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A város fölött remegett a tűrhetetlen hőség. Por és füst ka
vargott a házak között. Az utcákat nem öntözték. Az ég párás
és fehér volt, mint az olvasztott fém. A járdák szélén a fák
levele összezsugorodott és lehullott; a sarkokon a szél apró
halmokba söpörte ezt a zölden elpusztult lombot. A környező

hegyeken már ott ólálkodott az ősz: esténkint kék köd szállt
föl a Dunáböl, nyirkos, mohaszagú fuvalom áradt Buda felől

és a holdfényben megcsillant a sashegyi erdők barnuló háta.
Az emberek az újévtől várják a csodát, a diákok az ősztől.

Minden nyárvége különös, fanyar és izgalmas élmény: vége a
szünetnek, kezdődik a munka, az iskola meglepően fehér és
hosszú folyosóin úgy kopognak a lépések, mint egy elvarázsolt
házban. Új arcok tűnnek föl, az első napokban akadozva, kel
letlenül indul meg a tanulás, mindenki vakációja kalandjait
meséli, s ami történt, most kap csak igazi értelmet, a tanter
mek és a könyvek árnyékában: legendák alakulnak lassan,
hősök növekednek, álombeli kisasszonyok képe rajzolódik a
padokra és az emlékekből szivárvány szövődik: egyik vége az
elmúlt nyárban áll, a másik a jövő nyárba nyúlik.

Akos naphosszat a belvárosban csatangolt, megállt az an
tikváriusok boltja előtt, nézte a diákokat, akik elnyűtt iskola
könyveiket vitték a kereskedőkhöz, eladni vagy újra cserélni.
Elviselhetetlennek találta, hogy neki már semmi köze nincs
ehhez az izgalomhoz. A múlt, a gimnázium a visszahozhatatlan
boldogság idejének tűnt. Elveszettnek érezte magát így, társak
és barátok nélkül; Mária se volt talán más, mint a kérlelhe
tetlen idő cinkosa, aki a mulandö megelégedés utolsó, legszebb
óráit rabolta el tőle. Anélkül, hogy pontosan számot adott
volna róla, egész szerelmét azon a szinpadon élte, amelyet a
kalandba bocsátkozök köré ácsol az iskola külön törvenyű kö
zössége. Az ifjúság rossz színész, egész életét fölteszi egyet
len szerepére. De szenvedése is elégtétel: készségesen szen
ved, mert látják és tisztelik a szenvedését. Akos soha nem
gondolt rá, hogy szerelmét majd elmeséli iskolatársainak; meg
elégedett azzal a sejtelmes légkörrel, azzal a tapintatos tisz
telettel, amelyet ez a szerelem kialakított körülötte. Társai
mind úgy néztek rá, mint aki egy föntebb világban él, a tra
gikus, nagy érzések magasztos birodalmában. Fájdalma, kese
rűsége nem csak magának szölt, hanem a drámának is.

Most egyszerre ráeszmélt, hogy az állapot, amelyet válasz
tott, végleges, és hogya dráma varázsa, amely csalódásait el-
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viselhetőkké tette, könyörtelenül széfoszlott. Maga van, egy
életre összezárva Máriával. De mi értelme van az egésznek,
ha a magasztos tragédiának még a lehetősége is megszünt, ha
már nem egyéb az egész, mint unalmas, kilátástalan, szürke
polgári háztartás, hagyományos "családi élet," amiről csak
gúnnyal és megvetéssel tudtak beszélni? Akos úgy érezte, ke
gyetlenül becsapták. A törvénytelenség, amelybe kiszökött az
iskolából, egyhangú, megszekott törvény lett, mihelyt végetért
az iskola. Hogy állapotában már nincs semmi rendkívüli,
hogy Mária rideg kötelességtudással és elszántan. fészekrakó
ösztönnel építi ki otthonuk apró szokásait és szertartásait, hogy
vádoló, néma és gőgös szenvedéssel pontosan ugyanazt kéri
számon WIe, amit minden asszony vár minden férjtől: nem a
viharos, elröpítö, mámoros nagy érzést, hanem az apró ked
vességeket, étkezés utáni meghitt bizalmas beszélgetéseket, jó
szót az ügyesen elkészített ételre, állandó figyelmet a berende
zés legapróbb változásaira. elragadtatást egy új terítőcske, egy
ízléstelen kis váza, egy szál virág láttán, - Akosnak mindez
ép oly elviselhetetlen volt, mint az a közönséges tény, hogy
életének egy korszaka, a középiskola, vagy ahogy ő magában
mondta, "az ifjúság" befejeződött, és így fejeződött be, ilyen
egyszerűen és föltünés nélkül, mint évszázadok óta: eljön a
vakáció és utána nem kell többet iskolába menni.

