
AZ EMBER BOLDOGSÁGA
Irta Rónay György

Egyedül volt a lámpafénves. csarnokszerű nagy teremben, a
lezárt redőnyös íróasztalok közt. Pár perccel ezelőtt hagyta abba
a munkát. Föl, és alá járt a piros kókusz-szőuyegen s azon tűnő

dött, mit kell vásárolnia s vajjon sikerűl-e ma este egy helyen
kapnia mindent: aztán megállt 'a terem végében a féliguvitott
ablak előtt s kibámult.

Esős, meleg tavasz, volt. Autó kúszott le a szerpentiueu, Iénv
csóvája lassan ~gigpásztázta a hegyoldalt, s a sötétségbő! csil
logva bukkantak ki egy pillanatra az ázott, zsengelombú fák. SŰ

rűn, Iinoman szitált az eső. Kis Pál egy kicsit kihúzta magát és
mélyen beszívta a langyos, ragadós, földszagú levegőt.

Középtermetúnél valamivel alacsonyabb férfi volt, negyven
és ötven közt, oldalt választott ritkuló, keseszőke hajjal, mely
mintha piszkos volna, úgy deresedett ahalántéka körül. Arca
kerek, jellegtelen, egy megfonnyadt fiatalember bizonytalan s már
fáradt vonásaival, és jóindulatú, szclgűlatkész, vizeskék ssern
párral, melyben mindig valami ijedelem bujkált, miutha attól
félne, hogy nyomban rajtakapják. Ha valaki jobban szemügyre
veszi, ami Kis Pállal alighanem sosem fordult elő, megállapít
hatta volna, hogy se nem szép, se nem csúnya, egészen közönsé
ges és jelentéktelen, nem különösen rokonszenves, de nem is el
lenszenves; éppen az a fajta, akivel egyáltalán nem érdemes fog
lalkozni. A figyelmesebb szem - egy orvcsé például - legföl
jebb azért időzött volna el kissé hosszasabban ezen az arcon,
hogy tudomásul vegye furcsa lazaságát. Mintha kezdene fölpuhul
ni, mint egy salétrommarta 'agyagmaszk, mielőtt szétesik. Szív
bajos arc volt.

Kis Pál kezében, ahogy iróasztala fölé hajolva dolgozott, né
ha megakadt a toll, s néha az utcán is, vagy a boltokban a pult
előtt, míg kezében aszatyorral tűreimesen várta, hogy ráke
rüljön a sor, gyanakodva fölkapta a fejét, mintha valaki a nevén
szólította volna s ő a hang eredetét keresné; pedig nagyon is jól
tudta, hogy ez a hang ott szólt, nem is a közvetlen közelében,
hanem egyenesen benne magában, baloldalt a bordái alatt, a szi
vében. "Egy kis aritmia" - gondolta ilyenkor, ahogyan a katona
orvos mondta annakidején, a háború, alatt, amikor Kis Pál is
ujra sor alá kerűlt és szolgálatra alkalmatlannak minősült. Meg
nyugtatta ez az orvosi hangzású szó, majdnem büszke volt az
aritmiájára és arra, hogy nevén tudja nevezni a baját. Volt egy
kartársa, pénzbeszedőből lett tisztviselő, őtgyerekes családapa, az
egyszer rosszullett az irodában, 'akkor derült ki, hogy sokat baj-
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lódík a szivével, augiuás. "Nem is csoda - mondogatta - ameny
nyi . lépcsőt én életemben megiártam" ... Kis Pál ettől fogva von
zódott hozzá és szívesen elbeszélgetett vele, noha egyébként szűk

szavú és félénk volt; egyszer még az aritrniúját is elárulta neki,
pedig arról senkinek sem szólt a világon.

- Ki kellene vizsgáltatnia magát - mondta neki a másik
nem jó ezzel tréfálni ... - de Kis Pál hallani sem akart róla s
az elektrokardiogrummnak már a puszta nevétől is úgy meg
ijedt, mintha azzal fenyegetnék, hogy elbocsátják. Egy-egy ál
matlan éjszaka is támadtak ilyen rémképei, de teljesen f'ölösle
gesen, mert pontot> és lelkiismeretes munkás volt és megbecsül
ték a hivatalában.

Ott állt az ablak előtt, beszívta meg kifújta a levegőt s lop
va nézte magát a kihajtott ablaktábla tükrében. A kék irodai
munkaköpeny alatt kopott, régi, elég rosszul szabott szürke ruhát
viselt. Meglehetősen lötyögött rajta a kabát, merf az utolsó pár
hónapban lefogyott. A bordócsíkos ing is bő volt a nyakán. A
foszló, sokéves, apró csomóra kötött nyakkendő akár egy inkább
seszínű, mint vörösesbarna kötél. Az elnyűtt nadrág kitérdesedett
s lent a kopások miatt annyiszor fölhajtották már, hogy egészen
rövid lett, jóformán bokáig sem ért. Hogy kímélje, noha nem a
sajátja volt, hanem az i rodáé, munkaköpenye fölött fekete klott
könyökvédőt viselt a karján.

