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Mintha órákig vándoroltunk volna a fogház folyosóin, lépcső

ről le, emeletre fel, rácsokon és ismét rácsokon keresztül.
Minden lépcsőfeljáratot rács zárt el; minden keresztezésnél
rácson kellett keresztülmenni ; minden ajtónál, mely nem cel
lába vezetett, külön rács volt még. Rácsoknál fogházőrök vi
gyáztak feltűzött szuronyokkal és csörgő kulcscsomókkal. A
folyosóról csak az egyik oldalon nyiltak cellák, a másik olda
lon ablakok néztek az udvar felé.

Mintha már órákig vándoroltunk volna s lassan jég vett
volna körül. A bekecsemet jól begomboltam. a prém ismét az
arcomhoz ért s ez olyan jólesett, mintha meleg szobában let
tem volna. Az április még hideg volt s a rendőrségi cellában
eddig fáztam. Itt az irodában is fűtöttek. A folyosó köveiből

azonban hideg áramlott és számtalan elágazásból végigszaladt
a szél.

A cellaajtók és a saroknál álló fogházőrök úgy maradtak
el, mintha én álltam volna, s amit látok, az repül.

Egy forduló után a lépcsők már csak lefelé vittek. Belső

remegés fogott el. A pincéktől mindig féltem, nemcsak azért,
mert a pince egybeforrt gondolatomban a sötétséggel és a szel
lemekkel, akik minden percben ijeszthetnek (minden percben
felém nyúlhat egy kéz a sötétből, végighúzhatja nedvesen hi
deg kezét a nyakamon), hanem azért is, mert a pincék a föld
be voltak ásva, a sötétség a földből áradt ki, abból az ismeret
len anyagból, melyet tiszteltem, szerettem, mint valami görög
démont. A patkányoktól talán csak azért féltem, mert a szenny
terjesztői voltak. Egyébként sokszor szántottam ki a földből

mezei pockokat, a multkor egy egész családot. Az eke belé
vágott két fiókába (voltak vagy tizen a fészekben) és dara
bokra tépte testüket. A vér belecsorgott a földbe és én arra
gondoltam, hogy ugyanígy fogadja magába az embertesteket,
csataterek vérét, szennyvizet és esővizet - mindent. Ha pin
cében voltam s megpillantottam a puszta föld keresztmetsze
tét, nem tudtam szabadulni a gondolattól, hogy azon a ponton,
ahol állok, tíz és tízezer ember áll velem együtt, - a halottak,
csak én nem látom őket. Halottak millióival van. tele a föld és
nemcsak összes terheinket hordozza, hanem őbelőle lesz min-

* Részlet az írónak most sajtó alatt levlí Ég a rács mögöU c. regényébóI.
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den. Egy alkalommal éjszaka, odahaza kiugrottam az ágyból,
mert eszembe jutott, hogy az ágy, amelyben fekszem, a padló,
a képek, ruháim, papírom, az étel, amelyet megeszek - a
földből valók. Ebből való vagyok én is, ebből jöttek öseím.
Fel akartam éjszaka ordítani az örömtől, hogy milyen csodála
tosan egy az ember és a föld. Mennyire nincs igazuk azoknak,
akik nem hisznek az ember, a föld és a míndenség csodálatos
egységében. Akkor értettem meg először mélyebb értelmét
annak, mit jelent: "porból lettél és porrá leszel." Engem nem
töltött el szomorúsággal, félelemmel. Ellenkezőleg: miyen fen
séges 'gondolat, egynek lenni a földdel, azonosulni az egész vi
lággal, minden teremtménnyel. De a föld anyaga mindig mísz
tikus hatást gyakorolt rám. Nem volt halott anyag, hanem élt,
minden kis szemeeskéjében. Szerettem találkozni a földdel s
ezért szerettem a természetet is, de a föld mélyétől irtóztam,
bányába soha sem mertem lemenni, a föld szelleme számomra
valóság volt. Egyetlen egyszer büntettek meg odahaza gyer
mekkoromban csinytevésért s a büntetés az volt, hogy bezár
nak a pincébe. Erre a szóra valóságos hisztéria tört ki rajtam.
Rúgtam, kapálóztam, nem engedtem magam, védekeztem, le
vetettem magam a földre és a félelemtől sírni kezdtem. Most
ugyanez az irtózat fogott el, mint amilyent gyermekkoromban
éreztem.

