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T. előre hajolva áll az út kanyarulatában. A. után néz, akinek világító
alakja éppen most siklik át az üvegszínű napfényből a bükkerdó árnyai kö
zé. T. úgy áll ott, akár egy fa. Ha hirtelen szélroham kerekednék. könny
záport rázna ki a testéből, mint harmatot a fa koronájából. Búcsúkönnye
ket, amilyeneket soha sem ejtenek, mert túlságosan valószínűtlenek: T. két
úra múlva viszontlátja A.-t. Szive mégis annyira át van itatva a szerelern
édes mélabújával, hogy ha csak egy ujjal hozzáérnénk, sűrű sorokban, mint
a verejték szűrődnének ki belőle a csillogó könnyek.

- Jó napot - mondja egy hang mögötte - Jonathan Smith, lélekfény
képész vagyok.

T. meglepetten hátrafordult. A nagy, napsütötte réten, amelyen néhány
pillanattal ezelőtt még senki sem járt, most egy világosszürke nyári öltöny
állt, fölötte egy arc. Az arc beszél. A jelenség megmagyarázhatatlan. Egy pil
lanattal ezelőtt még közel s távol senki emberfia nem volt látható, s most itt
köhécsel, dohányzik és beszél T. mellett egy ember, olyan magától értetödön.
hogy szinte természetellenesnek hat. A kedves' alak ott a távolban végérvé
nyesen eltűnik a férfi' szájából vastagon gomolygó szivarfüst mögött.

- Meleg napunk lesz - mondja a világosszürke öltöny. - Tréfás öt
let egyébként reggel hatkor találkára menni. A menyasszonyának 8-ra már
n~ilvána munkahelyén kell lennie?

T. lassacskán visszaereszkedik a valóság alsóbb rétegeibe. A rétről föl
szakadoznak a ködök. T. figyelmesen nézi az idegen férfi arcát és észreveszi,
hogy egyik szemére vak, míg a másikon monoklit visel. Kidudorodó, nagy
hasa ijesztően hat a pálca vékonyságú lábak fölött, amelyeket vérvörös fél
cipőkbe bújtatott.

- Nagy könnyelműség volt szerintem - folytatja az idegen úr -, hogy
kerek másfél órát üldögéltek a harmatos fűben. Ha nem féltem volna attól.
hogy zavarok, felajánlottam volna a menyasszonyának a plédemet. Annál
is inkább, mivel a hölgy, mint azt bizonyára ön is tudja, másállapotban van.
Lefekvés előtt adjon be neki Isadora-gyöngyöket megfázás ellen!

Igy kezdődött az ismeretség T. és a lélekfényképész között. A párbeszéd,
amely most a két úr között megindul, az egyik fél részéről heves és fölhá
borodott kérdésekből. a másikéról jóságos és csillapító vállvonogatásból. a
vak szem hunyorgásából s a monokli ravaszul fenyegető fölvillanásaiból áll.
Fél óra múlva T. kissé lehajtott fejjel lépked Jonathan Smith úr mellett a
külváros ásítozó utcáin. A nyári nap már magasan áll a házak fölött; talaj
menti szél söpör végig az úttesten és fölkavarja a kövezetet vastagon borító
fehér port. Kinyitnak az üzletek, az egyik nyitott ablakban gyermek sir,
egy magányos felhő lebeg át a tetők felett, szürkén, akár egy szennyes le
pedő. Gyári szirénák üvöltenek. A külváros szülési fájdalmai szívszomorí
tók.

- Kedves barátom - mondja a lélekfényképész, miközben kövér, sá
padt kezével végigsimítja szellemes hasát -, nincs a földön nagyobb bol
dogság, mint szemügyre venni az igazság árnyéktalan arcát. On odaáll készü
lékem leneséje elé, hassal eIóre, mert a lélek a hasban lakozik... egy kat
tintás, alig hallható. és két óra múlva a kezében tartja becses lelkének kénmá
sát, éles, világos körvonalakkal, akár egy térképet. J!:s fehér foltok nélkül.
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kedvesem! Igaz, ismertem személyeket, akik a kép szemügyre vétele után
egyből fölakasztották magukat. Hagyjuk, barátom, ne beszéljünk róluk! Aki
azonban kibírja, sőt még arra is képes, hogy lelki megrázkódtatás nélkül
belülről is megismerje kedves környezetét. például családját, hites feleségét,
szeretett gyermekeit és a nagymamát, továbbá legjobb barátját, könyvelőjét,