Az órára pillantott. Fél hét mult; s hétig tart az inspekció.
Ott maradt az ablaknál, nem gondolt semmire, ösztönösen szám
lálta mély lélekzetvételeit. Ekkor megcsörrent a telefon.

Fölvette a kagylót, gépiesen bemondta a hivatalt és a számot.
Parúnyi k uncog áat hallott, aztán:

- Maga az, Kis knrtárs l Nem ismeri meg a hangomatt Szá
va iné ... Vár-jon csak, mingyárt lemegyek ....

Szávainé, a szőke özvegyasszony a számlázásorr a félemele
ten. Az ura a háborúban tűnt el, de Szávainé még mindig haza
várja, esküszik rá, hogy egy szép napon megjön és beesöuget.
'I'alán ez a hűséges várakozás teszi olyan jóvá és szívessé, ami
lyen: hogy mindenkit türelemmel meghallgat, mindenkihez van
egy jó szava, s mindenki hozzá megy a bújával. bánatával. De
nem csak azzal: az örömével is. 'Ra ugyan el nem felejti.

- Képzelje, Margitka, a fiam tiszta kitűnő lett!
- Meglett, Margitka, fiú lett, éjjel háromkor!
Vagy:
-- .Taj Marg.ltkám, szörnyű, már megint kilenchatvan diferen

eiulll van! ~ s fél ötkor, ahelyett hogy hazamenne, v:agy ki a
Szigetre meg eszpresszóba meg moziba Romlik kartárssal. aki
Iéléve unszolja niár, vagy Mányokival a krisztinai fiókhól, aki
telefonon hívogatja és csokrot küld a névnapjára, Margitka le
siet a pénztárba, reviziót csinál az ideges, strúmás, kikapós Iér.iü
Szabónéval ; s akkor "hogyan is köszönjem meg neked, Margit-
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kám!" - mert megvan a kilenchatvan, Szabóné, mint mindig,
elszámolta magát; és Szávainé hátrarázza szőke haját és moso
lyog és boldogan nézi Szabónét, ahogya kisírt szernét száro
gatja a zsebkendőjéveI. Örül a mások örömének.

Kis Pál, háttal az iablaknlak, a csapóajtót nézte .a féleme
letre vezető lépcső aljában. Kis szorongás bujkált benne. Nők
közt mindig feszélyezett volt, nem tudta, mit mondjou, hogyan
viselkedjék, s hiába törte szellemességeken a fejét, -soha nem
jutott eszébe semmi. Most is a leglehetetlenehb gondolatok torlód
tak egymásra az agyában. Hogy Béla, a fia megint uem tudja
megoldani a fizikapéldát; (s látta is maga előtt az izzadós te
nyer-ű suta kamaszt,amint a kisasztaluúl n könyv fölé görnyed
és kifejezéstelen szemmel a zőldernvős lámpába bámul), Hogy
jó volna, ha hétre elállna az eső, mcrt nagyon vékony már a
cipője talpa és félő, hogy bcázik. Hogy mi leuue, ha Hózaika, a
felesége váratlanul értejönne az irodába. (amit még soha nem
tett meg), il itt találna kettesben Szávain{·va1. :;;; még ki tudja mi
minclenen el nem töpreng, ha véletlenül a karjára nem pillant il

észre nem veszi rajta a fekete könyöb'{'dőL Gyors mozdulattal
lerántotta, valósággal letépte magáról, <l-:ztnlúhoz sietett, leha
joIt és begyömöszölte egy halom kartonlru, III cll é a legalsó Iiókba.

Ahogy fölegyenesedett, hallotta a l'/-mpt")lljtó suhogását. Akkor
lépett he Szávairlé a fcrernhe.

Rajta is munkaköpeny volt, sz intéu kék, dc egy árnyalattal
világosabb, mint a férfiaké, s nem vászonból, hanem libertiből:

vékony csíkban kilátszott alóla a blúzahajtókája; gyöngysor
volt a nyakában. Kezében hőpalaekot tartott H megállt n pi ros
szőnyegen az íróasztal előtt, szemközt Kis Pállal.

- Adja gyorsan a poharát, még jó nieleg [l fekete.
A férfi sietve rángatta a fiókok at, III íg törülk özőbe burkolva

megtalálta 11_ vastag, recés poharat. Szerencsere tiszta volt, délben
kimosta és eltörülte, még a víz se száradt rajta. Szávainé lecsa
varta a palack kupakját s kitöltötte fl kúvét, Kis Pálnak él po
hárba, magának a kupakba, .

- Igy ni, épp egy szirnpla - mo ndtu és szétterített Ü'gy pa
pírszalvétát az rróasztalon, négy kis kockaoukor volt belehur
kolva. - Tessék. Édesen I'zel'etH Nekem egy is sok.

Kis Pál dadog-va köszönte a cukrot; egy pillanatra arra g ou
dolt, vajjon elfogadhatja-e. Zavarábun H munkakőpenye ujját
igyekezett lejjebb rángatni, mert ahogya poharat kereste, föl
csúszott, s kilátszott alóla a kabátujj. De éppen ezze] hívta föl
az asszony figyelmét: válla mozgatúsával, ujjai kanirgálásával,
Szávainó letette a kupakot,

- Mutassa csak! - s megfogta a csuklóját, úgy emelte föl
a férfi kezét. - Kifeslett - állapította meg asszonyi tárgyila
gossággal. - De Hem veszélyes, köunvű seg ítc H i rajta. Vissza-
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hajtani, beszegni - mingyárt mutatta is - ennyi az egész. Kér
je meg a feleségét, öt perc alatt megvan vele.

