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1. 

Szótlan várta, mig Papa felkel az asztaltól. Papa elgondolkozva me
redt tányérjára. A vacsorát gyorsan befejezték. Egyetlen tál bab és pár 
narancs. Maria Teresa bokái remgtek, hat óra hosszat várakozott a ke
vés babra és narancsra. Reggel hattól délig, azután hazarohant. Hat órát 
állni a napon, tömegben! Micsoda hőség és micsoda illatok, micsoda beszé
dek és micsoda kin, mindenható Isten! 

Maria Teresa keskeny, lesoványodott kezeire meredt. Papa is feláll
hatna már. Jaj, csak ne árulja el magát! Ha Papa észrevenné, ha Papa 
bármit is észrevenne, nem tudja, mit válaszolna neki. Felugrana, átsza
ladna szobájába, kiállna az erkélyre, vagy a fürdőszobába a zuhany alá 
menekülne. Hogy kivánja teste most a hüs vizet! A nagyon kevés szap
pan habtalan feküdne el bőrén. A reggeli tisztálkodásra szánt szappan
adag felét felhasználja ma este, mert igy, ebben az idegállapotban képte
len lefeküdni. Papa, kellj fel, sikoltott volna, de idejekorán észbeka
pott. Papát figyelmeztetni szentségtörés lenne. Papának szuverén joga azt 
tenni, amit akar és amit Papa tesz, az helyes. De ma... Papa lehetne any-
nyi belátással, hogy ma... Jaj, csak meg ne tudja! Inkább feszeng még 
egy órát az asztalnál, csak ne vegyen észre semmit. 

Maria Teresa végigsimitott haján. Haja hullámosan feküdt és sza
badon hagyta fülét. A valenciai leányok általában igy fésülködtek. Maria 
Teresa görögös arcéle, fekete haja és olajosbőre pontosan olyan volt, 
mint sokszáz valenciai leány arcéle, haja és bőre. Most is pontosan ugy 
ült az asztalnál, mint sokszáz valenciai leány, Papa is ugy viselkedett, 
mint sokszáz valenciai Papa, akik a törzsfők elérhetetlen magasságából 
kormányozták többé-kevésbé népes családjukat. Sokszáz valenciai házban 
ez természetesen megváltozott az utóbbi hónapok alatt, de náluk, az ő 
családjukban szinte semmi sem változott. Maria Teresa is ugyanolyan 
szorongással ül az asztalnál, mint két éve, mikor még villájukban laktak 
és hirből sem ismerte mindazt, ami ma napjait betölti. Sorbanállást, ta
karitást, főzést, közelharcot félkiló rizsért és darabka zöldszappanért, re
megni, ha felbőgnek a szirénák és a kikötőben megszólalnak a légelhári-
tóütegek, futni a mercadotól a városi élelmiszerelosztóig, foltozni, varr
ni, mosni, négy emeletet lefelszaladni, házmesternével zsörtölődni, igazol
tatásokat végigizgulni. 

Papa, Papa, felkelni Papa s a lábával önkéntelenül toppantott. Maria 
Dolores ránézett. Figyelmesen megmérte, szinte levetkeztette tekinteté
vel. Maria Teresa elkerülte nénje tekintetét. Mereven nézett a nyitott ab
lak irányába. Maria Dolores követte szemével. A z ablak négyszögében az 
ősrégi kolostor homlokzatának egy darabja barnállott. A homlokzatról a 
köztársaság trikolorja és a csikos valenciai zászló csüngtek mozdulatlan a 
forró éjszakában. Maria Dolores még egyszer megnézte hugát, azután el

huzta száját. 
Maria Teresa asztalkendőjét babrálta. Már tucadszor simitotta le az 

abroszt... Pedig kenyérmorzsa nem akadt az abroszon, hiszen kenyér ta-



lán egyszer egy héten került asztalukra. Napi száz gram kenyér volt a 
fejadag, de a kevés kenyér nagyrészét is a frontokra küldték és csak ha 
a hadsereget ellátták, került számukra is. Maria Teresa olybá vette a ke
nyeret, mint valamikor a francia cukrászda édességeit. A francia cuk
rászdába ritkán kerültek el, mindig erősen befelé éltek, a gyermekek éle
tük legjavát a villa kertjében töltötték. Mig Anyácska élt, nyáron a ten
gerpart fövenyén kergetőztek, télen Madridba látogattak négy-öt hétre 
Anyácskával, otthon meg, vasárnap délben, nagymise után Papa, Anyács
ka, Maria Dolores és ő a Teatro Principal hangversenyeire mentek, álta
lában ugyanazokra a helyekre ültek, földszint, baloldalt, második sor, 
jobbára mindig ugyanazok ültek mellettük és a páholyokban. Madridban 
persze másfajta szórakozásaik voltak. Mindenekelőtt Papa nem jött ve
lük. Ennek Maria Teresa örült. Félt akár önmagának is bevallani, restel
te, de örült, hogy Papa Valenciában maradt. Papa lidércnyomásként ne

hezedett gyermekkorára. Papa ellentmondást nem türő hangja, remek 
megjelenése, egész paterfamiliási méltósága, amelyet pillanatra sem tett 
le, zavarták. Madridban Paquo nagybátyja, az agglegény, széles arcán 
Gambrinus mosollyal és szivarzsebéből kikandikáló zsebkendőjével a v i 
lági örömök megtestesitőjeként tünt Maria Teresa szemeiben. Korlátlan 
futkározások a Retiroban, pezsgő muzsika a Zarzuela szinházban, déli 
korzó a Pradón — ez már a bakfis Maria Teresa világa volt, kirakatok a 
Gran Vián, autóikirándulások Aranjuezbe és felejthetetlen napok San 
Rafaelban, a Sierra elegáns üdülőhelyén. 

A z idegen is Madridból jött. 

Maria Teresa összerezzent. Mintha villanyáram járná át testét. Min
den, minden az idegenre emlékezteti. A kolostor, itt szemközt, most ka
szárnya. A z idegen is katona. A z asztalkendő fehérsége — az idegen bal
karján fehér kötés ütött el lesült bőrétől. — Sebesült? 

