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A város messze volt innen; nagy, elterült, fekete kertészföldek őszi

-szaga frissítette fanyarrá az este csipős lehelleteit e szabad vidéken.
A villamosok vékony, éles, kicsiny selyemfonál-hanggal futottak el a foj
tós csendben valahol egészen messze, ahol a városba torkolló út fényei
sejlettek meg-megcsillogva a nyirkosan remegő. köd mögött.

A kórházkert sötétjében elhaladó asszony beleszimatolt a hideg; füst
ízű levegőbe és hírtelen fölhúzta másik kezére is a kesztyűt. Szerette a
tájnak az évszakokkal változó, csaknem érthető üzeneteit. de most várat
lanul, egyszerre végig fázította ez a mindentől eltáyolodott magánosságú
este; - amelyről most vette észre, hogy nem tud vele mit kezdeni.

A kert fekete csendjében asszú pázsitfüvek fanyar rozsdaszaga keve
redett a föltúrt, kietlen virágágyak nyers földszagai közé. A kórház egy
távolabbi nagy pavillonja a sötétből keresztülsötétlett a ritka ködön, homá
lyosan és olyan fekete hallgatással, hogy az asszony majdnem összebor
zongott. Az volt az érzése, hogy a következő lépésénél valami élettelen
ségbe ütközik, ami rá vár, az egyetlen élőre itt s amikor hozzáér, össze
csukódik fölötte, mint egy néma csapda.

Miért is nem fordul vissza1.. Most, hogy már itt volt, egyszerre
nem tudta, míért kellett fölvennie a szép sötétkék francia kabátját, hogy
ide kijöjjön. .

Az estének csípősen őszi, magányos szabadsága hívta el talán hazul
ról! ... Egy furcsán üres, furcsán nyugtalan félórával rá, hogyatársulati
ülésre elment az ura, egyszer csak készülődni kezdett, lázasodó gond
dal szépítve magát csaknem hideglelősen várakozóra. mikor aztán kilépett
a kapun, föl tudott volna nevetni idegességében.

Vagy elsírni magát; e felkészült, induló és céltalan valóját érezve,
-- amivel valamit csak kezdenie kellett most mindenképen! Most hová
menjen? ... Maga előtt restelje meg ezt a szép, piperés nekihajszoltsá
gát azzal, hogy akár vissza 'is fordulhat? Legalább lássa most valaki! Ezt
a szándékossá öltözött indulást érezze meg benne valaki, értő, felbecsülő

és ellenálló férfi szem - tisztes, kényes, finom asszony-diszeinek e ki
lobbanó árulásában kell, hogy valaki meglássa most --, ha már elindult
és itt van vele!

Kit keressen, aki mozdulatlan legyen, közeledésnélküli ehhez, 
de megértse! Aki tökéletes résztvevője leg-yen a pillanatnyi, el sem játsz
ható játéknak, ami ez a mai este igy, ahogy mindenhez készült ... sem- .
mire! . " A villamos gyorsan érkezett; az asszony csak egy szempillan
tásig habozott a lépessel. Másik kocsira inkább, a városba, befelé? ... Hát
legyen ez, kifelé; jó igy! Még nincs nagyon késő, künn a kórházban a
portás különben is ismeri, bármikor bemehet; ha a fiatal Gergely ma
inspekciós, benntalálja.