A lépcsők egyre a mélybe haladtak s amint lejjebb és lej
jebb értünk, olyan volt, mintha sírba vinnének. Minden borza
lom eszembe jutott. Valamikor arról rémüldöztem egy olvas
mány nyomán, hogy élve fognak eltemetni. Nagyanyám pedig
végrendeletében hagyta meg, hogy ha az orvos megállapította
már nála a halált, szívét szúrják keresztül egy hosszú tűvel.

Biztos akart lenni abban, hogy nem kerül élve a föld alá. Ret
tenetes hatást tett rám nagyanyámnak ez a végrendelete, s
mikor meghalt, az orvos teljesítette is akaratát. Ilyesmitől fél
tem én is.

A pince ezzel is összekapcsolódott bennem és félelmete
sen döngtek lépéseim alatt a boltívek, amint már a pincefo
lyosón áthaladtunk. Gyászinduló és gyászmenet zengett ezek
ben a lépésekben, mintha a halálos ítéletem felé haladtam
volna. Mindinkább eltünt szemem elől a napfény, egy forduló
nál már villanylámpa égett és a folyosó végén egészen sötét
volt. úgy éreztem, hogy sorsom meg van pecsételve s ez a vége
az útnak. Talán húsz lépés lehetett még a pince végéig, de ezen
idő alatt elszaladt előttem eddigi életem. Számot vetettem ön
magammal. Ami soha máskor eszembe nem jutott, most úgy
látszott, mintha világos lenne. Hátha a sors akarata, hogy itt
végezzem, itt pusztuljak el? De ha az Isten így akarta, valami
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oka mégis csak van. Valamiért most megbüntetnek. De miért?
Nem voltam annyira vallásos, hogy mindig az Istenre gondol
tam volna. Csak ha baj volt. Megszokás, félelem, és homályos
érzés élt bennem róla; inkább csak féltem, de nem szerettem,
csak egyetlen egyszer írtam a naplóba a fehérruhás emberről,

Jézusról, aki mindenkihez eljön személyesen s akivel nekem
is barátkoznom kellene. Az Istent sokat emlegették előttem,

de ez az alak méltóságteljes volt és szígorú és én nem értet
tem volna haragját, miért szigorú velem, aki jó gyermek vol
tam, szerettem anyámat, szerettem a tisztaságot, szerettem a
szegényeket és nem akartam bántani senkit. Az iskolában Jé
zus alakján keresztülfutottak, nem magyarázták meg, hogy ő

a Barát s mikor először hallottam róla ezt a kifejezést, odaro
hantam ehhez a gondolathoz. Mert barátomnak tartottam őt,

akinek panaszkodni lehet és aki kezet fog velünk. Vajjon
most mít tehettem, hogy a szigorú Isten így büntet s a Fehér
ruhás Ember nem jön felém?

S a szigorú Istennel együtt hirtelen apám alakja jelent
meg előttem ... Talán azért? Amivel vádolnak azt nem kö
vettem el, valami másnak kell tehát lennie. Apámmal kapcso
latban ezer és ezer okot tudtam felhoznLEzért kapnék büntetést?
Ha otthon voltam, nap-nap után vitatkoztam vele. Nem voltak
ezek elvi viták, de mindig éreztem, hogy meg kell sértenem.
Ha pedig megtörtént. szégyeltem magam. Ma már tudom, hogy
természetünk volt különböző s én nem akartam megha
jolni. Ellentmondtam minden szavának s néha ilyenkor való
sággal gyülöltem. Ö nyugodt volt, higgadt s cselekedeteiben
könyörtelen. Én puhány, lágy, mint a viasz, nem bírtam el ke
mény modorát, aszkétikus következetes életét. Nem törődtem

vele. Kikapcsoltam gondolataimból, átadtam magamat egészen
anyámnak. "Tiszteld apádat és anyádat" - villant agyamban,
ezt mondja a törvény. Ez a {törvény a szigorú Isten arcával je
lent meg előttem. A jég szaladt végig a hátamon, mert itt a
pince végében ébredtem rá, hogy talán nem tiszteltem apá
mat. Tagjaim megbénultak és Gumán úr, az őr is megállt egy
pillanatra. E percben szerettem volna megalázó pofonokat adni
magamnak, hogy oly gyalázatosan viselkedtem a rendőrtiszt

viselő előtt, hogy kész voltam arra is, hogy bocsánatot kérjek.
Minden szigorúság, keménység távol volt tőlem. útálattal lát
tam magamat egy képzeletbeli tükörben, amint apámmal ve
szekszem, vagy adom a hőst, de amikor helyt kellene állni,
emberi érzésekre hivatkozom.