A férfi végképp zavarbajött, részben a rojt m iatt, melvnek
szálai csenevész kis gyökerek módjúrn kunkorodtak elő a H7:ii'
ve1hől, részben emiatt a szekatlan és váratlan asszonyi közelség
miatt, különösen pedig azórt, mert Szávainé hangja és mozd u
la.ta olyan egyszerű és közvetlen volt, minthu a legtermészete
sebb dolog volna a világon, hogy fölfedezi az ő kabátjának hiá
nyosságait. Kis Pál a torkát reszelte, mindenképpen szerette vol
na kivágni magát, s jóformán azt sem tudta, mit mond, ami
kor megszólalt.

- O semmi, majd én megcsinálom.
- Maga? - kérdezte az asszony és mosolygott. -- Nem férfi

kezébe való az.
KiH Pál egy vi'llanásru f'öleszmélt, csak most döbbent rá.

hogv eláru l ta magát.
- De hiszen én a zokni iaimat is magam stoppolom! - mondta

kétségbeesetten, majdnem kiáltva. Végleg úgy érezte. hogy elve
szett, hinárba gabalyodott s elmerül. Mintha ruhátlanul állna az
aSSZOllY előtt, vagy m in tha .ióvátehetctlcnül leleplezték volna.
Balkezével görcsösell átkulcsolta a rueleg poharat, valósáazal belé
kapaszkodott, s kiszolgáltatottan, ernyedt arccal, hig kék szemé
ben tehetetlen rémülettel meredt Szávainéra.

Az meglepetésében egy pillanatig nem birta levenni tekinte
j ét erről a mezítelen arcról. Csak ezt látta, háttér nélkül, csupa
szon. valószínűtlenül kinagvítva, amint először nem is a Iőlsz i
nén, hanem valahol a laza vonások, 'a csontokra rakódott puha
hús alatt, valami anyagtalan messzeségben megvonaglik, m int
egy hullám, elfojtott csuklással megemelve kissé a vállakat is,
és groteszkül egyetlen egyszer föl és 'alá mozdítva nz inassá fo
gyott nyakon az ádámcsutkát. Üly lenyügőzően hatott rá ez a
látvány, 'hogy bármilyen talpraesett volt is egyébként; hiszen
elég bajt és nyomorúságot látott, egy szempillantásra maga is ta
laját vesztette s nem tudta, mitévő legyen. A rászakadt üres
ségben csak egyetlen ösztön világított benne: mindenárou megukn
dályozni, hogy ez a hullám elérje az arc föl színét s a férfi sirva
fakadjon. Gyors ötlettel, inkább csak hogy tegyen valamit. meg
ragadta Iélkészel a széket s elébe pender ítette.

A férfi valósággal lerogyott rá. Ö húttal az í róasz.taluak tá
maszkodott, kortyolt egyet a feketéből. s mintha mi sem törtéut
volna, meg hogy föloldja a szégyent és zavart, amit a férfihan
érzett, egyenesen azt kérdezte:

- Igazán tud stoppolni l
Az először csak bólintott, nztún félénk rernéuykedéssel fölné

zett, de csak lopva mert az asszonyra pillantani. szemét uvornban
<I kavéra sze-gezte.

- Tudok - niondta. S már-már némi öngúnnyal: -- Még-
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pedig szabályosan, nemcsak úgy összehúzva, ahogy mi férfiak
azoktuk.

- Egy férj igazán nem bizonyíthatja be jobban, hogy még
mindig szerelmes az asszonyába, mint ha hartsnyát stoppol he
lyette. Ronda munka: inkább a mosogatás! - S egy parányi
szünet után: - Mióta házasok'

A férfi nem vette észre hangjában 'a kötekedő árnyalatot. EI
tünődött, ssámolgatott,

- Tizenhét... Tizenhét múlt az ősszel...

Lassan megnyugodott s valami melegség terjedt el benne az
asszony iránt. Megérezte a jóságát, kíméletét: ezt még soha nem
tapasztalta életében: hogy valaki kímélje, amikor megalázhatnú.

- Tizenhét év - sóhajtotta az asszony. - :f:n csak háromig
élhettem az urammal; nem is egészen háromig... "0- Szeme felhős

lett; de rögtön kitépte magát emlékei közül. -- Magn. biztosan
szerelemből nősült - tért vissza párbeszédükhöz. de még' nem
találta meg a biztos hangot: Kis Pál akár ceúl'ondárosuak is ve
hétte volna, pedig igazán nem annak szánta. Hanem abban már
nem volt semmi gyanakvás. Évek óta, talán eg0;.;z életében nem
beszélt önmagáról, a maga benső dolgairól, mert nom volt közlé
keny és nem kérdezte senki, nem érdekelt senkit; il most egvszer
re megindult és áradni kezdett benne valami, és valami arra ösz
tökélte, hogy beszéljen; és nem lehet és nem is akar ellentál! II i
ennek a belső sürgetésnek.