Nem először ment a kórházba ilyen időben, egy vidékről fölkerült
unokaöccse volt azelőtt fizetésnélküli gyakorlóorvos itt. Az ő révén ismerte
meg az asszony a másik loholó, komoly szegénylegényt is, a szebatér
sat, -Gergelyt. Az öccséhez sokszor beszaladt akkoriban; fenyegetően el
únt otthoni esték elől vitte oda cigarettán, zsebpénzen vidáman osztoz
kodó felnőtt-asszonyícimborásságát; menedéke volt nem egyszer az ísme
rősévé vált kisszoba a két fiúval. S míkor az öccse aztán másik kórházba
került, az ittmaradt lakótárshoz továbbra is bejött néha az asszony.
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Olyankor jött, ha valami receptre, szolíd csillapítóra, más ilyesmire
volt szüksége. de a régebbi jókedvű órákból megtartotta a csaknem rokoni
közvetlenség pajtásos hangját a fiatal orvos felé. Volt azért ebben a tel
jesen szándéktalan barátságban, amit mindenképen az asszony élénksége
diktált kettejük közé, valamí kényelmetlenül félszeg is. A majdnem
diákosan szerény fiatal orvos mindvégig megtiszteltetésnek -érezte ebben
a kapcsolatban kéretlenül kapott rangját s zavara néha átütött hallatlan
udvariasságán is, hogy aztán átmenet. nélkül beleessen abba a baráti
hangba, amivel pedig tulajdonképen sohasem tudott igazán mit kezdeni
az asszony felé.

Igen, Gergely - de nem játszhatja el magát éppen előtte, nem
teheti átlátszóvá, hogy ma semmi miatt se jött - csak jött, hogy jöj
jön! A régebbi migrén-receptet kéri el tőle; ezt úgyis elvesztette valahoL
S aztán majd néhány szó esik valamelyik új könyvről, Gergely az inyen
cül irigy elragadtatás sunyi szemével nyomban rámosolyog a gallérból
felbuggyanó selyemsál gránátcsepp-tűjére,a bársonyfényű kis kalap pago
dás könnyűségére. a kényes antílopkesztyűk kifogástalan hamvára - s
ő már mehet is - ha egyszer ezért jött! ... De akarja ezt? ..

Tuladonképen miért jött el ide?.. Valami idegen és érthetetlen,
rossz kelletlenséggé foszlott az egész útja, amióta ideért. Megy keresztül
a fekete, kietlen kerten és nem tudja, ezzel a tétova, kívánatlan rossz
érzéssel most mit akar még itt; mit akar ettől, hogyItt van? Ha legalább
nem szólt volna elől, a kapunál a portásnak. de ez már bele is szólt
a kagylóba azonmód, át a sebészetre, - igen, Gergely doktor inspekciós,
ídebent van. E pillanatban nincs a szobájában, de már értesítik ís, tes-
sék talán addíg is átmenni. Jobbra a második pavillon.

- Köszönöm, hiszen tudom! :- nevetett odabólintva az asszony; de
érthetetlen módon elvörösödött e -benfentességén. Úgy indult sietősen a
lépcsők felé, mínt akinek égetően fontos ügyet kell elintéznie tíz szóban
s már jön is vissza és fut tovább. Osszerezzent, amikor a sötétből egy
szerre hangokat hallott valahonnan. Gyors, halk női beszélgetés volt, két
ápolónö vagy két kórházi cseléd között talán; rögtön utána másik irány
ból férfihang is hallatszott s kevéssel később két orvos bukkant elő az
egyik épület mögül az úton. Az út fölött himbálódzó lámpafény udvará
ban elhaladtak az asszony mellett s az egyík kutató fejmozdulattal job
ban odanézett. Az asszony különös zavarban, ideges sietséggel gyorsítva
ment tovább mögöttük.

Most már vissza nem fordult volna akkor se, ha gondolkozást vagy
időt enged magának rá. Olyan ingerült, ízetlen türelmetlenséggé zavaro
dott benne egész ittlétének céltalansága, hogy valamit el kellett érnie
magával, ha már idáíg eljött, - ha már itt van! ...

A suhanó üvegajtó mögött egyszerre úgy rávakított a lépcsőház

enyhe, fűtött melegével együtt a fény, hogy belékáprázott. Csaknem
összeütközött egy magas, jótermetű orvossal, aki fehér köpenyében az
emeleti lépcsők felől jött éppen.

- Pardon ... Nini! Kezét csókolom!
Az asszonyt a kényelmetlen meglepődés egy pillanatig valósággal

tehetetlenné tette.
Az urának valamíkor iskolatársa volt ez az orvos, ő nem rég ismerte.

