
A GYILKOS írta Poór Bernát

Az orvosnak a maga szempontjából nyílván igaza volt, amikor azt
mondta, hogy jobb lenne, ha most nem gondolnék rá, de előbb-utóbb

mégis csak le kell számolnom a múltammal.
Itt kedvesek hozzám valamennyien, jók és figyelmesek. A fiatal dok

tor? Hát igen, a fiatal doktor; éppen olyan, mint ő volt akkor. Haja hul
lámos, tekintete veséig ható, szemöldöke busa, és ajkán, eléggé húsos aj
kán mindíg valami mosolyféle. Mint aki nagyon fiatal még, s nem ismeri
az életet. Vagy talán már nagyon is bölcs? Egyre megy. Egyszóval a dok
torka, akit én magamban mindig csak Zoltánnak becézek - pedig jól tu
dom: Istvánnak hívják -, szóval a doktorka is kedves. Kedves itt mín-

'denki. Neki tal~n még el tudnék mondani egyet s mást, de hátha ő sem
az, akinek gondolom, hiszen a külső megtéveszthet. Így hát csak egy em
ber tudja a titkomat, neki pedig nem szabad beszélnie róla, még csak rá
gondolnia sem. Ö parancsolta meg, verjem ki a fejemből az egészet. Egy
szer már mindent elmondottam, ne bolygassam a múltat.

De hát csakugyan elmondtam akkor mindent? S jól értette?
Mert nemcsak egyéni érzés, nem képzelődés csak - én valóban az

voltam, gyilkos. Persze talán nem a szó hétköznapi és megszokott értel
mében, de ahol a lelkeket lemérik, ott nagyon súlyosat nyom a latban az
én vétkem. A szembenézés még nem leszámolás. Itt ugyan azt tartják az
intézetben egyesek, a doktorka, sőt egy régi főorvos is erre hajlik, hogy
a szembenézés egyenlő a leszámolással. De az én vétkem mégsem csak
képzelődés, nem csak tudatalatti vádaskodás, hanem maga a bűn.

Bűn!

Erről is sok az elmélet, mégis megoldhatatlan marad. Csodálatos:
amíg másokon akarunk segíteni, addig minden úgy megy, mint a kari
kacsapás. Csak éppen ott mond csődöt a tudományunk, ahol magunkat
kell fölmentenünk a felelősség alól.

Pedig mindent megpróbáltam.
Végül most ide is eljöttem. Egyik injekció a másik után. Kétségtele

nül nyugodtabb vagyok. Most már nem félek attól, hogy megbolondulok.
Talán nem is megy az olyan könnyen. S talán nem is kell annyira félni
tőle! Nem, nem bolondulok meg, de azért szörnyű az az emlék.

Tulajdonképpen azt sem értem, miért jött most minden ilyen erősen

elő. Öt évvel a történtek után mindent meggyóntam. Vezekeltem is érte,
no nem a kirótt vezekléssel (az számba sem vehető l), hanem a magamra
szabott büntetéssel, ami sokkal súlyosabb volt. Akkor azt hittem, hogy
megnyugodtam. Évekig alig éreztem valamit. Nyugodtan tudtam rájuk
gondolni, ki-kijártam a temetőbe s elbeszélgettem velük. Semmi szemre
hányast sem éreztem már hangjukban. Miért is vetettek volna szememre
valamit is? Hiszen meggyász oltam Öket, sírjukat rendben tartottam, s
emléküket is szépen megtisztogattam. Talán éppen a tisztogatással volt
baj! Nagyon is fehérre mostam mindent. Akkor még nem éreztem, de az
utolsó két évben egyre nyomasztóbb teherként cipeltem magammal.

A doktorok könnyen beszélnek: a közeledő válságos kor, minden nő

átesik rajta, s ez nemcsak a szervezetben jelent zavarokat, hanem föl
borítja néha a lélek egyensúlyát is. Ha ilyen könnyű volna! Lehet, hogy
érzékenyebb lett az idegrendszerem, lehet, hogy mindenre jobban reagá
lok, ez azonban mit sem változtat a tényeken: önvádjaimnak van alapja,
mert mégis csak annyi, mintha megtettem volna.



***

Egyszer már alaposan és higgadtan végig kell gondolnom újra az egé
szet. Talán éppen most és éppen itt.

a ugyan megtiltotta, de az már régen volt. Meg különben is, ami
kor elváltunk, világosan éreztem, hogy addig úgysem szabadulhatok, amíg
teljesen le nem számoltam mindennel. S mikor ezt közöltem vele, mintha
beleegyezett volna. Megérezte szavaim mögött a végzetszerűséget ? Úgy
sem lehet másképp segíteni rajta! - gondolhatta. Nem szólt semmit sem,
csak megáldott.

Szembe kell néznem a múltammal. S most, amikor itt a doktorka s a
drága kis nővérke, amikor megerősítettek annyira, hogy talán nem kapok
megint sírógörcsöt az emlékezéstől, s nem esem össze eszméletlenül, rnint
amikor behoztak.

Hát igen, a doktorka és a nővérke jóvoltából érzem most elég erős

nek magam arra, hogy mindent végiggondoljak.
Csak a recés üvegen át szűrődik be némi fény a szobámba, az ügye

letes nővérke alakja most tűnt el az ajtónyílásban. Előbb beadta az utolsó
nyugtatót, megsimogatta arcomat, aztán elsuhant nesztelen járásával. Sí
mogató kezén érdekesen keveredett az egészen halvány szappanillat a
gyógyszerek szagával. Fehér köténye ragyogó tisztasággal vált el a kék
ruhácsk ától. Boldog lehet az a férfi, aki majd magáénak vallhatja ezt a
bájos kislányt.