a képviselőt, akire szavazni akarna, továbbá kiszemelt örökösét... hja, ked
ves barátom, az ilyen embert boldognak mondhatjuk. Fel tudja fogni talál
mányom óriási horderejét? .. Nem, ön egyelőre még értetlenül áll itt előt

tem. Adva van egy nemes ifjú, aki beleszeret egy szemre való lányba, fe
leségül akarja venni, a sorsát az övéhez kötni ... s, íme egy nap, egy napsü
tötte réten belebotlik egy világosszürke öltönybe és feltárul előtte az a hal
latlan lehetőség, hogy választottját belülről éppolyan részletesen megismerje,
mint amennyire kívülről már ismeri ... nos, mít szól ehhez? Az igazság ár
nyéktalan arca!

Megállnak egy 28 emeletes ház előtt, amely, akár egy felkiáltójel a gon
dolatjelek között, karcsún kiszökken környezetéből.

...,.- Itt lakom - mondja a lélekfényképész. A hűvös lépcsőházban szökő

kút csobog fehér márvány figurák körében. Végigmennek egy hosszú, fe
hérre festett folyosón, amely az elülső traktusból éles kanyarokkal a hátsó
lépcsőházakhoz vezet. Egy ajtó hangtalanul kinyílik, s belépnek egy kicsiny;
klubfotelekkel és rézveretes dohányzó-asztallal berendezett szobába, amely
hirtelen remegni kezd és halk villamos zúgással a magasba szökik. T. úgy
érzi, mintha egy emelkedő lövedékben volna. Szédül. Aztán észreveszi, hogy
ismét szilárd padló van a lába alatt, és Jonathan Smith úr világosszürke há
ta ritmikus mozgással halad előtte, kétoldalt egy folyosó fehér falai siklanak
el mellettük, a folyosó enyhén emelkedik, mint egy szerpentin út. Két pár
láb tompa dörigésén kívül más nem hallatszik. T. nem tudja, mióta járja
már a véget nem érő folyosót, az az érzése, mintha a padló egyre jobban
emelkednék, a mennyezet egyre inkább süllyedne és a két oldalfal is mínd
jobban közeledik egymáshoz, mint két párhuzamos, amelyek végre metsze
ni szeretnék egymást. A folyosó aknává lett, amelynek falain kék fény re
meg. T. olykor akaratlanul is lehajtja a fejét, hogy bele né ütközzék a meny
nyezetbe. A világosszürke hát még mindig itt szökdécsel előtte, a sápadt arc,
merev mosollyal olykor hátrafordul, mintha bátorítani akarná a fáradét. T.
hirtelen megáll, nem akar tovább menni. Smith úr is megfordul: - Igen 
mondja -, eltalálta, itt lakom. - Hatalmas rozsdás kulcsot húz elő a zse
bépől és kinyítja a falba mélyített üvegajtót.

A helyiség, amelybe lépnek, kőzönséges fényképész műterem, üveglapú
asztal a középen. amelyen egy tányér áll, benne füstölt heringek. Az ajtóval
szemben réztábla, rajta fekete felirat:

"Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy az öngyilkosság a cég helyiségeiben
szigorúan tilos." Egy spanyolfal mellett rózsaszín selyem papucsok, mellettük
a földön egy pohár víz. Smith úr az asztalra helyezi kalapját, T. meglepet
ten veszi észre, hogy a kalap tele ősszegyűrt újságpapírokkal.

- Igen, itt jól lehet dolgozni - mondja a lélekfényképész és feléje ka
csint vak szemével. Beleveti magát egy karosszékbe és lábait a vérvörös
félcipőkben az üveglapú asztalra rakja. - Itt süt a nap, itt majd oly világos
van. mint a fejemben, itt jól megvan az ember, barátom!

