Az eresz alatt hagyva az ormótlan tákolmányt, a gangra ugrott, és megrázta magát. Kutya érkezett vakkantva a fészer alól. Nagy, korcs német juhász volt, és amikor meglátta a köszörűst, szűkölve a lába elé lapult.
- No, öreg csahos! Mi van? - hajolt le hozzá a köszörűs, és megvakarta az állat füle tövét. A kutya örömében nagyot vakkantott, és felugorva a konyha felé rohant, majd az ajtóból visszafordulva fergetegesen körültáncolta a jövevényt, aki most ázott kalapját lóbálta, hogy lefröcskölje róla a vizet. Közben a konyha nyitott ajtaján ijedt arccal kitekintett a háziasszony, özvegy Bakosné.
- Hát maga? - húzta össze mogorván a szemöldökét a köszörűs láttán.
- Bezavart az eső! - mentegetőzött a férfi, és alig észrevehetően megbiccentette a fejét. A köszönést az asszony ugyanilyen fejbiccentéssel viszonozta, közben lopva, suta mozdulattal megigazgatta a kendőt a fején.
- Buksi, te nem is ugatsz? - kérdezte szemrehányó hangon a kutyától.
- Engem sose ugatnak meg a kutyák. Szeretnek. Vándor köszörűs vagyok - mondta az idegen.
Az asszony megnyugodott. Nem lehet az rossz ember, akit a kutyák nem ugatnak. És ez valóban köszörűs, ott a zöldre festett, nagy kerekű köszörűje az udvaron, veri az eső, amely egyre sűrűbben ömlik. Lopva ismét az idegenre tekintett: negyven év körüli férfi, bozontos szemöldökkel, merészen előreugró állal. Arca cserzett, barna. Csak nem cigány?
Szótlanul behúzódik a konyhába. Rántott levest főz. Csak ilyen egyszerű ételeket főz magának, ha megkívánja a meleget, de néha napok is elmúlnak, amíg begyújt a tűzhelybe. Megvan ő aludttejen, szalonnán, túrón. A férje három esztendeje, hogy meghalt, a fakitermelőknél dolgozott, ott érte a baj. Két fia van, az egyik a kőművesek mellé szegődött, járja az országot, a másik gimnazista, és most táborban nyaral.
Levette a forró levest a platniról, gyorsan egy tojást ütött belé, megkavarta és szedett magának. Amíg kihűl a tányérjában, addig vizet rak fel mosogatni a nagyfazékba. Kenyeret szel, és leül. Amikor keresztet vet az első kanál előtt, eszébe jut a köszörűs. Biztosan éhes. Kiszól a gangra:
- Nem enne egy kis rántott levest?
A köszörűs bejött. Köszönt, mert úgy szokás, hogy aki átlépi a küszöböt, az köszön. Lám, tudja, mi az illem - gondolta az asszony, miközben mert neki a levesből. Csordultig szedte a tányérját.
- Jó vásár volt? - kérdezte.
- Elmosta a zivatar. Öt kést hoztak mindössze. De majd folytatom hazafelé.
- Merre lakik?
- A Tisza mentén. Vezsenyben. Hallott már róla?
- Nem járok én sehová. Szolnokon voltam kétszer is. Amikor még a boldogult férjem életben volt. Vele. Azóta csak az egyedüllét. A gyerekek is kiröppentek.
- Ilyen az élet! - sóhajtott a köszörűs, és az asszonyt nézte. Szép arca van, még mindig hamvas, de már nyomot hagyott rajta az élet. Pedig negyvenéves se lehet. A legszebb kor. - Én is csak azért veszem a nyakamba a világot, mert élni kell - mondotta csendesen.
- Nem olyanok már ezek a vásárok, mint a régiek! - szólt ismét az asszony.
- Ajjaj! Emlékszem, mikor még gyerek voltam! Esemény volt a falu életében egy-egy vásár. Most meg... Mindenütt üzleteket nyitnak manapság. Azokban minden kapható.
- Már a körhinta se a régi. Hangszórója van meg magnója. Motor hajtja. Amikor kislány voltam, verkli muzsikált. Milyen szép volt! Mi meg tapostuk fent a deszkát. Tíz kör után egyszer mi kerültünk sorra, a hajtók. Ingyen. Szedjek még?
- Hát, nagyon jó ízű. Régen ettem már ilyen rántott levest. Édesanyám tudott csak ilyet főzni.
Az asszony ellágyult, és újból telemerte a köszörűs tányérját.
- Hanem a Buksit nem értem. Hogy nem ugrott magának. Pedig olyan vad.
- Mondom, engem szeretnek a kutyák. Megértem őket. Tudok a nyelvükön. Csak füttyentek, s a lábamhoz simulnak.
- Ilyen ereje van magának? - mosolyodott el az asszony.
- Ilyen... Nekem is volt kutyám. Mindig együtt jártuk a világot. Aztán elpusztult. Megöregedett. Talán azt érzi rajtam...
- Vagy azt, hogy maga vásáros. Mert két esztendeje, hogy Buksi hozzánk szegődött. Mi adtuk neki ezt a nevet. Akkor is ilyen zápor volt éppen. Mindenki szétszaladt. A kutya itt csatangolt sárosan, befogadtuk. Jó kutya.
- Az enyém kuvasz volt. Szerettem. Ha kutya van, akkor nincs az ember egyedül. Mert nagyon nehéz egyedül. Az a legnehezebb.
- Az - mondta az asszony, majd hirtelen felugrott, elkapta a férfi elől az üres tányért. A melegvizes vájdlingba merítette, és elmosta. A köszörűs csak ült az asztalnál, és nem szólt.
- Szeljek egy darab szalonnát? - kérdezte tőle az asszony, mert arra gondolt, hátha nem lakott jól. Erős férfiembernek nem elég két tányér leves. Milyen izmos! Ha ilyen férfi volna a háznál, akkor az rendben tartaná az udvart, a kertet. Beszerezné a konyháravalót.
- Nem - ingatta a fejét a köszörűs. - Köszönöm.
- Hogy hívják?