— Óh, csekélység, szóra sem érdemes — ütötte el az idegen. De ami
kor lesegitette a villamosról, világosan látta, hogy az idegen arca meg
rándult. Szemvillanásig sem tartott, mégis... ugylátszik, fájhatott neki. 
Talán megütötte karját? Maria Teresa sajnálta, percig igazán sajnálta 
az idegent. Viszont... 

— Egészségetekre, gyerekek! 
Most csak nem tulkorán felugrani, csak el ne árulja magát, csak vi

gyázni. Most, ha Papa, vagy akár Maria Dolores megkérdeznék, hol járt 
délután, összezavarodna, hebegne és ők mindent kiszednének belőle. Min
dent? Mi is az a minden? Mi történne, ha most odaállna eléjük és azt 
mondaná: — Ma délután a Viverosban, igen, igy mondaná, szóval a V i -
verosban megismerkedtem egy idegennel — hogy hivják? Kellemetlen, de 
nem tudja — egy idegennel és az idegen — de nem, erre gondolni is rossz. 
Papa arca elsötétedne, csak ugy mint Rosarioé. A székesegyháznál vált 
el az idegentől és Rosario, a Castellartól lépésről-lépésre követte őket. A 
másik oldalon jött ugyan, de folyton mögöttük és alig vált el az idegen
től, már ott is termett: — Maria Teresa merre járkálsz? — kérdezte. 
Dolgod volt? Láttam! Tudod, hogy ki ez? E g y idegen, egy istentelen, egy 
jöttment és te, spanyol leány, katholikus, ezzel járkálsz? Maria Teresa ez 
szégyen! Remélem, hogy véletlen volt? — Fel akart fortyanni, de tudja 
Isten: nem volt hozzá kellő bátorsága vagy fáradt volt? Tény, hogy nem 
válaszolt. Rosario hangja hidegen csengett: — Mennyit gyüjtöttél? 



Maria Teresa már akkor elutasitotta a gyüjtést, mikor Rosairo elsőizben 
szóbahozta. Nem, nem akar bonyodalmat életében, Nem gyűjt. Semmit 

nem gyűjt, nem akar gyűjteni, nem képes gyüjteni, sorbanállni, főzni, ta
karitani, fáradt és nem... — Maria Teresa, aggódom érted! — Rosario 
fenyegetőleg állt eléje: — eljön a nap, mikor számot kell adj minden per
cedről. Mit hozol fel majd mentségedre? Mikor vetted utoljára magadhoz 
az Ur testét? Mikor gyóntál? Miért nem akarsz a szent háború martir
jain segiteni? Maria Teresa, félek, hogy akkor majd nem tehetek éret
ted semmit sem. És ma?.. . Tudod, kik ezek? A halálos ellenségeink, 
Maria Teresa, mindenki, aki szóbaereszkedik velük, tisztátalanná válik és 
félellenség. Maria Teresa, nem akarsz gyüjteni, s még ez is? Apád tud 
felőle? Nem hinném, hogy tudná. Akarod, hogy megtudja? 

A leány testében felszökött a vér. Papa a rádióval bibelődött: „Aqui 
Union Radio, Valencia" — gongütés és ujból a náthás férfihang: — „ L a 
Palabra", a beszélőujság késő esti hirei. Maria Teresa felkelt. Most... 
most ideje, hogy meglépjen. Maria Dolores az estilapot böngészi, apja a 
készülék elé huzza karosszékét. Lábai remegtek mig az ajtóig ért. 

Szobájában nem gyujtotta meg a villanyt. A z uccáról felszivárgott 
a zaj. Lázasan kereste a szappant. Kétségbeejtően kis darab rosszillatu zöld 
szappant vett elő. Kincs. Pár nap mulva talán ez is elfogy és ki tudja, mi
kor adnak ujból? — Akarsz szappant? — kérdezte délután Rosario. — Ha 
jó kislány leszel, talán szerezhetek neked kevés francia szappant. Jósza-
gú, habos szappant. De ezt nem adják ám ingyért, Maria Teresa! 

A fürdőszobát is sötétségben hagyta. Magára zárta az ajtót. Végre, 
felsóhajtott. Papa rádiózik, Maria Dolores olvas és ő itt magában... Ma
gában? A z idegen elkiséri ide is. Nem akarja. Holnap reggel a mercado-
ban rizst adnak. Rizst, de olaj nincs, mihez kezdhet rizzsel olaj nélkül ? 
Semmi sincs, semmi, átkozott háború, miért és meddig? 

— Kis türelem, kevés kitartás és minden jórafordul — az idegen 
hangját hallja, szinte mellette áll és mondja, a hidon mondta, félötöt 
mutatott karórája mikor a hidon jöttek és az idegen ezt mondta. A sötét
ségbe markolt. Egyedül volt mégis. A z ajtórésen jazzmuzsika szűrődött 
át. A hangszóró teli torokkal harsogott. Most a zuhany elnyomta a zenét. 
A zuhany mindent elnyomott. Kilökte karjait, behuzta, végigsimította 
combjait, térdben hajlitott lábát, kebleit. Félóra mulva alszik. Holnap 
reggel hatkor felébred, hétre már a csarnokban van, délig, délután ol
vas és 

...négykor találkozik. Találkozik az idegennel. Vakon tapogatózott, 
mig elérte a vizcsapot. Lecsavarta. Csobogva folyt a viz a kádból. A z aj
tón kopogtak: 

— Maria Teresa, elkészültél végre? Engedj be! — Maria Dolores 
hangja türelmetlenül sürgette: — órákat töltesz benn. Én is le akarok fe
küdni. 

Fürdőköpenyébe bujt. A nagy francia kettőságy világitott a sötét 
szobában. Maria Dolores megvetette az ágyat. Karórája az asztalkán he
vert. Felvette és az ablakig ment, hogy megnézze, hány óra. Tizenegy. 