Keresgélte a szavakat, annyira elszekott mindenféle bcszélge
téstől, attól, hogy ne csak kérdésekre feleljen knrtán, igennel és
nemmel, meg hogy épkézláb kifejezéseket találjon nznkrn n gyön
géd, elsikló, bizonytalan dolgokra, amelyek az ember lelkében
élnek, valahogyan úgy, mint vakok vagy sükctn ámák egy ködös
éjszakában. Küszködött, próbálta hozzáigazí tauí, amit n.ond, ah
hoz, ami volt és amit érez.

- Szerelemből , - Lenézett a földre, a poros lábnvornokru a
termet burkoló zöldesbarna Iinóleumon, mert még miudiz diákos
zavar fogta el a "szerelem" szótól. - Nem, azt hiszem, nem ez
rá a helyes meghatározás. Valami más volt, Hem az, amit általá
ban szerelemnek neveznek. Az a ... hogy is mondiarn «sak ... az a
szenvedély, mint a szinpadon 'a drámákbUIl... Tudja, kedves
nagysád - maga sem tudta, honnét került a nyelvére ez a di
vatjamult, ostoba szólarn - a szerelern is sok í.ile ... -- Elakadt;
érezte" hogy félresiklott, eltávolodott attól, ami az imént zavaro
san föltoIult benne. Segélvtkérőn nézett az asszonvra, aztán fM
szegen legyintett s azt morruulta: - Minek is tartolll fill ilyell
ostobasággal. •

Szávainé rámosolygott.
- Dehogy tart fől! - mondta bátorítóan. __ 0 Különbeu is,

miért volna ostobaság'
A férfi várt egy kicsit, összeszedte magát, Játszott rajta, hogy
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tétovázik, s aztán megint elsodorja a vágy, hogy ha csak fgYSZer
is életében, de elmondja ... MiU Nem tudta pontosan; csak ezt a
vágyat érezte, szinte elgyöngült tőle. Beszélni végre, nem lenni
egyedül az életével!

- Tetszik tudni, amikor én egyetemre jártam... -. Egyszene
áradt föl benne minden s egyszerre akart elmondani mindent,
hogy megértsék, pontosan azt értsék, amit mondani akar; s el
akadt, mert rádöbbent, mílven reménytelen ez a kísérlet, milven
fogyatékos a szó a valósághoz képest. De most már nem akarta
megadni magát; mély lélekzetet vett és szinte a testével is küzdött,
hogy legyőzze, a kísértést, mely arra csábította, hogy ismét visz
szahúzódjék önmagába. Úgy folytatta, színte lehunyt szemmel,
mínt aki egy folyamba veti .bele magát.

- Szegény diák voltam, magam tartottam magamat, tanítvá
nvokból.... Bölcsészetre jártam, mi szegény fiúk többnyire 'mincl
tanárok akartunk lenni, az nem került túl sokba, és szerény, ne
künk való szürke pálya... A szüleim nem segithettek, éppen hogy
megéltek a falunkban. Apám iparosember volt, bognármester, de
ivott szegény, megbízhatatlan lett a munkája; ahányszor csak ha
zamentem vakációra, mindig jobban reszketett a keze."

Lehajtotta ,a fejét; egyszerre maga előtt látta három sínpár
jával, rostokoló két-három teherkocsi.iával, fuldokló gömbakácai
val a sivár vidéki állomást, az egyemeletes, rozsdavörös állomás
épületet, az iroda ajtajában a gyulladtszemű, tüdőbeteg főnököt s
az emelet középső ablakában a muskátlik közül kihajló szőke, sá
padt lányarcot. Rózsikát, a feleségét.

- Azóta se Iáttam, hogy valakire így rá volna írva fl bol
dogtalansága, Ahogy ott könyökölt az ablakban és a vonatot néz
te, azt az ócska szerelvényt, amelyrőlleszálltam, s ahogy a sze
méből csak úgy sirt az elvágyakozás", Nem tudom, meg: tetszik-e
érteni ezt; ha csak ránéztem, elfogott valami; nem, nem részvét;
hogyelhozzam onnét, megmentsem abból a rabságból, hog,'; meg
ajándékozzam, kérem szépen, nem is tudom, talán a boldogság
gal... Tanárnak akkoriban már egyre nehezebb volt állást kap
ni. Nekem utolsó évem volt, a gyakorló; úgy maradtam félbe:
abbahagytam, mikor egy távoli rokonom, azóta meghalt szegény,
megígérte, hogy behoz ide. Úgy is lett. Megéltünk a kezdő fi
zetésemből. Megkértem a kezét, elvettem, fölhozhattam a városba .. ,