T. összerezzen: mintha az egyik fal mögül egy revolverlövés rövid, éles
esattanását hallaná. Kérdő tekintettel Smith úrra néz, aki ebben a pillanat
ban elfordítja arcát. A hatalmas, földig érő fali tükörben T. meglátja, hogy
a háta mögött egy tapéta ajtón egy magas, fehér női alak lépett a helyiség
be. Noha maga a tükör is kissé homályos. T.-nek mégis feltűnik a törékeny
leányarc szekatlan sápadtsága: - Z. 27 a várószobában agyonlőtte magát:
- A lélekfényképész ökle dörögve csap le az asztal lapjára:
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- Hányszor megkértem már, kisasszony - mondja indulatosan -,
hogy örömtelen közléseivel látogatóírn idegeit ne... - Hirtelen félbesza
kítja magát, vállat von. - Egyébként! ... ki is az a Z. 27'! ... önarckép? 
Nem - válaszolja a hallatlanul kellemesen csengő, kissé elfogódott hang 
a huszonegy éves feleségéről készült fölvétel.

A nap forrón süt a műterem nagyablakain át, a sarokban magas, ízelt
lábakon áll a mahagóni-vörös nagy fényképezőgép. Smith úr sóhajt és ke
délyes hasa fölött összekulcsolja kezét: - Az Igazság árnyéktalan arca ~
mondja és gúnyosan mosolyogva néz vendége szemébe.

•
- Szerelmem - mondja T. három nappal később A.:-nak. amikor dél

után érte megy a hivatalába -, ne fényképeztessük le magunkat? Tudok
egy nagyon jó műtermet.

T. három álmatlan éjszakát virrasztott át, félelem és irónia, magabiz
tonság és babona keverednek érzéseiben, és olyasfajta különös alakzatot öl
tenek, mint egy disznóhólyag, amelyet csak lazára fújtak és mégis majd
szétpukkan. Három napja guritja ezt a képződményt ítélőképességének fény
sugarai alatt, al!ár a ganajtúró bogár a golyócskáját, és óráról órára inge
rültebbé, zavartabbá válik. Amikor belekarol kedvesébe, hogy elinduljon ve
le a felhőkarcolóhoz vezető úton, határozatlanabb, mint valaha. .

A nap elviselhetetlenül forró, a házak túlságosan fehérek, az árnyékok
túlságosan feketék. T. számára éppoly valószínűtlennek tetszik a világ,
amelyben mozog, mint Jonathan Smith úr műterme. - Gyere gyorsabban
- sürgeti A-t, aki könnyedén lebeg mellette, akár egy rózsaszírom -, vagy

. mit gondolsz... várjunk egy hűvösebb napra, hogy lefényképeztessük ma
gunkat? .. Szamárság, nincs hűvösebb nap!

A behunyja fél szemét, amelyet porral szórt tele a forgószél.
- Olyan ingerült vagy néhány napja - panaszkodik. - Mi bajod drá

ga T.?
A férfi nem válaszol. - Hol voltál tegnap délután? .. D.-éknél? .. Nem

igaz, odatelefonáltam ... Hogy hány órakor? .. Fél nyolckor! Hogy már hét
kor elmentél? .. Különös!

Valójában azonban nincs ebben. semmi különös, T. mégis belülről szét
van roncsolva. A minden szava kétértelműnek tetszik, minden mozdulata
gyanús, a lelke átláthatatlan, akár egy darab feketeszén. - Már megint egy
új kalap! Az ablakon szórod ki a pénzt!

. - De hiszen ez, egy tavalyi kalap, T., csak a szalagja",
Ha van rá lehetőség, hogy a lelke mélyére nézzünk, nem szabad elsza

lasztani az alkalmat. Ha azonban az a műterem ott a kü1városban csak déli
báb, vagy szemfényvesztés, akkor az ember ismét behunyja a szemét és bele
nyugszik. Eletre-halálra megy a játék.

T. taxit hív, a taxi mászik, akár a csiga. T.-nek hányingere van, oly iz
gatott, nem szólva az ülés tompa bőrszagáról. Az ablakot nem lehet kinyit
ni. T. fogja a sétapálcaját és kiveri az üveget. - Az isten szerelmére ...

