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JOL szAMíTOTT. A hosszú kapualj végén, a belülről otromba ru
dakkal eltorlaszolt fakapunál a fiatalabb házmesterasszony őrködött, a
sovány, lányos Bartáné, sötét hegység a hideg félsötétben, a férje óriásra
szabott, nyomasztó Beszkárt-bundájában. Feltűnés nélkül mehet el; Bar
táné valamikor takarított is rá és mindig rokonszenvezett vele. Amíkor
több-mint-gyanús katonai igazolványaival le kellett húzódnia a pincébe
a többiek közé, a védelmébe vette, ha kellett eldugta, e most híreket is
tudhatott meg töle.: Kintről, a Széll Kálmán-tér felől, zakatoló dörgések
összefolyó sorozata szólt; aszfaltfúrógép mélyed igy puhán az összefa
gyott földbe. A képzelet erre kapcsolt, javfthatatlan civilé; nem akarta
megszokni a géppisztoJ.yi. De kilk ellen szélhat a hófelhős, álmos és iszo
nyúan fáradt ikésö délelőttben ? Az oroszok sajnos, még csak a Lukács
fürdőig s a Budagyöngyléig jutottak el. Beértek talán a térre? De akkor
miért csak ez az egy magányos géppisztoly?

A bundacsomó támolyogva kelt föl a deszkaszékröl; azon kuporgott
eddig. Nem volt a közelÜikben senkisem, dea suttogast már megszok
ták, mínt a tébolyt. Megtudta, hogy jobbra a tizennyolcast erős őrjárat

fésüli most M, följe1enthettek valakit, és ide is jönnek, a lakásokba is. 
J6 volna, ha ...

A sötét kendővel körillkötött csinos asszonyi arcot piszokálarc ta
karta. Víz hetek óta nem folyt a csapokból. Mindennap más csoport ho
zott ötvenliteres alumíniumkannáikban vizet egy 'kiözeli házból, ahol egé
szen értelmetlenül még. mindig működött a vízvezeték. "VfZHORDO
CSOPORTOK", állott finom, elegáns kézírással a kapualj h.i.rdetötáib1áján
egy papírlap az összes lakókat fe1Itüntetó lista mellett, melyen az ó neve
mellett ott állt a ,,kat. szab." jelzés. Viszont "véletlenül" nem szerepelt
egyik vízhordó csoportban sem. Barta, a villamosvezető, a kétméteres
ízomkolosszus, volt a helyettes házparancsnok. Nem volt leborravalózva.
C&aikhát mcstanában az élet kezd ilyen kapcsolatoktól függeni! - gon
dolta homályosan a férfi·

- ... Azt hiszem - vélte - legjobb volna elmennem . .. Úgyis azt
akartam. Elfogyott a cigarettám! - csak: úgy bírta az órákon árt rezeg-
tető dörgést, hogy ötvenet is el.szivott naponta. .

- OigaretJtáért máskor nem engedném ki az Iró Urat! Az Ostrom
utcába tetszik? - Ott Várkonyi lakott, egyik íróbarátja; néha már Bar
táné Is volt át náluk, kémi ezt..azt;Kollányi egészen készletek nélkül
maradt, agglegényi gyámoltalanságában.

Az asszony nehézkesen elvett két rudat, kinyitotta a kaput. Most
élesebben s szaporábban vágott be a dörgés. Aztén elállt. Bartáné kile
sett és visszalépett.

- Nem tudom. - A pi6zoIkréteg szürke lett az arcán.
- No ... - mondta Kollányi, gyöngéden félretolta és ki1épett.

Jobbra, a negyedik ház k.apuja előtt egy csomó géppísstolyos katona állt
benyomulóban. Nem tudta meg, ki lőtt és rniért. Ketten is rápillantot
~ ltiváncsiBág nélkül, sötét, véreres szemekkel Nem volt más tenni,
mint odaköszönní nekik valami olyannal, ami elvégre lehetett karlen
dítés is, 'balidé fordulva lomhán cammogní, Az író hatalmas termetű, tes
tes ember volt, még így lefogyva is több mint egy mázsa; szilvakék, bő

krombi-ikaibátja és sötétszürke nyú1szőI'lka1apja piszkos: távolról mégis
valÓBZiÚl(1tien elegáns jelenség 1945. jal11uárjában a budai utcákon. Las-
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san, kényelmesen lépkedett; senki nem ment utána, Házparancsnoki vagy
ilyesféle megbizatásban járhat és nyilván rendben vannak a katonai ira
tai, mert másképp nem merészkednék ki. Ami azt illeti, volt nála va
lami elhasznált papírdarabra gépelt, szétfolyó pecséttel ellátott piszok,
egy szetesett átmeneti alakulat ígazolványa, amit ha valaki nagyon
akart, szabadságos levélnek vélhetett, de azt mondták, hogy ezeket már
nem fogadják el. '

Jobbfelől a mélyben 'a Széll Kálmán tér krátere meredezett. A kör
állomás elhagyottan állt, a síneken döglött víllamosszerelvények s ron
csolt üres tenervagonsorok ; a Déli-pályaudvarról kerültek át ide, ez is
úgy hatott, akár lazálom. Repülőtámadások bornbatölcséreí tátongtak !tö
rortük és ejtőernyőknek fagyos hótól moeskos darabjai, meg óriási hű

velyek ; ezekben a német repülőgépek próoáltak valamit leszorní a budai
terekre. Az egyik összetört s apró csomagjai szétgurultak; az inségben
'sem mertek a közelükbe menni még, pedig aligha robbanhattak fel.

Azt vette észre, áll és égő, álmatlan szemekkel bámulja a teret. In
kább ilyenkor délelőtt aludJt, éjszaka a dörgések és roboanások míabt
rezgő Iakás két szebájában vándorolt f.el-a1á, sok kilométert róva le. Most
mintha nagyítóüvegen át látna. Egy férfi ment gyors léptekkel a hegy
nekfutó. meredek utcán s az egyliK házban tűnt el. Szédült. Ehes volt.
Hóízű szél kelt a Hűvösvölgy teíöl, 'és kormos, alacsony hófelhők közé
SZÚI't a teret. körülálló házax megrongált, éles cikk-cakkja. Lomhán in
dult tovább. A világ üres és ellenséges volt köröskörül. Valahol mögötte
kapu nyilt, és kopogó tétova cipöki1{el jött utána valaki, apró Iéptexkel,
nyilván valami nő. Ideges lett, megfordult. Igen, az volt, nő; kicsiny,
sovány teremtés, lógott rajta rendkívül bő kabatja, mintha nem rá szab
ták volna. Minden jelleg nélküli arc, vonásai éles szogletekből összerőt

tak. Asszony vagy talán lány, húszéves vagy negyven, v,agy kétszáz, és
idegesen összerezzent, amikor ránézett. Megaérdeztet.