A tavaszon rossz manduláival hozzá járt be kezelésre s ebből az időből

vali'milyen felületes barátságféle alakult ki közöttük, az ura személvén
keresztül míntegy kötelezően. Ingerkedő, fesztelen hangjuknak egymás
felé volt valami éle, az asszony részéről mindenesetre; a férfit sorompók
közé szorította ez a közös derű, de olyan feltúlozott, csúfolódó jóindu
lattal felelt rá, ami az asszonyt sértőn ingerelte.
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Hogy éppen ezzel az emberrel kellett most összeakadnia itt! S az
ura ... Holnap esetleg már tudni fogja, hogy ő ma este itt volt, - de
hiszen ez nem is titok! Nem titok, most sem, de ... És ennek az ember
nek a szemén keresztül ...

Villámgyors mosolya már felelt is - támadón, mint akit tettenértek:
- Vidákyl Jóestét! Hát magával is összeakadok itt?
- Velem is? Rajtam kívül még kivel? És miért nem csak velem?
Az asszony villanó elevenséggel nevetett:
- Mert nem maga miatt jöttem el ilyen későn ilyen messzíre, azért.

Majd ha megint belenyúlhat a kanalával a torkomba, magát fogom keresni.
Addig várjon.

A férfi ingerkedve mozgatta meg mutatóujját:
- Nono! Es Sándor ... ? Vajjon tud róla Sándor, hogy ebben a késői

órában milyen szerencse fenyeget itt valakit? Nono!
Az asszony játékosan fölnevet és odaveti a nyilt magyarázkodást:
- Ugyan menjen, - hiszen Gergelyt keresem! Segíthetne meg

találni, ha már így összefutottunk. Nincs a szobájában.
De arcán olyan visszfénnyel hullámzik át a tréfa villanó kihívása,

mintha tűzfényből látná a férfit, süket valami erőfeszítéstől, ami elcsúsz
tatja lábai alól a földet. A férfi a titoktudás ingerkedő mosolyával csó
válta meg fejét:

- Szóval nincs a szobájában! Nono, asszonyom, - nonol Meg
mondom Sándornak!

De mát le is lépett-a lépcsőfokról, ahol eddig állt, könnyed karmoz
dulattal indítva az asszonyt egy oldalfolyosó felé. Egyszerre már csak
kalauzoló udvariasságában most az otthonjáró ember nemtörődömsége

volt, aki éppen csak elintéz valamit; s az asszony valami merőben várat
lan felsértettséggel, talajtalanul próbál utánakapni sajátmagának: kell-e
mindez - és kell-e még tovább is? Miért van itt még mindig és mi ez
a süketség benne?

A férfi félrehajtott előtte egy üvegajtót, előreengedte, hogy belép
jen. A lépcsőház éles, fehér fényessége után fölnyílt előttük a hosszú
oldalfolyosó.

Mint valami végtelen alagút egy másik világba. Az esti csendben
riasztóan kihalt volt az egyforma kőkockák síkján futó út, kongó és homá
Iyosra fülledt a mennyezetlámpák láthatatlan fényében, az éjszakára
várakozó beteg testek és egy imént széthordott vacsora szagával belepve,
mint valami üledékkel.

- A kórház - érezte furcsa riadtsággal az asszony: de ez most
nem tartozott ide, nem tartozott ahhoz, amiért idejött.' Az orvosra nézett,
aki nyugodtan ment mellette, - otthon volt.

Ebben a pillanatban a folyosó könyökénél az asszony meglátta
Gergelyt. Szépformájú, sovány fekete fejével a fiú különös rajnak az
élén közeledett. Csíkos kórházi ruhában sürgősen s valahogy ziláltan
közeledő néma sereg volt, tiz-tizenkét leány, asszony, férfi vegyesen,
valami heves némaságban együvéverődve, sürgető, magyarázkodó sietség
pantomim-lépéseibe zavarodottan egymás mellett, mögött, szorosan egy
más nyomában. Közöttük Gergely - az asszony a fiú szemében furcsa,
ideges idegenséget lát, ahogy megpillantja kettejüket. és semmi más 
irányt sem változtat.

