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Ez a pince, ahol lakom, csöndes, akár a templom, s jó mély. Tizenegy
faléposőből áll a lejárata, sötét is egy keveset, sőt a levegő is dohos ben
ne, hiába hagyom nyitva az ajtót, mindezek ellenére azonban sok mindent
meg lehet látni belőle. A falai barátságtalanul szürkék s az ablaka hason
lít a börtönéhez, hanem azért jól látom én innét, hogy nem eléggé szere
tik egymást az emberek. Nem. Innét nézve rögtön kitetszik, hogy nagyon
furcsa törvényeik vannak, melyek hatalmasabbak náluknál, jóllehet ők

csinálták őket. Nem eléggé szeretik egymást az emberek. Érdekesek a
bajlódásaik s érdekes a butaságuk, mellyel kínozzák egymást. Rendes la
kásaik vannak, délben ebédelnek, este vacsorához szegnek kenyeret, puha
toll van a vánkosaíkban, napfény éri az arcukat és levegő, látnak lepkét,
bogarat és fecskéket, szemükbe csurran a felhők puhasága, van templo
muk, gyóntatószékük. vannak imádságaik és énekeik és mégis míndez
hiába van, nem nevel rajtuk semmit. Csak fenekedve néznek egymásra s
ahelyett, hogy segítenének. egymás rovására élnek.

A szemben lévő ház első emeletéről például elköltözött aszobaúr.
Egy hónapja már üres a szoba, látom, állandóan nyitva van az ablak s
a szél pöffeszkedőre duzzasztja a tüllfüggönyöket; nem lakik a szebában
senkisem. Olyan ez a nyitott ablak, mintha kihalt volna mögüle valaki,
pedig ,a szobaúr költözött el. Nem nagy dolog ez, de ismertem, mert az
őszön, hogy ideköltözött, én vittem fel a kofferjét az emeletre. Támasz
tottam a pinceajtó mellett a falat, mikor taxin megérkezett s odakiál
tott nekem hetykén:

- Nem vinnéd fel a escmagom az első emeletre? Hóryéknál lakom,
a hatos szám alatt.

Mosolyognom kellett a hetykeségén, hogy ígyegyszerűen csak Iete
gezett, holott nem lehetett idősebb nálam, sőt okosebb és magasabbrendű

sem, valami gyárban volt tisztviselő, azt se tudta, ki vagyok s ha megkér
deztem volna tőle, hogy mire ilyen kegyetlenül büszke, torkán akadt vol
na a szó és nem talált volna magában egyetlenegy olyan dolgot sem, ami
re méltán büszke lehet. Mert ember kevés jár a földön. Hanem éppen
szelíd hangulatban voltam, megmarkoltarn hát a kofferjét s szépen fel
ballagtam vele. Még jól is esett. Az izmaim is éltek egy kicsit, meg jól
esik az embernek, ha bármihez hozzáérhet anélkül, hogy kisebbnek érez
né magát míatta, vagy bepiszkolódnék tőle.

Egy lány nyitott ajtót s azt mondta:
- Tessék letenni a csomagot.
Barna szeme volt, barna haja IS alaposan kidolgozott kezei. Jól meg-

dolgozhatott a megélhetéséért.
- A szobaúr holmija?
- Igen.
Elvette, bevitte a szobába, üvegbe vizet eresztett, tálcára tett, po

harat tisztított melléje s azt is bevitte a szebaúrnak. Álltam a konyhá
ban s pillanat múlva megjött a hetyke hivatalnok.

- Nos, nem volt nehéz ?
Mosolyogtam.
- Nem. Az ember megszokja, hogy mindig olyasmiket cipel, amit

mások nem bírnak.
- Haha, filozófus - nézett rám a jszobaúr, - Angyalföldön is

terem filozófia? Fogja.
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Rendesen megfizetett. Nagyon úrnak akart látszani.
A lány kijött, kisimította a kötényét. Valami mindeneslány volt, de

jobbfajta. Először rokonnak gondoltam, olyan elhalt testvér gyermeké
nek, akit külszínre kegyeletből, valójában azonban a munkájáért tarta
nak a rokonok. De cselédlány volt, látszott az alázatából. Faluról elsza
kadt cseléd, aki állandóarn retteg, hogy el ne törjön egy tányér s aki iga
zán mindennek ki van téve a világon és senkinek eszébe nem jut, hogy az
élethez például neki is éppoly joga V3n, mint másnak és hogya tenye
rében neki is csöndes álmodasok bújnak meg, ha este lefekszik.

- Tiszta vizet tettem - mondta a szebaúrnak. - A lavórban is
tiszta víz van, ha esetleg rnosakodni tetszik. A nagyságos asszonyék nin
csenek idehaza.