- Engemet? Pistának. Varga Pistának.
- És egyedül van maga is?
- Mint az ujjam - sóhajtott a köszörűs, és lopva az asszonyra tekintett. Jó formájú, tiszta, takaros asszony. Ha itt maradna, jó társa lenne. Megjavítaná a házat, látta: a tetőn néhány cserép eltörött. Felásná a kertet. Nem kellene többé a falvakat járnia, helyébe hoznák a köszörülnivalót a falusiak. Olykor-olykor munkát is vállalhatna. Azt a fél házat, ahol most lakik, Vezsenyben, eladhatná. Vennének tehenet, néhány malacot. - Rossz egyedül - mondta hangosan, amikor idáig ért gondolataiban. Az asszony a kisszékre kuporodott. Szótlanul ültek, a kutya meg figyelte őket. Néha a köszörűshöz settenkedett, és megszagolta a nadrágja szárát.
Csodálatos illatok. Távoli utak, végtelen mezők, felröppenő madarak, inaló nyulak térnek vissza elmosódó emlékekként kis kutyafejébe. A régi élete. Itt is jó, az asszony mellett, mindig vet neki valamit, kenyérhéjat, kenyeret, önt a tányérjába maradék levest, néha csontot is kap, vasárnaponként, amikor itthon a család és tyúkot vágnak vagy galambot főznek. Azt a régi életét feledte már, csak álmában tér vissza, s olykor nyüszítve harapja a kerítést meg a kapufélfát. De most ez az idegen visszahozta neki annak a régi életnek minden ízét. Sóvárogva néz rá, fényes kutyaszeme tele van áhítattal.
Ahogy nézi az erős férfit az asztalnál, az asszony szeme is fényleni kezd. Arra gondol, hogy levágja az egyik csirkét, és megfőzi estére paprikásnak. Hoz bort is a kocsmából. Abból a vörösből, amelyiket a férje olyan nagyon szeretett. Mindig mondogatta: “Tűz van ebben a borban, Rozi. Égek tőle!...”
Behunyta a szemét, és úgy maradt egy ideig. Ábrándozott. A köszörűs hangja riasztotta fel.
- Nocsak! Elvonult a zivatar!
Kifelé indult. A gangon megállt, felnézett az égre. A felhők már elkotródtak. Sütött a nap. A fák nedves lombjai között madarak pityegtek.
- Elmegy? - sietett ki utána az asszony, és kissé remegett a hangja.
- Azt hiszem, nekivágok!
- Maradhatna. Az istálló üres, ott meg is alhatna. Friss szalmán. Meg aztán... hátha a mi falunkban is akadna köszörülnivaló...
A köszörűs ezen eltűnődött egy ideig. Aztán az jutott eszébe: mi lesz, ha mégis marad? Ha az asszony megvackol neki az istállóban? Ha levágja a csirkét és bort hoz a kocsmából? Meg tudná ő szokni ezt a szürke, egyhangú falusi életet? Vásárok nélkül? Országutak nélkül? Viharok és szelek nélkül?
- Mennem kell - mondta aztán csendesen, mert érezte, hogy összeszorul a torka. - Köszönöm az ebédet. Ha majd erre járok ismét, bekukkantok. Isten áldja!
Sietve dobta a nyakába az ormótlan köszörű hevederét, és a kapu felé lódult. A kutya követte, aztán visszafutott az asszonyhoz. Fényes volt a szeme, mintha sírna. Nyüszítve harapta a kapufélfát. Az asszony megértette. Kinyitotta a kiskaput.
- Menj te is! - mondta szomorúan. - Menj el vele!
Buksi a köszörűs után iramodott. Amikor utolérte, körülcsaholta, és meghemperedett a nedves fűben. A köszörűs meglepetten zökkentette a földre a köszörűjét. Aztán visszafordult, és megemelte a kalapját.
Házi ünnep
- Misikém, aztán igyekezz ám! - mondta csendesen Ágnes, miközben leszedett egy pihét a férje kabátjáról. - Hétkor az asztalon a vacsora.
- Jó, jó! - dünnyögte Benedek Mihály nyugdíjas könyvelő, és idegesen húzogatni kezdte kabátja szélét. Mintha szűk lenne a ruha. Húsz éve csináltatta, ez az ünneplője, s ha valami jelentősebb esemény van, a felesége mindig kirakja a szekrényből a csíkos, sötétbarna öltönyt. - Itthon leszek. De mi van tulajdonképpen? - fordult vissza az ajtóból.
- Majd megtudod. Házi ünnep.
Házi ünnep? - morfondírozott az öreg, miközben a Belváros felé ballagott. Minden évfordulóra, születésnapra, névnapra azt mondja Ágnes: házi ünnep. Ő pedig végtelenül unja ezeket a házi ünnepeket.
A Petőfi Sándor utca sarkán megállt, összehúzott szemmel tűnődött egy ideig: tulajdonképpen mit ünnepelnek? Nem jutott eszébe. Hetvenesztendős, hat éve van nyugdíjban, de néha még bejár régi vállalatához, különösen az esztendő végén, amikor mérleget készítenek. Családi ünnep? A fia születésnapja tán? Nem, Péter nyáron született. Az unokáé? A kis Ágota május elsején született, arra pontosan emlékszik. Csak nem Ágota eljegyzése? Arról tudna, megsúgta volna a lány, mert nagyon szereti a nagypapát. De különben is, nem érdemes ezen tűnődni, majd megtudja.
Egész nap nem jutott eszébe a házi ünnep, csak este, amikor már hazafelé tartott. Megállt egy virágüzlet előtt, számolgatva magában, mennyi pénz van nála. Tizennégy forint a szegfű szálja. Elég lenne három szál. Mindegy, milyen ünnep van, leteszi az asztalra a három szál szegfűt, aztán majd csak kiderül, hogy mit ünnepelnek.
Amikor belépett az előszobába, könnyed meghajlással nyújtotta át a feleségének a szerény csokrot.