Nem volt kiút számomra, az utolsó lépések már közeled
tek. Már ott álltam a 20-as számú cella ajtaja előtt. Az őr le
vette övéről a kulcscsomöt s bedugta a zárba. Egy pillanat
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múlva felcsapódott az ajtó és a sötét cellából bűz áradt ki.
Amikor Gumán megfogott és belökött a küszöbön, azt hittem,
hogy szakadékba zuhanok. Forgott velem a világ. A szemben
lévő ablak gyér, szomorú világosságától rosszul lettem. Az ab
lak is forogni kezdett, arácsokból küllők lettek, a kerék irtó
zatos gyorsasággal rohant körbe-körbe, s a küllők között vál
takoztak a személyek. A rendőrigazgató, apám, Erzsébet, az
Isten, a Fehérruhás Ember és Gumán úr ...

Nem akartam ismét elájulni. összeszoritottam fogamat,
megfeszitettem két karomat, földhöz szorítottam a lábaimat.
Ébren kell maradnom! Az életösztön küzdött bennem. Pedig
olyan csábítóan jónak látszott, ha most minden erőm megol
dódik és átölelhetem a semmit, s aztán nincs több gondola
tom ...

A forgás megszünt, a cella ablaka a helyén maradt.
Szemközt a tűzfal szürkén, szomorúan világított. Most már
megéreztem a cella szagát is. Mosdatlan emberi testek, latri
nabűz és égetett gumiszag keveredtek össze egymással. A
pörkölt gumi szaga ismét felkavarta gyomromat és ismét szé
dülni kezdettem.

Pincében vagyok! Itt valami égett!
Mi történik, ha hirtelen tűz támad? Lángokban áll az

egész házI
Már a tűzfal is leomlott! Döngetní kell az ajtót!
Eresszenek ki bennünket! Eresszenek ki! MegfuUadunk,

a füst betódult a pincébe, a torkúnkat szoritja!
Eresszenek ki! Az őrök elmenekültek, a szomszédos ház

összedűlt, a fogházudvarra üszkös gerendák és pernyék hul
lanak s a mi kiáltásunkat nem hallja senki.

Valaki a vállamra tette a kezét. Kinyitottam a szemem:
képzelődtem. Szőke, sápadt, törpeorrú suhanc volt, aki szem
benállott velem. Vizenyős szemei barátságosan néztek rám.

- Ne féljen - mondotta - emberek között van.
A cella mélyéből röhögő kórus válaszolt.
A suhanc legyintett:
- Ezek mind bolondok, de azért nem bántanak senkit.
Odavezetett az asztalhoz, leülhettem és körülnéztem.

Nagy cella volt, kétoldalt priccsekkel, szalmazsákok nélkül.
A sarokban kályha, melyet rács védett a foglyoktól. Mellette
nagyobb vödör, melyből sárga lé szivárgott. Kissé tovább egy
lóca, kis mosdódézsával, nagyobb, erős fakupával és három
pléhbögrével. Egyéb semmi. Az asztalnál két cigány ült, egy
hülyén maga elé bámuló rongyos, piszkos fiú, s egy molyette
bekecses félszemű paraszt.

A suhanc, úgy látszik, gondjaiba akar venni.
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- Kapott már vacsorát? - kérdezle. Intettem a fejem
mel, hogy nem.

- Elő amaradékkal - kiáltott rá a többiekre. - Egy
kettő, elő amaradékkal !

A cigányok s a két paraszt vonakodva, de mégis engedel
meskedtek; előhúzták az asztal alól csajkáikat, azután az
egyik, eddig üresen álló csajkában hideg lencsefőzeléket tet
tek elém.

- Maga miért van itt? - fordult aztán hozzám a félsze
mű paraszt.