A z idegen most a Capitolban ül. Megmondta: — mit csináljak? Mo
ziba megyek és igy eltelik a féléjszaka. Nehezen alszom el. Féléve, hogy 
nem aludtam ágyban. Leszoktam az ágyban alvásról. 

Ostoba amerikai film megy a Capitolban. Mézédes, csupa nyávogó 



bestia és ellenállhatatlan szépfiu. Szirup. Maria Teresa nem szereti a Pa-
ramounth szirupjait. De talán még sem lenne most rossz az idegen mel
lett ülni, az idegen se szereti ezt a fajta filmet, Maria Teresa meg egye
nesen két esztendeje, hogy nem volt moziban. Papa elvei. A háború alatt 
nem járnak sehová. 

— Mi semlegesek vagyunk! — mondta az idegennek és az idegen 
megkérdezte: — Magukra nem ejtenek bombát az olaszok? 

Tulajdonképpen azért hagyták ott villájukat a tengerparton, mert 
a bombák már tulközel csaptak le. Itt, a székesegyház mögött, öreg palo
ták és kolostorok negyedében még sohasem bombáztak. Véletlen? Maria 
Teresa maga sem hitte, hogy véletlen. Látta a lebombázott nazareti gyer
mekkorházat és a kikötő körül a Grao romjait, ahol a matrózok és a ra
kodómunkások laknak — azokból csak téglarakások és gerendadarabok 
maradtak és az ő negyedükre, egy kilométernyire légvonalban a parttól, 
még soha semmi... 

Csillagos, gyönyörü éjszaka volt. Ilyen éjszakákon jönnek. Felbőg 
a sziréna, az égbolton csillagok pattannak, vörös golyók cikáznak és ahol 
a bombák bevágnak, pillanatra nappali világitás villan. Maria Teresa az 
ablakból nézte. A refugio messze van, nem érdemes lefutni, s errefelé 
amugysem bombáznak, itt a katedrális, Des Agnes márki palotája, a Ho
tel Inglés, az érseki rezidencia, nem érdemes lefutni. Rosario is errefelé 
lakik. — Akar velem találkozni? — kérdezte az idegen — még van há
rom napom, azután elutazom. 

Három nap? A z kevés vagy az örökkévalóság. Nos, Maria Teresa 
igyekszik, nehogy a három napnak jelentősége legyen. Emberek vagyunk 
és ez a fiu három nap mulva elutazik. Oda, ahol minden percben tizszer 
is meghalhat. Idegen itt és Paramounth sziruppal üti el éjszakáját. A 
karja talán még meg sem gyógyult. Miért ne találkozzék vele? 

— Igy hát négykor, megfelel? — Maria Teresa bólintott. — A Cas-
tellaron, az Ateneo előtt, akarja? 

— Nem, ott tulnépes, — de ezt nem mondta meg az idegennek. Nem 
fontos, hogy vele lássák. — Talán inkább az Avenidán? 

— Ahogy kivánja, — s az idegen mosolygott. Maria Teresa zavarba 
jött. A mosoly mögött sok minden rejtőzhetett. Ha nem felel meg neki, 
legfeljebb nem jön el, a leány vállat vont. De nem, ez nem lehetséges. 
Három nap mulva ez az ember a halálba utazik, Dios mio, s mi emberek 
vagyunk. 

A fürdőszobában elcsendesült. A z ebédlőben Papa még rádiózott. A 
hangszóróból öblös férfihang tört elő: „Parte oficial de guerra..." Hiva
talos frontjelentés. Maria Teresa nem figyelte. Nem érdekelte. Mi. semle
gesek vagyunk, mondta az idegennek és ezt nem frázisnak szánta. A há
ború kitörése előtt pár nappal apja egyik vasárnap otthagyta a nagy mi
sét. A miséző kanonok prédikált és apja szentbeszéd közben lábujjhegyen 
kiment a katedrálisból. Odakint, a napfényes téren Papa összevonta szem
öldökét: - Templomba imádkozni járok, nem politizálni... Maria Teresa 
előbb várta a Miguelete összeomlását, semmint apja otthagyja a misét. 
De Papának bogarai vannak. A kanonok tényleg furcsákat mondott. Ma
ria Teresa nemis értette meg tulajdonképpen, mit is beszélt, de a Falan-
gát különösen sokat emlegette, arra emlékszik. Papa nagyon ideges volt, 
kivörösödött és csak a Principalban csillapodott le. Akkor vasárnap 



Mendelsohn skót szimfóniáját játszották, gyönyörüen, Manuel Izquerdo 
vezényelt és az volt az utolsó békevasárnap. Délután Papa a kertben ró
zsákat vágott és csokrot kötött. Tudták, hogy a temetőbe indul anya sir
jához. Maria Teresa nagyon szerette volna, ha magával viszi, de Papa 
nem akarta, hogy a lányok meglátogassák Anya sirját. Mikor anyját el
temették, akikor sem voltak kint a temetőben... Miért? Ez is Papa egyik 
bogara volt és Papát ugy kell vegyék, mint amilyen. Vajjon mit szólna 
Papa, ha tudná, hogy... 

— Ma nem fekszel le, Maria Teresa? 
Maria Dolores az ágy szélére telepedve fésülködött. Maria Dolores 

szőke volt, pontosan ellentéte hugának, szemei kékek és egész lénye hi
deg, elutasitó. Nem épült közöttük sohasem barátság. Testvérek voltak, 
de nem barátnők. Maria Dolores és Rosario osztálytársnők voltak, azon
felül kebelbarátnők is és ha Rosario elmondja, akkor csuf komédia kere
kedik a dologból. 

— Hallod, nem fekszel le? Későre jár. 
— Még nem vagyok álmos, Maridolor. 
— Mindegy, éjfél felé jár. 
Éjifél felé? Maria Teresa sóhajtott és megfordult. Maria Dolores le

feküdt. A lesötétitett város felett vörös és fehér fénypontok imbolyogtak. 
A cirkáló repülőgép lámpái. 