- Szóval szerette ...
- Azt akartam, hogy boldog legyen - mondta csöndesen a

férfi.
- És síkerültj
Félig kérdés volt, félig kijelentés. De Kis Pál nem felelt,
Aztán azt mondta:
- Hét óra. Mingyárt harangoznak.
Valóban, megkondúlt -a harang a közeli templomtoronvben

s 'a nyitott ablakon hullámokban dőlt be a harangszó. A. férfi
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fölállt és rakosgatni kezdett a táskájában, mintha megfeledkezett'
volna Szávairiéról. Az kiváncsinn nézett végig rajta, próbálta ki
találni. mire gondol, s azon tűnddőtt, mivel zárhatna le, mivel
oldhatna föl ezt a suta, zsákutcába torkollott beszélgetést, De nem
tudott mit mondani, és Kis Pál már nem is törődött vele; cgy
cédulát böngészett, mr-Ivon .- látta ..- szálkás, epés vonalú női be
tükkel sorakoztak a llll'gbízások. ,,1 kg. liszt, ~ kg. krumnli, 1;)
dkg. dió, 2 sütőpor"." Hirtelen fáradtság nehezedett rá. Mint
nkire csiga tapadt: ösztönös védekezéssel csak egyet akart: meg
szabadulni tőle, lerúzni magáról. l'il1ölde mavát HZ iré '1sztaltól ,
lábú.iihezvre állt me'.!,' visszazökkent a sarkára, mintha tornász
nék. s gyorsan kezet nyuitott,

- No, megyek. Isten vel«, KiH .kartru-s.
S Hem tudto legyőzni, nkárhosrv.m szégYPllke:l,ett iH miatta ma

.g'ábau, azt a kis viszonvgá st. nme lv véi~igfutott rajta. ahogv a
puha, hidegen nedves férfikér. egy p ill anat ig szórakozottan meg-
pihent a kezében.

A ház előtt, ahof Taktak, Kis Púl mégegyszer elővette a cé
dulát. Liszt, krnmpli, dió, 8ütőpor", Minden megvolt. Kicsit húz
ta a 1)[11 vú1JM n zsúfolt háló. A leveszöldeégről leoldódott a mad
zag, II Ichérréna már-már k iesúszott a háló szemén..,,1ó hogy esz
revettem" ~ gondolta és próbált» v lssznnvomkodni. A dombra.
kapaszkodó utcán, me lvnek sarkán állt, vastagon hömpölygött le
felé HZ ázott lombszag. Az esö elállt; nlaosonv, lomha felhők közül
váratlan előbukkant egyetlfmegy C'sillag. "Gyerünk" -- mondta
magáhan Kis Pál és megemelte a hálót, melyet az imént, pihe
nőűl, leel'esztett n földig. Abban a pillanatban óriásit, dobbant a
szive, akkorát, hogy beleszédült: aztán nem mozdult többet.

Kis Pál nekidült a falnak. Furcsa érzés volt, soha nem ta
pasztalta még: mintha nem Ő szakadna ki a világból, hanem a vi
lúg: válnék le róla. Valahol, egy kút mélvén, egyre távolodva
száeuldoztak a villamosok és autóbuszok a körúton.

Lehunyta a szemét. Már es nk egy messzi, ideges autótülkölés
tartotta fönn a világban; s az is nyomban elenyészik.

Ekkor, mintha meglódítanák, erőszakos lökést érzett a mel
Iében. Egy nagy lökést, aztán néhány gyors. vergődő liiktetést.
Ereiben újra megindult a vér, olyan forrón, hogy verejték ült ki
n homlokára tőle. Az utca torkolatában vad esörömnöléssel ro
hant el egy villamos. "Egy kis aritmia" - gondolta Kis Pál. El
mosolyodott, fölnézéÍt az égre és megkereste az egyetlen esi lla
güt. :JIég látta, egy bágyadt villanásrn, mielott elnyelték II rel
Mk.

Elfáradt, mire Iölkapaszkodott a második emeletre. ~kgpihent
egy kiesita folyosón az ajtajuk előtt s 'életében először rajnálta,
hogy nem hord zsebtükrőt magával. Szerette volna szemüg'vre
venni az arcát, nem látszik-e meg rajta valami. Biztonság ked-



véért levette a kalapját és kétszer-háromszor' erélyesen 'Iégigdör
zsölte a homlokát.

Az előszobában naftalinnal vegyes ételszag fogadta s a meg
szokott sötétség, elől, az ajtó alatt az ismerős halványsárga csík
kal. Régebben örült volna neki - s igazán nem tudta, miért jut
ez most eszébe - ha a felesége abbahagyja odabent a horgolást
és eléjön; de mert soha nem jött elé, Kis Pál végfifis letett erről

az ábrándjáról. Helyére rakta, amit vásárolt, diót, sütőport u
kredencbe, lisztet, krumplit a kamrába, levetette a kabátját és be
nyitott a szebába. Ugyanaz a kép fogadta, mint mindig. Felesége
a sárga selyemernyős állólámpa alatt ült a plüss karosszékben és
horgolt; a szoba tulsó sarkában a fia, könyvei közt, könyökkel az
asztalra tehénkedve. amint a semmiségbe bámul.