Alig kell lehunynom a szemem, hogy lássak. A képek tisztán pereg
nek le előttem, mint a mozivásznon. Színesen, kavargó áradattal, mint
akkor, azon a nyáron, azon a Ieledhetetlenül szép nyáron ott lenn a Ba
laton partján ...

"Villók, koboidok kúsznak rá a tóra ..."
így mondta. S végignéztem a tó tükrén. Először azt hittem, hogya

badacsonyi bortól csillog a szeme, aztán rájöttem, hogy mindig így csil
log, amikor befelé néz. Természetesnek tartottam, hogy átölel, kissé ma
gához szorít anélkül, hogy rám tekintene. Máriát öleli, Máriát öleli! 
hadartam magamban, mint valami varázsigét, hogy csökkentsem a gyö
nyörűséget, ami megreszkettetett.

Mária a nővérem volt. Telt asszonyiságában sodró erő bujkált. Leg
jobban a férfiakon tudtam lemérni. Nem, nem volt szép. Szeme alatt
elmélyülő karikák, szája nagy, az egész arcon szabálytalanság. De élt,
vibrált ez az arc, különösen akkor elevenedett meg, ha bevilágította sötét
tekintete. Mert fényleni tudott Mária szeme. Fénylett és világított. Alak
ján az eljövendő évek bizonyára nagy rombolást visznek végbe, kissé hí
zásra hajlamos teltsége meglöttyed, s akkor vége a szépségnek, Most
azonban még tartotta magát, harmincnégy éves volt, kívánatos. Mi nők

kevésbé vesszük észre az effélét, de a férfiak mindenütt megfordultak
utána. S mindig azokat vonzotta, akik kiemelkedtek az átlagból. Nagy
szerelme Béla bácsi volt, a kiváló fizikus professzor, aki rokonságától
zaklatott napjait Máriához vitte el megpihenni. Özvegy volt már, de a
rokonság fogva tartotta. Leányai ügyes kézzel költötték el a Béla bácsihoz
még mindig elég tisztességes mennyiségben guruló pengőket. Az öreg úr
azonban makacs volt, szinte kisfiús mosolygással játszotta ki mindig éber
őreit, akik elsősorban Máriától akarták távoltartani. Pesten könnyebben
ment a játék, hiszen édes kis budai lakást rendezett be Máriának - de
itt a Balaton mellett nehéz volt mindig ürügyet találni a találkozásra.
Béla bácsi azonban kifogyhatatlan volt az ötletekben. Elhunyt felesége
emlékét úgy engesztelte meg, hogy sírjához kivitte Máriát, ott kérte meg



a kezét, színte a felesége beleegyezésével. Mária nem mondott mindjárt
igent, de úgy érezte Béla bácsin keresztül, hogy a halott feleség is kéri:
maradjon az özvegy mellett. Később, jóval később lett csak titokban hi
vatalosan is eljegyzett mátkája: az eljegyzést romantikus körülmények
kőzőtt kötötték meg a hegyek között. Szerelmük külön regény. De hát
engem akkor még nem érdekelt annyira, hogy minden mozzanatát végig
gondoljam. Bár tudtam, hogy Mária szereti Béla bácsit, de azt is éreztem,
hogy ez minden, csak nem szerelem. S azt is tudtam, hogy Mária fiatal
még', ani szeretne, s most ezt az életet éppen Zoltán mellett találja meg
a legjobban.

Különös hét volt ez.
Mirid a hárman összekerültünk : Mária noverem, Kati húgom és én.
S mindhárrnunknak akadt partnere; ha kissé elcsépelt is ez a kifeje-

zés, most ez a legmegfelelőbb. Katit János vitte csónakkirándulásokra.
Láttam, hogy sokat csókolóznak. Kati leánysága kivirult; kissé megkésett
leányság, hisz 26 éves múlt, de azért üde és kívánatos maradt, különösen
ezekben a napokban érett meg. Talán szép is volt. Édesanyánk mindig
benne látta a maga utódját, folytatását; a talpraesett háziasszonyt. Nem
féltettem Katit, tudtam, van benne annyi valóságérzés. hogy végleg ma
gához láncolja Jánost, mielőtt odaadná magát. Úgy látszott, megy mín
den a maga útján. Az én esetem Kálmánnal már sokkal bonyolultabb
volt. Talán nem is őt szerettem, hanem hűséges kutyaszemét, amely szem
üveg::, mögül mindig rámcsillogott, nyugodt mozdulatait s mindig okos
szavait. Ő volt az első ember, akin nem éreztem, hogy sajnál, amikor fe
lém közelit. Az egészségesek sosem tudják megérteni, milyen lealázó a
szánalom. Hármunk kőzül nekem volt a legszebb fejem - s ha csónakba
ültem, mindenki megfordult utánam. Kálmán anélkül, hogy valaha is
kértem volna rá - mindig olyan helyen tett partra, ahol senki sem lát
hatott bennünket. Ez a finomság tetszett benne a legjobban. Még sosem
csókoleztunk amúgy istenigazában, s úgy éreztem, hogy Kálmánnal nem
is lehet önfeledten csókolózni. Talán nem is érdemes, talán nem is szabad.
Hiszen egy pillanatig sem áltattam magam: Kálmán elmegy innen, en
gem is messzire szólít a kötelesség. Most összehozott bennünket a nyár
var.izsa, talán elég lesz annyira, hogy levelezzünk, talán arra is, hogy
néha-néha nagyritkán találkozzunk, de semmi több. Ez is sok. Régen le
mondtam én már arról, hogy férjhez mehessek. Az orvosok világosan
megmondták: nemcsak gyermekem nem lehet soha, hanem a házasélet is
veszedelmes számomra. Nem vagyok egészséges: a hüdés vagy valami
más tönkretette a derekamat, lábamat. Egyszóval nyomorék vagyok,
gyógyíthatatlanul nyomorék. S minden szempár szánalmat árult el, ami
kor vonaton, villamoson, autóbuszon megállott az arcomon, elgyönyörkö
dött benne - aztán riadtan visszavonult üregébe, ha a derekamra vagy
a Iábamra siklott. Kálmán szeme volt az első, amely úgy vette tudomásul
nyomorék-voltomat, mintha nem is látta volna. Természetesnek vette,
mint a szél játékát a vízen. Vagy mint a természet törvényeit. Ezt nem
tudtam elfeledni soha, ezt nem tudtam eléggé megköszönni neki.