- Hát mégis eszedbe jutott? - tekintett rá Ágnes, és fülig pirult boldogságában. Csókra nyújtotta a homlokát, aztán gyorsan vázába helyezte a szegfűt, és bevitte a szobába, ahol már terítve állt az ünnepi asztal. A virág az asztal közepére került. - Gondolhattam volna, hogy eszedbe jut, nagy kópé voltál te mindig, Misi! - fenyegette meg az asztal mellett toporgó férjét.
- Ez ne jutna az ember eszébe? Pont ez? - mondta, de még mindig nem tudta, miért az ünnepi tálalás a régi porcelánokkal, az ezüst evőeszközzel, amit Elvira nénitől örököltek. Öt tányér az asztalon. Tehát itt lesz az egész család. A konyhából már ínycsiklandozó illatok áradnak. Kidöcög, felemeli a fedőt, s behunyja a szemét. Marhapörkölt. Neki mindig ez jelenti az ünnepi ebédet. Csak ezt imádja. A másik lángon hús perceg a teflonban. Ez meg Péteréké, ők húst esznek sült krumplival. Ágota meg rendszerint csak egy kis sajtot csipeget, kenyér nélkül, mert vigyáz a vonalaira.
- Péterék telefonáltak, hogy csak később jönnek, ne várjuk őket! - szalad ki utána a felesége a konyhába.
Péter, a fia, vegyészmérnök. Kövér szeplős felesége van, tenyeres-talpas, de végtelenül jószívű. Ágota, a lányuk, elsőéves medika. Ő a család kedvence, a nagyapa szeme fénye, bizalmasa, aki majd mindennap meglátogatja őket.
Asztalhoz ülnek, Ágnes szed neki: aranylóan sárga a pörkölt leve, van benne egy kis paradicsom is. A krumplit szétnyomkodja a tányérján, úgy szereti. A kenyeret tunkolja. Amikor már a tányért is kitörölgette, megszólal az előszobacsengő. A felesége siet ajtót nyitni.
Nem Péterék érkeztek, csak a kis Ágota ugrott be. “Jaj, a papáék nem jöhetnek, ne haragudj, nagyi, vendégük érkezett, ezt üzenik. Én is csak egy percre jöttem, máris rohanok, bulira vagyok hivatalos. Minden jót kívánok az évfordulón!...” Puszi a nagyinak, puszi nagyapónak, aztán összecsapja még a kezét, és azt mondja: “Oltári!” Hogy mire, azt nem tudja a két öreg. Talán a virág mellé állított porcelán gyertyatartóra, amelynek három ágában piros, sodrott gyertyák várják a lángot. “Az ám, hoztam egy doboz szivart nagyapónak meg egy doboz rumos meggyet nagyanyinak!” - teszi az asztalra kis ajándékát, és máris robog kifelé. “További jó bulit!” - kiált vissza az ajtóból, és a két öreg egyedül marad.
Ágnes leszedi a három árva tányért, kiviszi, majd visszajön, és leül, miközben csendesen azt mondja:
- Így jár az ember, amikor megöregszik.
- Így - mondja az öreg, és örül, hogy Ágota szavaiból rájött végre, mit is ünnepelnek. A házassági évfordulót. Kiszámította, hányadikat: a negyvenhetediket. Olyan hó volt 28-ban, amikor kijöttek az anyakönyvvezetőtől a városházáról, hogy elakadt a szán. Ez még Békéscsabán volt, Budapestre csak később költöztek. Az ezüstlakodalmat már itt ülték meg, ebben a Hernád utcai lakásban. Csendesen megszólal: Ágnes, kérlek, csak a kerek esztendő számít jubileumnak. Ez meg csak...
Elhallgat, felesége jóságos arca hirtelen szigorúvá keményedik, és élesen tekint rá.
- Hát nem emlékszel? Ötven esztendeje, hogy megismertük egymást. A korcsolyapályán.
- Ohó! - derül fel Benedek Mihály arca, és nevetni kezd. Pont ötven esztendeje valóban, mert ismeretségük után három évre egyezett bele Ágnes, hogy hozzá megy feleségül. - Három évig csak hitegettél. Most se tudom, miért...
Az utolsó szavakat komoran, kissé keserűen mondta.
- Valóban nem tudod? - meresztette kerekre a szemét az asszony. - Hát Magdi miatt.
- Magdi?
- Szelényi Magdi. Ne tettesd magad, hogy elfelejtetted. Hiszen úgy bele voltál esve, hogy se láttál, se hallottál. Folyton a házuk környékén sündörögtél. A királyi közjegyző úr lányára fájt a fogad.
Az öreg hangtalanul nevetett, szemét felvetette, tekintete a semmibe révedt. Vagy a múltba? Igen, Magdi - emlékezett. A közjegyző lánya, az aranyos Magdi, aki olyan csilingelőn tudott minden apróságon nevetni, hogy szinte belesajdult az ember szíve a gyönyörűségbe, amikor hallotta. Igen, Magdiba volt szerelmes, nem tagadja, halálosan szerette. Ágnest csak tisztelte, becsülte, jó volt vele lenni, okos lány volt, mindenről lehetett vele beszélgetni: színházról, filmről, politikáról, irodalomról, mert minden érdekelte. De ő akkor nem beszélgetni akart, hanem csókolózni a holdfényben, a parkban, a kapu alatt a jázminbokroknál. És hallgatni közben Magdi kacagását.
- Min nevetsz? - kérdezte élesen a felesége. - Hát nem így volt?
Az öreg sóhajtott, s töltött magának kétujjnyi bort a pohárba, teleengedte szódával és kortyolt belőle.
- Nem mondom, szép lány volt... De azért te mégis más voltál. Ezért kötöttem ki nálad.
- Nem sül ki a szemed szégyenedben? Hogy nálam kötöttél ki? Tudod, miért? Mert Magdinak nem kellettél. Magdinak az a főhadnagy kellett, a Csávosi gyerek, akinek földbirtokos volt Szentesen a papája.
- Nem igaz! Nem igaz! - ugrott fel a férfi bőszen, és olyan erővel csapott az asztalra, hogy összekoccantak az evőeszközök.