A szobaúr bement IS annyit mondtarn:
- Jónapot.
A polcon ragyogóra dörzsölt alumíniumedények sorakoztak, a spar

herd csillogott s a stokedli lapja sárgán tiszta volt a súrolástól. A moso
gatódézsa le volt terítve s a kefe kint szaradt az ablak párkányán,

- Mi a neve? - kérdeztem a lánytól.
- Teréz - rnondta elmosolyodás nélkül. - Tera.
A szeme sarkára esett a napsütés s a haját egyszerűen hátrasimí

totta. Két cserép muskátli volt a kefe mellett az ablakban s lent az ud
var másik felében egyik földszinti ablakban borotválkozott Pgy fiatal
ember.

- Jó munkát!
Elmentem. Mindössze ennyit beszélgettünk.
Ez az őszön volt, úgy október elején, pontosan október elsején, hisz

az albérlők rendesen elsején vagy tizenötödikén költözködnek. Itt-ott még
igen jó melegen sütött a napocska s olyan ökörnyálcsapatok utaztak a
házak felett, mint egy karaván. Volt, amelyik elakadt a kéményekben
vagy az antennalécekben s ez úgy nyúlt a többi utan, tövevel a moz
dulatlansághoz tapadva e hullámzódva a szélben, mint egy elakadt lélek.

Jött aztán a november, kihült a pincém s a levegő, ahogya suszter
asztal folé hajoltam, vetvén a betúket, kezdte harapdalni a hátamat, mint
a vízben a halak. Tél lett bizony, az idő szekere elhozta rendesen. nagy
csengés-bongással s magam voltam a pincében, mert Gyopár - vérmér
gezés miatt amputálták az egyik lábát - pedig dc drága pajtasom volt,
még szeptemberben hóna alá vette egy reggel a mankót sitthagyott,
hogy terhemre ne legyen most már. Magam voltam hát, Hordtam az a8Z
talostól a forgácsot ellenmunkáért, begyújtottam a kis kalyhámba és
sokat énekeltem, hogy ne legyek olyan egyedül. Mert az ének a legjobb
társa az embernek s meg lehet figyelni, hogy minden magányos ember
énekel. Bizony, a szél megkereste az én ablakomat és ajtóm at 1S, alapo
san megdörömbölt rajtuk, s órákhosszáig elhallgattam, ammt a kárme
Iiták templomtornyával párbajozott. Csak úgy sikított és vágta, mint a
penge.

Sokat olvastam bibliát a télben s a lágy és tiszta sorokkal elbékél
ten barátkoztam.

Faragtam apró holmikat is fából, mer t sok dén) időm vol, s a fara
gás békességet ad még az éhség ellen is.

Sokat néztem a parazsat, mert a légvonatban izzó p:Wá7S egész világ.
Sokat néztem a falat, mert a szürke fal a magányos ember térképe,

színháza és rajzpapírja.
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És sokat foltoztam a ruháimat, mert az élet nincsen meg foltozás
nélkül s az apró gesztusok a magányos ernber altatója.

így jött el a tavasz, mint ahogy minden esztendőben eljön, szegényre
és gazdagra, albárlőre és pincelakóra egyaránt, nem nézvén a rangot.

A télben sokszor láttam a hetyke szobaurat, amint megjött a híva
talából, vagy esténként szmokingban mulatságba ment. Igazán mondom,
nem írígyeltem soha egy percre se, mert a szemeiben sohase láttam sem
miféle alázatot.

A lányt is láttam, amint reggel bevásárolt és délutánonként gya
korta .2 szerieshez szaladt. Éltek, futottak, dolgoztak és pihentek; minden
ki ember volt körülöttem s ha elfelejtettem, hogy mielőtt elvonultak itt
előttem, spionkodtak, csaltak, irigyek voltak és gyalázatosak, egymás el
len törtek és ártottak egymásnak, szerettem őket és vígasztalás voltak
nekem. Az arcuk, a szemük, a 'Szájuk és a mozdulataik. Mert bármeny
nyire igyekeztek is, nem tudták egészen legyilkolni magukról, hogy va
lamikor gyermekek voltak.

Hát kitavaszodott. Februárban már csorogtak a tetők, a falak ára
dásba fogtak s a szél füttyében volt már valamí lehelet. S mi kell az em
bernek? A lehelet jósága. Március lett, József-nap után megindultak a'
virágszagok s áprilisban betörtek a városba a pihés virágbébiták is. Tele
lett nyitott tenyérrel a világ s a nap aranytojásokat potyogtatott a föld
re, mint egy borzas kotlós. Szép volt minden, nagyokat csavarogtam s
örültem a testem és lelkem békéjének.