- Mi,t tehetnék, kérem magáért?
Ez az arc sötét volt mint a kő. Olyan elhasznált, már nem is lehet

tek reflexei. Most meglátszott hogy asszony, elapadt arca szép lehetett
még nemrég is, fekete, száraz arcbőrén foltos; talán terhes volt. Megis
mételte kérdését.

- Gyermekem lesz - suttogta v:agy talán kiáltotta az rémülten.
ellenségesen· - Zsidó vagyok!

Kihozta önmagát és leendő gyermekét az ürbe, és az életveszélybe,
az ellenséges világoa. Most, hogyaszélrásimította a kabátját, látszott
derekának erős. íve. s különös, neki is sötétkék krombi-kabátj.a volt.
Mellé lépett és belékarolt.

- Hova megy?
- A Donáti utoai svájci követségre szeretnék. '.
Összerezzent. Kifordulva a legközelebbi sarokról - az már az Ost

rom utca volt - őrjárat vonult feléjük, magyar katonák. A bakkan
csak dörögtek ideges fülében, ak.ár az ágyúszó, s a fiatal zászlósnak, aki
rájuk vetette pillantását, kérdés nélkül is válaszok.

- Orvoshoz! -és kutatni kezdett emlékezetében, de ezerencsére
tudott egy táblát nem messze az Ostrom utcában. A fiatal katonák fér..
fiasszeméremmel elfordították pillantásukat a hasáról 'az asszonynak.
Az meglepően. lebegő léptekkel jött mellette. A meredek, keskeny utca
úgy tetszett, folyósó; szürke és sárga házai fölött a mennyezet az asztalt
$ZÍoűég. fae& gyors havazás csapott le rájuk.
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Az ASSZONY· idegei összeomlottak, amikor mögöttük hangzottak
fel a menetelő léptek'

- Nem bírom! Forduljunk errefelé]
Keskeny, néptelen utcáoa vonta be magával Kollányit, egy - szin

tén értelmetlenül - gerendákkal kívülről betámasztott kapuba vagy
talán valamí garázs-féle bejáratába. Csak-katonák jártak az Ostrom ut
cában. Ilyenkor kellene a déli harangszónak felhangzania. Harangszó!
Béke! Krísztus l Kollányi türelmesenölelte át a vállát a békétlenség és
krísztustalanság üldözöttjének.

_. Bocsásson meg nekünk! - Az rávetette szürkés-Iehérű szem
golyóit.

- Maga bocsásson meg! Hír érkezett, hogy razziáznak. Megigértem,
amikor odamenekültem, hogy nem hozom veszélybe akiknél megvontam
magamat. - Sírt egy darabot. Kollányi a szerelmeíből tudta, ilyenkor a
legjobb vígasztalás egyáltalában nem vigasztalni.

A svájci követség elég közel v.an- folytatta az asszony töredezet
ten. - De maga néhkül biztos feladtam volna magamat az első őrjárat

nak, olyan ideges és gyáva vagyok. Maga nagyon bátor ember lehetl
Ra van a köveknek mosolyuk, így mosolyoghatnak. Minek vallja

be, hogy - enyhén szólva - egyáltalában nem bátor. Inkább csak ösz
tönösen hirtelen és nyers.. Most tapintatosabb az asszonyt meghagyni
ebben a hítben- Es vannak pillanatok, arnikor az önbecsülés kényszerű

bátorsága és a halál több, mint a gyávaság és az élet!
- No menjünk, nyugodtan.
Mentek a hóesés sűrű függönye mögött, Délfelé járhatott, de míntha

már esteledett volna. El is tevédtek a többé-kevésbé mindegyi:k:iiJknek
csak félig Ismerős váralatti sikátorokban. Végül mégis kiértek az ilona
lépcsőre. Úgy lépdeltek alá a Donátí utcába.

ElőttüK terült a kissé lefelé lejtő, azután az enyhe, majd egyre me
redekebb kanyarral a Vároldalnak futó utca. Félelmetesen. riasztóan üres
volt és néma; Kollányinak az a képtelen hasonlat jutott eszébe: olyan
akár egy teremtés-előttiutca! Nem szállt fel füst a kéményekből. Mozgás
nem Iatszott; emberek nem látszottak: a betörten tátongó és ép ablak
szemek mögött, vagy faspaletták és becsukott kapuk mögött, A most
csak ritkásan szállíngozó hóban a házakról lepergett malterdarabok, tég_.
lák, tetőcserepek hevertek. S a piszkos levegőn át egy beépítetlen telek
mögönt modern kockaház emeletei e ablakai látszottak.

- Azzal szemben van! - mondotta kímerülten az ,asszony. Men- .
jen vissza. Nem tudom máskép megköszönni!
. . - Magával megyek a Vám utcáig - javasolja Kollányi; eszébe
jutott már, hogy kit fog felkérni, s ott lesz könnyebb lernenni a Duna
part felé. De az asszony teljes erővel tiltakozott.

- Nem. Nem' Leshetnek a házra. Éls •• , - Kollányi vá11alt vont,
s tovább vonszolta. Az asszony újra megállt. - Nem lehet tovább. Nem
tudok mással hálás lenni ... csak azzal, hogy nem fogadom el tovább a
kíséretéti - Sírt és reszketett, és amennyire alacsonyabb voltától telt"
átnyalábolta Kollányi vállát és meg akarta csókolni.

Egyszerre csak megtestesült - igen az volt az egyetlen szó rá, hogy
megtestesült - mellettük egy sötétszürkeruhás karcsú leány és rájuk
szólt: .

- .Mi az? Miről van SZÓ itt?



A lány karcsú volt, férficipÖt, nadrágot és .k.aitonáB egyszerű szabású
sötétszürke kabátot viselt, a haja ugyanabból az anyagból készült Sá11aJ.
volt hátrakötve.

Az asszony kezdett magyarázni valamit, zav,arosan,a svájci követ
ségről. A lány türelmesen hallgatta, mint valami gyermeket. KÖ2Jben az
Ilona-lépcsőn egy csapat katona özönlött lefelé, át a Donáti utcán,tovább
az ISkola utca felé. Nem törődtek velük. A lány most Kollányi felé for
dította idegtelenül nyugodtt, zöld pillantását. Halvány arca volt és fes
tetlen, apró, szép szája. '& ezek az ostrom arcok kortaLanok. ~púgy
lehetett tizennyolcéves, mint harmíne-harmíncöt- Keskeny orra volt.
Megkérdezte parancsolóan: - &; maga? Az nem értette. - ~n kérem
Kollányi vagyok - szólt.