- Nyugodj bele! - tekintett rá szelíden az asszony. - Tetszett, hát tetszett. Szép lány volt, mi tagadás. Te arról nem tehetsz, hogy ő mást szeretett.
- A szülei kényszerítették hozzá. Az anyja, az a nagyszájú, önző asszony. A vagyon miatt. Mert Csávosinak kétszáz holdja volt.
- Hol van már az? - sóhajtott az asszony. - A fiatalság, a kétszáz hold, a huszársarkantyú, meg Magdi is szőke, hosszú hajával. Szerencsére mégis győzött a józanságod, nem kötötted életed szekerét ahhoz a nőhöz. Nálam kötöttél ki, mégis...
- És Tapolczai? - szúrt az öreg hangja, akár az éles penge, miközben levette orráról a szemüvegét, hogy nagyobb nyomatékot adjon kifakadásának. - Tapolczai? Miért nem ahhoz mentél? Tapolczai Ferihez, a járásbíróhoz?
- Ugyan, érdekelt is engem Tapolczai Feri! Ne kacagtass, Misi! - fordult felé kissé felhős arccal, s szétzilált konttyal. - Honnan veszed ezeket a badarságokat?
- A levelekből.
- Miféle levelekből?
- Azokból, amiket Feri írt neked, drágám. És te megőrizted, szalaggal átkötötted, évekig rejtegetted. Talán olvasgattad is titokban: “Drága, egyetlen nagy szerelmem! Elégek már attól is, ha a nevedet kimondom!” Nos? Ehhez mit szólsz?
- Szégyelld magad! - ugrott fel az asszony, és kezével meglazult kontyához kapott. - Csak aljas lelkű emberek képesek ilyesmire. Én sose tettem volna.
- Mert én nem kaptam leveleket.
Az asszony felugrott, berohant a szomszéd szobába, kisvártatva visszajött, kezében egy levéllel. Letette az ünnepi asztalra.
- Milyen levél ez? - kapta fel a fejét a férje.
- Magdi küldte. Amikor a férje elesett a fronton, írt neked. Ismerem a kézírását. Tessék, itt van, nem bontottam föl. Engem nem érdekel a te titkod...
Az öreg óvatos mozdulattal veszi kezébe a levelet, miközben felteszi a szemüvegét. A bélyegzőn tisztán kiveheti a dátumot: 1942. szeptember 15. Emlékszik, abban az időben kórházban feküdt, vakbélműtéttel. Ágnes kapta kézhez a levelet, de nem adta át neki. Hát ez nem galádság? Nagyobb, mintha felbontotta volna.
Érezte, hogy megcsapja a régi illat, mi is volt kölnijének a neve? Valami furcsa, francia név, már elfelejtette. De hallja a kacagását, látja a szemét, érzi karjának szorítását a nyakán. Mi lett volna, ha mégis őt veszi el, s nem Ágnest? Ha nekifut a világnak azzal a bolondos, kacagó lánnyal, mert azzal neki lehetett volna futni, az ment; hajtotta, űzte a nyugtalanság folyton. De Ágnes mellett még a lobogás is szelíd lánggá csendesedett, mellette józan megfontolás kísért minden cselekedetet, minden mozdulatot. Itt a csendes sziget nyugalma vette körül. Most először ötlött fel benne: Jól választott?
Megmarkolta az asztalon heverő kést. Mint aki végső nagy lépésre szánta el magát. Ágnes nézte kezének görcsös rándulását, s tudta, nyomban elernyed. Ölni, ütni, harcolni ez a kéz nem tudna. Amire még képes, hogy kinyitja tán azt a levelet. De nem. Arra se képes. A desszert felé nyúl, lekaszabolja a csomag szalagját a késsel, és felnyitja a dobozt. Ekkor felesége hűvös tenyerét érzi a kezefején.
- Misikém. Tudod, hogy cukros vagy.
- Az ám - húzza vissza a kezét, miközben kiejti a kést. A feleségére tekint, és arra gondol: Magdi mellett csupa nyugtalan lobogás lett volna az élete. Ágnes mellett józan biztonság volt. Melyik jelenti hát a boldogságot? Most úgy érzi: az élet nyugalma mindennél többet ér.
A levél után nyúl, s apró darabkákra tépi. Aztán a feleségére mosolyog, az meg visszanevet rá. Most mindketten úgy érzik, hogy nagyon boldogok.
A szentelt gyertya
Az elnök dühös és hirtelen mozdulattal tolta tarkójára a kalapot, és elővillant izzadságtól fényes, fehér homloka. Rozi néni, az özvegy, magából kikelve, zúgó áradatként öntötte magából a szót.
- Jó, jó, értem én!... Hagyja már abba, az istenért. Mondja el inkább, hogyan történt.
- Jaj de okos maga! Hogyan történt, mi? Nem tudom. Reggel vettem észre, ahogy lisztért mentem. Mert hogy ott tartom a lisztet is. A Feri gyerek kérte, süssek pogácsát, mert holnap horgászni megy. Aztán csak tátva maradt a szám. Szólni se bírtam...
- Most bizony!... Jó, jó, hagyja már. Majd jelentem a rendőrségen. De mit jelentsek? Mi hiányzik? Ezt mondja már, ne a pogácsáról beszéljen, a mindenségit!
Az özvegy mély lélegzetet vett, aztán kifelé indult. Az elnök utána. Itt kint, a Bánom majorban is volt egy kis irodája a téesznek, de a nagyiroda bent van a faluban. A major csak amolyan brigádszállásnak számít, bár sokan élnek itt. A régi urasági épületeket időközben átalakították, kipofozták: átépítették az egykori cselédlakásokat. Horváth István özvegye, Rozál, gyermekkora óta itt lakik. Itt ismerkedett meg az urával, aki béres volt az uraságnál.
Az itt lakó idősebbek néha hetekig nem mentek be a faluba. A szövetkezet szekere kihozta a boltból, amit rendeltek, a kenyeret is naponta. A fiatalok azonban állandóan morgolódnak: velük nem törődnek, megöli itt őket az unalom. Igaz, nincs messze a falu, de ha rossz az idő, hátukon vihetik a kerékpárt, annyira eláznak az utak.