Szerelern volt ez? Talán. Mindenesetre nem az a sodró vihar, amit
abban a pillanatban éreztem, amikor Zoltán átkarolt. Pedig tudtam, hogy
akkor is Máriára gondol, őt öleli. Mindegyre mondogattam is magamban.
Hiába! Mégis jól esett. S akkor örökre megirigyeltem Máriát, s rajta ke
resztül mindenkit, aki önfeledten dobhatja magát a szerelem karjaiba,
akinek nem kell félnie a következményektől, aki nem érzi folyton-foly
vást, hogy csak ideig-óráig tarthat az egész.
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Ellenállhatatlanul sodort valami Zoltán felé. Végzet, - szokták mon
dani. Hát ha van végzet, akkor ez az volt. "Égetett a vágy: csak egyszer,
csak egyetlen egyszer lehessek vele, mit bánom én, ha meghalok is ölelé
sében, csak egyszer feledkezhessem meg mindenről: erről a szomorú élet
ről, örök rabságról, nyomorék mivoltomról. Csak egyetlen egyszer, csak
ma éjszaka! Nem tudom, mi történt velem: minden [ózanságorn oda lett,
egész testem lázban égett, ajkam kicserepesedett, s szívem vadul dobo
gott: Zoltán, Zoltán, Zoltán !

Ö is megérezhetett valamit, mert váratlanul szájamon tapadt a szá
ja. Önfeledten adtam át magam a csók viharának. Soha többé ilyen csó
kot! Azt hittem, hogy abban a pillanatban megsemmisülök, zuhantam,
zuhantam, észbontó mélységek nyíltak alattam, s ha nem tart karjában,
talán elájulok.

Nem tudom, meddig tartott az egész.
Azt sem tudom, mennyit jelentett ez Zoltánnak, de talán akkor, ab

ban a pillanatban nem Máriára gondolt, mint az öleléskor. Akkor talán
én voltam nemcsak a karjában, hanem egy kicsit a szívében, vágyában is.
e is megérezhette bennem a végzetszerűséget, mert alig tudott kibonta
kozni az ölelésből, amikor megzavartak.

Fiatal pár ült mellénk a hajón. Kezük szorosan egybefonódott, s át
szellemült arccal fordultak a csillagok felé.

Nehéz volt fölocsúdnunk. Egész testem remegett.
A följáró gyéren világított keretében Mária jelent meg, karjára tá

maszkodva Béla bácsi.
Itt vagytok, gyerekek ?

- Itt.
- Csodálatos ez az éjszaka!
Mellém ült. Mária átható tekintete mindent meglátott: előbb rajtam

siklott végig, aztán Zoltánon; eleinte kissé nyugtalan, kutató repdesés
sei, aztán határozott, éles csillanással, mint aki mindent megértett.

Bennem kis ördögfiókák nyújtogatták nyelvüket. Az enyém volt, az
enyém volt, ha csak egy pillanatra is, de egészen az enyém! De hát
valóban az enyém volt? Semmi kétség, hiszen most is alig veszi észre
Máriát. Reám néz. Azzal a mélyreható, szívigvágó tekintettel. Fényén ott
reszket a borongó vágy: ölelni, egészen magamba szippantani, belémélni,
akit szeretek. Most az enyém, egészen az enyém!

Nem vettem tudomást senkiről sem többé. Szótlanul és mozdulatlanul
ültem, csak a kezét szorítottam, s néztem a vizet. Tompán hallatszott a
hajógép dohogása. A parti fények egyre közelebb osontak hajónkhoz,
most kigyulladt a móló reflektora is.

Mint az alvajáró szálltam partra, nem is tudom, mikor és hogy vál
tam el Zoltántól. Lehet, hogy mondtam neki valamit, lehet, hogy csak a
szememben olvasott. Tudtam, hogy ma éjszaka még történni fog valami.

Katival aludtunk egy szobában, Mária szobája mellettünk, Zoltáné a
folyosó végén a fürdőszobával szemben. Gyorsan vetkőztem, lefeküdtem.
Kati csacsogott valamit Jánosról, hogy megkérte a kezét, hogy soha többé
el nem hagyja, fecsegett, de é? alig értettem valamit is a szavaiból.