- Az író?
- Az.
- Soha nem láttam - mondta kinIódva az 8SBZon.y. - Amint ki-

léptem ... el kellett hagynom a házat, ahol voltam. .. találkoztunk. Meg
kérdezett, elkísért, De most már nem akarom, hogy veszélybe kerüljön
míattam,

- ~rtem! - Az egészben volt valami álomszerű. A lány hangja
most is parancsolóan hangzott.. - Majd én odakísérem. Maga pedig ...
- és Kollányihoz fordult - .... Mik a papírjai?

A férfi. érezte; mínt száll fel belőle, mint önti. el a düh.
- Nem értem! - Jobbára akik ismerték, tudták, hogy nem any

nyira az álmatlanságtól égő a hangja, hanem a liarag közelgő rohama
tól. - Öneki azt mondja, odakísért.

- Űt odakísérem és legyen nyugodt, be is juttatom. Magának pe
ctig -és felemelte a hangját - a papírjait kéredztem ! - Ű gőZÖlgött

a dühtől

- Ninesenek - üvöltözött. - F.sha... -
- Azonnal álljon be oda! - Alacsony házban félig nyitost kapu.

- Nem érti? Várjon meg ott - mondta ragyogó, metsző hangon a
lány. - Maga meg jöjjön! - Az asszony reszketve, megmagya.rázhatatt
lan ibizalommal engedelmeskedett-

A kapualjból ahová Kollányi beállt, szemmel lehetett kisérni öket,
amint gyorsan mentek a követség felé. Megint egy lélek se látszott az
utcán. csak a hó hullott. A követség vöröskeresztes. zöld kapujában II

lány. csöngetní-dörömbölní kezdett, aztán alkudozásféle kezdődött valami
nyíláson át B tovább vártak az utcán. Végre - beengedték mind a iket

tót! Kollányi csak most nézett körül nyugodtan. Keskeny, régí, zárdára
emlékeztető folyósó vezetett hátra az udvar felé. A hóhullástól' kék leve
gőben valamí régi, korhadó szebor állt itt, talán női szobor valami kor
hatag, szürke köböl, a vállain s fején dudorodott a hó. Kitékintett a
kapun. A lány még mindig nem jött.

- Kit keres itt !kérem? - támadt neki egy üvegesen csengő, ide
ges férfi.h.ang. Fiatal férfi jött a foly6sóra, arca, orra, fejtartása a lánym
emlékeztetett, a hangja viszont lágyabb volt.

- Kérem - kereste a szavakat csodálkozva Kollányi - az imént
egy fiatal hölgy ... szóval azt mondta, várjam meg itt és

- Ki az a fiatal hölgy?
Kollányi csodálkozott:
- Nem tudom a nevét kérem. Nyilván ig ....
- Nem tudja a nevét? Akkor takarodjék kérem, mert ... - és a

zsebébe nyúlt. Neki nem volt kedve mejVárni, míg revolver szeaeződlk
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mellének, Isten. tudja, milyen nyilas örültek vannak .>. - Takaródjék l
- A fiatalember hangja most egészen olyan volt, akár a nővéréé, Kol
lányi rendkivül udvariasan meghajolt:

- Kérem. Nincs akadálya. Részemről a szerencse. Orvendteml
Megemelte kalapját, hátatfordított. megállapította, hogy a fiatalem

ber nem lőtte le, és kilépett az utcára. A lány még mindig nem jött, hát
levágott a Vám utca földszintes, ódon kis síkátora felé. A keskeny, ma
gas Iskola utcában a Vigadó emeletes szürke épületétől, mínt golyófogó
tól védve, egy trén húzódott végig. A legénység nyilván a Vigadó föld
szintjét szállta meg. Ponyvával letakart parasztszekerek előtt hosszú
szőrű lovacskák állottak, pokróccal letakarva, dermedt csöndben, Előt

tük széna, de nem ettek. Mozdulatlan, véres szemük mögött az élet ösz
töne és semmi más. A Duna felől dörgött a levegő. Egy utcával odébb, .
a 'budai Fő utcán valami vacsorára vonuló század. mozgott. Ebben a pil
lanatban - már harctér volt - itt nem igazoltatott senki és senkit. Akár
csak Pierre Bezuhoffal a borodinói csatában, a kutya sem törődött a
feltűnően 'elegáns és feltünően lompos civillel- A gondolattól megvidá
modott, és nyugodt óvatossággal közelítette meg a dunaparti házat, ahol
Olga lakott.

AZ ÉNEKESNÖ nagyváradi emlék volt a szülővárosából, őnála idő

sebb. valamivel; ifjúságában érzelmi közük is volt egymáshoz; [óídeíg.
Várad és Budapest közott országhatár húzódott már, amiikor egyszer
hazament szüleít látogatni, meg Fráter Erzsi sírját megkeresni, mert
Madách elvált felesége Váradon halt meg, iszonyú züllöttségben és nyo
morúságban, s ő írni akart róla valamit.. A régi temetőben akadt össze
Olgával: a férje sirját látogatta meg, és szegről-végre iatyafíak voltak,
úgy három-négy sógorságon keresztül. Tragikus, sötét szépség, tehetsé
gében mindig volt valami dilettáns íz; ezen a sétán kezdődött váraelán
és heves érzelmi kapcsolatuk. Még el ds vette volna, de idősebb is volt,
azonkívül színésznő, solkfelé járt és énekelt a magyar városokban, s egy
két váradi férfit emlegettek, ha rákerül a szó, Kollányi édesanyja ellen
kezett. Fia csak gyürűt adhatott neki, a családi klenódíumok közül an
tik gyűrűt, halványvízű, átlátszó, kékes Jtóvel. Öik ketten ugyan eljegy
zési gyűrűnek tekintették, de a dologból nem lett semmi. lWről~
felújuló nyári em1ék maradt. Kollányinak mindig vissza kellett jönnie
Pestre, Olga osak jóval később került át, és Pesten néha felújították ~et,,:,

tőlük barátságát. De a gyfuü szép volt és Olga mi.ndig viselte. A ikörü~

lötte egyre élesebben eláradó mükedvelö-vonást csak dekoratív, puha
szépségéért bocsátotta meg neki közönsége. Idegesítő volt fekete páthosz
sza. A:.z életben is szerepeinek leltárát akarta [átszaní. Mirkor az ostrom
előtt elbúosúztak, ezzel az imitált szenvedéllyel hívta Olga: .'. "Ha bár~