- Halló, vezető úr, a kárát természetesen megtérítern. Légy nyugodt,
szerelmem, hamarosan túl leszünk rajta ... Nem, nincs semmi jelentősége!

A felhőkarcoló árnyéka egész hosszában elsötétíti a hozzá vezető utat.
A kiugrik a kocsiból, a lépcsőházi szökőkút előtt egy pillanatra megáll: úgy
tetszik, mintha bele akarná vetni magát a hűvös, zöld árba. A felvonó úgy
száguld a magasba, akár egy lövedék. T. csodálkozva állapítja meg, hogya
műteremhez vezető folyosó egészen rövid, villanylámpák világítják· meg és
megnyugtató mértaní formák díszítik. Az álombeli formák elrejtőznek li' va
lóság félrevezető álarca mögött, gondolja, amikor egy liftboyjal találkozik." aki
mentében hagymát és fekete kenyeret eszik. T. szinte csalódott, majdhogy
kísértést nem érez arra, hogy visszaforduljon , .. A arcába néz, akiszórako-
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zottan rámosolyog, gyanútlanul, mínt a beteg, aki előtt· titkolják, hogy m'ÍÍ
tétre viszik. T. szíve elszorul. Kezével eltakarja a keskeny táblát a műterem

bej árata mellett: J. S. lélekfényképész, de ugyanakkor elfordítja az arcát is,
amelyet vérvörösre festett az izgalom feltoluló hulláma.

- úgy félek - mondja A. hirtelen a várószebában.. - Kérlelt drága T.
ne fényképeztesslel<MenjŰnk .el gyorsan innen! . . . .

Fölugrott a székről és riadt, könyörgő pillantást vetett a kijárati ajtóra.
úgy emelte fől karját, mint a fuldokló. T. soha többé nem felejti el a szív
szaggató arckifejezést, amellyel most feléje fordul.

DOROMBY KAROLY fordítása

RÓNAY Gy{jRGY

EHEU FUGACES'

A HATVANtVES TAKÁTS GYULÁNAK

Eheu ~po5tume, ~e-;

Jabuntur ann! ...
HOl'atius

Micsoda tavasz volt! Ver sacrum! Kitagadottan is elmúlhatatlan!
Nemlétező kí&kocsmák lugasában, a nemlétező kávéházak teraszán a Du

naparto.n -
hol vannak, akik ott ültek s nézték a Tabán esti zötdjcit s a lámparingató

Dunát!
Lehullt a régi lomb, és szétszóródott a sereg.

Hová lettek? Ezt tenger nyelte el, azt levegő: so'Méle módunk nllUt a ptut-
tulásra, .

és aki megmaradt, meghentergették mindenféle kárhozatban.
De rám azért, mint oszló ágyúfüst után.
mégiscsak összeverődünk

Hát tölts, ha dérvert bajússzal is! - ne hitvány lőrét, mint egllnémelll mái
talponáZZók

ügyeskedő gazdái szokták, sokféle szeszt: lopkodvaegybe sokfelól:
va,ódi beceit, saját tőkéid gyümölcséből, magad formálta korsóban saját fi'jl-

dedbe hűtve, .
azt igyunk most! a megszökött tavaszra! Megszököttre?

beértre inkább! - Mert ,nem az számít, hogy lassúdóbb ütemre váltott
a siheder évek érverése. Emeld 'borod a délutáni napba:
nem álfényű lidérc - gyémánt tűz izzik aszú vörösében,
s a kar se rezdül, bírja még!

- Ordas idők után, arcán árkokkal és hegekkel, így tu a gazda kemény szik-
lába vájt

pincéje tornácán, s mögötte telt hordóiban .'az esztendők szitretje.
Messzire lát, egyformán í&meri a széljárást .s a csillagok állásait.
Munka és becsüle't homlokfá.ján· a. 'címer.

Telet, vihart kiállt. Feje föZött maga ültette' hárs.
Kérgén .kiforrt sebek. S nézd, lombosuZ!
- Vándor, ki aTTa jársz, állj meg, tekints fől rá, hallgasd méhei ,zorgos énekét,
s 'vidd viZággáa hírét: - virágzik változatlanul!
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