Ilyenkor ér véget az előadás a Capitolban. Vajjon előadás után el
megy még valahová!? Fiatalember és Valenciában a háború óta renge
teg a szép nő... Különbenis három nap az élet számára. Három nap mul
va front, lövészárok, borzalmas, jaj, de borzalmas lehet a front... de még
sem szeretné, ha előadás után a lányok... 

Maria Teresa ajkába harapott. Mi történt vele? Jön egy idegen, ...egy 
jöttment, egy... de nem igaz! Majdnem sikoltott. Rosario nem. ismeri őt: 
lehet, hogy mások igen, de ő, ő nem. Nem! Holnap négykor találkoznak. 
Maria Teresa gépiesen térdreereszkedett. Aprógyermek korától imádko
zott lefekvés előtt, ritkán értelemmel, inkább megszokásból. Miatyánk, 
ki vagy a Mennyeikben... jaj csak ne bombáznák három napig az Alameda 
kaszárnya környékét, pedig ott szoktak bombázni... bocsásd meg a mi 
vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtjuk az ellenünk vétetteket. Maria 
Dolores figyeli szeme sarkából. Mit akar tőle, figyeli? Ha az idegen 
akarja, kimegy vele a Castellorra is. Három nap mulva, ki tudja, merre 
jár és emberek vagyunk, mindenekelőtt emberek... Befejezte már? Be
fejezte már az Ur imáját? Nem lehet, nem szabad, hogy ez az idegen 
ennyire belépjen az életébe. Nem akarja. Hátha ez is olyan, mint amilyen
nek a többit mondja Rosario, a vörösök idegenlégiója és ő egy ilyennel... 
Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, az Uj vagyon tevéled és áldott a Te 
méhednek gyümölcse, Jézus. Nem akarja, nem akarja, ő egy spanyol 
leány és ez meg ki tudja, honnan szakadt ide, valami vad, brutális jött
ment... Mikor a forradalom volt, remegett, az uccákon sok-sok ember sza
ladgált revolverekkel, fegyverekkel, remegett, de senki sem bántotta, nem 
szidták és Dolores vőlegénye éjjel beugrott a villa kertjébe, a kaszárnyából 
szökött ki, az ifjufalangisták mind ott voltak az Alamedaban a tisztek
kel, mesélte Juanillo és lihegett, sok gépfegyverünk van és nekik, a vö
rösöknek semmi, most megyek Alicanteba, segitségért. Igy mondta és 
Maria Dolores izgatottan kérdezte: — Miért erősitést? Hiszen láttam, 



azoknak vadászpuskákon és revolvereken kivül semmijük sincs... 
— De sokan vannak és a Turia hidján felállitottak egy gépfegyvert 

is, épp a kaszárnyával szemközt. Alicanteből erősitést hozok, hogy hátba
támadhassuk őket. Juanillo elvett és eltünt. Mire visszajött Alicante-
ből, a kaszárnyát már elfoglalták, neki szerencséje volt, nem tudták, hogy 
ő is... És ma kapitány a madridi központi intendencián, tiszt a vörösök
nél. Maria Teresa ezt nem igen érti, de amikor Maria Dolorest megkér
dezte, olyan furcsán nézett rá, hogy nem firtatta tovább. Papa sem sze
reti Juanillot, azt mondja üres. Papa csak a saját kényeimét és saját ma
gát szereti. Vajjon az idegenhez mit szólna Papa? Istennek Szent Anyja, 
imádkozzál érettünk, bünösökért, most és halálunk óráján, Amen... Nem, 

m a nem képes odafigyelni, a térde már fáj. 

- Végeztél, Maria Teresa? 
— Végeztem. 
Maria Dolores nyujtózkodik. Ásit : — Miért ez a nagy buzgóság ma, 

Maria Teresa? Még nem láttalak ennyi ideig imádkozni. Történt valami? 
— Semmi sem történt, Maridolor. 
Hangja hamisan cseng. De Maria Dolores ugy látszik nem törődik 

ezzel. Elgondolkodva mered a mennyezetre. Maria Teresa az ágyra eresz
kedik. Forró, kibirhatatlanul forró az ágy. Nem találja helyét, fészke
lődik. Lerugja a takarót. A párnák, a lepedő árasztják a hőséget. V a g y 
neki van melege? Minden párna külön-külön lázadozik a hőség ellen. Jaj, 
ebből nehezen lesz elalvás. (Megint járkálni fog a szobában, megint kikö
nyököl az ablakon, figyeli a néptelen uccát, a kolostor kapujában őrtálló 
katonát, a katona hanyagul fegyverére dől, vadászpuskával állnak őrsé
get a kolostor kapujában, Maria Dolores azt mondja, hogy még puskájuk 
is kevés és a mieink megeszik őket, de ez már két éve tart és még mindig 
semmi? Ezek énekelnek, nevetnek, nem, ezeknek sincs több ennivalójuk, 
mint nekik, hiszen a mercadoban, meg az élelmiszerfelosztóban ott állnak 
sorban vele a vörösök asszonyai is: — A maga férje komiszár? — Igen, 
brigádpolitikai komiszár. 

Mit i r? 
— Semmit. Hogy jól van és győzni fogunk. 
A z alpolgármester feleségével is állt egyszer a sorban. Maria Do

lores azt mondta, hogy ezeknek bőségesen van mindenből, hogy tyukhust 
ebédelnek és pezsgőt isznak, az asszony meg félkiló babért és 200 gram 
olajért várakozott déltől-estig. Rossz dolog várakozni, rém rossz, az al
polgármesterné mégis várakozott. Egyszerű, kedves asszonynak látszott. 
Neki ki kellett mennie, körülnézett, az asszony minden további nélkül át
vette kosarát és biztatta: — Menj csak, én majd addig fenntartom a he
lyed... Mire visszajött az asszony, átadta kosarát: - Jól van, kislány, 
állj csak be... — Papa megkérdezte, mikor este vacsoránál elmesélte: — 
Remélem megköszönted neki? Nagyon rendesen viselkedett... 

Maria Dolores pulykavörösen rikácsolta: — Gyilkosok, rablók, mind 
fel kellene kötni! 