mire szükséged lenne"... Nohát, most szüksége van, talán még mene
dékhelyre ÍB, és Olga készleteiből egy kisebb esomagra, de legfőképpen

cigarettára, cigarettára, cigarettára ...
Mire elérte a sokemeletes, öreg épületet a dörgés elnémult. Veszély

nélkül közelitette meg a kaput. Zörgetett. Közel a Margithidhoz - ki
sérteti látvány villamossineken - hosszú sor tehervagon vesztegelt. A
hófelhők elvonultak. Szemközt a Parlament roncsolt kupolája és tetőzete

fölöttgyíkzöld volt az ég. Buda felöl vörös tűz ömlött a magasba a ház
mind a két oldalán a Dunapartra Iehúzódó utcákból. A szerelvény körül
német katonák mozogtak. Ládákat raktak teherautékra- A túlsó parton,
ami az oroszoké volt már, tüzelés kezdett dörögni. Mintha a vékony-



csövű légelháríték sorozattüze volna. Az alkonyati tűzben fekete vagonok
körül nyugodtan tettek-vettek tovább a sisákos katonák'

Egőszemű, sovány fiatalember volt a kapuban, beengedte sietve;
a házmester fia, aki ismerte, és tudta hol lakik.

- A művésznő fönn v:an a lakásban. Mi újság a Széll Kálmánon?
- Egy kicsit zűrös - hunyorgatott bízalmasan. - És itt? -

Tudta, hogya fiú megszökött a Ieventézés elől; ,az legyintett:
- Ide már nem merik tolni a pofájúkat azok! Egészen bátran va

gyok itt. - Cinkosan hozzátette: - Tessék csak nyugodtan menni
Nincs senki .katonaféle a házban, amióta Pest már elesett. - És hozzá
tette büszkén: - E:s tűzvonal vagyunk.

- Ebből a szempontból egészen jó ház lehet - izlelgette a gondo
latot Kollányi, hogy jó lenne itt húzni ki, zaklatások nélkül, Eloammo
gott a kapualj közepéíg, majd nehézkesen visszament a fiúhoz a sárga
keramit-kockákon.

-:- Tel Mi az a szerelvény a Margitlúd felé? - Az vállat vont.
- A németek tolták ide ... pár napja. - Fölágaskodott; a sutto-

gás magától uralkodott el a városon, mint valami neurózis. - Aszon
,gyáJk . " lőszer van rajta!

Ű egyszerre szornjas lett. A nikotinr:a való szomjúságot érezte egész
testében, különösen torika mírígyeíben,

- Van cigarettád? Nekem már egy sincs. Azért. is jöttem! -' De
már szájában volt a cigaretta, köhögtető és fuIasztó Honvéd, de valósá
gos megváltás. Lajos elárulta, hogy legalább háromezer cigarettája van
a padlásori a mosókonyhában, ahol tanyázik. Megállapodtak ötszázban.
A fiú elkísérte az udvarig. A pincékből idenyúltak a kályhacsövek, füst
szállt belőlük a magasba. Pár felnőtt járt-kelt, levegőzött a keramit koc
kálkon, nem törődtek vele. A ház mintha kiBzakadt volna a háborúból,
senkise kérte számonigazolványait. Egész lényét elárasztotta a türel
metlen vágy. Ittmaradni legalább megpihenni. A félemeleten zörgetett.
Parkettarecsegéshangzott fel azonnal. Olga még mindig "királynői ter
met", ahogy kissé divatjamúlt ala:kjánaJk: hízelegtek a hódolők.

NEM AZ VOLT. Még mindig a tragikus színésznő sötét pompája,
aki énekével el tudta ragadni végül még az igényesebb hallókat is. De
az ostrom hetei alatt lefogyott, termetének inkább a magassága tűnt fel,
valami súlyos, csontos karesúság. A fekete-kék bársony pongyelát úgy
vonszolta maga után, mint királynői jelmezt. Azonnal megismerte és szét
tárta karját s eljátszotta a viszöntlátást valamelyik eperából.

- László! Esküszöm, éppen e pillanatban gondoltam reád! Jöjj! 
Nem azt mondta "Gyere", hanem ezt, "Jöjj l" És áItvezette őt a sötét, de
fűtötten meleg lakás, udvari lakás hatalmas, pompázó barlangjain a
biedermeyer-lakószobába, Mert műgyűjtó is volt, ebben is túlméretezett
és dilettáns. A szobáit éppen Kollányi hívta ,Ibarlangok"-nak. Volt egy
hatalmas és fénylő indiai barlangja, egy hatalmas és fénylő német-rene
szánsz barlangja, és egy normális bíedermeyer barlangja. csak ez a va
lódi, a többi inkább rnűbútor, stilizált utánzat, "tökéletesebb" mint az
igazi... De ő nagyon büszke Volt mindre. A műveltsége ösztöneiből hiány
zott valami, A lakószobában csönd volt, meleg volt; magas gyertyák
égtek ódon-ezüst tartóiIkban; és cigarettaillat áradt, süteményillat. tea
illata Az asszony átölelte és megcsókolta őt, rajongva és szenvedélyesen,
de csaik úgy, akár egy szerapben. Kollányinak feltűnt, milyen túlfűtöt-



ten forr6, ideges a mindig túljA'tszott mdor. Kibontakozott 82. öle1éab&,
leült, maga elé húzta Olga esészéjét,

- Bocsáss meg, nagyon éhes vagyok- - Mielőtt a szája megtelt
volna, még odaszólt: - Cigaretta? Cígarettéd van-e számomra? A Lajos
tól veszek ugyan Honvédet; az van ne!k,i, de a Honvéd még nekem is
kopors6szeg; a .szívem megérezné, ha abból színék amennyit másból
szoktam; szívesen megfizetem, akár neked is; a fene hitte volna, hogy
ezek az őrültek ilyen sokáig ittmaradnak ...

A következő pillanatban már evett: Önuralommal és roppant élve
zettel. Még míndíg mázsás teste mínden ennivaló minden gramját telje
senmagához asszímílálta. Közben hallgatta a válaszokat, amiket Olga el
játszott neki.

- Cigarettám? Te őrült! Nekem ne volna? - Olga dús torka mín
den regiszterén végigjátszotta Adél kacagóáríáját a Denevérből. - f)n se
birom másképp, mínt cígarettával, nem is. merem számolni mennyível,
kezdek már berekedni, legalább háromszorannyírn van, mint arnennyi
bőven elég. hány dobozt akarsz, várj, most nem adok sokat, talán húsz
doboz Darlingot, hogy máskor is eljöjj, juj, milyen élvezet látni, mílyen
étvággyaJ és mílyen szépen eszel, nem akarnál-e idejönni hozzám, nines
nálam senki, csak a lány, pillanatnyilag kölcsönadtam valakinek a ház-,
ban, én nem is mentem le a pincébe, egész kényelmesen megvagyok ezen
a védett félemeleten, és rossz hogy egyedül vagyok ...