- De hiszen te nem is figyelsz ide!
- Nagyon álmos vagyok.
- Hát akkor aludjunk! Jó éjszakát.
- Jó éjszakát! - dünnyögtem.
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Sokáig kellett várnom, míg elalszik. Lélegzete egyre egyenletesebbé
vált, majd egyszer csak halk szuszogás kísérte a kitóduló levegőt. El
aludt.

Ov atosan szálltam le az ágyról. Csak pongyolámat kerítettem magam
ra. Remegtem. Kezemről csurgott a veríték. Csak a fürdőszobáig eljussak,
onnan már széltében három lépés a folyosó.

Ott körülnéztem.
Sehol senki. Három lépés, csak három lépés! Zoltán bizonyára nyitva

hagyta ajtaját. Szívem a torkomban dobogott. Nyugalom, nyugalom! 
mondogattam magamban. Még pár pillanat, s aztán bent leszek. Kezemet
a szívemre szorítottam. Éppen indulni akartam, amikor megnyikkant az
ajtónk, vagy nem is a miénk: Máríáé, Annyi időm volt csak, hogy behú
zódjam a fürdőszobába, de ajtaját már nem csuktam be, éppen csak be
húztam. A folyosó sötét volt, de az ablakokon behunyorgó holdfény elég
volt ahhoz, hogy lássam, amint Máría óvatos léptekkel végigsiet a folyo
són, szemben megáll Zoltán ajtaja előtt, egy pillanatra visszanéz, majd
óvatos, de gyors tolvajmozdulattal benyit Zoltánhoz, behúzza maga mö
gött az ajtót. A kulcs belülről kattant.

Ordítani szerettem volna, tépni, marni. Mindenkit, aki a kezemügyébe
akad. És magamat, vaksi magamat, koldús, kifosztott magamat. Most
már mindent tudtam, mindent elhittem, hiszen a saját szememmel lát
tam. Azt is, hogy Mária nem először megy be Zoltán szobájába, azt is,
hogy Béla bácsi legszentebb érzéseire érdemtelen, hiszen úton-útfélen
megcsalja, mindenkivel. Ebben a pillanatban sokkal rosszabbnak láttam,
mint amilyen volt. Hiszen mégis csak neki köszönhettük állásunkat, azt
is, hogy Katit kitaníttatta, hogy engem is mindig ellátott munkával,
hogy ... hogy ... De most mindez nem számított. Csak a tolvajt láttam
benne, aki mindentől megfosztott, ami szép és öröm volt az életemben,
megfosztott attól, hogy legalább egyszer, egyetlen egyszer az életben én is
boldog legyek. Erkölcsi érzésem lázadozott Mária ellen; egy pillanatig sem
éreztem akkor magamban, érzéseimben semmi kivetnivalót. Vagy talán
mégis? Talán ez ébresztett volna föl, ez vágott fejbe, hogy nem szabad?
És neki? És neki miért szabad?

Míelőtt visszaosontam a szobámba, mindent tudni akartam. Fülem
az ajtóhoz tapasztottam. Várnom kellett, míg annyira halkult a szívem
dobogása, hogy meghalljam halk suttogásukat. Tört szavak, föl-fölcsukló
mondattöredékek. De nekem ennyi is elég volt. Képzeletem lázasan egé
szítette ki a hallottakat.

Nem tudtam elaludni. Hánykolódtam az ágyon, bosszút forraltam
magamban. Miért van Máriának több joga az élethez, az örömhöz, mint
nekem? Hiszen ő egészséges, úgyis boldogabb, neki tálcán kínálja az élet
a gyönyörűségeket, miért veszi hát el tőlem az egyetlent, akit a végzet
nekem adott. De hát nekem adta-e Zoltánt valóban? Igazi szerelem volt-e
ez a pár önfeledt csók? Vagy csak az érzékek játéka, semmi több?

Nem, nem, ezt a hitet legalább meg kellett magamban mentenem:
nem játék volt, Zoltán abban a pillanatban engem szeretett, most csak a
megszokás és az alkalom vitte vissza Máriához, de holnap, ha meglát ...

De nem áltathattam magamat. Lelkem mélyén tudtam, hogy minden
nek vége. Holnap semmi sem lesz már. Alig vártam a hajnalt, hogy cso
magolhassak, indulhassak. Átkozott az az óra, amelyben Zoltánt megis
mertem, s átkozott Mária is, aki őt tőlem elrabolta! Nem kell többé
semmi sem tőle, sem a szeretete, sem a segítsége. O, hogy irigyeltem ab
ban a percben Máriát, ó, hogy gyűlöltem ! Meg tudtam volna ölni, ha ha-
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talinamban áll. Kívántam a halálát. Szinte láttam már a koporsóját, ben
ne kítertíve, minden szépségétől megfosztva, arcán a halál maszkja; kö
rülötte rokonok, isemrősök: Béla bácsi megtört alakja, Kati kisírt szeme,
a munkatársak, a régi szeretők is talán. És Zoltán sehol! És Zoltán nincs
ott a koporsó mellett, nem jajgat, nem sír. Ujjongani szerettem volna.
Látod, még ide sem jött el, mert nem szeretett igazán, téged sem, engem
sem. Nem szeretett senkit sem!