Papa letette kanalát, ránézett Maria Doloresre: — A z én asztalom
nál ezt a hangot nem tűröm. Mig én vagyok az ur a háznál, itt nem ren
dezünk népgyüléseket, Maria Dolores. Érted? — De Maria Dolores nem 
hallgatott el : — Furcsállom Papa álláspontját. Maria Teresa buta liba, 
de Papa, aki keresztény katholikus erkölcsi alapon áll s még védi ezeket? 



Akik a katedrálisból intendenciát csináltak? 
Papa mosolygott. — Maria Dolores nem vagyok hajlandó vitába 

szállani veled. Apád vagyok és kész. Viszont egy megjegyzést mégsem 
hallgathatók el: bármennyire helytelenitem, ha katedrálisból intenden
ciát csinálnak, az nem tartozik ide. Viszont a Juanillod is egy ilyen in-
tendencián tevékenykedik. Pedig tudtommal még nem is olyan régen — 
Papa lehalkitotta hangját — Juanillo másként vélekedett bizonyos ügyek
ről. 

Maria Teresa, holnap hova mégy sorba állni? 
— A csarnokba. Hátha adnak babot. 
Melege van. Hogy Maria Doloressel beszél, mégjobban érzi a mele

get. Nem szeret Maria Doloressel beszélgetni. Pedig Maria Dolores ma 
beszédes kedvében van. 

— Szegény kislány, micsoda kin lehet számodra ott ácsorogni, sze-
dettvedett népség között órákig. 

Valamit morgott. De a könyörtelen Maria Dolores nem engedett. 
— Mi? — kérdezte mégegyszer. 
— Hát... megy ez is. 

Borzasztó. Mig másfelé a lányok tenniszeznek, táncolnak te életed 
legszebb éveit igy töltöd. — Maria Dolores suttogóra fogta: Viszont ez 
már nem tart sokáig. Meglátod, jönnek jobb napok, mikor az ember 
nem kényszerül mindenféle csőcselék előtt térdetfejet hajtani. 

Maria Teresa oldalára feküdt. Feje zakatolt. Mit akar tőle Marido-
lor? Miért mondja ő is ugyanazt, amit az idegen? A z idegen is ezt mond
ta, amikor a hidon jöttek és ő megnézte karóráját. — Még kis türelem, 
kevés kitartás és minden jóra fordul. A z idegen rosszul beszél spanyolul, 
de érdekes, mindent jól megértett, amit mondott. Valahogy olyan komo-

lyan, egyszerüen beszélt hozzá, Maria Teresavai még sohasem beszéltek 
ilyen komolyan, ilyen emberszámba még sohasem vették. Pajtásai ostoba
ságokat beszéltek, tréfálkoztak, Papa lekezeli, Maridolor fölényes, libá
nak nevezi és akkor jön egy idegen, aki tanulmányairól kérdezi, Blasco 
Ibanezről beszél — mit akarhat tőle ez az idegen? Mesélt lányokról, hogy 
hazájában hogyan élnek a lányok, egyszóval komoly dolgokról és ő, Maria 
Teresa, mégsem unatkozott egy pillanatig sem. Furcsa, de még soha 
senkivel sem érezte magát ilyen jól, mint ezzel az idegennel. Mit akar tő
le? Mert hogy akar valamit, az biztos. Ha arcátlan lesz ,otthagyja. És 
egyáltalán miért gondol rá. K i ez? Mi ez? Maridolor egyszer azt mondta, 
hogy idemenekült sötét figurák. Ez is egy ilyen lenne? Nem, ez nem le
hetséges. Nem lehetséges... 

— Miért hánykolódsz ugy? Beteg vagy? 

— Szegénykém, a te idegeid is tönkrementek. És ez az ennivaló! Te, 
kislány, hallod? 

— Igen. 
Maria Dolores felült. Egész föléje hajolt. — Te, holnap, ha sokan 

állnak a Mercadoban sorban, akkor kezdj el beszélgetni azzal az asszony
nyal, aki melletted áll. Mondd, hogy éhes vagy, érted? Ezzel nem ha
zudsz? Szóval azt mondod, hogy vannak ám, akik jól élnek, nagyon jól és 
mig mások jól élnek, bőségben, addig nektek sorban kell minden falatért 
remegnetek. Igaz? Mond' ezt, de nézd meg, nincs-e a közelben asalto. Ha 



esetleg kiabálnának, akkor tagadd le. 
A lány nem felelt. Maria Dolores megbökte: — Alszol? Érted, mit 

mondtam? 
Halottam, de ez nehéz, mert ott az asszonyok nem szeretik az 

ilyesmit hallgatni. Meg én még nemis láttam azokat, akik jól élnének. 
Maria Dolores felcsattant: — Ez nem fontos. Csinálod, vagy sem? 

Akarsz csokoládét? Tejkonzervet? Sonkát? 
— Te tudnál ilyesmit szerezni? 
A leány halkan nevetett: 
— Mindent lehet, csak akarni kell. Akarj te is, akkor én is akarok... 
— És te, ha ilyesmit szerezhetsz, Papának például mért nem szer-

zel? 
Maria Dolores nem válaszolt. A csönd sulyosan ereszkedett a szo

bára. A Dóm órája négy rövidet és egy hosszut ü t Egy óra. A Capitolban 
már régen vége az előadásnak. Ilyenkor már csak a rosszházak tartanak 
nyitva, meg a Shangháj. Utálatos lenne az idegen valahol ilyen helyen. 
Érdekes, el sem tudja képzelni. Vajjon „azokkal" a lányokkal is olyan ko
molyan, kedvesen beszélne? Vagy berugna, hebegne, tántorogna? Undok, 
nemis akarja látni ezt a képet. 

Majd meggyul, mindene izzik. Fel kellene ugrani, de mintha ólomsu
lyok kötöznék az ágyhoz. Hosszu az éjszaka, sohasem lesz már reggel? 
Reggelig négy-öt óra, hat óra mig a Mercadoba megy, tizenkét óra ebédig. 
Tizenöt óra még és az Avenidán szembejön vele az idegen. Tizenöt óra 

kilencszáz perc, ötvennégyezer másodperc. Végtelenül sok. Felugrott. Le
tépte hálóingét és magárarántotta a takarót. Egy-kettő, három, négy, öt, 
hat, hét, nyolc, kilenc, tiz, tizenöt, tizennyolc, huszonkettő, huszonhá... 
huszonhá... 