Igen szép hangja volt még míndíg, most agyoncigarettázott 'és fátyo
los. S a fekete tündöklés mögött a forgó, forró halálos örvény!

- Vendégek? - kérdezte ő diplomatikusan, hogy elterelje a sze
reptől. - Bárhová megvek, mindenhol zsúfoltak a barátaim. Igazában
Iványiékhoz készültem, ők is!

- Vendégek? - zengte Olga, most rekedt orgona. - Utoljára
Ilona volt nálam a fiával, Adámmal: úgy volt, hogy egyenest itt is ma
radnak; úgy jöttek, ámde alighogy leültek, Ilona ideges lett, tovább
mentek, nem is tudom míért és hol kötöttek ki ...

Kollányi fölneszelt. Ilona, K. D. özvegye nagyon tntellígsnsen volt
intuitív. Az azonnal kezdett tragikus színjátszás lett volna terhére ideges
lényének? Vagy talán valami más? O is valami veszélyérzetré ébredt
volna Olga körül?

Dörömböltele Lajos hozta az ötszáz Honvédet. s nem akarta Kollányi
tól elfogadni a pénzt; majd ostrom után, mondta, de Kollányi mégis rá
erőszakolt két százast, a többit ostrom után fizeti és felcihelődött.

- Azért haza kell néznem. Már elmehettek, akik igazoltattak. Majd
átjövök egyet-mást megbeszélni, ha nem is üldöznek ki a Iakásomból.
Csomagoltál nekem? Igazán kedves! Bs szalonna is van bennel

Olga most eldobta a színjátékot. Asszony lett, aki fél, aki szeretne
egy férfit tudni maga mellett.

- Azt hittem maradsz - mondta sötét szomorúsággal. - i Nem
tudom, mért mentek ti el tőlem mínd,

De nem tartóztatta. A kapualjban Lajos állt, agg-ódó házbeliekkel.
Az óriási szerelvényt - feketén, ijesztően az alkonyathan - most eg'é.
szen a ház elé tolatták Eltakarta a parlamentet. S kétoldalt. a rneldék
utcátkból még mindig ömlött az alkony vörös tüze. Erre visszament. .

- Olga - könyörgött - az én Iakésom ordas jégverem. Az ab
lakaim betörtek, csak a redónyök nem. Te megszoktad a kényelmet, jó,
ne hozzám gyere. Meg katonaszökevény is vagyok. Gyere Iványiékhoz l
Ok ugyan tele vannak üldözöttekkel, de szorítanak neked helyet, és ...
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Az asszony összetörten üldögélt, és nemet intett. Most látszott meg,
mí van a szerepjátszás alatt. Szomorúság, magány, neurózís: a fénylő

lomokhoz való ragaszkodás; érzékiség: az emlékekhez való ragaszkodás.
-'- Azt én nem bírnám ki. Annyi embert én. nem bÍTdk ki. Itt még

valahogy magamnál. Egyet. Legfeljebb kettőt-hármat. Több már remény
telen. - A szeme megszűJkült, szinte gonosz lett. - Meg mit gondolsz,
mi lenne mindezekkel itt? Amint kitenném a lábamat, mindent széthor
danának. Az életemet hordanák szét. Én vigyáztam mindenre, amit sze-
reztetn.·. .

Ez szemrehányás volt Kollányínak, hogy ő nem vigyázott. Mennyi
mindent elszórt! Csak egyre vigyázott. Az életére. - Olyan türelmes,
szívós életösztönnel, mint a katonalovak ott az Iskola utcában - gon
dolta ő. Olga tovább kérlelte.

- .... Nézd, még a gyűrűdre is vigyáztam ! Tudom, anyád nem
akarta, hogy a feleséged legyek, és akkor még szegény is voltam, és hány
felé kellett énekelnem. meg [átszanom Erdélyben, milyen inséges évek
voltak azok, sokszor lett volna szükségem pénzre, amit a gyűrűdért kí
náltak, de én. nem engedtem veszendőbe, ma is amikor [öttél, éppen ke
zet mostam és amikor ránéztem, rádgondoltam ...

- Ezek a szörnyű vagonok a ház előtt! -- gurult dühbe Kollányi.
- No, gyere!

- Ezek a vagonok napok óta itt állnak közel, aztán majd máshol
állnek- Te menj, menj szépen, látom haragszol, én nem haragszom, gyere
máskor. is - és a könnyei folytak, amikor megcsókolta a férfi arcát.
s azután mint valamísikoly: - Én mindent megbocsátottam!

Künn kialudt az irtózatos alkonyat. A környék nyugtalan vonulás
sal volt tele. Valami meglazult- A kutya se törődött vele a sötét utcák
ban és sikátorokban. Elment Iványiékhoz az Ostrom utcába.

IVÁNYINÉ szájaszéle fehér lett, amikor fönn a konyhán elmondta
mi van Olgával. Künn már ikezd6dött az éjszaka hangjátéka, az emberek
keltette dérgés- és villámlás; a Várból lőttek sorozatokat az ütegek. De
ők már rég nem törődtek vele. Az ablakokat kivitte a légnyomás, láda
deszkákkal voltak beszögezve. A tűzhelyen óriási lábasban főtt bableves.
A sarokban, egymásnak hátatfordítva, két illedelmes gyermek ült bilin.
A ruhaszárítön nedves gyerekruháIk. Etelszag, pelenkaszag. emberszag.
A vendégekkel együtt hét felnőtt és négy gyermek szorongott a modern
ház ikét kis' szebájában. Köztük két anya kisbabával. Az óvóhelyre nem
jártak le már, nem is lett volna hely nekik.

- El kell mennem Olgaért - mondta Iványi.
- Reménytelen - vélték végül együtt az asszony és Kollányi is.

Az asszony őt méregette, rezignáltan.
- Neked hogyan szeritunk helyet, LáSZJ1ó? Legalább ma éjszakára!

-És óriási hahota között elkezdték méregetni, hogy akárhol is akadna-e,
ahol lefektessék. Az előszobában két férfi is aludt a puszta földön; itt
nem fért volna el.

Dörömböltek az ajtón. Bartáné jött lihegve Kollányiért. Hogy men
jenha.za, egy hölgy már jó órája várja a lakásán. Azt mondta, fontos
ügyben!