Már erősen hajnalodott, amikor Mária nesztelen suhanásat hallottam
a folyosón, utána ajtaja halk csikordulását. Ölni szerettem volna megint.

Ehelyett csomagoltam.
Igyekeztem mindent magamba fojtani. Nem, azt az örömet nem szer

zem meg neki, hogy szenvedni lásson. Kati - szokása ellenére -- frissen,
meglepetten ugrott ki az ágyból, amikor észrevette. hogy csomagolok.

- Téged meg mi lelt ?
- Utazom.
- Azt látom ... De megbolondultál ? Éppen ma ?
- Még ma.
- De hiszen ma megyünk kirándulní Lellére.
- Ti mehettek, de csak nélkülem.
- Mi bajod?
- Semmi.
- Akkor?
- Nézd, elhatároztam, hogy megyek. Mennem kell.
- Nem értelek.
- Nem is fontos.
- Mária tudja már?
-- Még nem.
- Nem is akarod neki megmondani ?
- Miért ne mondanám ?
- Akkor most szólok neki, hogy ne engedjen el.
- Úgyis megyek.
- Majd meglátjuk.
Magára kapott valamit, kisietett a szobából. Kisvártatva Máriával

jelent meg.
- Megőrültél ?
Ez volt az első szava. De a szeme meghazudtolta azt, amit mondott.

Kissé fáradt tekintetében diadal csillogott. Ha akkor a nyakamba borul,
ha akkor bocsánatot kér, talán meg tudtam volna bocsátani neki. De így?
Még jobban elkeseredtem. Sietnem kellett, addig, amíg erősnek éreztem
magam. A szemében megcsillanó diadal könnyebbé tette a válást. Dacosan
kaptam hát föl a fejem.

- Nem őrültem meg, de mennem kell.
- Te tudod.
Egy szóval sem tartóztatott.
- És mit mondjunk majd a többieknek? - tette hozzá Kati.
- Nem érdekel !
- Meggondoltad ?
- Mindent meggondoltam. Köszönöm azt is, amit eddig kaptam. De

most hagyjatok magamra!
- Kérlek!
Úgy vonult ki a szobából, mint aki megsértődött. Tudtam, hogy me

nekült előlem, talán volt még benne egy kis szégyenérzet, ha nem ér
tette is meg egészen, mit jelent nekem az ő diadala. Kati nem tágított
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alellőlem. Eleinte kérlelni próbált, aztán amikor látta, hogy semmire
sem megy, segített csomagolni,

Már egy órával indulás előtt kinn voltam az állomáson. Senkitől sem
búcsúztam. Máriának kényszeredetten nyújtottam oda képem, ő sem csó
kolt meg. Arcunk éppen hogy összeért; öreg papok köszöntik így egy
mást. Kati kikísért az állomásra, hosszan integetett utánam, aztán elnyel
te alakját a kanyarodó.

Tudom, hogy bőgött, nem értett meg semmit sem abból, ami történt,
csak azt érezte, hogy nagy-nagy bánat szakadt rám, és az utolsó pillanat
ban is zokogva borult nyakamba. Akkor még nem sejthettem, hogy utol
jára.

A vonatban aztán elkapott a keserűség, a fájdalom. Sírtam, mint egy
megvert kisgyerek. Szerencsére magam voltam a fülkében. A kalauz fur
csán nézett rám, kezelte a jegyemet, aztán szinte szelíden kérdezte:

- Segíthetek?
- Nem, nem ... Köszönöm ... - szipogtam.
Csak otthon lenni már s egyedül! Kis szobám falai közé bújni és

sírni, sírni, sírni!
Rettenetes idegállapotba kerültem.
Egy injekció-sorozat állított valamelyest talpra. A gyűlölet azonban

akkor sem lohadt le bennem. Megútáltam az egész világot. Zoltán írt egy
szer, ráismertem gyorsütemű írására - olvasatlanul küldtem vissza a le
velet. Többször nem is kísérletezett.

Éjt nappallá téve dolgoztam. hogy feledni tudjak. Nem sikerült. Egész
elvetélt életem egy vágyba sűrűsödött: hogy halva lássam Máriát, vagy
legalábbis boldogtalanul. Akkor talán nem mertem ilyen nyíltan beval
lani magamnak, mint ahogy ma látom, de álmaimban minduntalan bosz
szút álltam rajta. Mert minden éjszaka Zoltánról és róla álmodtam, s ál
maimban hol halottként tért vissza, akit éppen megöltek vagy temetnek,
s Zoltán hűtlenül elhagyja, hol öngyilkos lett Zoltán miatt, aki közömbö
sen veszi tudomásul a gyászos hírt ... Alomvilágom kimeríthetetlenül ké
jelgett az efféle borzalmakban.

A józan nappal sem enyhítette ugyan fájdalmamat, de egyre jobban
ráébresztett arra, hogy szörnyeket dédelgetek magamban. Én, aki annyi
re szerettem családomat, köztük Máriát is, aki annyira emlékeztem jó
anyánk búcsúszavaira, aki annyira tartottam a kapcsolatot hármunk kö
zött, én, éppen én gyűlölök most !

Akkor már egyre gyakoribbak lettek a bombatámadások, főleg Pes
ten. Az elszabadult pokol megkezdte orgiait.