Képzeletük az iskolát a lappangás, a fogság idejének tar
totta, és forrón dobogó szívvel gondoltak arra a nagyszerű és
ünnepélyes pillanatra, amikor a börtön kapuja kitárul, ami
kor megszűnik a jelképes babiloni fogság s ők, letépve lant
jukat a fűzek ágáról, elzengik a soha nem hallott dallamot!
A csodát várták, azt a nagy kinyilatkoztatást, amit nem tud
tak meghatározni, néven nevezni, de aminek gondolatára át
forrósodott a vérük, izzani kezdett az agyuk. Hogy mi lesz ez
a csoda, amelyben fölpattannak a világ titkai? - talán az
első találkozás a nővel, a szerelern mítikussá fátylazott tüne
ménye, talán valami nagy tett, megváltó fölfedezés, talán vé
getér a háború és nem kell többet félni, talán váratlanul meg
gazdagodnak és vitorlásuk lesz a tengeren, talán... Akósban
a csoda testőrét látták az iskolatársak s néha meglesték, amint
összekarolva sétál Máriával a kanyargós, kapaszkodós, mus
kátlis és líceumos tabáni utcácskákban vagy a liget zsendülő

tavaszában; Akos volt az úttörő, a legmerészebb, a hős, aki
már ott bolyong a csoda partján, a Nő örvénye körül, az álom
és a vágy vörös holdfényében.

Lehetetlen, hogy csak ennyi volna az egész: Akos minden
gondolata most ebbe a makacs tiltakozásba torkollott. Talán
eltévesztett valamit, elvétette az utat, s ő, aki elsőnek indult,
lent toporzékolt a szakadékban, mikor a többiek már rég fönt
járnak a megismerés és a beteljesülés ormain? Fiúk jöttek
vele szembe; megtorpant: mintha iskolatársai lennének. De
nem azok voltak. Csak hasonlók hozzájuk: Akos nem tudta
még, hogy minden diák hasonlít egymásra, a közös élet egy
máshoz idomítja őket, olyanok lesznek testben és lélekben,
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mint az ikrek. Csak akkor válnak egyéniséggé, mikor véget
ér az iskola tej testvérisége. Ekkor egyszerre kiütköznek arcuk
más és más vonásai: az első nem-diák vakációról úgy érkez
nek vissza, mintegy átváltoztató holdbeli utazásról.

Bármennyire félt is a pillanattól, amikor először találko
zik majd volt iskolatársaival, először kell felelnie kérdéseik
re s először kell hazugságokkal palástolnia előttük a kietlen
valóságot, mégis egyre leküzdhetetlenebbül vágyott rá, hogy
együtt legyen velük, közéjük menekülhessen.

* * *
Egy osztály, amelyben hatvanan vannak, túl nagy közös

ség az ifjúság fülledt titkaihoz. Kisebb bandák alakulnak, kü
lön szokásokkal, külön izgalmakkal és külön tolvajnyelvvel.
Mindegyiknek más a csillagzata: az egyiké a Nő, a másiké a
Művészet, a harmadiké a Forradalom. Az egyik építeni akar,
a másik rombolni, és mind egyformán türelmetlenek, egyszer
re kérik a világ kulesát és hatalmát. Szövetségük minden vér
szerződésnél erősebb. Vezérük választott lény, rajonganak ér
te és féltékenyek rá, rejtelmes áram gyűrűzik belőle és ha kell,
úgy érzik, boldogan meg tudnának halni érte.

Akos bandájában heten voltak és a középpont. Benedek
Géza, egy előkelő belvárosi ügyvéd fia. A többiek is mind,
egy kivételével, a középosztály családjaiból jöttek, ők voitak
az osztályban az "úrifiúk," akiket már gondos öltözkődésük,

finomabb tízóraiuk, ápolt bőrük és választékos beszédük is
együvé utal. A hetedik, az angolkóros házmesterfiú, aki fony
nyadt jobblábát gépben hordta, más világból került közéjük,
idegen maradt köztük és nem is tudták, miért tart velük, csak
azt érezték, hogy acsarkodó ragaszkodása mélyén olthatatlanul
gyűlöli őket és ez a gyűlölet minden szeretetnél, minden cin
kosságnál erősebben köti hozzájuk. Legérdektelenebb beszél
getésük is elakadt egy pillanatra, ha meghallották a gép ke
serves csikorgását a folyosón. Horváth kócosan. izzadtságsza
gúan állt oda melléjük, mohón figyelte szavaikat, lázas, fekete
szeme csillogott, idegesen rágta vértelen ajkát és csak ritkán
szólt közbe; keserűen, köpködve vágott a szemükbe valami sér
tőt, amivel hangsúlyozta sorsuk különbségét. Gondozatlan sze
génységét tüntetve viselte és zsarolta vele őket: ha kihagyták,
izgatottan rikoltozva követelte részét, míndent tudni akart;
"persze, mert szegény vagyok, vicegyerek l" - kiáltotta síró
san s ők feszélyezetten, megszégyenülten engedtek, bocsána
tot kértek ésbeavatták. Mert Horváthot állandóan be kellett
avatni. Amit a többiek egy mosolyból, egy mozdulatból meg
értettek, azt neki órákon át kellett magyarázni. Sokszor bele
fáradtak és bár sajnálták, igyekeztek megszabadulni tőle,