- Vendéget kaptál te is - mondta Iványi. A feleségének csurogtak
a könnyei a nevetéstől.

- Ha nem fértek el, hozd el hozzánk!
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GYERTYAI azért voltak K'lllányiDaik és egy plalálkol6 csonk mellett
a Donáti utcából val6 lány várta. Az első pillanatban nem is ismerte fel
8 sovány fényben, amikor feláJil.t.
, - Nem volt szép, hogy meglépett - mondta az szemrehányóan.

- Többé-kevésbé kényszerltettek rá. De maga nagyon szívósnak
látszin(. Miben állhatnék rendelkezésére?

Az ágyúk újból dolgozni kezdtek B a mennyezetről pergett a vakolat.
- No gyeIiinGt - B a lány (lányos volt 11 modora a kietlenül és

bájtalanul biztos fellépése mögött is), iratokat vett elő. - Nos, azt
mondta, nincsenek iratai. Jobb lesz a biztonságát megőrizni. De nem
tudom az adatait. Azt látom, nem nős. '

, - A fenét! l!:n meg azt hittem, igazoltatni akar.
- A fenét! utánozta gúnyosan a lány. - Degyerü.nk az adatatval.

Tudom, hogy nem vág belénk semmiféle mennykő, de azért ez az egész
Itt ... hm, nem va1ami kedélyes!

- Ott maguk felé sem! Nem mondaná meg, kihez van szerenosém ?
Egyébként nagyon szeretem nólknél ezt amodort.

- Hármat kérdezett - állapitotta meg az száraz humorral. 
Nos, mí most a pineeműhelyben 1a1runk, meleg is, meg biztosabb. A vas
tag boltozat alatt alig halljuk a dörgést. A rézmetsző mühely egyébként
az .öcsémé, Megvan a techniik.aii felszerelésünk hozzá, hogy nyomtatva
I'lyokat hamísítsunk, hát afféle kis ellenállási központ vagyunk. Azért
ilyen a modorom, ment együtt nőttünk fel öcsémmel árván, ,a nagyné
ném nevelt. Tanárnő vagyok. A telefonkönyvből néztem ki a lakását
aztán hogy találkoztunk. No, várjon csak I Egy mínísaterelnökségí igazol
vány mindenféle katonai szolgálat alól mentesítí az írókat, hogy megma
radjanak. Szálas! aláírásával! Az j6 lesz? Meg van egy másik is.

Tíz PERC MÚLVA mégis le kellett menniök az óvóhelyre, mert
attól tartottak, hogy rájuk dől a ház. A píncelejáraton túl, a kis, Bartáné
támaszkodott a falhoz kalauzbundájában. Riszokálaroa kéklett a kormos
elsötétítő-fényben,

- Mért nincsenek a pincében? - szólt rájuk vastag, csinált han
gon, gorombán, Szemközt egy fiatal táboricsendőr dőlt a csupasz téglák
hoz, arcatlanul az el1enzóje árnyékában. M08t felriadt és mellén mírrt
türkiz ékszer, megvillant a kék fényben a szolgálati lánc. Közömbösen
engedte le őket a lépcsőkön, a másik vasajtó felé. Moot Kollányi egyéb
kénlt kényelmes - bár alapos - képzelete lendült száguldósan ma
gasba..

- Maga most a menyasszonyom. Az adatait gyorsan... - és vonta
tottan mentek lefelé. Két vasajtó, mindfkettö azorosra zárva, hogy fel
tartsa a ~yomást. Mögöttük két tábortcsendőr. Vétrül beengedték öket
az óvóhelyre. A betonon, apíszkos párában. elgyötört arccal két fásult
és borostás nyaldáncos kőzőtt, a házparancsnok állt itt, az egyik óvó
helyi elemlámpa vetett fakó fényt érzéketlen, de most lámsan megfe
szült bürokrata arcára. Az egyik várbeli mínísztérium segédhivataIánaIk
volt a főnöke. csak személytelenül és osak: az igazolványokon át kormá
nyozta a házat, eleve elhárítva ami szabálytalan és igy rostalva meg az
ötemeletes ház menekültekkel együtt jó háromszáz lakóját. Tehát ,,ki
tűnő" légó- és házpamacsnok volt. Tőle áradtak a hirdetőtáblára a vo
nalozott és k:a1igrafáJt listák. Gondjai kiterjedtek az óvóhely elemlám
páinak kellő mennyiségű beszerzésére is. Most ittá1lt az egyiknek ref
lektorfényében, két géppísztolyos táboricsendőr közt, mert mindenért ö
volt felelős, mind a háromszáz emberért, ha valami nagy disznóság <akad
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az óvóhely öt a1a~ony termében, 8· többeket elvisznek, nyilván elvisziilt
őt is. Körötte arcok és árnyékok s szürke fények. Az arca kemény volt
és tárgyilagos. Gyorsan adott felvilágosítást, Kollányira nézett aggódva,
de magát feltette mi lesz, ha a december elején hamisított igazolvány
nem lesz j6 annak a csizmás, árpád-karszalagos, sebhelyes areú civil fia
talembernek, meg annak a magasrangú tábori-csendőrtísztnek,a~i igazol
tatott? O talán le van fedezve, írás-írás. De ha nem jó ... Elfordította
megviselt arcát. Ok ketten megálltak a várakozó csoportokban, Rossz
redőjű utálkozó vonások; a táboricsendőr-alezredes állt elébük, a lányt
kérdezte meg először: - Hát magla ki? - Kollányi felelt helyette: ;

- A menyasszonyom! Meglátogatott a Donátí utcából.
- No lám! De most Ön érdekesebb. Egy elveszett és megkerült fiú.

Az ígazolványait!
Kényszeredett arcot vágott, amikor meglátta a miniszterelnöki pa

pírt, megnézte az aláírást; de hát az hibátlan volt, cssk mikroszkórroal
sokáig vizsgálva lehetett volna megállapítani, hogy rézmetszetnyomat.
A többi papír nem is érdekelte, a lányéit fogta, de KolJányit kérdezte és
azokból ellenőrizte a válaszokat: neve, anyja neve,hányban született,
hol a lakása. Mindenre hibátlan választ adott. A mögötte álldogáló fj.a,.
talember odaszólt nekíikényelmesen, megvetően: .

- Nem érdekesek. Tovább! - Az alezredes azért tüntetően felie
gyezte Kollányi nevét. - Megnézzük a míníszterelnökségen, szereuel-e
a név az eredeti listán... - és megtörölte verejtékes arcát. Mindenki
tudta, hogy handabandázás. A Sándor-palota már nem volt több-é. A
nyakláncaikkal elvonulók rnögött a házparancsnok Kollányi felé fordította
elgyötört arcát és megjelent rajta valami emberi vonás.