Amióta megalakult az Előre Tsz, a Bánom major régi, kopott házai szinte újjászülettek. Az intézőlakásból átalakított napközi előtt parkosították a dudvával benőtt területet. A házak előtt kiskerteket létesítettek. Befestették a kerítéseket. “Nyugodtabb és szebb itt az élet, mint a faluban!” - mondogatták az idősebbek. De a fiatalok nem lelkesedtek a majorért. A Kővágó gyerek kilépett a téeszből, elment Szolnokra, az építőkhöz, a Nagyidei Vince fia meg sofőrnek Budapestre.
Rozi néni háza a legszélső volt, ez járt valaha az öregbéresnek. Nagyobb a kertje, mint a többieké, megterem benne sok minden. A ház végében, a gangról egy tágasabb kamra nyílt, oda vezette az asszony Bozóki Istvánt, a téesz elnökét.
- Lássa hát a saját szemivel - rántotta fel a kamra ajtaját. Az elnök figyelmesen megnézte a lakatot, érintetlennek látszott. Amikor bekukkantott a kamrába, sokáig állt a küszöbön, hogy hozzászokjon a szeme a sötéthez.
- Mért nem vezették be ide is a villanyt? - kérdezte. - Az ember az orráig se lát.
- Mi már megszoktuk! - zsörtölődött Rozál. - Mit köll itt látni? Tudom jól, mi hun van, odanyúlok. Hát reggel is, ahogy hozom a szakajtót, hogy lisztet vigyek, észreveszem: beleütközik a kezem a falba. Körültapogatok, a kukoricás zsáknak hűlt helye. Aztán rágyüvök: a másik is hiányzik, a lencsével. Pedig annak jó ára van most a piacon.
Az elnök szeme közben hozzászokik a sötéthez. Körülnéz, aztán kiballag az udvarra. Majd szól a körzeti megbízottnak, jöjjön ki, és vegyen fel jegyzőkönyvet. A lakat érintetlen. De ez semmit se mond, lehet, hogy be se volt lakatolva az ajtó. Nemigen zárják itt az ajtókat, nem járnak erre tolvajok.
Az udvar közepén ácsorgott egy ideig az elnök, miközben összehúzott szemmel gondolkodott. A szomszéd Jóska bácsi bizonyosan nem járt a kamrában. Ül csak naphosszat a kapu előtt, a garádicson, mert megszokta az ücsörgést. Gyermekkora óta juhász. A téesznél is a birkákat terelgette, úgy csúfolták: “főszámadó!”. De ő csak mosolygott ezen. Bölcs volt a mosolya, mint a juhászoké általában. És nem szólt soha vissza, inkább az eget fürkészte. Vagy a földet nézte kitartóan. “Olyan ez, akár a vadászkutya!” - mondta egyszer tréfásan az agronómus. De ő erre se válaszolt, szívta csak a pipáját. Mint most is.
- Mennyi lehet a kára? - kérdezte az elnök már vagy ötödször Rozi nénit, akinek vastag meggyfabot volt a kezében.
- Ezzel verem agyon azt a gazembert, csak kaparintsam a kezem közé. Boldogult férjem - isten nyugtassa - botjával ütöm agyon.
- Annak egyelőre ütheti a nyomát. Mondja meg inkább mennyi a kára, majd jelentem az őrmesternek. Az majd kigyün.
- Ezzel a bottal verem szét a fejét! - hadonászott tovább Rozi néni, mire az elnök szó nélkül kisétált az udvarból, és megindult az iroda felé.
- Már megy is? - kérdezte csak úgy félvállról Jóska bácsi, a nyugalmazott juhász, amint elhaladt mellette.
- Megyek. Jelenteni kéne...
- Nem olyan sürgős...
- Magának. De a rendőrség...
Az öreg intett a pipaszárral, hogy semmi az. Vagy: kit érdekel? Minek ez a nagy sietség?
- Tud tán valamit? - villantotta rá a tekintetét az elnök.
- Semmit - csapott vissza a szemével az öreg.
- Akkor?
- Gondoltam, körülnézhetnék azért. Több szem többet lát.
- Nyomoz? - nevetett az elnök, és nagy lapáttenyerével a combjára csapott. - Még majd igaza lesz az agronómusnak.
- Könnyen lehet... Mert tudja, elnök elvtárs, az olyan ember, aki világéletében egyedül van, az sok mindent megtanul. Nyom még az égen is akad. Elhiszi? Csak érteni kell hozzá. Látja ott azt a felhőt? Azt hiszi, esőt hoz. Pedig nem...
- Pedig elkéne - nézett fel az elnök a felhőre.
Az öreg bólintott, szívta a pipáját, és nem szólt többé. Most az elnökön van a sor. Bozóki azt mondta:
- Nem bánom, nézzen szét. De én délben indulok. Most tíz óra. Elég lesz két óra?
- Untig - legyintett az öreg, és feltápászkodott. - Lehet, hogy annyi se köll.
- Ha ezt kibogozza kend, akkor...
- No? - nézett rá bozontos szemöldöke alól az öreg.
- Akkor kívánhat egyet. Mint a mesében...
- Majd kívánok...
Az elnök mosolyogva ment a kisiroda felé, ahol a brigádvezetők vártak rá. Mire az irodára ért, el is komorodott, mert sok a gond ilyenkor, aratás előtt. Megdőlt a gabona, kombájnokkal aligha lehet aratni ezen a részen. Kaszások kellenének. Fiatalok, de azoknak valahogy nincs ehhez semmi kedvük. A fene vigye el! Most meg ez a lopás is. Lehet úgy ezer-ezerötszáz forint a kára az özvegynek.
Rozi néni harciasan markolta két kézre a botot, amikor az öreget meglátta.
- Mit akar itt? Ki küldte? Minek üti bele mindenbe az orrát?
- Csak széjjelnézek egy kicsit. Hátha nem is hiányzik semmi abból a kamrából.