2 . 

A házmesterné megállitotta: — Kisasszony, postája van. 
A levél boritékján idegenszerű széles betűkkel a neve. Percig elállt a 

lélegzete. Ez tőle jön. Tehát mégis irt. Mégis. Nem hitte, hogy irni fog. 
Illetve — biztosra vette, hogy irni fog. Azonnal irt. Irt. Ezt a papirt az 
ő ujjai fogták, ezeket a betüket ő rajzolta. Mért néz oly ostobán a ház
mesterné? Hogy ő is kap levelet? Élete első levele, amit idegenember irt 
neki. Idegen? Dehogy idegen. Életében még nem akadt, aki ilyen közel 
lenne hozzá. Idegen? Nem, nem, nem. Ő nem idegen. Ő az Ő. Fel kellene 
tépje a boritékot, el kellene olvasnia azonnal a levelet, a levelet, az ő le
velét. De majd odafent. Maria Dolores a konyhában pepecsel, Papa a vá
rosban, ő egyedül lesz az ebédlőben, nem, jobb lesz a leányszobában, de 
ott sem, inkább a fürdőszobában. Magára zárja az ajtót, magukra zárja 
az ajtót és a fürdőszobában ketten lesznek, az idegen és ő. Barcelonában 
van, él, átkelt a tengeren, pedig hogy féltette, a tengeren éjjel, titokban 
lopózott Valenciából Barcelonáig kis bárkákon, hogy remegett, ne legyen 
semmi baja — mi ez, ez a szerelem? 

— Megint késtél, Maria Teresa! 
Maria Dolores ellenséges hangját nemis hallotta. Nővére meg se néz

te, már ment is vissza a konyhába. Maria Dolores se tegnap, se tegnap
előtt nem szólt hozzá, nyolc napja nem beszél hozzá, haragudhatik reá 
valamiért. Aznap, mikor Vele megismerkedett, akkor beszélgettek utol-



jára, már nemis emlékszik mit, csak azóta haragszik. Rosarioval reggel 
találkoztak, az is haragszik rá, elforditotta a fejét. Mindenki haragszik 
rá. Azért, mert Vele járt, mert együtt volt vele három napot? Micsoda 
három napot! Három nap — mikor lementek a Mercado de Floresbe, a 
virágpiacra, csupa rózsa, csupa szegfű, csupa szin és illat, ő belékarolt és 
Maria Teresa nem huzódott el, majd elszédült, olyan bóditók a rózsák és 
olyan boldog, hogy Vele lehetett. Milyen szép ez a város, Valencia, az ő 
Valenciája, most sokkal szebb, mint azelőtt. Még az asszonyok is, a sor
ban, azok is mások, mintha mások lennének. Ma szóbaereszkedett egy né
nikével, aki három személyre vásárolt. Önmagának, meg a két lányának. 
Egyik leánya, „olyan idős, mint Maga, kisasszonyka", lőszergyárban dol
gozik, a másik meg a katonai szabóságon. Egyik fia elesett, a másik 
Teruel körül őrmester egy brigádnál. Szegény néni, sajnálta. — Szegény 
az ördög, mert nincsen lelke — nevetett a nénike — jól van ez igy. Majd 
ha vége lesz mindennek, akkor meglátja, milyen jórafodul a sorsunk. 
4ddig csak esszük a babot, meg a lencsét és bizunk Negrinben. Igaz? 

Kinyitotta a fürdőszoba ablakát, mert sötét volt és ilyenkor még 
nincsen villany a magánházakban. A világossággal együtt a hőség is be
áradt a szobába. Érdekes, milyen négyszegletesek a betüi. Maridolor le
veleit látta, Juanillo betüi keskenyek, inkább nőiesek. De ezek a betűk 
férfiasak, bátrak. Ezek a betűk olyanok, mint ő maga. Jézusom, mint az 
ő szemei olyan nyiltak. Ó, de rossz — miért ez a szertartásos megszóli
tás? Hát barátnőd vagyok csupán. Szeretett barátnőm! Szeretett — az jó . 
De barátnő? Mennyivel kedvesebb lenne igy : Szeretett Maria Teresa! 
Majd megirja neki, hogy legközelebbi levelében már igy szólitsa. Mikor 
ir? Mikor kap legközelebb levelet? Kap-e? Istenem, fronton van, ki tud
ja, fronton s mit hoz a következő perc? Nem, nem, nem! Nem akarja. Ha 
nem akarja, nem esik bántódása. Különbenis ott fenn most csönd van. 
Ő mondta. Amit ő mond, az igaz. Mikor látlak megint? — ezt kérdezte 
tőle harmadnap este. Ő mosolygott: 

— Ha előbb nem, hát a háború befejeztével, Maria Teresa. 
— De az sokára lesz, kedve3. 
— Nem lesz sokára. 
Oly határozottan mondta. Maridolor hazudik, Juanillo hazudik, Ro-

sario hazudik, csak neki van igaza, neki. Ha ő azt mondja, hogy nemso
kára, akkor biztos, hogy nemsokára. Olvasol valamit? kérdi. Igen, ol
vas. Mindent megtesz, amit csak akar. Mire viszontlátja, már más Maria 
Teresát talál. Most már hiába mondaná bárki, hogy buta liba, eddig iga
zuk lehetett, ezentul másként lesz. Olyan akar lenni, hogy ő ne valljon 
szégyent vele. Rossz ember, csak két oldalt érdemelt tőle? Maria Teresa-
nak most nyolc oldal sem lenne elegendő mindahhoz, amit el akar neki 
mondani. De hol is irja meg a választ? Itthon nem lehet. Minden percben meg
zavarhatják, megkérdezhetik, mit ir, kinek ir? Mit válaszolna? Barátnő
jénél irja? De az nem értené meg. K i kell találjon valamit. „Remélem em
lékszel még, miről beszélgettünk?" - hát el lehet azt felejteni? Nem le
het, s bármi is legyen, nem felejti el. 