érezték, hogy a származás, a szokások és hagyományok kü
lönbségén a legjobb akarattal, a legnagyobb türelemmel sem
segíthetnek. "Hiába, nincs gyerekszobája" - mondta egyszer
Benedek Géza. Összenéztek, majd zavartan lesütötték a sze-

288 V, G I LIA



müket. Géza váratlanul kimondta, amit mindnyájan éreztek
és mindnyájan titkoltak. Horváth miatt lelkes demokraták

voltak, hirdették, hogy ember és ember között nincs semmi
különbség, az osztályok a kizsákmányoló tőke aljas találmá
nyai az emberek elválasztására, és le kell dönteni minden
válaszfalat, hogy megvalósuljon a nagy testvériség. "A pro
letárok országának kell eljönnie !" - rikította ilyenkor Hor
váth s ők helyeseltek, meggyőződésük ellenére. A "proletár"
szótól irtóztak, mint valami rettenetes betegségtől, mint a pes
tistől vagy a leprától, kerülték s ha ki kellett mondaniuk,
akaratlanul is úgy mondták, ahogy undorító bogarat fog meg
az ember, két ujjal, utálkozva és messze tartva magától.

Horváth pedig éppen azt kereste bennük, aminek a hiá
nyát maga is érezte, amit tüntető keserűségével és szegény
sége öntudatával rejtett: a gyerekszobát. Egész élete, amióta
gondolkozni tudott, vad és tehetetlen lázadás volt a sors igaz
ságtalansága ellen, amely találomra osztogatja a jólétet és
nem azoknak, akiknek tehetségük van hozzá, hogy hasznát
vegyék. Nyomorékságát bélyegnek érezte, kegyetlen, önkínzó
örömmel élvezte, hogy irtóznak tőle, de közben makacsul kí
vánta, hogy befogadják, éppen azok fogadják be, akikhez te
hetsége jogán tartoznék: a legjobbak. Gézáék azonban túl
fiatalok és túl boldogok voltak ahhoz, hogy meglássák ennek
a szerencsétlen léleknek a szenvedését.

* * *
Augusztus egyik utolsó napján Ákos becsöngetett ~en~

dek Gézáékhoz, Sokáig várt, már éppen el akart menm, mi
kor zörrent a zárban a kulcs. Magas, karcsú, meghatóan szép
arcú asszony nyitott ajtót. Bár soha nem látta, azonnal meg
ismerte: Géza anyja volt.

- A fiamat keresi? - kérdezte. - Nincs itthon. El
vitték.

- A frontra? - Meg kellett kapaszkodnia, szédült. 
Mikor vitték el? Hová vitték?

Az asszony megfogta a karját, bevezette a lakásba. Tá
gas, előkelően bútorozott szobában ültek. A falakon nagy
négyszögek látszottak, képek függhettek ott valamikor. Bene
dekné észrevette, hogy Ákos ezeket a foltokat nézi.

- Eladtam, - mondta szomorú mosollyal, - ilyen csú
nyán meglátszik a helyük. Valamiből élni kell. Az uram két
éve kint van. És most Géza is... Júliusban ment el. Azóta
nem kaptam tőle mást, mint egy levelezőlapot, hat héttel ez
előtt. Istenem ...

Akos kétségbeesetten keresgélt valami vigasztaló szó
után, de agya mintha kiürült volna. A forró szél mozgatta a
sárga rolókat. Fölcsapott az utcazaj, egy rikkancs szalad el a
ház előtt, "szenzáció! szenzáció!" - kiabálta, de hogy mi ez
a szenzáció, nem tudták kivenni. Lassan alkonyodott.

- ... olyan kevéssé ismertem. Zárkózott volt, soha nem

VIGILIA 289



engedett egészen közel magához, mintha titkai lennének, ami
ket félt tőlem. Mondja, mindnyájan így vannak, mindenkit
elvesz az iskola az anyjától? Vagy valami más veszi el, az,
hogy fölnő, hogy nem értjük meg többé úgy, ahogy kellene ...
Látja, mióta elvitték, folyton ilyeneken gondolkodom. Hogy
talán nem vigyáztam rá elég jól, száz és száz apróság jut
eszembe, mikor megtagadtam valami kívánságát, szigorú vol
tam hozzá; miatta volt, de hát érdemes? Nem jobb mindent
megadni, amit csak akar? Olyan rövid az élet, miért ne le
gyen egészen boldog? Hát nem rettenetes ez, ezért szülní,
ezért nevelni!

Tenyerébe temette az arcát, csak fehér homloka világí
tott a fekete haj alatt. Akos hallgatott. Később az asszony
fölnézett, már egészen este volt.

- Beszéljen róla valamit. Akármit; minden szóval, amit
mond, többem lesz belőle ...

A fiú fölemelte fejét; szél rohant végig az utcán, befújt
a szobába, hallatszott lentről az avar csörömpölése s ahogy II

roló félrelebbent, belátszőtt egy csík a csillagos égből.