- A rossznyavalya törje ki kendet, hát talán csak nem engem gyanúsít? Menjen hát, és nézzen szét. Főszámadó!
Az utolsó szót már gúnyosan mondta, de Jóska bácsi nem is hallotta: komótos léptekkel ballagott végig a gangon, aztán belépett a nyitott kamraajtón. Tapogatva maga körül megtalálta az üres helyet a fal mellett két téglára helyezett deszkán, ahol az ellopott zsák állt. Arra ült. Aztán rácsiholt, és csak ült.
Rozi néni bámulta, de hogy semmi se történt, mérgesen visszament a konyhába, hogy megsüsse a pogácsát. Az öreg meg szívta a pipáját, közben egyre jobban hozzászokott a szeme a sötéthez. A falba vert szögön szita lógott, mellette tarisznya, nyilván abban van a tarhonya. A sarokban krumplis zsákok, egy kupacban vöröslő hagyma.
Az öreg mozdulatlanul ül, csak a szeme forog. Mindent szemügyre vesz, aztán hirtelen térdre ereszkedik. Végigmássza a kamrát: semmi. Végigtapogatja a falat, bemélyedés sehol. Feláll, a szita tetején is végigszalad az ujja begye. Ekkor elmosolyodik. Valamit talált. Megtapogatja, morzsolgatja, szagolgatja, még meg is ízleli. Aztán zsebre teszi. Mindent tud.
A konyhaajtóban megáll, Rozi rántást kever a tűzhely mellett, krumplilevest főz. A pogácsát már bedagasztotta.
- No - pattan eléje az asszony csípőre tett kézzel -, mire ment?
Jóska bácsi ránéz, aztán kiveszi a szájából a pipát, tűnődik így, majd hirtelen a melléhez kap. Nekitámaszkodik az ajtófélfának, hátratántorodik, a gang oszlopáig, s ott lassan lecsúszik a döngölt földre.
- Hú, a teremtésit! - fut vízért Rozál, s ráloccsant egy bögrével az öregre. De az csak fekszik tovább. - Szent isten, ennek vége!
Az öreg közben megmozdul, könyökére billen.
- Rozi - suttogja. - Nekem mennem köll. Eljött az időm. Sok bűnöm van. Hozzad a szentelt gyertyát. Gyújtsd meg a fejemnél! Rozi...
Visszahanyatlik. Az özvegy szalad a szobába a gyertyáért, majd ismét a gyufáért. Mert ennek fele se tréfa. Vége az öregnek. Lám, nem volt igazuk azoknak, akik azt mondták: “Száz évig is elél...”
Kifordul a konyhából a gyufával, de ahogy az öregre néz, ő is megtántorodik, és nekidől az ajtófélfának. Mert az öreg juhász már ül a gangon, s forgatja kezében a gyertyát. Nézegeti és dörmög.
- Honnan hoztad ezeket a gyertyákat, Rozál? Hiszen ennek fele már leégett...
- Leégett? Te szentséges ég. Hiszen eddig meg se gyújtottam...
- De az igen, aki elvitte a kukoricát meg a lencsét! Az szentelt gyertya világánál dolgozott.
Rozival forogni kezdett a világ, mert mindent megértett. A Ferkó volt, a gyerek. Mert az mindig menne valahová, szórakozni a többiekkel. A majorban unja magát. Mit lehet itt csinálni?
Hirtelen haraggal kikapta az öreg kezéből a gyertyát, majd a földhöz csapta teljes erejéből.
- Nem is igazi szentelt gyertya már az ilyen!
- De az a meggyfabot ott a sarokban, az igazi! - hunyorgott rá az öreg, és megindult az iroda felé. Az elnök dühösen ráncolta a homlokát.
- No, mire ment? Szóljak az őrmesternek?
- Nem érdemes! - szól csendesen az öreg. - A Ferkó gyerek akart egy kis pénzt. Most majd ad neki az anyja a pogácsa mellé a bottal. Ne a rendőrnek szóljon elnök elvtárs, hanem Bujdosónak inkább.
- A kőművesnek?
- Annak... Megegyeztünk, hogy lehet egy kívánságom, mint a mesében. Látja ott azt a téglarakást? - mutatott a pipaszárral az ablakon át az udvarra. - Bontásból származik, ott áll már vagy két esztendeje. Lehetne belőle valamit csinálni. Olyan klubfélét, amilyen a szomszéd faluban van... Hogy ne unatkozzanak itt ezek a fiatalok... Hát ez az én kívánságom. Mit szól hozzá?...
Az elnök nézi az öreget, ráncolja a homlokát, aztán egyszerre csak kisimul az arca, és a gond is elröppen róla. Nevetni kezd...
A fák lassan nőnek
Amint a zsemleszínű vizsla felkapta a fejét, és a patak felé szimatolt, az öreg Balázs máris szedte a cókmókját, és nyargalt a sűrűbe. Fürgén, akár az őz. A kaliba ajtaján lógó lakat kulcsát már útközben kötözte a nyakába, egy zsinórra. A cókmók: a bot meg a tarisznya. A botot maga faragta, hozzászokott már görcseihez a keze. A tarisznya meg azért kell, mert abban mindig lapul száraz kenyér, avas szalonna, néhány fej hagyma, és ott a bicska is.
Az öreg Balázs erdőkerülő a Bakonyban. Pont tíz éve került ide, amikor eltemette a feleségét. A nagy csapás után eladta a házát - a pénze még most is a takarékban van -, s bevetette magát a vadonba. Az öreg Posgay igazgató régi ismerőse volt neki, sokszor vállalt kisebb-nagyobb munkát az erdészetnél. “Kellene nekünk egy megbízható kerülő!” - mondta akkor, a temetés után. “Menjen csak, Balázs, vállalja, úgyis keresek valakit, aki ügyel az új telepítésre a dombon...”
Hát így lett erdőkerülő, öregségére. Azóta minden áldott nap körüljárja a kerületét, megnézi az új telepítésű suhángokat. Először csak akkorák voltak, mint a botja, ahhoz mérte őket. Aztán magasabbak, mint ő. De hát múlnak az évek gyorsan, a fák meg lassan nőnek.