Mit tettél velem? Még soha, de soha sem érzett ilyet. — De én hi
szem, hogy van Isten! — mondta neki Maria Teresa és várta, mit szól 
hozzá. Ha kitör, ha gunyolódik, ha kicsufolja? Mit várt tőle? — És? — 



A z idegen csodálkozott, Maria Teresa meg elpirult, dadogott. 
— Hát, hogy tudjad, én mindennap imádkozom is! 
— Ez rád tartozik. De miért meséled el nekem? — A z idegen neve

tett. Maria Teresa megfigyelte: nem tetetett. Hát akkor mért mondja 
Rosario... ? 

— És te, te hiszel? 
— Én, ha érdekel, nem vagyok hivő — most izgult a leány, mit is fog 

mondani — de tisztelem más becsületes meggyőződését. 
Ez nagyon szép volt tőle. Óh, de jó vagy te idegen, milyen jó lenne 

veled együtt leélni egy életet és milyeneket hazudtak felőled. Maria Te
resa szemei szaporán pislogtak. A z öröm könnyei ezek. Örül neki, az 
idegennek. 

— Nekem te olyan vagy, mintha spanyol lennél — vallotta be neki 
Maria Teresa. Nyolcoldalas levelet ir neki. Megbünteti. Mindent megir 
neki, hadd lássa, mit tett vele. 

De hol irja meg? Meg lehetne próbálni... megpróbálhatná talán az 
Ateneoban. Ott most könyvkiállitás van és az iróasztalok szabadon állnak. 
A z Ateneoban? De mi lesz, ha valaki meglátja ott? - A z a pokol — me
sélte egyszer Maria Dolores — a vörösök orgiákat rendeznek: az Ateneo
ban, ott dőzsölnek, fajtalankodnak és jaj lesz annak, aki csak átlépi az 
Ateneo küszöbét. Számontartunk mindenkit, aki oda jár. 

Maria Teresa megborzongott. Elkárhozik? Mond még két Üdvözlé-
gyet magának, de elmegy. Ha meglátják? Látták. Papa? Papával lehet 
beszélni. Könyvkiállitáson volt — ezt mondja Papának. Ez nem. hazug
ság. Ott volt a könyvkiállitáson. Hogy mit csinált? Nézte a könyveket. 
Milyen könyveket? De nem törődik semmivel, irni kell neki és ha fag-
gatják, odavágja — Levelet irtam szerelmesemnek! 

— Kiinek? — Papa ugy tesz, mintha rosszul hallaná, Maridolor 
kajánul nevet. Taknyos és szerelem? És ki az, ha szabad érdeklődnöm? 
Megmondja? Meg fogja mondani. 

— E g y idegen. 
Azután jöjjön, aminek jönnie kell. És délután ötkor felmegy az 

Ateneoba. Ateneo Popular valenciano. Még ha orgiát ülnek, akkor is 
...felmegy. Megirja neki, hogy honnan irt. Mit szól hozzá ő? Érzi, mit tesz 
érte? Érte? 

3. 
Maria Teresat a tömeg előrenyomta. Egész a városházáig nyomta. A 

Hotel Mexico és a Calle de la Sangre sarkáig, ahol az „Hijas de Ma
ria" küldöttsége várakozott. A „Mária leányok" elegánsan kiöltözve, tré
fálkozva várakoztak. Kezeikben virág. A virágokat a katonáknak tarto
gatják. 

— Pedro is felvonul a századával... 
— De kedves... 
— Ki a Pedro? 
— A vőlegényem. 
— A Pedro rémelegáns fiu. Ismerem. Jól választottál. 
— Ké t kitüntetése van. A navarrai brigáddal vonul fel. 
— Nagyszerü. Mikor esküsztök? 
— Papa most átalakitja a házat és ha elkészül, akkor megesküszünk. 

Még három szobát és garázst épitett. 



Már alakitjátok át? Megrongálták a bombázások? 
Óh, dehogy, felénk nem bombáztak, csak azok a nyomorultak. 

Gyermekotthont rendeztek be és az uccáról mindenféle rongyos kölyköt 
becsöditettek hozzánk. 

Kellemetlen. T i hol laktatok addig? 
— Mi is ott laktunk, hiszen a ház nagy. De képzeld el ezt a helyze

tet. Egy fedél alatt lakni velük. Szerencsére... 
Maria Teresat továbbsodorta a tömeg. A Maria lányok mellől messze 

került. Most pontosan szembenállt az Anteneoval. A z Ateneo erkélyéről 
három vadonatuj óriási zászló lóg. A középső vörös és arany, közepén az 
igával és nyilakkal. A másik az olaszoké, a harmadikon meg óriási ho
rogkereszt. A z Ateneo. Maria Teresa ideges volt. A z utóbbi napokban 
annyi mindent történt. Megviselte. 

Ő már legalább három hónapja, hogy nem irt. Egy sort sem. Maria 
Teresa nem akar ilyesmit feltenni, de nem, ez nem lehetséges. A z nem. 
Biztosan külföldre ment ő is. Ha irhat, akkor irna. Irna. Maria Teresa 
egy guardiacivil mögé került. A csendőr csákóján fehér szegfü. Három 
éve, hogy nem látott ilyen csákót. A csendőr egy asszonnyal enyelgett, 
az asszony huzalkodott, de a pedrettbajszú legény nem tágitott. 

— It t vannak ám igazán szép lányok, mi? — rikkantotta: és a má
sik csendőr pár lépésről rákacsintott. 

— Majd megkóstoljuk, milyen izüek, komám. Elvégre felszabaditók 
lennénk... 