Géza ebben a pillanatban messzebb volt tőle, mint a csil
lagok. Soha még nem érezte ilyen fájdalmasan, milyen ke
vés az, ami a más életéből a miénk. Mit mondhat Gézáról az
édesanyjának, aki talán még nála is kevésbbé ismeri? Nem
tud semmit. Benedek Géza, akivel nyolc évig járt ugyanab
ba az iskolába, akivel együtt volt kirándulásokon és miséken,
akinek, - emlékszik rá, - ismerte a lépteit, a lélekzését, a
szemében fölcsillanó óhajt, a mozdulatai jelentését, akihez a
kamaszkor fülledt idejéből különös és megmagyarázhatatlan
kapcsok fűzik, - Benedek Géza kisiklik az ujjai közül, mint
a hal, mint a levegő. Már csak róla tud emlékezni, de rá alig.

Fölállt.
- Bocsánatot kérek, hogy zavartam, igazán nem tudtam...
Az asszony előtte ment végig a szobán, végig az estén,

mint egy árnyék. Ahogy az előszobaajtót kinyitotta, hirtelen
megvilágította a lépcsőházból beáradó sárga fény. Akos az
arcára nézett. Olyan volt ez az arc, mínt egy halotti maszk.
A két szemgödörben a két könny: két csöpp viasz. Úgy érezte,
soha nem fogja elfelejteni, Gézának tartozik ezzel és az anya
fájdalmának, amin egyetlen szöval sem tudott enyhíteni.

De mikor kiért az utcára, már nem emlékezett másra,
mint a két könnycseppre.

* * *
A hegyek fölött fekete tömbökben tolongtak a felhők. A

levegő forró volt, messze tompán dörgött az ég. Villámok
lobbantak, a szél végigrohant a körúton, mozgatta a fák ágait
és csörgette a lehullott leveleket. Egy templomtoronyban ki
lencet vert az óra.

Akos befordult a Ferencvárosba. Úgy érezte, beszélnie
kell valakivel iskolatársai közül Benedek Gézáról és arról a
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nyomasztó félelemről, amely elviselhetetlen súlyként neheze
dett rá, mióta a Benedek-lakást elhagyta. A szerelern előtti

idők rettegése újult ki benne; állandó pánikban élt akkor,
menekülni akart a behívó, a sorozás, a háború elől, de nem
talált kiutat, éjszakákon át virrasztott, párnáját rágta és szé
gyelte, hogy minduntalan könny tolul a szemébe. Októberben
kellett orvosi vizsgálatra jelentkeznie; hat heti betegség után
akkor kelt föl először és a bizottság alkalmatlannak találta.
Megkönnyebbült, de félelme nem oldódott föl egészen: hátha
a következő alkalommal beválik? Az iskolában már nem lel
kesedett senki, komoran várták a kikerülhetetlen végzetet.
Szívesen cserélt volna Horváthtal és néha gyűlölködő irigység
támadt benne, ha meghallotta csikorgó lépéseit.

Horváth ezekben a hetekben észrevétlenül Benedek Géza
mellé nőtt a bandában. Ű nem félt, büszkén viselte nyomo
rékságát és a többiek ösztönösen tisztelték, mint egy kívá
lasztottat, Meghúzódtak az árnyékában, mintha nála keresnék
az erőt, a védelmet. Egyedül Benedek Géza nem adta meg
magát. Biztosra vette, hogy hamarosan ki kell mennie a
frontra és úgy beszélt a háborúról, könnyed és jólnevelt mo
solyával, mint egy mulatságos kirándulásról. Tavasszal dél
utáni kiképzésre berendelték őket akaszárnyába ; fuldokoltak
a porban, csurgott róluk az izzadtság és a vezénylő altiszt ká
romkodott. Géza hibátlanul végezte a. gyakorlatokat, nyak
kendője mindig rendes volt s mikor este holtfáradtan támo
lyogtak ki a kapu visszhangos boltívei alatt az utcára, úgy
indult hazafelé ruganyos léptekkel és derűsen, mint egy kel
lemes teniszjáték után. Különös, biztos vértezet óvta a világ
tól; mintha csillag ragyogott volna a homlokán.

Géza valahogyan elszállt közülük, kiröppent a körükből.

Nem tudták követni és Horváthhoz menekültek. Tanácsokat
kértek tőle, hatalma alá vetették magukat, áhítattal lesték a
szavát. Lappangó lázadást szervezett a háború ellen, megta
nította őket, hogy ápolják alattomos betegségeiket, kifejlesz
szék testük jelentéktelen hibáit, keressék és növeljék ma
gukban a fogyatékosságokat. A nyomorékság imádatára ne
velte őket, kihasználta félelmüket, új vallást, új értékrend
szert hirdetett nekik, a gyengeség és tehetetlenség vallását.
Akos betegsége óta rosszul látott a bal szemére. Horváth ki
törő örömmel fogadta, óraközi szünetekben félrevonta és fag
gatta, együtt kutatták ki a baj tüneteit, együtt fontolgatták
elönyeít.