Amikor felállt, láttam, hogy sántít is. Sovány kis nyaka volt
és az egész ember görnyedt és sápadt. Be sem várta a vála
szomat, fel és alá járkált a cellában.

- Dögöljenek meg mind az urak! Nem fizettem az adót,
hát nem csendőröket küldtek a nyakamra!? - én meg vas
villával mentem nekik. Megérdemelték. Maga is olyan úrféle.
Biztosan sikkasztott.

-- Nem hallgatsz, öreg - mondta erre a suhanc slelökte
egy prioesre aparasztot. - Tudd meg, hogyaszobagazda pa
rancsolja.

Aztán elvont egy sarokba.
- Maga most nagyon be van gyulladva - mondotta. 

Pedig nem ilyen az egész fogház. Odafönn ágyat adnak, meg
fogkefét. Csak aki engedetlen, az kerül ide le. Meg, aki vala
mi nagy disznőságot csinált odakinn. Engem már harmadszor
küldtek pincébe, mert cigarettát csempésztem. Most már ha
mar kiszabadulok. Holnapután lesz a tárgyalásom. Mit kap
hatok azért a kis csavargásért, meg hogy rám fogták, hogy fa
laztam a Janinak? Legfeljebb öt hónapot. Négyet már leültem.
De ezek? - s lenéző szemekkel mutatott a cellatársakra
nem szabadulnak ki egyhamar. A Lajos cigány megölte az
öccsét ...

- Fogd be a pofád! Kit öltem én meg? - s máris ott
állt előttünk az egyik feketébe öltözött, beteges kis cigány.

- Az ecsédet, persze, hogy az ecsédet - mondotta gú
nyosan a suhanc.

Erre megjelent a másik cigány is.
- Ne hazudj, te Lajos! - s csikorgó fogakkal megfenye

gette. - Mert úgy szájon talállak vágni, hogy holnapután is
még a levegőben vagy, azután csak két hét múlva szednek
össze. Én tudom, hogy legyilkoltad az ecsédet, mert összevesz
tetek. Aztán egész éjszaka mit kiabálsz álmodban, ha nem
csináltál semmit! Folyton azt ordítozod, hogy szegényecsém,
drága ecsém, mit tettem veled!

Lajos olyan lett, mint egy kakas, felugrott az egyik pricsre.
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- Csak te jártasd a pofádat, ronda cigány, büdös cigány!
Mit adod a bankot itt az úr előtt. Huszonhat tyúkot loptál egy
éjszaka.

Erre, mintha mi sem történt volna, a két cigány vissza
ment az asztalhoz, rákönyököltek az asztalra, maguk elé bá
multak és hallgattak.

A suhanc nem kérdezte többé, miért vagyok itt. A cella
mind sötétebb lett, az árnyak mind félelmetesebbek. A fejem
zúgott s minden percben zokogásra készen, egykedvűen ültem.

Egyszerre csak dobogás kezdődött minden irányból. Mínt
ha táncoltak, énekeltek volna. Jobban figyeltem. Valóban: az
ablakon keresztül táncdal dallamai szűrődtek be egészen ért
hetően. Többen énekelték ezt a táncdalt, mely arról szólott,
hogy milyen fényesen süt a nap a Riviérán, hogyan hullámzik

- tavasszal a parton a tömeg, hogy borulnak a pálmák a sétáló
szerelmespárok fölé s hogy valaki elhagyottan és bánatosan
üt egy kis riviérai café sarkában. Nézi, nézi a tengert, kavar
gat ja feketekávéját s arra gondol, hogy a messzeségben, a
tengeren jár egy hajó, a hajón a lány, akit szeret, a hajón a
lány, akit szeret, a hajón a lány, akit szeret ...

- Egy héttel ezelőtt még erre táncoltam, - mondtam csak
úgy magam elé.