Ott lenn Zalában, ahol akkoriban laktam, még békesség volt kis fa
lunkban. Elhatároztam, hogy lehívom Máriáékat. A szomszédok már telve
voltak pestiekkel. Mária lakása különben is elég veszélyeztetett helyen
volt, közel a déli pályaudvarhoz. A fővárosiak szörnyűségeketmeséltek a
támadásokról. Amikor Horváth Dóriékhoz is megérkeztek a rokonok, el
határoztam, hogy írok Máriának. Mert azóta nem váltottunk levelet. Kati
írt néha, neki válaszoltam. Tőle tudtam meg azt is, hogy Béla bácsi gyak
ran följár hozzájuk, de legtöbb idejüket már az óvóhelyen töltik, hisz
mindennap szólnak a szirénák. Horváth Dóriék vendégei közott volt a kis
Piroska, nagyon szeretett engem, máskor is járt már erre mifelénk nya
ratszaka - mesélte, mit éltek át az egyik különösen erős bombatámadás
alatt. A szomszéd ház földig omlott, s maga alá temette a bentlevőket.

Napokon át folyt amentés: megszenesedett, agyonzúzott holttesteket húz
tak ki II romok alól.
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Aznap éjjel alig aludtam valamit.
Vártam a reggelt, hogy megírhassam a levelet.
Közben az jutott eszembe, hogy a levél mégsem lesz elég gyors, ki

tudja, mikor kapják meg, inkább táviratozni kellene. Megszövegeztem a
táviratot, de azért a levelet is befejeztem. Akkor beállított Piroska. Ép
pen kapóra jött, legalább föladja a levelet, a táviratot is.

Kinn zörgettek a kapun, Piroska szaladt a postás elé.
Írtak - gondoltam. Aztán hirtelen összeszorult a szívem. Piroska

kezében távirat. Reszkető kézzel téptem föl, sohasem szerettem a táv
iratokat.

+ I\JIAARIA KATALIN MEGHALTAK BOMBATAAMADAASBAN
FOGADJA REESZVEETEM + KOVAACSNEE +

Szemern előtt összefutottak a betűk, elájultam. Mikor magamhoz
tértem, aggódó arccal hajolt fölém Piroska.

- Te vagy az, Piroska ?
- Én. Hogy tetszik lenni ?
- Köszönöm.
Suttogtam, pedig ordítani szerettem volna: gyilkos vagyok, gyilkos, s

ezt soha semmi sem mossa le többé rólam. Megöltem Máriát és Katalint,
megöltem a testvéreimet. Nincs nálam gonoszabb teremtmény széles e vi
lágon. Öltem, öltem! Gyilkos vagyok. Úgy látszik, hangosan gondolkoz
hattam, mert megszólalt Piroska.

- Ezt már korábban is tetszett mondani.
Mit?

- Amit az előbb, hogy gyilkos, hogy megölt valakit.
- Kinek mondtam ?
- Az öreg doktornak, mikor megpróbálta eszméletre téríteni.

Itt volt a doktor ?
Napok óta jár ide.
Hát ... hát mióta fekszem itt ?
Három napja.
Szent Isten, három napja már, s én még mindig itt vagyok. Föl

kell kelnem, el kell utaznom !
- Szó sem lehet róla !
Ezt már a doktor mondta, a jó és aranyos Dömötör doktor bácsi,

ahogy belépett az ajtón.
- Szó sem lehet róla, kislányom! Először meg kell gyógyulnia, ak

kor beszélhetünk csak az utazásról.
- De hát velük ... velük mi lesz? Vele? Velük?
- Bármennyire fájdalmas is, előbb-utóbb beszélnünk kell róla. A

megtörténteken már semmit sem változtathatunk. Szegényeket eltemet
ték. Tegnap érkezett meg Kovácsné, ő is hazajött a gyermekéhez, mert az
otthonuk teljesen elpusztult. Majd ha maga is rendbe jött, mindent el
mesélünk. Most azonban pihennie kell, és meg kell erősödnie. Rajtuk,
sajnos már úgysem tud segíteni.

A hangja megnyugtató volt, jót akart szegény, -- nekem mégis úgy
tűnt: a legborzalmasabbat kínálja nekem, az életet. Mit kezdjek vele, én,
a gyilkos? Mert mégis csak én gyilkoltam meg öket ... én ... gyilkol
tam ... meg ... őket ... én ... én ... én ...

Fáradtan ébredtem, alig tudtam kinyitni a szememet, már megint
lecsuktam, s zuhantam a mélybe ... Mikor ismét magamhoz tertem. vilá
gosság volt a szebában. Megtapagottam az ágyat, ahajamat, arcornat ...
Szent Isten, milyen lehet a hajam! Aztán megint bódultan néztem körül
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Bámultam kis falusi szobám mennyezetét. Az éjjeliszekrényre oda
készítve egy pohár viz, orvosság, lázmérő és egy kis csengő.

Mióta fekhetem már így?
A csengőért nyúltam, hátha bejön valaki. Aztán mégis csak vissza

húztam a kezem. Jó volt így egyedül maradni. Eszmélni egy kicsit. Mi
történt velem? Hol vagyok? Igen, rettenetes csapás ért, elvesztettem va
lamit ... Mit is? Őrület, hiszen Mária és Kati már nem él. Meghaltak!
S én itt én itt maradtam. Előbb megöltem őket, aztán magamra ma-
radtam Megöltem ...