- Vidd át a másik szemedre is, - mondta vigyorogva.
-- Akarat kérdése az egész. Gyakorold. Aztán jöjjenek és vi-
gyenek! Csupa nyomorék lesz itt, barátom, csupa alkalmat
lan. Csupa untauglich ! - kiáltotta győzelmesen és köpködve,
hogy a többiek félrehúzódtak tőle.

Máriával megszünt ez a nyomasztó világ. Akos fölött egy
szerre új egek nyiltak, már nem magát féltette, hanem a sze
relmet, mindazt, amit abeteljesülő szerelemtől várt. Kisiklott
Horváth hatalma alól.
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De ezen a délutánon, Benedekék kihalt lakásában míg
ott ült Géza édesanyjával szemben, visszatért az elmúlt ősz

riadalma. Tudta, hogy Mária nem értené meg, ezen a körön
belül csak azok érthetik meg, akik együtt éltek vele.

A szél már egészen a város fölé tolta a felhőket, a villá
mok a feje fölött lobogtak. Nagy csöppekben esni kezdett.
Asszonyok szaladtak a fal mellett, kalapjukat ahajukhoz szo
rították.

Befordult egy kapun, végighaladt a sárga kőkockás bér
házudvaron. A földszint sötét volt, csak egy ajtón szűrödött

ki világosság. Kopogott.
- Tessék! - kiáltott egy női hang és az ajtó kinyílt. A

szük, hosszú konyhát egy dróton lógó villanykörte világította
meg. Az asztalon mocskos edények tornyosultak, az asszony,
aki kiáltott, éppen a forró mosogatóvizet öntötte az edénybe.
A gőz sűrűn szállt a homályos mennyezet felé.

A konyha sarkában kopott dívány állt, azon feküdt Hor
váth. Fölkönyökölt, hunyorogva nézett a belépőre, fanyarul
elnevette magát.

- Te vagy az, Korondy? Minek köszönhetem a megtisz
teHetést?

Lassan lelépett a heverőről, odabicegett Akoshoz, kezet
nyújtott.

- Gyere be. A barátom, - szólt oda az asszonynak, az
tán Akoshoz : - az anyám.

Ákos esetlenül meghajolt, nem tudta, hogy köszönjön. Az
asszony föl se nézett. Horváth lámpát gyújtott, betuszkolta a
szebába. Piszkos kék apacsing volt rajta és gyűrött, foltos
vászonnadrág. Kelletlenül szabadkozott.

- Sajnos, nem tudtam, hogy jössz, különben díszbe vág
tam volna magam. ~ Érdesen nevetett. -- Űlj le. Mivel szol
gálhatok.

Allva maradt, rátámaszkodott egy szék karfájára. ciga
rettát sodort.

- Benedekéknél voltam délután, - mondta Ákos. Nem
akarta elárulni magát Horváth előtt, de nem tudott uralkodni
idegein, hangja remegett és ujjai táncoltak az asztalon.
Tudod, hogy Géza már kint van a fronton?

Horváth vállatvont.
- Hát aztán? - Vigyorgott. - Ö akarta. Ha annyira

mindegy volt neki, most lássa. Én megmondtam ....
Ákost fölbőszítette ez a közöny.
- Neked ennyi az egész? Éppen neked? Hiszen ez bor

zasztó, képzeld el ...
Horváth legyintett.

- Túl élénk a fantáziád. Mit képzeIődsz? Mások is kibír
ták. Ti úrifiúk sokat kibirtok. Ti csináltátok az egészet. Kü
lönben is, mit akarsz velem, én talán tehetek róla?

A nehéz, orrfacsaró cigarettafüst betöltötte a szobát. Az
asszony bejött, ágyazni kezdett, ügyet se vetett rájuk. Hor
váth idegesen rágta a szájaszélét.
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- Gyere át, - intett.
Leültek a konyhában a foszlott huzatú díványra. Kint sza

kadt. A csatornák hörögtek.
- Látod, - mondta Horváth halkan, - ez a vége. Ment

hetetienek vagytok. Azt hiszed, megmenekülhettek azért, amit
csináltatok, ti meg az apátok, meg anagyapátok ? Emlékezz
vissza, féltetek tőlem, köszönjem meg, hogy bevettetek maga
tok közé, ugye? Megtűrtetek, de nem hallgattatok rám.

- Ne hánytorgasd most ezt.
- Hát mit hánytorgassak? - Csattant föl. - Én ,nem

tudok mást hánytorgatni. Ez a világ rendje. Ti szépen kimen
tek és lelönek benneteket. Mi meg majd a helyetekre állunk.
Ha magatok nem adtatok helyet. " Tudod mi ez? - kérdezte
lázasan. -- a proletárok bosszúja!

Akos megborzongott. Horváthot elviselhetetlennek és szi
nésziesnek találta, legszívesebben otthagyta volna. De nem
mozdult, félelme kényszerítette, hogy vele maradjon és hall
gassa.