A suhanc felpattant.
- Maga valami nagy kutya lehet - szölt ijedten. - Miért

van itt? Politika? - és összeráneolta homlokát.
- Szeretnék hazamenni, - mondtam válasz helyett, na

gyot sóhajtva, szomorúan.
A suhanc nevetni kezdett.
- Ki ne szeretne hazamenni? Ne legyen olyan gyerek

már. Majd csak lesz valahogy.
Engem azonban nem lehetett megvigasztalni. Az este már

itt is volt, az őr kintről felgyujtotta a villanylámpát s a sárga
fényben még jobban megmutatkozott a szörnyű cella szegény
sége. A tárgyak új életet 'kaptak a szegényes villanykörtétől,

s én úgy éreztem, mintha már hetek, hónapok óta ülnék itt.
Az őr benyiott s a nevemet szólította. Nem mondta

meg, hogy hová megyünk, csak hátulról, gummíbotiával irá
nyított a kivilágított folyosókon keresztül. Az iroda előtt a ló
góhasú őrmester vett át. Most csend volt mindenütt. Az udvar
üresen ásított. Sárga fényben égtek a meszelt falak. Itt a fo
lyosókon nem lehetett hallani az előbbi éneket. A lógóhasú az
épület egy másik szárnyába vitt át s betolt maga előtt egy
irodahelyiségbe. Fényűzően berendezett szoba volt ez. Az
egyik falat hatalmas renaissance szekrény foglalta le, ugyan
ilyen stílusban készült az íróasztal is, a kis vitrinekben arany
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és ezüst tárgyak feküdtek. Meleg empire függönyök lógtak az
ablakoknál. és egy empire garnitura is várta a vendégeket.
A falakon művészi képek; az egész szoba ragyogott a fénytől.

A sarokban lévő íróasztalnál egy középtermetű, Iehérarcú em
ber ült. Vékony ajkait akaratosan harapta össze. Pattanó ve
zényszavakkal beszélt az őrmesterrel, majd felállt és zsebre
dugott kézzel fel és alá járkált a szobában. Rám ügyet sem
vetett. Én összehúztam vállamat, államat eltemettem a bekecs
prémjébe, mely mindig megvigasztalt, hiszen otthonról beszélt
s arra gondoltam, hogy ötnapos a szakállam ...

A lógóhasú, nagybajussú őrmester azután hozzám fordult.
A hangja mélyen, a hasából jött; észrevettem, hogy hangsú
lyozásában is utánozza a szobában fel és le járkáló embert.
Hangjában felháborodás és megvetés rezgett.

- A fogházigazgató úr utálattal fogadta magát, aki ilyen
aljas tettre vállalkozott. Jegyezze meg magának, hogy a bá
násmód, melyben itt része lesz, attól függ, hogyan viselkedik.
Ezt akarta magának tudomására adni a fogházigazgató úr.

A fogházigazgató akkor rámnézett. Mintha egy vadállatot
mustrált volna végig. Bizalmatlan ide-oda ugráló szemekkel
bámult és ujjaival megfenyegetett. Nem értettem, mit mond.

- A fogházigazgató úr, - folytatta alázatosan az őrmes

ter, - figyelmezteti magát, hogy ne merjen panaszkodni, mert
úgyis hiába. Ha a szabályok ellen a legkisebb vétséget is kö
veti el -, sötétzárkába kerül. Na most gyerünk, mars ki.

Visszatérve a cellába a lakótársak már bizalmatlanul fo
gadtak. Lefekvéshez közeledtünk. Valamennyi letérdelve
imádkozott. Később kértem, hogy adjanak egy pokrócot, ami
vel betakaródzhassam. Bár mindegyikre három is jutott, nem
is válaszoltak.

- Ha nem utálja, velem alhat, - mondta végül a su
hanc. Nem vagyok olyan beteg, mint az a hülye - és rámuta
tott a most is egy helyben ülő, bamba parasztfiúra.

- A fiúnak cifilisze van. Nekem is van valamim, de hiába
jelentkezem. Nem muszáj velem aludnia, csak éppen mondom.

Valamennyien levetkőztek, csak én hagytam magamon
ruhámat, csupán cipőmet dobtam le. Azután összebújtam a
csavargó suhanccal, mert nagyon fáradt voltam.

Az őr nemsokára eloltotta a lámpát, kétszer is ráverege
tett az ajtóra, azután minden csendes lett. Társaim mellettem
néhány pillanat múlva aludtak. Az egyik horkolt, a másik nyö
gött s egyszerre valóban megszélalt a Lajos cigány, vinnyogó,
síró hangon, mint egy kis gyermek:

- Szegény, szegényecsém! Mit csináltatok az ecsém-
mel . . . Aradi Zsolt
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