Megint remegni kezdtem.
Kovácsné mindennap fölkeresett, mellém ült, megfogta a kezemet, s

úgy beszélgetett. Apránként adagoltá az eseményeket. A sok-sok apró
kép egésszé állt össze bennem. Elmesélte, milyen szeretettel emlegettek
Máriáék, mindig arra gondoltak, milyen jó volna együtt itt lenn Zalában,
de Mária nem akarta egyedül hagyni Béla bácsit. Kati már erősen készü
lődött. 1Jgy volt, hogy hamarosan indul, amikor jött az a szörnyű sző

nyegbombázás ...
Kati éppen szabadnapos volt.
Béla bácsi benn beszélgetett a szobában Máriával, amikor a szirena

megszólalt, Nem mentek le mindjárt, megvárták Katit, míg mindent rend
behoz a konyhában. Aztán együtt mentek le. Nem siettek, hiszen meg
szokták már az állandó vándorlást föl s le. A kézitáskákban minden ér
tékük együtt: pár ékszer, pénz, igazolványole s ennivaló, főleg ennivaló.

Aztán megkezdődött a tánc. Recsegett-ropogott fölöttük minden. Ak
kor jött a fülsiketítő robbanás, omladozó falak, és semmi több.

Kati feje Mária ölébe hullott, Mária Béla bácsi vállára hajtotta hom
lokát. így is maradtak. Még akkor is fogták egymás kezét, amikor rájuk
találtak. Alig lehetett szétfejteni az összekapcsolt ujjakat.

Mária és Béla bácsi hát mégis csak eggyé lettek! De Katinak miért
kellett meghalnia? Mert megöltem, mert én öltem meg mindhármójukat
- tért vissza bennem egyre a vád. A sok orvosság, a gondos kezelés
megtette a magáét, elcsitította a szörnyeket szivemben, de nem tudta
végleg kiüzni őket. Ott maradtak bennem, lapultak s várták, mikor ugor
hatnak neki megint a torkomnak, hogy megfojtsanak.

Hetekig nyomtam az ágyat.
Amikor meg fölkeltem, már nem lehetett Pestre menni: bezárult a

kör, megkezdődöttBuda ostroma.
Kósza hírek, kapkodás mindenütt.
Délről olyan hírek szivárogtak hozzánk, hogy bolgár csapatok har

colnak a Dl ava mentén, talán ők érnek hozzánk legelébb. Semmit sem
lehetett tudni. Vártuk az eseményeket. Tengettük életünket, ahogy tud
tuk. Falun akadt még élelem, de mi lehet a nagyvárosokban, a főváros

ban ? Lassan minden összeköttetés megszakadt a külvilággal. Félmegyényi
területről ha hallottunk híreket. Minden olyan távoli volt, még a napi
hírek sem nagyon érdekeltek. Körülöttem egy világ vonaglott, bennem is
egy világ omlott össze. A fölszabadulás örömére már alig emlékszem. Az
ágyat nyomtam akkor is, amikor megszólaltak aharangok.

Az élet lassan mégis visszazökkent a régi kerékvágásba. És számomra
is elérkezett az id ö, hogy megpróbáljam letenni a terhemet. Akkor, ott a
gyóntatórács mögött, úgy éreztem, hogy végleg leszámoltam a múlttal.
Bevallottam mindent, Lehet, hogy itt-ott szelídebb színekkel festettem le
a magam szerelmi vágyait, lehet, hogy az este rajza elmosódott, de az ön
vád, akkor azt hittem, teljes és tökéletes volt. A bánat is.
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Felköltöztem a fővárosba. Az újra pezsdülő élettel magam is erőre

kaptam, szorgalmasan dolgoztam. Budán, az ő egykori lakásuk közelében
sikerült lakást találnom. Az üres telket messziről elkerültem, ha arra
jártam - mert még ma is üres telek ásít a bérház helyén, ahol Máriáék
laktak - de azért jól esett a közelben lennem. Meg aztán a Farkasréti
temető is innen volt a legkönnyebben elérhető. Jó időben, rossz időben

ki-kijártam hozzájuk, s már nyugodtan el tudtam beszélgetni velük, mert
úgy éreztem, hogy ők is megbocsátottak. Bevallom, néha különös, szinte
babonás jeleket választottam magamnak: ha ez vagy az sikerül, akkor
megbocsátottak; ha ezt az állást elnyerem, akkor már nem haragszanak
rám. Kicsit nevetségesnek tartottam az egészet, de azért hittem is ben
nük. Afféle kényszeredett hit volt ez, de kellett, hát nem utasítottam el
magamtól. Ma már tudom, hogy az igazi szembenézés, az igazi leszámolás
még hátra volt.

Zoltánnal évekig nem találkoztam, nem is akartam. Néha találtam
ugyan friss virágot a síron, lehet, hogy hálás ismerősök rakták oda, le
het, hogy Zoltán. Sohasem kerestem. Zoltán kiesett az életemből, ha em
lékezetemből nem is. Mert mit is tagadjam, sokszor gondoltam rá, s
bármennyire fegyelmeztem is magam, gyakran megesett, hogy álmaimban
karjában tartott, forrón szájon csókolt, mint ott a Balatonon azon az
éjszakán.

Váratlanul találkoztunk.
Itt a kórházban. Igen, itt a kórházban látogatott meg. Tegnapelőtt.