- Mit tehetünk? - mondta kétségbeesetten. Soha még
ilyen kilátástalannak nem találta az életet. Horváth fölállt.

- Tíz óra. Becsukom a kaput. Ha akarsz,maradj, lega
lább elbeszélgetünk.

Ákos bólintott. Hallgatta a zápor zaján át Horváth csi
korgó lépéseit. Egy pillanatra arra gondolt: ez az eső így fog
zuhogní, megállás nélkül, heteken, hónapokon át, míg minden
elázik, rninden belefullad a sárba, az ágyúk, a zászlók, a há
zak és az emberek. Lehunyta a szemét. Később visszajött
Horváth, ruhájából gőzölt az esőszag.

Anélkül, hogy kérte volna, beszélni kezdett, egyhangúan,
végétérhetetlenül; szavai úgy hullottak, mint az eső.

- Ha valami baj ér benneteket, elvesztitek a fejeteket,
ell'og a pánik, képtelenek vagytok szembenézni a veszéllyel.
Nem értek semmit. A világnak rnost vállalkozó emberekre van
szüksége, Olyanokra, akik vállalni tudják a forradalom koc
kázatát. Nem ana a forradalomra gondolok, amit úgyis meg
fogunk valósítani, hogy egy osztály helyébe egy másik osz
tály lép, ami fölül volt, alulra kerül, egyébként minden ma
rad a régiben. Gyökeres forradalom kell. A világot alapjában
kell megváltoztatni. Magadon kell kezdeni a forradalmat. Ed
dig az erősek uralkodtak, ezután a gyöngéknek kell uralkod
niuk, azoknak, akik ráértek gondolkodni. Föl kell lázadni
minden ellen, ami van. A forradalom, ami készül, a szövetsé
günk, de nem cél. Nekem nem kell semmi tekintély. Az em
ber legyen szabad, mint a madár. Úgy akarok élni, ahogy ne
kem tetszile Géza semmivel sem volt különb nálatok, ő volt
valamennyi közt a legaljasabb, mert legkönnyebben megadta
magát. Miért nem vágatta el a villamossal a lábát, miért nem
szúrta ki a szernét ? Nem tanultuk, hogy jobb vakon jutni az
üdvösségre?

Vadul, gúnyosan fölkacagott. Megragadta Ákos karját.
- Ide figyelj! Meg akarsz menekülni?
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Akos most újra úgy érezte, egy hazug és rossz dráma
forog körülötte. De nem tudott szabadulni attól a különös erő

WI, amely Horváthból áradt.
- Meg, - felelte tompán.
- Akkor tedd azt, amit én mondok. Az embernek kicsi-

ben kell kezdenie. Mi most elkezdjük a forradalmat, a mi
forradalmunkat. Tudod, mi lesz a törvény? Csak egy törvény
lesz: mindent tagadni. Minden rossz, ami volt. Olyan nagyon
boldog voltál eddig?

Egy pillanatra eszébe jutott Mária.
- Nem, - mondta, - nem voltam boldog.
- Látod. Fogjunk össze mind, akik még itt vagyunk.

Majd később kidolgozunk rendszeresen mindent. Pontos mun
katervet. Egyelőre csak az a fontos, hogy összegyüljünk. El
lentmondani, ez az egyetlen boldogság. A semmi! Háborút
kezdünk a háború ellen! Semmiféle eszköz nem lehet aljas az
aljasság ellen. Mindenki áruló, aki szolgálatot vállal, aki nem
visszafelé lő, mikor puskát adnak a kezébe. Vigyázz, nehogy
elkapjanak. Szükség van szabad emberekre. Olyanokra, akik
re számítani lehet. Szedd össze a fiúkat. A többit majd meg
beszéljük. Most menj, biztos várnak otthon. Nem kell föltű

nést kelteni. Az igazi tűz alattomban terjed. Kiengedlek.
- Nem akarok hazamenni, - mondta Akos.
Horváth vállatvont.
- Tőlem maradhatsz. De takarót nem tudok adni, ne

kem is kell. Itt alhatsz, ezen a díványon. Ha csöngetnek és
ne mébredek föl, rázz meg. Ma én vagyok a soros.

Leoltották a lámpát. A sötétben Horváth még sokáig be
szélt Marxról, az osztályharcról és az igazi forradalomról,
amely új világot teremt. Akos fáradt volt, nem tudott figyelni
rá, hátradült és elaludt. Később elállt az eső, a szél üvöltött
az udvaron. Egyszer-kétszer fölharsant a csöngő, Horváth ki
bicegett és káromkodva jött vissza, a kulcsot az asztalra lökte.

Hajnal felé fölébredt, tanácstalanul nézett szét a derengés
ben. Utána újra elaludt. Horváth keltette föl hat óra előtt, mi
kor kiment, kinyitni a kaput. Mosdatlanul, borzasan, didereg
ve indult neki a hűvös hajnalnak. Az utcákon tócsák acél tük
re csillant. A napfény végigömlött a sikátorokon, az ablakok
vörösen csillogtak, szemeteskocsik döcögtek el, a bakon ül
dögélve, kendőikbe burkolózva aludtak az asszonyok.