- Hiszen ott van! - kiáltja a mellette haladó férfinak, kidobva
egész megkevert, üres valóját a talajtalan helyzet vísszásságéba, és han
gosan nevet a másik felé: - Gergely! Magát keressük! Magát, magát!
- S ismét a másik felé: - Hát látott már ilyet? Nem akarja elhinni!

Látja a fiú tekintetét: különös, csillámló nyugtalanság nyílt benne,

29



majdnem tanácstalanság. Tétován közeledett feléjük, kis gyors kézmoz
dulattal, amely majdnem bizonytalan:

--:- Kezét csókolom, - szervusz, - ezt a másik orvos felé s az
asszony megérezhette két merőben különböző ember életét elválasztó
rés hidegét. - Megbocsát, úgye, hogy nem álltam meg azonnal! De éppen
most jöttek értem a betegek - elnézi, úgye, hogy ...

Az asszony fizikailag érzi, hogy a férfi mentegetődzésemögött valami
üresség van, szórakozottság vagy sietség, amitől az erőszakosan megterem
tett helyzet túlfeszültté ugrik s aztán egyszerre, mint egy ellenállását el
veszitett rúgó, visszahozhatatlanul lazává ernyed. Hallja a másik férfi
mulattatott hangját, amint ingerkedő elismeréssel Bólogat: _

- Gergely a betegei közöttl Látja, látja, hogy körülrajongják! Itt
aztán nehéz lesz versenyezni!

Az asszony fölnevet süketen; - a' sovány, majdnem ijedt fiatal arc
csupa türelmetlen tanácstalanság és igyekvés egy udvarias mosoly eről

ködéséig. A háttérben a megtorpant raj - mintha gyökeret vert volna 
együvészorultan és különös módon egy-egy emberré széthullottan, moz
dulatlanul áll; mintha várakoznék, természetes és néma várakozással, míg
majd megint rákerül a sor.

- Magához jöttem, de elveszhettem volna itt étlen-szomjan, ha
Vidákyval össze nem futok. És még csak nem is örül nekem! Igy legyen
hű egy asszony egy orvoshoz minden migrénrecepteken keresztül!

Mintha hínár meritené; a hanyatthomlok-szavakon nincs hatalma.
Vakon, elveszetten érzi a helyrehozhatatlant, ami történik: ez az ember
zavarban van, szabadulni akar s most nem tud. Az asszony érezte, hogyan
romlik el végleg, visszavonhatatlanul minden, az egész helyzet, - mín
den, ami ő volt eddig; s a szédületnek valami terhes hídegét érezte, míg
nevet, fölcsigázott derűvel:

- Egyedü! maga miatt szöktem meg hazulról az éjszakában,
A fiatal férfi arca még mindig értelmetlen s most van rajta valami

kényelmetlen is; majdnem könyörgő sietséggel próbál oldozódni béklyós
udvariasságából:

- Ezt a meglepetést, igazán! Végtelenü! megtisztel, igazán nem is
tudom, hogy köszönjem meg ... Mindenképen bocsánatot kell kérnem I De
elnézi, úgye - néhány pillanatról van szó, csak néhány percről! A bete
gek éppen értem jöttek, az egyik beteg váratlanul rosszul lett és ...

Az asszony olyasmit érez, mint akit talprarántottak. Valami egyszerre
kiüresedett erőfeszítéssel kapaszkodik meg magában, hogy legalább csak
a kötelező tapintat stílusát tudja menteni még, ha lehet:

- Szent Isten ... hát miért nem szólt, - miért nem hagyott rög
tön faképnél! Hát menjen már!

- No nem kell azért annyira siettetni, - nyugtatta mosolyogva a
másik orvos s ingerkedése most nem is csak az asszonynak szólt. 
Biztosan nincs ott olyan nagy baj. Gergely csak meg akarja most mutatni.
hogy ő mílyen lelkiismeretes fiú.

A fiatalabbik férfi furcsa, tehetetlen hevességgel fordult a másik
felé hirtelen:

- Nem, meg kell értened, egészen komolyan mondtam! Egy új
beteg, tegnap hozták át a rádium-osztályról és most váratlanul rosszul
lett. - S ismét az asszony felé, csaknem könyörgő udvariasságával: 
Látták, ugye, hogy a betegekkel együtt jöttem! Éppen akkor jöttek értem.