Négy-öt perc múlva áttörte magát hozzájuk, pár sz6t váltani az író
val. A pince megremegett valami távoli robbanástól. Arról jött. Kollányi
jól tudta, ez az. Elsápadt és a kérdésre, rosszul van-e, osak inteni tu
dott, igen, vigyék fel. De nem mert vele menní sem más - elvégre
menyasszonya!

Négv-öt dörrenés rázta meg a házat. Légnyomás nem volt, csak az
udvar fölöttvi1lámlott vörösen. - Harminckét vagon lőszer robbant
föl most a Dunaparton - mondotta Kollányi ésrosszul lett. Nem, nem
Olgát sajnálta. Az életösztön erősebb annál. Arra gondolt, hogy most ó
is ott lehetne s talán az éjszaka varázsaival eltelt asszonví test mellől

robbanna át a mésvílágra. Aztán végső dörgés, iszonyú rooogással. Vége
volt. Az ég egy darabig még tüzesen világított. A lány szílárdan, erélye
sen tartotta, míg hányt.

MAR NYAR VOLT, amikor a földfúró- és kőbontógépek nekiálltak
a hirhedten tragikus épület romjainak s hogy felleljék a halottakat is.
László és Márta, akik akkor már réz házasok voltak, elmentek hátha
megtalálják és felismerik valamirőlOlgát, Lajos, az egyetlen, aki élve
maradt a ház lakói közül, azt állította, hogy Olga lent volt a pincében a
robbanáskor. Iszonyú bombázás volt, de nem a ház volt célba véve, ha
nem egy tőle távolabb működő üteg. Nem is tulsó partról val6 lövedék
robbantotta föl, - rakodás közben zuhant le egy láda ezv teherautóról.
Hat detonáció egymás után, az utolsó a legnagyobb, mondták a környék
beliek.

Lajos úgy menekült meg, hogy felment a padlásalatti mosókonvha
tanyájára valakinek cigarettát lehozni. Ott motozott zseblámpájával.
Megrepedtek és szétnyíltak a falak, a mosókonyha betonpadlóján a har
madik házba dobta a robbanás. A padlódarabott átszakította a cserepe-

416



ket és gerendákat, .:..... lezuhant. Nyilván ott törte össze ballábát, Elájult, '
de reggel magához tért, le tudott mászni két emeletet. Akkor ájult el
újból a fájdalmaktól, míkor észrevették és a segélyhelyen jött újra magá
hoz. Rendkívüli történet volt. De történtek rendkívüliebbek is. Ebben az
időben: mindenkivel.

így László és Márta története - nekik maguknak ez volt a legrend
kívülibb!

- Akkor. szeréttem beléd -'- mondta Márta - amikor elfeledted
s újra megkérdezted a nevemet. Annyira emberi volt.

- :ltn korábban. Mealáttalak a Donátí utcában. Th rájöttem, értsd
meg; ráiöttem, hogy mindig téged szerettelek. Még akkor is, amikor nem
is ismertelek! Ennél korábbi dátumot remélem nem tudsz mondani?

- Ez ugv,an szerntelenséz'l - vélte Márta - nem adni nekem'
módot, hozv visszafelé licitáliak. De ha azt akarod mondaní, hogy mín
dig szerettél, hát nem bánom!

- Mindig! - szólt László. Gvörgv, Márta öccse, nevet rajtuk. :es
ha akkor lelőttelek volna? - Márta legyintett: diadalmasan. - Nem is
volt revolvered!

Elmentek és ősszeházasodtak ia legelső napon, amikor lehetett, L!l az
ifiú asszonv olyan volt. mint aki amióta csakaz eszét tudja, mindiq Kol-'
Iánvi felesége volt. Amikor kimentek a ház romiaíhoz.: úg-y érezték min
día házasok voltak, arnióta idő van. Az idő persze házasságukkal kezdö-:
dött. Valóiában fiatal házasok voltak, mínden napjuk tele szenzációval
és mézes felfedezésekkel. .

Ha oéldául feles6p'e nevetett, az nem történt másként, mint elrnoso
lvodott ÁS utána röviden, szinte szárazon felkacagott és újra mosolvsrott,
Npm kellett végigénekelníe éi Denevér kaoagó-áriáját ; csak úg-y sütött
belőle a derű; a napfény a szemén, zöld tó vizén, míg férje körül tett
vett hangtalanul.

Vazv egyszer például Márta tréfásan úgy szólította: ,.Gyöngvöm
Violám!" Kiesúszott belőle. csak Úgy: minden szándék nélkül. :es elcso
dálkozott. mennyire elragadta a férfit, aki közben úíra száztíz kiló lett
és .ettől kp7.rlve Ó"''\tOMn igvekp7.ptt felesécétől Iezalább kétnaponként
valóságzal kizsarolní ezt a mezszólítást. hozv elragadtatással hattsa nyakát
az i!;m alá. Azt /to"riolta. hogy ő valakinek a "Gyön,gye-Violája", meg
b"'1"litott.a és engerlelme.<;.<;é tette. úg-y hatott rá, akár a héber varázsló a
Gólemre! A felesége tudta ezt és nem koptatta el a bűvölet szavát. Ha el
hanezntt, a férfi azonnal átnvalábolta, térdére ültette és elkezdte" be
cézni. Hogy mi volt az oka a megszólítás varázshatalmának, egyikük se
kutatta.

Márta, amikor a térdén ült, míndíz újra és újra elcsodálkozott a
férfi kolosszális méretein. Mérezette a vállát, a karja vastagságát s rop
pant nyakát. Megbotránkozva é,c; szontvolódva mondta, hogy ez borzal
mas, és ő nem is sei tette, hogy férje ilyen. - Ha tudtam volna. ezt, nem
jöttem volna hozzád! - ezt mondta, de ez vvalójában az ellenkezőjét

jelentette. Ilyenkor férje azonnal-és hevesen elkezdte faggatni, és meg
állapították, hogy akkor lett beléle szerelmes, míkor vaz első könyvét
olvasta és még nem is álmodott róla, hogy mezísmerkednek, És izgatot
tan taglalták, mi lett volna, ha László nem akkor indul: ha az az a.sz-,
szony és nem akkor kap hírt; ha ő nem kíséri el; ha eszébe jut és beví..
szi Iványiékhoz ; ha amint mondja, mindjárt visszafordul; ha Márta nincs
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künn éppen a kapuban; ha ő nem avatkozik közbe; ha László ottmarad
OJgánál; ha Márta még akkor délután nem keresi fel Lászlót; ha Bar
táné nem találja ott Iványiéknál ... Mindez úgy tűnt fel: csodálatos voll
László ilyenkor mindig összehasonlítette saját méreteit a felesége töré
keny, majdnem tökéletes elefántosont-szépségével. - Míndez nekem
volt szánva! - s elkezdte dédelgetní, az pedig boldogan dorombolt a
roppant karok között,