Hanem a szobaúr elköltözött. - Aprilis tizenötödikén délután le
jött s mert megint a falat támasztottam, megkiáltott.

- Nem hoznád le a csomagomat? Kőltözködöm.Hóryéknál lakom, a
hatos szám alatt.

- Nem! - mondtam. - Most éppen nincs kedvem hozzá.
Nagyon jól sütött a nap, nem esett volna jól megmozdulni, így hát

visszament a szobaúr s a lány hozta le utána a csomagját. A Tera. Le
hozta, letette a kapu alatt s míg a szobaúr taxiért ment, ott állt mellette,
hogy senki .el ne vigye. Éppen olyan volt, rnint az ősszel, semmit se vál
tozott. Csöndes, zárt alkalmazkodásba formálódott egyszerű lányarc. A
szobaúr megjött a taxival, feltették a csomagot, megvesződteik:vele s amí
ker készen voltak, azt mondta a lány:

- Istennek ajánlom.
Aztán lesimította a kötényét s felmen t.
Ennek egy hónapja lehet. Egy hónap óta üres a szeba s úgy pöf

feszkednek az ablakban a függönyök s olyannak látom ezt, rnint mikor
még odahaza gyerek voltam. Örülök neki.

Szombaton este lejött Tera az emeletről s kilépett a kapun az ut
cára. Ünneplőben volt, a feje szépen bekötve, ruhája rendes, "kezében kis
koffer: a motyój a. Mint aki utazni készül. Semmi külöriös nem volt az
arcán, Egyszerű volt és csöndes, a legkisebb emóció se volt rajta. Ültem
kint a székemen s néztem. Megigazitotta a kendőjét s elindult balra, ki
a Váci út felé. Csöndesen rnent, mint az egyszerű emberek, akik nem akar
nak betoppanni a világba. Mint egy hétköznap. Fél kilenc volt. Egészen
különös, hogy én is elindultam. Bevittem a székemet, bezártam az ajtót,
s elindultam ténferegve, mint ·egy suszterlegény,

A Tera ment. ment a Vád úton, a baloldalon, le Újpest felé. Csön
desen lóbálódott kezében a kis koffer s a szürkületben olyan volt, mintha
új helyre k öltözködnék, új konyhába, új alumíniumedényeik közé. A
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cselédkönyvével a hóna alatt. Jó messze, a gyárak alatt, az egyik utcánál
befordult balra, a Duna felé s tovább rótta a port. A Váci út csak úgy
hörgött az autóktól. A trafikban bélyeget vett, ráragasztotta egy levelező

lapra s egy ládánál feladta. Lassan elfogytak a házak és szabad helyre
értünk. Tem nem nérett se jobbra, se balra, csak ment, Ment, mint aki
nek helye van, ahová megyen. Kiért a partra, letette a ikofferjét, leve
tette a kendőjét. Megállt. Keresztett vetett, ránézett az alkonyattól égő

égre s mozogní kezdett a szája. A haja szépen hátra volt sírnírva. Aztán
leült, levetette a cipőjét és odatette a kofferje mellé. Kivette nyakából a
kis ezüst érmét, azt is odatette a kofferre. Aztán a melléhez nyúlt átvál
tozott arccal, végigsimított magán s elindult a víznek oly nyugodtan,
míntha át akarna gázolni rajta. Mintha a színén aikarna járni harisnyás,
paraszti és szomorú lábaival. Mint a lélek. Az arca ég felé, mintha ál
dozna,

- Mit akarsz ? - szólok neki egész iközelről, mert beértem. -
.Messze a part és ... ejnye, mit akartál már, te leány?

Megáll, meg se rezdül és azt mondja:
- Tessék.
Aluszik, alva jár, csak megszokta, hogya parancsot fogadja. Az ar

'oa belülről fényes s az elhatározás olyan egyenes benne, mint a sugár,
Mekíkora ereje van !

- Csönd! - mondom neki. - Gyere el és fogd meg a kezemet.
Nyújtern neki, megfogja, leülünk. Az este csöndes és mély, az ég

.alacsonyabbra ereszkedik s a Duna folyik alábunknál hangtalalanul,
míntha nem is anyag lenne. Ülünk ott. Keze a kezemben van s mind a
kettőnlk keze a porban. A por meleg a naptól, de az aljáról már oson a
hűvösség. A nyírfák szaga kiárad a ikérgekből és szinte nyirkos lesz tőle

a hajunk. Madarak pityegnek s úgy tetszik, mintha éreznénk a világ
mindenség iszonyú rohanását, Félórák múlnak anélkül, hogy szólanánk
egymáshoz. Lassan besötétedik, az este megérinti a világot és megáldja
magának. Fények gyúlnak és átsurrannak a vízen. A sziget körül csen
getnek valahol a propellernek.