- Csak nem képzeli, hogy magyarázkodnia kell! - méltatlankodik
heves készséggel az asszony. - Ne csináljon úgy, mintha ... Én restel
lem az egész dolgot legjobban! Menjen már, addig én fölmegyek a szo
bájába. Menjen már!
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- De nem, nem, semmiképen sem engedhetem meg, hogy egyedül ...
Kérem, nagyon kérem, várjon meg itt! Három percen belül itt vagyok
és akkor rendelkezésére állok, a legnagyobb örömmel és tisztelettel,
három perc, ígérem! És elnézi, úgye, és megbocsát.

- De ne húzza már az időt! Megvárom itt, csak menjen már!
És megint a szédülő merevség, megint nem tudja elengedni a férfit: 
Én szégyenlem magam, hogy egyáltalában eddig is ... Súlyos beteg talán?

- Egy gyári munkás, negyvenhárom éves. - S az orvosi latinság
néhányaláhúzott szavával a másik férfi felé, hevesen az asszonyhoz for
dul megint; arcán olyan szemmellátható volt a megkönnyebbülés, hogy
hangja szinte magát marasztota most egy pillanatig még: - Három perc
alatt itt vagyok! És mégegyszer kérem, hogy bocsásson meg, - három
perc, nem több, ígérem!

S a rögtön nyomába eredő néma rajjal eltűnik a folyosó sarkánál.
Az asszony kínzó ürességgel érzi önmagát, szabadulni próbál az elvisel
hetetlen érzéstől, hogy végleg alul marad, ha nem vigyáz, - gyorsan az
ottmaradt férfihoz fordul: .

- Valami komoly dolog történt talán?
- Hát elég komoly, - mondta különös, habozó vállrándítással a

férfi, s ahogy fölhúzott . szemöldökkel bólintott hozzá, mintha hallgató
gúny lett volna a mosolyában. - Hát bizony elég komoly.

- Szégyenlem magam ezért, ami történt. Mit gondolhattak az egész
ről azok, akik itt vártak rá! Mi heccelődünk és közben ...

A férfi meghimbálta magát talpain. mosolygott és rábólíntott, mint
olyasvalamire, ami bizony úgy van. Az asszony ebben a pillanatban egy
szerre kínzó világossággal rájön, hogy ez a csínyes gúnnyal mosolygó
férfiarc orvosnak az arca, aki most tud valamit, ami itt végig az egész
idő alatt történt, ezek alatt a menthetetlen percek alatt, és amit a másik
férfi is tud.

- Legalább nyugtasson meg valahogy - mondta kezét arcára szo
rítva. - Mondja, nem történt baj azzal, hogy Gergelyt föltartóztattuk?

- Azt így, innen sohasem tudhatja az ember! - mondta mosolygó
magyarázással, pillanatig lábhegyre emelkedve s visszazökkenve talpaira
a férfi. - Reméljük, hogy nem. No, nem lesz semmi baj, - ingatta meg
fejét békítőn, két kezét önkénytelen mozdulattal zsebébe támasztva. 
Nem kell megijedni. Gergely lelkiismeretes fiú, nem kell félteni.

Itt már nem volt tovább mit kezdeni; az asszony hirtelen odanyuj-
totta kezét: .

- Nem várom meg itt Gergelyt, fölmegyek. Hát köszönöm, hogy ...
.- Azért nem kell ennyire megijedni! Nem történt semmi baj. Kezét