Szép munka ez és nyugalmas. Elűzte az erdő minden keserűségét. Nyugalma van. A fizetése ugyan nem nagy, de mindenre telik. Mi kell már neki? Néha egy féldeci. Feri, az erdészet sofőrje kihozza neki a fizetéssel együtt a pálinkát. Megbízta. Aztán elszopogatja. A Feri hozta a hírét annak is, hogy az igazgató, az öreg Posgay hirtelen meghalt. Új igazgatót küldtek a városból. Az meg jóformán meg se melegedett, máris elbocsátott három kerülőt, a herendit, a pápait meg a bakonybélit. Nyugdíjba küldte őket.
Az öreg Balázs lihegve ért a megszokott búvóhelyre. Lehasalt, és úgy figyelte az utat. A kis fahídon át kanyarog az út, innen éppen oda látni. Azon a hídon kell keresztülmennie a terepjárónak. Mereszti a szemét, a vizsla meg mellé lapul, és a fülébe szuszog. A kutya azt hiszi nyilván, hogy vadat hajtanak. Pedig ha tudná: ők maguk a vadak.
Szerencséje van ezzel a kutyával. Vadászok mellől csellengett el a múlt évben, úgy lelt rá az erdőben. Nagyon rossz bőrben volt. Magához vette, azóta együtt éldegélnek. Fülesnek nevezte el, mert lógó fülei vannak. Füles mindig a lába mellé feküdt, s minden neszre felfigyelt, jelezte, ha veszély közeledett. Mint például most is, az autózúgást. Mert az erdőkerülőnek már gyengült a hallása.
A terepszínű jármű bukdácsolva bukkant elő a fák közül. Amikor megjelent, a madarak egy pillanatra elhallgattak a fákon. Az öreg mélyebbre húzta a fejét, a kutya is jobban lelapult. Az autó átszaladt a hídon, és jobbra fordult.
Az erdőkerülő felkönyökölt, és elmosolyodott. Őt ugyan keresheti Domokos Kálmán igazgató, nem találja meg soha. Nem akar a szeme elé kerülni, nehogy úgy járjon, mint az a másik három. Beléborzong, amint elképzeli: az igazgató hidegen végigméri, és azt mondja: “Hát maga is megöregedett. Ráfér már egy kis pihenés. Majd küldök egy fiatalt!...”
Hát nem kegyetlenség ez? Embertelenség! Miért menjen ő nyugdíjba? Hiszen alig töltötte be a hatvanat. És semmi baja. Bírja az erdei munkát, becsülettel helytáll. Ha veszély fenyegetné azt a fiatal erdőt, még ölre is menne! Nekiugrana a torkuknak, ha találkozna azokkal... Azokkal? Kikkel? Nem jár erre senki. Nem is kellene erdőkerülő. Posgay igazgató neki találta ki ezt az állást, rendes ember volt, szerette őt, nyugodjék békében. De ha ez az új elküldi, akkor hová menjen? Kihez? Van ugyan egy féltestvére, Hartán lakik, ott meghúzhatná magát, eléldegélhetne kis nyugdíjából. Ruha már nemigen kell neki, bár csak egy ruhája van mindössze, az is kopottas, foltozott. De ki látja az erdőben? Hívja is folyton a féltestvére, a múltkor írt neki, és dicsekedett, hogy van ott mozi, meg hogy minden házban televízió. A kocsmában kuglipálya. De már őt nem érdekli az ilyesmi. Megszokta ezt az erdei életet, érti a madarak beszédét, olvas az őzek nyomából. Miért akarja kiűzni az erdőből ez az új igazgató? Biztosan fel akar mondani, azért keresi, de ő elbújik előle. Ezt csinálja már hónapok óta. Megjelenik a motor, ő menekül. Az igazgató dörömböl a kaliba ajtaján, aztán elmegy, ő pedig, Bakos Balázs a markába nevet.
- No, Füles, mit szólsz? - kérdezte súgva a kutyától, amikor az autó eltűnt az erdő fái között. Füles halkan vakkantott. Nagy vad lehet az, amire lesnek, gondolta, és vad indulatok gyűltek szelíd kutyaszívében. De ő megvédi ezt az öreget, aki most a gazdája. Jó ember ez az öreg, simogató a tenyere, szelíd a szava. És csodálatos az élet az erdőben. Már feledte is azt a régi életet. Együtt iszik a vadakkal, őzekkel, csíkos vadmalacokkal, nem ellensége ő ezeknek. A madarak után is csak azért fut, mert nincs az öreg gazdának puskája, csak botja. De amelyik vad az öreget bántani merészeli, annak vele gyűlik meg a baja.
Lapulnak így ketten, aztán egy idő múlva, amikor már a motor berregését sem hallani, felcihelődnek, és indulnak visszafelé, a kalibába. Nádból, vesszőből, rönkökből összetákolt házacska a kaliba, ki tudja már, melyik erdőkerülő építette magának. Amikor Bakos Balázs ide került, megjavítgatta, lakályossá tette.
Napközben keveset vannak a kalibában, az erdőben bóklásznak. Nincs különösebb dolguk, de azért csak mennek, azt tartja az öreg, hogy meg kell dolgozni a pénzért. Füles futkározik, nyomok után szimatol, s amikor elfáradnak, megpihennek a kis csermely partján a tisztáson. Innen hordják a vizet. Itt mossa ki a kapcáját, az ingét és az alsóját az öreg. Tiszta a kis patak vize, ide járnak az őzek is inni. Meg a madarak. Amikor ők megérkeznek, már el sem hallgatnak, csivitelnek tovább, annyira megszokták őket. Az erdőhöz tartoznak.