Harmincöt éves volt, korban is hozzáillő negyvenötéves férjéhez, 
osonthéjú gyümölcs, belől tele egy vérbélű narancs illatával és édességé
vel. Persze ő is ember volt. Ha nem is tökéletes. A gúnyt például nem
birta semmilyen formában. Még csak tréfából sem. A férje első ugratá
sain elkomorult, mély lett oa hangja és két-három perc múlva már min
den további nélkül komolyan és keservesen csak elsírta magát és hosz
szan zokogott, olyan halálos boldogtalanul, hogy végül iki kellett kísér
letezni rajta, mík azok, amik bántják, hogy messze ívböl kikerüljőn mín
dent,

Nem cigarettázott - sem Ő, sem az öccse, - és utálta a dohány
szagot, pedig az ötszáz Honvédet el kellett neki szívnía és időnként nem
akadt más. - Borzalmas, milyen dohányszagú vagyI - ikiáltott dühösen,
és három lépésnél Illem ment közelebb hozzá lés őszintén tombolt, ha
ilyenkor akarta megölelni- Nem volt mást tenni, mérsékelní, hogy mit és
mennyit szív. Márta még a ruhátból 'ís fintorgatva szeH.őztette iki a do
hányfüstöt és bekergette a dolgozószobájába, amikor rágyújtott. - Ezek
olyan tapintatlan agglegényszokásdk - kiáltott fel haraggal. Th László
leszekott arról, hogy az egyik cigarettáról gyújtson a másikra. Szem
fehérjétől lassanként eltisztult a nikotin sárgasága: hangszálai és torok
mirígyei kdtísztultak a gyu11adtságukból, a lakásból eltúnt a padlótól cl

mennyezetig gomolygó vastag füst. A dolgozószobája az más volt - az
a saját uralkodási területe Lászlónak. Márla csöndben kinyitotta az ajtó1:
és tüsszögve-fíntorogva akár egy ikényes macska, megállt a küszöbön. 
Tessék kérem most ebédelni jönni! - és László azonnal abbahagyta az
írást és bevonulta fürdőszobába,

Tudta, hogy a felesége imádja a képzeletet, mert neki az nincsen.
Viszont az asszonynek idegtelen nyugalma jót tett neki. Márta meglepőerr

jól tűrte el ennek a képzeletnek hullámzásait, krízíseit, még azt is, hogy
a férje ilyenkor csapkodott, ordított és üvöltött. Egyáltalában nem vette
tragikusan, sőt ilyenkor elégedett és büszke arccal járt-kelt, - a férje
dolgozik a maga módján, ikényelmesen, látszólag piszmogva, de alaposan
és azonnal dühöng, ha képzelete elé akadály kerül! Amint megoldotta
leesillapult- A felesége nem faggatta őt a részletekről. Ez azonban türe
lemből és a férje képességei iránti tiszteletből fakadt. Normális kis író
feleség volt és egészben véve bűvölő és gyönyörű csoda. Asszony! A férje
néha azt hitte,álmodja az egészet és ilyenkor kétségbeesve fölkelt sür
gősen meggyőződni, hogy nincs igy. Kiment a konyhába, átnyalábolta és
elárasztotta viharos, dühöngő és dünnyögő örömével. Az asszony ilyen
kor boldogan fogadta cigarettaszagní dédelgetéseit.

EZ VOLT KOLLANYI - gondozott, elegáns, kényelmes és roppant
jelenség - ,aki azon a nyári napon megjelent la Vitéz utcai háznál, ahol
Lajos fogadta. Más hozzátartozók is odagyűltek. A ikőbontógépek már
feltárMik a pincét, ahol - egészen bizonyosnak látszott - Olga is el
pusztult, mert a 1a!kás bútorszilánkjai között semmiféle maradványt nem
találtak. Ezekhez a szilánkokhoz ragaszkodott szegény az élete árán is.
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A csontréteghez értek s a hivatalos megbízottak:kal együtt elkezdték
. agnoszkální a hozzátartozók. A betonpince legbensőbb zugában húzhatta
meg magát neurótikus elkülönültségben Olga, mikor rájuk szakadt mind
az öt emelet. Nem volt meg belőle más, mínt esonkszilánkok és csodák
csodája az egyik ujjcson ton Kollányi gyűrűje, sértetlenül. Lajos is bizo
nyította, hogy őtőle kapta; többször említette, A bizottság nem teketó
riázott, Kollányi aláírt pár sort és megkapta a gyűrűt, egyébként is őt

tekintették az egyetlen hozzátartozónak. Megdöbbent, míkor a felesége
fe1húzta a gyűrűt.

- En nem félek - szólt megátalkodott és egész idegtelen nyuga
lommal - most kaptam meg az anyád gyűrűjét, az ifjú.ságodét; ez én
nekem volt szánva. Hozzám került az élet, a szerelem és halál kerülöln
és vak tárnám át. Az enyém!

Kevélyen állt és nevetett. A napfény szeborrá rajzolta alakját és
derekának enyhe ívét, A gyermeküket vártal

•

RADNOTI MIKLOS UTCA

Nem ~örtet utcád, mint a meghtvatlan,
gtgJS vendég az első hely után,
megbújt ide, Zugl6 tövébe halkan,
és néhány kertes házb61 áll c&upán.

Neon sem ég hamis káprázatával,
neved táblája így húbben ragyog,
a házak közt versed zenéj ~ szárnyal,
Ut ébrednek a pesti hajnalok.

Kicsinyke út, néhány lépés a hossza;
igy hirdeti esküd, emlékedet:
verő szívünket többé ki ne oltlIa
halálod: az erőltetett menet.

Kertről, hol fintort vág a parki törpe,
árulkodik a lécek közti rés,
8 bár otthonodb61 úztek el örökre,
itt, költő, hidd el, otthonodba térsz.

Mint négyszög járókában csöppnyi gyermek,
a 'házak utcád mindkét oldalán
a kertközépen ártatlan pihennek,
8 napoznak pőrén, gyermek - tétovdn.

Utcád végére ért:m, s merre innen?
Galllktikiit nem zár szűkös határ,
nézd, hinta leng, s a gyermek büszke ívben
kéklő utadra bizton rátalál .••

Szabó Géza
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