Fogalmam sincs, honnan tudta meg, hogy beteg vagyok, hisz új CÍ-
memet nem ismerhette. Vagy talán mégis? Amikor megláttam az ajtó
ban, szívem elszorult. Éppen arra gondoltam, hogy mindennel le kell szá
molnom, vele is, mert még nem bűnhődtem meg eléggé a múltakért. Űt

még most is szeretem. S talán ő is szeretettel gondol rám. Hogy közben
eltelt húsz esztendő? A szívben nem évekkel mérik az időt. Nekem meg
állt ott, azon az éjszakán.

- Zoltán! - suttogtam. De le kellett hunynom egy pillanatra a
szememet, olyan élesen vágott bele az ismerős tekintet.

- Segíthetek? - Kérdezte, és megigazította apárnámat.
Enyhe szédülés fogott el, szerettem volna megsimogatni a kezét, csak

egyszer; nem, semmi több sem kell már nekem, csak egy simogatás, s ő

talán visszasimogatna.
A szeme még a régi volt. Szája mellett mélyebb lett a ránc, a táskák

is előrevetik már árnyékukat, hajába itt-ott belekapott a tél. Hát mégsem
szaladtak el az évek nyomtalanul? Hány éves is lehet? - számolgattam
magamban. Ötven vagy ötvenegy? Nem mindegy ? Máriánál fiatalabb
volt, nálam három évvel idősebb. Akkor ötvenegy. Istenem, hogy elrohant
az ifjúság ! De mikor? De mikor?

Haszontalanságokról beszélgettünk.
Fölajánlotta segítségét. Megköszöntem. Tudtam, hogy ha jön is, nincs

sok értelme. A régi Zoltán meghalt. Most vesztettem el - vagy talán
sohasem élt másutt, mint a képzeletemben. Megbűnhödtem érte, nagyon.

Üresnek éreztem a lelkemet mikor eltávozott. De mintha megköny
nyebbültem volna. Igen, most már világosan érzem: ennek még meg kel
lett történnie, hogy a keserűség kelyhét fenékig kiürítsem. Egyedül ma
radtam, teljesen egyedül. S ezt a zokogó magányt viszem elétek engeszte
lésül: elsuhant szikkadt éveimet, önmarcangoló kínjaimat, sok-sok Iemon
liásomat, és áldozatomat, hogy megmenekülj ek a rám súlyosodó tehertől.

A végén még a fiatal doktornak lesz igaza.



Megnyugszom. Megpihenek itt, náluk: a nővérke és a doktorka vi
gyáznak rám. Mintha mind a kettő tudta volna, mi játszódik le bennem
tegnap éjszaka, háromszor is benéztek. A doktorka egyszer, a nővérke

kétszer. Úgy tettem, mintha aludnék. A doktorka megfogta a pulzusomat,
aztán nagyon finoman visszatette a kezemet a takaróra. A nővérke végig
simította a homlokomat. Éppen akkor gondoltam arra, hogy ha Zoltán
megsimogatott volna ... Hát ime, itt a simogatás. Nekem már ezentúl
csak ez marad. Csak? Hát nem bűn azt mondani, hogy csak? Az emberi
szeretet lebecsülése. Nem, nem "csak", hanem sok: nekem még ebből is
kijutott. Nem érdemeltem.

Mikor harmadszor jött be a nővérke, s fölém hajolt, kinyitottam a
szememet. Csak ennyit mondtam:

Agikal
Nincs semmi baj? - kérdezte.
Semmi, semmi ...
Itt maradjak egy kicsit?

- Ráér?
Most jártam végig az osztályt. Egy kicsit maradhatok. Amíg elalszik.

Mert, úgye, rnegígéri, hogy elalszik?
Bólintottam, s behúnytam a szememet.
Fülembe zúgott a Balaton finom csobbanásaival. Nem verte föl vihar,

nem kuszálta össze hullámait a szél. A csillagok zavartalanul nézhették
magukat tükrében.

Érdekes: nem a part felé mentünk. Befelé vitt a hajó. A lámpák egyre
halványabban pislogtak, a tó egyre puhábban ölelt át, s szememen lágyan
siklott végig a csillagok fénye, mint valami simogatás.

Üres lettem. Vagy talán éppen most lelt bennem értelmet minden:
aki voltam, aki gyűlöltem, s aki szerettem, aki örültem is egy kicsit, s aki
nagyon sokat szenvedtem.

Mindez azonban már nem érdekes. Mint ahogy maga az élet sem érde
kes már. Lassan visz a hajó befelé, s rni beléhalunk halkan a nagy óce
ánba. A víz tükre meg sem rezdül, ha elmerül benne egy csillag fénye,
amely egy pillanatra megtisztultan fölragyog, aztán nesztelenül kialszik
s belehull a hullámokba. Csak egy kis csillag fénye volt. Tiszta, kéken
fölragyogó kései fény. Megbocsátóan mosolyognak le rá a többi csilla
gak .. . -
ITT VAGY

Lassú egyforma léieqzésed fölé
nyujtózik az est,
feletted terebélyesedik üveglombja.
Itt vagy velem ismét,
s e csendből szőtt nyugalomba
teljcsséggé lényegülsz most bennem.
Puha mohával bélelt örökkévalóság.
Nézlek ...
Távoladunk, ttLdom távolodunk
a percekből lassan kifogyva,
de most itt vagy velem, ismét.
Lassú egyforma lélegzésed fölé
nyújtózik az est
feletted terebélyesedik üveglombja.

Ébert Tibor
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