Orákig csavargott. Kilenckor becsöngetett az édesanyjá
hoz, reggelit kért, végigvetette magát a heverőn, mély, eszmé
letlen álomba merült,

4.

Egy csalódott aszsonynak egy éjszaka nagyon is elég ah
hoz, hogy mindennel leszámoljon.

Mária éjfégig várta Akost, Újra és újra átgondolta sze
relmük történetét. Vissza akarta idézni azt a szívet elszorító
félelmet, amely régebben elfogta, ha Akos késett a találkáik
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ról. A szerelemről nem akart tudni többé. Más ilyenkor a vá,
lásra gondol, elégeti szegényes emléktárgyait, összecsomagol
ja a holmiját. Lenka lánya nem mozdult. Igy is vállalta a sor
'Sot, amit választott magának.

Ahogy világosodott, papirt, tollat keresett, leült, irni kez
dett, haza a hugának. Mikor elkészült, elolvasta a levelet és
összetépte; nem akart panaszkodni, nem akarta, hogy sajnál
ják, hogy jelentősen összenézzenek, hogy az anya hidegen és
komolyan kijelentse: előre megmondtam. Amit tett magának
tette, ha tévedett, magának tévedett, sebeit soha senkinek nem
fogja megmutatni. Pár kimért sorban tudósította Hildát: jól
vannak, megelégedettek.

De a boritékra odairta a eimét. Hátha válaszolnak, hátha
szélnak utána egy akármilyen szőt, amiből megtudja, megér
zi: mégsincs egészen egyedül a világon és bármi történik is,
még mindig marad egy fájdalmas, kegyetlen, utolsó lehető

ség: az elhagyott otthon.
Ekkor már második hónapja tudta, hogy másállapotban

van.

* * *

A bandá ból már csak ketten voltak Pesten. Délután négy
kor találkoztak Horváthék háza előtt. Szótlanul mentek vé
gig a piszkos ferencvárosi utcákon. A Népligettel szemben be
ültek egy kocsmába. Horváth bort rendelt, komoran ittak,
gyomruk émelyegni kezdett az italtól és a dohányfüsttől. Za
vartan, akadozva beszélgettek; Halmos Benedek Gézát emlí
tette, Akos gyorsan közbevágott, másra terelte a szőt, lassan
sötétedett a mocskos ivóban, borostás gyárimunkások jöttek,
pálinkát hozattak, összehajoltak egy újság fölött, később ki
festett lányok libegtek be, konyakot szürcsöltek, odamosolyog
tak az asztalukhoz, az egyik pár percre leült melléjük, ké
nyeskedve púderozta az arcát' és térdét az asztal alatt Akosé
hoz szorította. Akos elhúzódott, a lány lebiggyesztette ajkát,
köszönés nélkül elment.

A hangulat egyre nehezebb lett, nem mertek egymásra
nézni. Horváth nyugtalan tekinteté! minduntalan magukon
érezték. várták, hogy mondjon valamit, de ő makacsul hall
gatott. Később, mikor kint már egész este lett, eltolta a po
harát, fölkönyökölt.

- Örülök, hogy eljöttetek, - mondta váratlanul. Egysze»
re megkönnyebbültek. - Korondy talán már elmondta, miről

van szö, Össze kell tartani fiúk. Ne hagyjátok, hogy becsapja
nak benneteket. Melyitek teheti azt, amit akar? A világot
meg kell hódítani. A mi életünkről van szó, engedjék meg,
hogy magunk csináljuk vele azt, amit akarunk. Aki beleegye
zik abba, ami most van, gazember. Szövetséget kell alakítani,
hogy többen legyünk, mindig azok az erősek, akik sokan van
nak. Mi együtt voltunk az iskolában, ismerjük egymást. Vala
hol el kell kezdeni. Legyetek készen, a változás hamarabb
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jön, mint gondoljuk. Kitűnő hireim vannak. A párt hatalmas.
El fogja végezni a tisztogatást. De utána mi jövünk majd.

- No és mit tegyünk mi? -,- kérdezte Szabó,
Horváth szeme fölesillant.
- Rombolunk ! - mondta rekedten. - Mindenki ott vég

zi el a föladatát, ahol tudja. Értsétek meg, le kell rombolni
mindent. Föl kell robbantani. Először szellemileg, aztán majd
sor kerül talán a bombákra is. Az életetekről van szö, mindent
meg kell kockáztatni. Vagy inkább akartok kimenni, megdög
leni a lövészárokban? Más választás nincs. Nekem jó kapcso
lataim vannak a párttal, mindenről tudósítalak. Legyetek óva
tosak és sziv6sak.