Az asszony, mint mindig, most is éppen csak fölnézett s unot
tan adatartotta neki az arcát, hogy megcsókolja. Hízásnak m
dult, átlátszóan fehérbőrű, puhahúsú nő volt, szőkésvörös hajjal,
zöldeskék szemrnel s ajka körül örökké valami kövérkés, duzzogó
vonással. Az állólámpa alatt a karosszéken. amelyben ült, s a
kerek asztalkán kívül, amelyen néhány tartalék horgolótűt és pár
gombolyag fonalat tartott, egyéb bútor nem volt; Kis Pál ha
akart volna, sem ülhetett volna mellé, Csak távol, a meglehető

sen nagy szoba kőzepén, a szögletes tölgyfaasztal körül akadt öt
régimódi, csúcsos támlájú, bőrhuzatos szék - a hatodikat a ~iú

használta; - és Kis Pál, miután ajkát hozzáértette felesége hű

vös arcához, ki merültségében úgy érezte, képtelen megtenni ezt
a négy vagy öt lépést az asztalig. Végre eljutott a szélső székig
-- mintha egy sivatagon kellett volna átkelnie odáig - s leült,
félig háttal a kamasznak, aki kezitesókolomot mormolt és tovább
bámészkodott. Kezét ölébe ejtve hallgatott s nézte a horgolótű pa
rányi villanásait, de olyan elhagyatottnak érezte magát, hogy
nem birta sokáig s félénken megszélalt.

- Betettem a kruplit a spájzban a kosárba.
Az asszony tovább horgolt, aztán hirtelen rávetette zöldeskék,

mindig kissé sértődött kifejezésű szemét.
- Vajat is hozottt - kérdezte;
- Nem volt fölírva -- védekezett a férfi.
Az asszony elbiggyesztette a száját.
- Igazán gondolhatott volna rá.
S újra a késimunkája fölé hajolt.
Kis Pál leforrázottan kuporgott a széken. Nem volt benne

se lázadás, se keserűség; inkább bágyadt önvádat érzett. "Való
ban, igazán hozhattam volna" -- gondolta megszégyenülten. Mint
annyiszor, ha felesége ajkán meglátta azt a fitymáló fintort, azon
tűnődött, hol rontotta el a dolgot. 'falán a kis figyelmességek el
mulasstásávalj Vagy kezdettől fogva nem illenek egymáshoz?
Túl magasra nézett volna, amikor ő, az iparos fia, elvette a fő

nök lányáU Soha nem tudott végükre járni a töprengéseinek. csak



arra emlékezett, hogy mindig is így volt, s akármit tett, akárho
g~ran igyekezett, soha nem találta meg az utat Rózsika szivéhez.
Az sosem jutott eszébe, hogy ehhez a közönvös szívhez talán nem
is vezet út. Lassan bátorságát vesztette és beérte azzal. hogy leg
alább kímélje és szolg álja az asszonyt, akihez, úgy érezte, mél
tatlannak bizonyult, mert nem tudta boldoggá tenni.

Egy ideig úgy ült a széken, mint II peUengéren. De ma este,
hogy miért, sejtelme sem volt róla, megszégyenültsége ürességében
valami különös szorongást érzett, olyasféle félelmet, mint végte
Ienül régen, gyerekkorában, ha édesanyja elment az apját keresni
I'l őt sokáig magára hagyták az üres házban. Nem rablótól, k i
sértettől, boszorkánytól félt, hanem mint most is, a magányos
ságtól, embertelenségtől. 8 eg yszei-re úgy elkezdett dideregni a
belsejében, hor~Y belerúndult II vúlla.

Fölállt. Sírva tudott volna fakadni, annyira kívánt valami
emberi szót, egy meleg emberi ét-intést. Odament a fiához, meg
állt az asztal mellett. A' fiú egy pillanatra rúemel te II szemét.
azzal az éhes, sóvárgó kutyahűségael, amely rnindig visszás bi
zalmatlansággtal töltötte el Kis Pált, aztán nyersen maga alá
rántotta a széket és mutáló hangon, érdesen. durván odavetette:

- Nem tudom megcsinálni!
Eza hányivetiség visszariasztotta, de olyan erős volt benne

valami emberi közelség vágya, hogy elsöpörte Iólénkségét: oda
húzott egy széket és leült a fia mellé,

- Mutasd ...
A kamasz, eléje csúsztatta a könyvet és rábökőtt a példára.

Kis Pál olvasni kezdte. "A villamosvezetéket két l'g-yeuli\ magas
oszlop felső végéhez erősített drótkötél tartja. Az oszlopok közti
távolság ... Mekkora feszítő erő működik" ...

Jól érteti: a fizikához, matematika-fizika szakosnak készült
és még sok mindenre emlékezett az egyetemről, de most nem fog
ta föl első olvasásra a példa értelmét. Fiát nézte, amint unott
képpel a ceruzaival játszik. Arca barna volt a tavaszi naptól s
az elpiszkált pattanások helyén heges és forradásos, haja szőke,

azzal a' vörhenyes árnyalattal, amit az anyjától örökőlt: szűrke

térdnadrágján térdben két világosabb szűrke folt. Ujjain törnpék
a szálkásra rágott. körmök,

Ahogy ott űlt egy karnyujtásnyira tőle, eltűnődött rajta, mi
lven kevéssé ismeri ezt a gyereket. Inkább idegenkedett tőle,

mint szerette; s ahogy a fiú nőtt, úgy nőtt az ő idegenkedése is.
Alapjában véve félt is tőle, a vadságától, alattomosság-ától.