Maria Teresa mereven nézi az Ateneot. Pár napja két zászló lengett 
még az épület ormán. A háromszinü köztársasági és a sávos valenciai. 
Csak a zászlók szine változott meg? Maria Teresa nem tudta mit érez, de 
nem érezte jól magát. Szive összeszorult. Ott, a tulsó járdán álltak vele is, 
az idegennel. A z idegenen zöld ing volt, ujja felgyürve és karján fehér 
kötés. Pontosan ott álltak, ahol most a flechák, a kékinges gyerekek. Ott 
álltak ők ketten és az ő szőke haja még szőkébbnek tünt az őszi napsu
gárban. Három hónapja nem tud semmit. Talán valahol a Pyreneusok 
egyik völgyében, talán... de nem, nem, nem: meghalt. Megölték. Ha meg
halt, ezek ölték meg. Akiket várnak, akik jönni fognak, akik várják őket 
- azok... Ők gyilkolták meg. Jaj, — de nem kiáltott. Nyugalom Maria 
Teresa, ő él. Ő él, mert nagyon akarja. Egy nap majd levelet hoz a posta 
tőle és ez lesz Maria Teresa legboldogabb napja. 

Ma rossz napja van, nagyon rossz napja van. Papának sincs valami 
jó napja. Reggel, Maria Dolores mielőtt elment volna, megkérdezte: 

— Remélem, Papa is megtiszteli jelenlétével a bevonulást? — gunyo
san kérdezte, érezte a gunyt minden szavából, fölényes mosolyából. Papa, 
szegény, sajnálta Papát, olyan öreg volt és olyan furcsa, ugy bántotta, 
ahogy Papa halkan válaszolta Maria Doloresnek: 

— Sokan lesznek és nem kapok levegőt. A z asztmám... 
— Óh, ez ne aggassza Papát. Én megfelelő helyre juttathatom Papát. 
Maria Dolores megnyomta, hogy „megfelelő helyre". Ez ugy hang

zott, mint valami rossz, nagyon rossz. De Papa nem vette észre. Vagy 
nem akarta észrevenni? Ha Maria Teresa észrevette, akkor Papa biztosan 
észrevette. De nyugodtan mondta: 

— Kiülök a kertbe és a rádióközvetitést hallgatom. 
Maria Dolores elrobogott. Most már nem laktak a katedrális mögött. 



Megint kint laktak a tengerparti villában, Maria Dolores autón jár haza, 
„Coche oficial", hivatalos kocsi, ez áll a kocsin. Szakácsnő főz és ő las
san előkeresi régi könyveit. Őszre beiratkozik — igy tervezi. De... 

Maria Dolores állandóan egyenruhát visel, vörös sapkát, kék inget, 
vörös nyakkendőt és valami kitüntetésre vár. A z uj lap hozta a nevét, Ro-
sarioét és Juanilloét is. „ A vörös rémuralom alatt nagy szolgálatokat tett 
Maria Dolores" — igy irta a lap és ezért kitüntetés jár. Már napokkal 
az olaszok bejövetele előtt Maria Dolores csomagokat cipelt haza, a cso
magokban kék ing volt, revolver, töltények és egyik este Juanillo is be
futott, frissen beretválva, kövéren. 

— Oilá kislány, hogy vagy? Most majd szerzünk neked is egy fiut, 
hogy ne lógasd az orrod — Juanillo megveregette az arcát — most meg
látod, micsoda remek fiuk jönnek. A z ilyen jóképü lányoknak csak válo-
gatniok kell. Mi az talán, nem is tetszik? 

— Fáj a fejem Juanillo, ne haragudj... 
Papa, szegény Papa, az utóbbi időben párszor komolyan beszélt ve

le. Azaz nemis beszélt, csak ültek a szobában, kettesben és Papa felsó
hajtott. Azután megkérdezte: 

— Hol késik Maria Dolores? Merre járkál, Istenem, merre járkál ez 
a leány? 

Ő nem válaszolt, Papa csak sóhajtott... Ránézett és hallgattak. A 
villában már külön szobát kapott. Maria Dolores megtartotta a régi 
leányszobát, ő meg a Papa hálószobája mellé költözött, abba a szobába, 
ahol Anyácska meghalt. 

A csendőr odébbállt. Kis szél kerekedett, belékapott a zászlókba, az 
Ateneo tetején lobogtak a zászlók. Az erkély a nagy kiáilitási teremből 
nyilik. A nagy kiállitási teremben köröskörül asztalok álltak, papirral, 
tentával, tollszárral és aki akarta, irhatott. „Queridissimo mio" — irta. 
Ott, mindig ugyanannál az asztalnál, a sarokban. 

A tömeg megmozdult. A sarkon tul muzsika szólt. Induló. A Mária
lányok énekelték a Falanga himnuszát: „Cara al sol..." A z Ateneo erkély
ajtaja megnyilt. Katonák, agyonzsinórozott kékingesek özönlöttek az er
kélyre. A Calle de la Páz felől menetoszlop fordult a térre. Maria Teresa 
elszédült. Szive összeszorult, ugy érezte hirtelen, hogy nem birja ki to
vább, benyomult az emberek közé, egy asszony meglepetten nyitott utat, 
egy szúrosszemü férfi megnézte és elforditotta fejét. Maria Teresa már 
nem is látta merre megy, mert a könnyek ellepték szemeit, remegett, 
minden erejét megfeszitette, hogy visszaszoritsa feltörő zokogását, de 
vadul, ellenállhatatlanul kitört belőle, karját egy ház falának szoritotta, 
arcát karjára fektette és sirt. 

A tömeg felett zászlók húztak és csengő zenére vonultak az első na-
varrai zászlóaljak. Saliquet az Ateneo erkélyén tisztelgett. A z asszony 
végigmérte Maria Teresat. Kifogástalanul öltözött urileány, állapitotta 
meg. 

— Szegény kicsikém — sajnálkozott — ennek is megölhették valaki
jét a vörösök... 

Maria Teresa nem látta ki karolt belé. Valaki belékarolt. A Migue-
leteig vezette, ott magára hagyta. Mintha félálomban hallaná: 

— Nem okos dolog most az uccán sirni, kisasszony. Menjen haza, 
sarja ki magát és erősödjék meg. 