Szaggatottan, rejtélyesen beszélt. Szédülő fejjel hallgat
ták, egyszerre belezuhantak egy új, ismeretlen, fojtogató világ
ba; úgy érezték, többé nem is szabadu1hatnak, azzal, hogyel
jöttek, meghallgatták Horváth zaklatott, rejtvényszerű szavait,
már eljegyezték magukat ezzel a homályos hatalommal, cin
kosai lettek a misztikus pártnak. szolgái a rejtelmes föladat
nak. Magukban tiltakoztak, nem értették, mi akarnak velük,
kinek a hatalmába kerültek, nem tudták, hol és mit kell rom
bolniuk; Horváth titokzatossága úgy járta át őket, mint vala
mi bénító méreg. Regényesnek, képtelennek tünt minden, de
ugyanakkor baljóslatúnak és lenyügözőnek is. Szerétték volna
megkérdezni, mi készül, mikor avatják be végleg öket, mi
lesz az a forradalom és mi lesz az 6 forradalmuk, amit Hor
váth megigért. De nem mertek szölni, Az alkohol elfárasztotta
őket, nehezen lélekzettek, szabad levegőre kívánkoztak, Hal
mos fizetett, elindultak.

- Három nap múlva ugyanitt, - búcsúzott el tőlük Hor
váth.

Mikor bicegő alakja eltúnt a kapu homályában, egyszer
re föloldódtak. A szélben hunyorogtak a gázlámpák. Fáradt;
poros katonák mentek az úttesten, a villamosok álmosan dö
cögtek, a kaszárnya előtt mogorván álltak az őrök. Átmentek
a másik oldalra.

- Az ember nem tudja, hazudik vagy bolond, - mond
ta Halmos.

Szabó vállat vont.
- Mindegy. Valaminek történnie kell. Igazán nincs ked

vem ezek közé kerülni.
A vánszorgó szakaszra mutatott, amely most fordult be

a kaszárnya kapuján. Az őrök mereven tisztelegtek. Ebben a
pillanatban mind a hárman igazat adtak Horváthnak. Elvisel
hetetlennek találták a gondolatot, hogy igy kelljen tiszteleg
niük, egyszerre lépniük és gyakorlatozniuk a Népliget porá
ban. A szabadságukat mindennél többre tartották, és a négy
éves háború után nem volt senki, aki megtanította volna őket,

hogy vannak dolgok, amikért az ember föláldozza a szabad
ságát és önmagát is. A pályaudvarokról már régen nem indul
tak nötás, fölvirágzott vonatok és a boltokban jegyre adták az
élelmiszert.
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- Valaminek történni kell, - dünnyögte Akos. Máriára
gondolt. Egy képtelen vállalkozás talán megold.ja ezt is. Nincs
vesztenivalója. Annál, ami van, kilátástalanabb már nem jö
het. Miért ne próbálnák meg?

Elbúcsúztak. Sokáig nézett Halmos és Szabó után. Várat
lanul eszébejutottak az iskolai tornadélutánok: itt vált el a
többiektől. Gézával együtt ment hazafelé, rendszerint a Schnei
der Fánit fütyülték és egyszerre léptek, mint a katonák. Sós
nedvesség gyult a torkába. Megfordult, nekivágott II körút esti
forgatagának.

* * *
Négy nappal azután, hogy Hildának írt, Mária táviratot

kapott. Délelőtt volt, egyike azoknak a tikkadt szeptemberi na
poknak, amikor a levegő megreked a bérházudvarokban, az
ég elviselhetetlenül kék, a nap alacsonyan száll a házak fölött
és a por felhőkben hömpölyög az utcákon. A fák lombja már
lehullott, semmi nem enyhíti a könyörtelen hőséget, mely be
ivódik a falakba és a csontokba, ellankasztja az embereket és
kiégeti a tüdőt, A máskor hűvös kapualjban gőzös forróság
terjeng és a lépcsőházban megüllepedik a szemét szaga. A
mosás párája lecsapódik, az ajtófélfák izzadnak és a rokkan
tak ernyedten pipáznak az árnyas zugokban. A proletárok so
vány, kedvetlen macskái a folyosók tövéhez nyomják hasukat,
az asszonyok dühösen dolgoznak, a légkör tele van fojtott in
dulattal, valaki hangosabb szót szól és kirobban a veszekedés.
kócos, lompos nők rontanak ki a lakásokból, csípőre vágják
a kezüket, homlokukon kidagad az ér, rikácsolnak és átkozöd
nak. A rokkantak ilyenkor kikullognak az utcára, a házra újra
rátelepszik a kínos csönd s ha gyerek lábatlankodik, könnyen
hozzávágják a kefét vagy a sulykol6t. A gangon köteleken szá
rad a fehérnemű, szél nincs, a mozdulatlan ruhákon vakítóan
ragyog a nap.

Mária éppen takarított. Izgalottan tépte föl a táviratot.
Szíve nagyot vert, mikor elolvasta: "Apánk meghalt. Csókol
Hilda."

Az asztalra ejtette a papírlapot. Maga elé nézett: egyszerre
meglátta az apát kopott fekete ruhájában, ahogy fölnyúl és za
vartan megigazítja a nyakkendőjét. Lehajtotta a fejét, elkez
dett sírni.

(Foly tat juk.)
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