csókolom.
Volt valami sietség ebben, ahogy búcsúzott, a megnyugtatásában

valami máris távozó-leereszkedés ... ? Az asszony megy fölfelé már egye
dül a lépcsőn és tudja, hogy minden lépése kínosan, merőben felesleges.
De éppen ez viszi tovább, ettől nem tud szabadulni; attól, amivé ez az
este lett. Mínt akire beteljesítést bíztak, viszi tovább magán kék köpe
nyét, a gránáttűt a sálban, színtelenné romlott megszállottsággal, amely
ről tudja, hogy hiábavaló és fizikai kényszer van már belőle csak, de
megy vele további - miért is ... ? Ezzel a két férfival soha többé el nem
tudja hitetni, hogy éppen ő volt az, aki abból, ami történt, semmit sem
akart; éppen abból semmit, egyedül és pontosan azt az erőszakos, meg
vakultan forgolódó, felbolydult pávásságot nem, amivé azok a percek
öltöztették fel a bordószín selyem kis gránátcseppjét, a kifogástalan köpeny
simaságát - vele! ... f:s soha életében nem fogja megérteni, míért tör-
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tént, hogy Ő volt az, aki az egészből mégis - kezdettől, végérvényesen
kimaradt.

Nem tud nyugodni most a teljesületlenség kényszerétől, - és ezt
tudja is; attól, hogy úgy hoz magán és magával mindent, ahogyan elin
dult, és még sincs semmije belőle; - még ő maga sem. Mintha kivül
lenne önmagán! pontosan tudja, hogy most, ezzel ront el mindent, amit
még elronthat, mégis belép a kis szobába, fölkattantja a villanyt és leül,
hogy megvárja a fiút.

Soha kétességnek az árnyéka nem esett rá efelől a fiatal férfi felől;

most ez majd nem is gondpihat másra, mint elhihetetlen szándékra, any
nyira értelmetlen már az ittléte. Pontosan ez volt az, amit nem akart,
amikor elindult. Ez lett belőle, mert elindult. S ha már itt van, itt marad
azért, amiért jött, egy pillantásért a köpenyre, a gránáttűre, a kesztyűre.

A szobában fullasztó a meleg és az asszony keze kabátja gombjához
téved, de nem tud mozdítaní rajta: a kép, amit magában hozott magáról,
változatlanságra kényszeríti. Elég sokáig vár; a fütőcsövekben sziszegve
áramlik a gőz, az asszony hullámokban érzi a meleget s hirtelen fölkat
tantja retiküljét. A púdert, kistükröt - hamar! Legalább ennyit még
magának ebből az estéből. ha már itt van! ...

Gyorsan ejtette vissza a tükrőt - alig, hogy elkészült; az ajtót
hevesen nyitotta a férfi, hevesen és szélesen -. zavartan. Ahogyan az
asszony várta, hogy nyitni fogja. Az asszony hirtelen már állt, kezével
kabátja legfelső gombján, mint aki éppen most zárta össze magán.
A férfi fiatalos hevességgel nyujtotta ki kezét a meglátott mozdulat felé:

- Ú, csak nem gondolja igazán, hogy máris indul! Megvárakoz
tattam, úgye! Igazán nem is tudom, hogy köszönjem meg a hallatlan
kedvességét, - nem győzök bocsánatot kérni! De látta a betegeket, akik
értem jöttek! Szegények rettenetesen meg voltak ijedve. Meg kellett
nyugtatni őket, megérti, úgye, nem hagyhattam őket ott. Nem tudtam
gyorsabban elszabadulni, ne haragudjon!

- De hagyja már abba! - próbált meggyőző komolysággal tilta
kozni az asszony és még bőrével is érezte a fiú bizonytalanságát, azt, hogy
feszélyezi az érthetetlen következetességü látogatás és zavarban van. 
Maga beszél? Ki sem mondhatom, mennyire restellem, hogy úgy rohantuk
meg magát ott a folyosón, mint az útonállók, mozdulni sem tudott. 
Föl nevet, a nevetése furcsán aprót kering: - Egy orvos, aki siet - és
akkor nekirepül egy skatulyából kiléptetett, fölpiperézkedett asszony
és csevegni akar.

A férfinak eszébe se jut, hogy fölfedezze a szavakból az asszonyt; 
nem győz mentegetőzni. Neki is sajátmaga a baja: éppen, mert félénk
és félszeg, irtózik attól, hogy esetleg formátlan lehetett és most ezzel a
kétségével gyötrődik. Az asszony egyre zavarosabb erőfeszítéssel, egyre
mcsszebbről érzi sajátmagát.