És ez a szemüveges, új igazgató akarja őket elküldeni? - dohog az öreg, és mellét bizonytalan félelem szorítja össze. A jövőtől való félelem. Nem akar ő Hartára menni, mozit vagy tévét nézni, kuglizni se vágyik, pedig de nagyon szerette fiatal korában! Itt akar élni a fák és madarak között. Figyelni az új telepítésű erdő fáit, ahogy nőnek, ahogy izmosodnak, ahogy igazi erdő válik belőlük. Mikor lesz erdő a fákból? Ha sudarukat már a botja hegyével sem éri el. Az ilyen magas fák már takarják árnyékukkal az avart, meg tud már bújni közöttük a disznó. Megáll hűsölni közöttük az őz is és a szarvas. Az ilyen fákon már fészket raknak a madarak. Kis fákon soha. A fészek avatja igazi erdővé a fákat.
De hát lassan nőnek a fák nagyon, s ki tudja, megéri-e az első madarak fészekrakását? Rátör, lám, ez a szörnyeteg, a szemüveges, üldözi, keresi, ki tudja, mit akar? Jót nem, az biztos.
A kutya belelefetyelt a patak vizébe, majd megkergetett egy incselkedő madarat. Az öreg leült, leakasztotta a nyakából a tarisznyát, kioldozta, s elővette a száraz kenyeret, a szalonnát és a hagymát. Ez a világ legjobb eledele. Soha jobbra nem vágyott. A szalonna ugyan avas, de így szereti, ilyenkor jó az íze.
Lassú mozdulatokkal evett, néha vetett a kutyának is. Bőrkét, egy-egy darabka kenyeret. Nem nagy étkű ez a kutya. Amikor elverte kissé az éhségét, becsattintotta a bicskáját, és kényelmesen hátradőlt. Itt szokott szundítani délutánonként, a szűrt fényben, tömény fenyőillatban, mert idáig lengette a szél a közeli fenyők gyantás lélegzését.
Füles mozgására ébredt. Hirtelen felkönyökölt.
- No, mi az?
A kutya nyugtalan. Mi lehet? Sün? Disznó? Esetleg valami nagyobb vad? Nyúl a botért, mert az mindig a keze ügyében van. Akárki, akármi, készen várja. Félig lehunyja a szemét, úgy figyel. A kutya hirtelen nagyot vakkant, s mellé áll. Mintha védeni akarná.
- No, csakhogy végre megleltük! - kiált valaki, és erre a hangra a kutya még szorosabban mellé húzódik. Ez lenne az a nagy vad, amire olyan régen lesnek? Ez az, a kutya érzi, Bakos Balázs is tudja, hogy ő az, mert az igazgató áll előtte. Úgy csörtetett ki a bokorból, mint a vad. Mögötte a sofőr. Az vezette volna nyomra? Mert az tudja, hol, merre van a patak. Ezek nyilván lesben álltak. Nem találtak most se senkit a kalibában, s úgy tettek, mintha elmennének, aztán megállították az autót, kiszálltak, és ide jöttek. Suttyomban.
Kövér, nagy izzadságcseppek gyülekeznek az öreg homlokán. Erősen megszorítja a botot, szinte fáj belé a tenyere. A kutya megérzi izmának ezt a rándulását, mert felborzolja a szőrét. Várja, hogy intsen neki a gazda.
De az öreg nem int, nem szól, csak áll ernyedten, mint akiből hirtelen kiszaladt minden erő. Még köszönni se tud, olyan gyönge. Feri, az erdészet sofőrje meg csak mosolyog, vigyorog, integet is valamit az igazgató háta mögött, és valami kék csomagolópapírba göngyölt csomagot szorongat a hóna alatt. Az igazgató krákog, villan a szemüvege, de amikor végül megszólal, lágy a hangja. Nincs benne semmi harag. Az öreg Balázs felkapja hallatára a fejét, a kutya meg az öregre tekint és visszahúzódik.
- Hol bujkál maga, Balázs? - kérdi az igazgató, de nem korholó a hangja. - Maga az egyetlen, akit még nem ismerek. Tudja, ki vagyok?
Az öreg bólint, de nem szól.
- Azt is, hogy miért keresem?
Újabb bólintás. Persze hogy tudja. A nyugdíjazás miatt. Hát mégis eljött ez a pillanat. Nem várhatja meg, míg sudaruk lesz az új telepítésű fáknak? Nem láthatja az első fészkeket? Keserűség mar a szívébe. Megszorítja a botot, most elég lenne egy suhintás, egy nagy lendület. A kutya remegni kezd mellette.
- Nézze csak! - int az igazgató Ferinek, a sofőrnek, aki átadja neki a csomagot. - Nézze csak, hoztam én magának valamit. Nem érdekli, hogy mi van ebben a csomagban?
Az öreg nézi a csomagot. Az igazgató bontogatni kezdi.
- Erdészruha. Ez magának is jár! - mondja egyszerűen az igazgató. - Minek nyüstölje a sajátját? Nem igaz? Maga tán nem erdész? És úgy hallom, hogy rendes erdész. No, fogja, viselje egészséggel.
Az öreg nézi a zöld anyagból készült ruhát. Aztán az igazgatót. Milyen rendes ember. És ő meg szökdösik, bujkál előle. Hirtelen elszégyellte magát. S hogy ezt leplezze, lehajolt, megsimogatta a kutya fejét.
- A maga kutyája? - kérdezte az igazgató.
- Most mán az enyém. Igaz? - nézett le a kutyára.
- Feri - szólt ismét az igazgató a sofőrnek -, ne feledje, hogy küldjünk ki maradékot.
- Az jó lesz - dünnyögte az öreg.
- Magának nincs valamire szüksége? Egy jó puskára talán?
- Puskára? - rettent meg az öreg. - Nem puskával védik ám a fákat. Hanem szívvel. Emberséggel. Az meg van... De ha mán küldeni akar valamit az igazgató elvtárs, hát... elfogadok egy üveg pálinkát. Megismerkedésünk emlékére.
Az igazgató nem szólt, de a szemüvegén villanó fény mintha lágyabb lenne. Vagy a fák szűrték ki a fényt, ahogy ágkarjukat megmozdították a frissen támadt szélben? Mintha táncolna az egész erdő.
A kutya meg őrült iramban vágtázni kezdett a fűben, egy felröppenő madár nyomában. Megérezte tán, hogy nem ez az a nagy vad, akitől rettegni kell...
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