- Maga az apja, nevelje meg - mondta neki egyszer Hó
zaika, amikor a kamasz elmaradt a vacsoráról. Este tíz körül
vetŐdött haza, arcát kimarta a szél, kifagyott keze vörösen lán
golt, El ahogy Kis Pál elébe állt az előszobában, hogy felelős

ségre vonja, komiszul csak annyit dünnyögött:
Dolgom volt. .
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Apja Iölágaskodott, hogyaszeméhe .nézzen, mert a fiú már
fél tenyérnyivel magasabb volt nála; a gyerek félreértette 'a
mozdulatot, azt hitte, meg alcar.iák ütni, s eg'yszerre olyan el
szánt gyűlölet lobbant a szemében, hogy Kis Pál hátrahőkölt és
nem merte megkérdezni tőle, hol járt. .

A kamasz megérezte, hogy nézik. Idegesen megrándult, és Kis
Pál elkapta róla a tekintetét. a példa fölé hajolt. "A villamosve
zeték két egyenlő magas oszlop felső végéhez" ...

- Adj egy darab papirost - rnondta és nekifogott a megol
dásnak. Beletemetkezett 'a munkába és csak félfüllel hallotta, hogy
az asszony föláll, sóhajt, megterít s kimegy a konyhába, hogy
elkészítse a vacsorát.

Hideg hús volt és krumplisaláta, ebédmaradék. Az asszony
unottan, szótlanul ült az asztalfőn és esipegetve evett. A kamasz
mohón tőmte magába a kenyeret. Kis Pál lopva figyelte a mozdu
latait, nyugtalanul ide-oda forgó szemát. volt benne valami, ami
a kancát féltő kutyára emlékeztette. Ettől egyszerre ellágyult,
megtelt félénk szeretettel a fia iránt, a példára gondolt, arra,
hogy megfejtette, hogy dolgozott a fiáért, jót tett neki, s vacsora
után majd megpróbálja megmagyarázni neki ,a dolgot, hogy
megkimélje a szógyentől, ha holnap talán fölhívják. Érez
te, amint nagy melegség árad föl valahonnét a lénye mélyéről,

elborítja a szivét, már a torkáig ér, s most mintha mindent elön
ten e valami édes, szelíd nyári verőfény, s boldog bódulat föl
kúszik az agyába.

Még volt annyi Iélekjeleuléte, hogy letegye a kést meg a vil
lát. Elmosolyodott, mondani akart valamit, de nem tudott szólni
már. Lassan le fordult a székről.

A koppanás után, ahogy feje a padlóhoz ütődött, egy pilla
natra megdermedtek. Aztán a fiú fölugrott, hevesen, hogy mcssze
hátr-arug-ta maga mögött a széket; odaugrott az apjához, letérdelt
mellé és megrázta.

- Apa! - ordította.
Aztán gyöngéden odacsúsztatta két karját 'a válla meg 8, de

rcka alá, fölemelte, emberfölötti erővel, meg sem érezve a tehetet
len test súlyút, s lefeldette a díványra. Ahogy fölegyenesedett,
megérezte maga mögött az édesanyját.

- Mért nem segít rajta! - mordult rá, a fogai közt préselve
a szót.

Az asszony a kezét tördelte.
- Istenem, ilyesmit csinálni. .. - És rákiáltott a kamassra.
Mit állsz itH Orvost kell hívni, nem érted!
De az orvos, jó negyedóra múlva, már csak a halált tudta

megállapítani.
. Később az asszony leszedte az asztalt és kiment a konyhába,

hogy elmossaaz edényt. A fiú egyedül maradt a halottal, leült
mellé a díványra, megfogta ,a kezét és nézte. Csönd volt, csak a
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falakból nyögtek föl olykor a bérház titokzatos neszel. A kéz
lassan hűlt, merevedett a kezében. A fiú~lejjebb húzódott. ülté
Len odadőlt az apja mellé és ráhajtotta arcát a kezére. Szere
tett volna beszélni hozzá, de nem merte megtörni a csöndet. Sírás
kaparta a torkát. Arra gondolt, hogy most már soha nem fog
nak egymással beszélni, most már soha nem mondhatja el neki,
amit mindig szerétett volna. Egy pillanatra. az a képtelen ötlete
támadt, hogy ha volna ereje hozzá, hogy kimondja. a halott még
mindig meghallaná. Még itt van, még nem ment el egészen, itt
lappang valahol a szebában. Megrémült, hogy talán most, ebben
a pillanatban távozik el. Egy könny csordult a kezére a szemé
ből, gyorsan letörülte s füleIt, nem jön-e az anyja. 'I'ánvércsör
gést hallott s megnyugodott, összeszedte minden erejét és suttog
va, tisztán tagolva, mintha egy sükettel beszélne, azt moudta:

- Apa, én mindig szerettelek.
Nagy megkönnyebbülést érzett, valami föloldódott benne. föl

csuklott s egy percig sírt, mint egy kisgyerek. Aztán vadul föl
ugrott, letörülte az arcát és harcrakészen szembefordult az aj
tóval.