- Maga is elképzelheti, mit gondolhattak az egész dologról a bete
gek, akik ott várták magát. Elég lehetett nekik, csak hogy ott látták.

- Ugyan, csak nem mondja mindezt komolyan! Megnyugtathatom,
hogy ha most újra lemenne közéjük, nem is ismernék meg. Nagyon meg
voltak ijedve.

A férfi most legszívesebben venné, ha az asszony megmondaná neki,
hogy miért jött, - mint máskor; de ő nem térhet rá s az asszony elfelejt
szólni a migrénreceptről. Rapszódikusan beszélgetni próbálnak valamiről,

egyík sem talál kapcsolódást s az asszony végre erőszakosan kiszaba
dítja magát a vak szövevényből és búcsúzik. Már az ajtónál van, mikor
az egész este görcsös, sürgető tehetetlenségével ismét ottakad s gyorsan
megkérdi:
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- És akihez ment ott lent, az súlyos beteg?
A fiatal férfi nem rögtön talált rá agyában arra, amit az asszony

kérdez s aztán egyszerre mondja, valami fölnyíló, heves nyugalommal:
- Az? Hát az meghalt!
Az asszony nem is érti; - nem tudja elhinni, hogy ez elhihető.

- Meghalt? ., Mikor? . .
- Hát persze. Akkor, addig, míg mi ott álltunk. Amikor odaérkez-

tem hozzá, már legalább négy perce halott volt.
- Akkor halt meg ... mikor maga velünk beszélt?
- Akkor. Persze. Hiszen ezért jöttek értem, rémülten. hogy rosszul

lett. Harminc másodperc alatt ott kellett volna lennem.
- Ha mi nem állítjuk meg ...
- No nem, azért ezt én már tudtam. Persze. Ilyenkor már legfeljebb

csak. .. :bs ez várható volt, csak nem éppen most. Három nap mulva,
esetleg négy nap mulva, talán-talán egy hét mulva. De bekövetkezhetett
egy óra mulva is. Ezek az esetek valósággal pillanatok alatt véreznek el.

- Maga feljött... egy szót sem szólt, és velem itt száz butaság
ról ...

- O .. , - mondja az orvos elnyujtott hangon, valami csendes
hangossággal és majdnem mosolyog. Még fiatal; a szükséges keménységet
talán erőnek is érzi - Hát mit gondol, mit tesz ilyenkor az ember? Ezt ők

intézik el.
Az asszony nem tud megszólaini. Csak azt érzi, hogy nagyon szépre

felöltözött; és hogy ez megtörténhetett ... ez az este.
Megy hazafelé a csípős ködű fekete hidegben. Idegesen siet, sürge

tetten; két kis utca között váratlan kötelességszerűség emlékeivel imád
kozni próbált, de nem nagyon tud odafigyelni, valamit találni akar most
azzal, hogy hazamegy. A köpenye, kesztyűje könnyű, fázik.

De a gúnyák még lebomlanak róla, mert mind a gúnyáknak ez lesz
a. dolguk és az esztendők felöltöztetik őt a közelség ruhájába. És akkor
pillantása egyszer súrolni fog egy estét, amikor felöltözködött ahhoz, hogy
részese legyen egy ember mindenkorra szóló legnagyobb magánügyének,
akit sohasem ismert, még csak nem is látott.

, ,

LATVANY
A sűrűszálú est felett
álomban lépked a vidék,
holt templomtornyok kéklenek,
a holdon szikrát vet a jég.

Fölöttem rézsút elfeküdt,
zúgó fasorok szállanak,
az utak végük kergetik,
hogy még hazataláljanak.

Úgy állok itt, az eltűnő

tájékból híven, egymagam.
akár a megkövült idő,

kietlenül és biztosan.

Suhogjatok, suhogjetokt
Egy szál emléketek fogom.
Nem röppenek utánatok,
nem integetek búcsúzón -

Ha kell, mulandóság leszek,
ha kell, örök bizonyíték.
Az éjjé fagyott est felett
ragyogássá dermedt az ég.

Vidor Miklós
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