- Nos ? - mondom sokára,
A végtelenségen átsuhan a béke és köpönyegbe húzza a fákat. Ke-

zünk a porban s fejünk az égben. A sötétség milliárd atomja sustorog,
- Nos?
Kis csönd.
- Gyerekem lesz.
Olyan nagy az este osöndje, hogy a víz zaja színte zene. Halljuk:

most úgy csobban, mint az üveg, most, mint a réz és most, minc a ha
rangötvözet. Ha soká hallgatja az ember, melódiája van, távoli koncert
és a csillagfény sziszegi a szopránt hozzá. A csillagfény, ami talán míl
lió esztendeje indult el és most ideért. Minden pillanatban új és új su
garak Végtelen öble van laz éjszakának s az egész világ olyan csak benne,
mint egy kis kikötött hajó.

Felállunk. fogjuk egymás kezét 8- testben hűvösen vagyunk, mint a
ialevelek.

- Gyere - mondom csöndesen. - Nem szabad halállal meg
gyalázni ezt . .. - és körülmutatok a végtelen csöndben - és ezt. .. 
és magunkra ezeretnék mutatni, de a lelket csak lehelem és nem tudom
megfogni - amit kilélegzel és amit magadba szívsz ... ami a szemed
ben a látás és ami ...
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Nem tudom neiki megmondani. S elindulunik.
- Gyere - mondom -, nálarn két ágy van s majd csak Iesa

valahogy.
És hazaviszem.
Ez tegnap volt, szombaton, ma vasárnap van, délután öt óra. Ez az

utca, ahol lakom, úgy fekszik, hogy a nap ilyenkor már nem süt bele, a
falak szürke reflexet vetnek s a pincében már homályosodik a világosság.
A Fóthy-út sarkán kocsma van, ott isznak és énekelnek az emberek,
én itt az asztal mellett ülök s Tera tesz-vesz és rendezget a lim-lomok kö
zött. A Gyopár ágyában aluszik s ahogy itt nézem, oly furcsa elgon
dolnom, hogy gyermek születík majd ezek között az ócska bútorok kö
zött. Gyermeke lesz egy nőnek itt nálam, aki senkim és semmim, nem a
húgom, nem a feleségem, osak egy embertársam, akit, lélekkel érintettem
csak, de akahez mint férfi soha hozzá nem értem. Gyereke lesz egy idegen
nőnek az én bútoraim között, az én életem mellett s engem semmi más
nem köt hozzá, csak az, hogy ember vagyok. Még nem is tudom, ho
gyan lesz, mit csinálok majd, miből élünk, mig a gyermek a világra jön
B meddig tart míndez, rnert azt se tudom egyelőre, Illennyit ikell még
várni rá, de vállaltam s most már nem lehet kitérni és nem is akarok,
Mosolyognom kell ezen a furcsa szituáción s elképzelek egy újszülött
gyereket nagy fejjel és húsos kis lábakkal, Ugyan már, milyen furcsa ez!
Nézem a lányt - milyen csinos és egészséges - amint tesz-vesz, haj
ladozik, a ruha kiadja a formáit, agyarrira szalad tőle a vérem s már
készülök felállni, hogy - eh, mit! - magamhoz kapom és kiveszem
a részem belőle, hanem mégis mást gondolok, fogom az üveget s mert van
némi pénzem, atmegyek a kocsmába és bort hozok neki, mert még itt
ott megdidereg a tegnapi elhatározás szorítása után. Bort hozok, töltök
neki IS mig lassan iszogatja, megszidom magam az előbbi gondolatért IS

az jut eszembe, hogy ez a pince milyen mély, tizenegy lépcsőből áll a
lejárata, igy estefelé sötét is, sőt a levegő is dohos benne, a falai ba
rátságtalanul szürkék s az ablaka hasonlit a börtönéhez s mégis milyen
messze el lehet látni belőle.

VALAKI

V/Jlaki hangja a fákba fonódva
(Ha a lián szakad madárraj rebben)
Elérek-e apartokig ?
Nem jár a láb a zörgő falevélben

Itt valamikor visszatérne az óra
Szembeszállva kettőnk titkaival
Most látom csak nem vagyok semmi
És nekem minden ismeretlen

Itt valaki nem ismeri az órajárást
Az értelem virágán elhamvadt eget
Most hallom a semmi jólismert hangjait

Frigy a titokkal
Elkerülhetetlen

Alberti István