Egy perc mulva belépett az anyja. Csüggedten leereszkedett
egy székre s ölbetett kézzel hallgatott. Csak a válla esett le job
ban, mint máskor. Az óra elütötte a negyed, -aztán a fél tizen
egyet. Akkor az asszony azt mondta:

- Eredj aludni, fiacskám. Majd én virrasztok.
A kamasz. fölri,adt, szembenézett az anyjával és hanvivetin

vállatvont.
- Jóéjszakát. "
Sarkonfordult s elindult a szemszád szeba felé. Az asszony

utánaszólt,
- El se búcsúzol az édesapádtólj
A fiú visszanézett, lázas, lobogó, űzött és elszánt tekintettel.

Aztán egyetlen .ugrással elérte és eszeveszetten bevágta maga
után az ajtót. Ott aztán lerogyott ruhástul a vetett ágyra.nnelvben
az apja feküdt azelőtt, befúrta fejét a párnába, melyen még érez
te az apja testének kihült szag át, és szájába törute a párna csücs
két, hogy a szomszédban meg ne hallják a zokogását.

Az asszony pedig csak ült és számlálta. az óra ütését, Tizen
~gy. Tizenkettő. Egy. Néha egy-egy fáradt gondolat vánszorgott
át az agyán. Mi lesz velük. Miből fognak élni. Mi lesz vele. Hi
hetetlen, elképzelhetetlen lett az élet. Föl kellene állni, ki kellené
húzni a fiókot. Megnézni, nem hagyott-e valami üzenetet, levelet,
búcsú L De nem mert fölállni, azon az egy székel'. kívül, amelyen
il It, minden elvesztette valóságát.

A lakás egyre jobban kihült, Az asszony megborzongott, fá
zott. Egyszerre az a képtelen bizonyosság támadt benne, hogy a
halott is fázik. Ovatosan, lábújjhegyen, hogy föl ne ébressze fiát,
átment a hálószobába, kihúzta a gyapjútakarót és gondostm he-
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takarta vele az urát, mintha aludnék. Erről eszébeju tott, hány
szor érezte félálmában, hogy az ura betakargatja, R arra gon
dolt, hogy ő sosern kelt föl éjjel éR sosem takarta benz urát.

Később, ahogy. egyre haladt az éj, egy-egy emlék derengett
fül benne. Ahogy Kis Pál leszáll a vonatról az állomáson 8 Ő

várja, fölnéz-e hozzá az ablakába. Aztán ahogy - sok-sok évet
átugorva - kinéz az ablakon és látja, ahogy az ura kilép a
bolt ból a tömött szatyor-ral, Egyszer karácsonvra, nagyon régen,
karperecet kapott tőle, vékony arany holmit, kéz alatt vette, most
is megvan; sajnálta, hogy nem örült neki úgy, ahogyan az ura
szerette volna.

Ránézett, megigazgatta rajta szép simára a takarót. Eltűnő

dütt: vajjon szerette.I Nem tudott felelni magának. Arra gr.ndolt,
hogy meghalt, nincs többé; de Hem értette, itt volt előtte, itt fe
küdt a di ványon. De eszébejutott. hogy délelőtt elviszik s ettől

megszédült. kinyult és megsfmog-atta a haját, hogy bizonyságot
szerezzen felőle.

Ettől a mozdulattól mintha megtalálta volna a feleletet: va
lami zavaros, megf'og'almazhatatlan, határtalan választ. Szerotték.
Atölelték, védték,köriilfonták; szarették. Fülesuklott, aztán megint

. a halottra nézett és megnyugodott.
Szép 'volt, olyan szép, amilyennek sosem látta. Életében je

lentéktelen volt fl Ő néha szégvelte is, hogy magasabb és vála
sabb az uránál, és hogy ilyen szürke kis ember a férje. Vissza
emlékezett rá, hogy csúnyán, kacsázva járt, és hogy ö a lelke mé
lvén néha megvetette, amiért csak olyan,amilyen, hogy bevásá
rolni jár és megtanul t harisnyát stoppolni, hogy (it megkímél
je, De most szép volt, és az asszony most hálát érzett iránta
mindazért, amit érte és helyette vállalt.

Lassan virradt. Először mélvkék négyszög lett az Dblak, s.ztán
egyre fakult, hígult, szürkésedett a kékje. Az asszony fáradt volt,
újra és újra visszagondolt az életükre. s valahányszor visszagon
dolt rá, egyre szebbnek találta. Mintha a halott arcából valami
szelíd fény áradna, valami megszépítő ragyogás, vissza a multba.

Aztán egészen hajnal lett s a halott arca olyan szép lett,
hogy az asszonynak úgy tetszett, hogy valóban világít.

Az ablakhoz lépett és kitárta. Beáradt a reggel, s a domb
oldal kertjeiből a rigók ujjongása. Mint egy csóva, egy kéve nap
sugár vágódott végig a lombokon.

Az asszony odalépett a halotthoz, lehajolt és egy hosszú csó-
kot nyomott a humlokáru.

Azt suttogta :
- Köszönöm, hogy boldoggá tettél.
De Kis Pál ezt már nem hallotta.

537


