
Néha csalt,

Néha csak egy félmondat kellene
hogy boldoggá tegyük a másikat
egy félmondat egy s, betű

ecu lassú Z
megváltoztatni a vesszőket jeleket

pontokat
az éles hangsúlyt
vinni lefele
nem törni össze a féltve őrzött csendet
letörölni a könnyeket
megfogni az elhagyott kezet
felsegíteni aki elesett

megsimogatni a másikat
egy szívet
hogy örömtől pirult szavaink fussanak
virágcsokrokkal aszívekbe
s szemérmes halkan pihegjék
ó semmiség - ne is törődj vele
és hogy jó vagy és hogy köszönöm

egy félmondat tán
vagy annyi se
egyetlen szó is elég lenne talán

Tanács

mielőtt lehullnának
óráink szirmai

mielőtt lemegy a nap
mielőtt megjön az éj

szaladgálunk szavakt6l
napoktól napokig
egy életen át

valami illatot kéne összeszedni
mint a méhek
szavaink
szíveink
tetteink virágporát

szavakig

MINT A FALEVÉL
írta SZILI LEONTIN

Az esztendőben - ezerkilencszáznegyvennégyet írtak - már csakis azok vál~

lalták a túlzsúfolt vonatok kényelrnetlenségeível, . esetleges légitámadásokkal és
egyéb kiszámíthatatlan veszedelmekkel. járó utazásokat, akiket valamiféle halaszt
hatatlan indíték kényszerített útra. Anna is számolt útjának különféle belátha
tatlan nehézségeível. mégsem habozott egyetlen pillanatig sem, mihelyt értesült
férje hadosztályának új állomáshelyéről. Azonnal elhatározta, hogy felkerekedik
az ismerős, kedves dunántúli városba, melyet - úgy mondták - nem dúlt fel
még a háború. Remélhette hát, hogy sűrű magányba fulladt életét, Péterért és
különféle jóbarátaikért aggódó nappalainak és álmatlan éjszakáinak szorongásait
legalább egy időre feloldhatja az annyira vágyott viszontlátással. Megvalósítható
együttlétük esetleg több hétre is megszabadíthatja az önkényesen elszakított meg
értő társ hiányának és örökös visszavárásának kínzó gyötrelmeitől; s e boldog
lehetőség reménye minden kockázatot megér! A viszontlátás helyszíne pedig külön
ajándék.

Annak idején házasságkötésük közös tervezgetéseibe bombaként robbant 
a "bé-lista" következtében - állásának elvesztése. Saját keresetének elhullása
ugyancsak megnehezítette amúgyis szerény kis otthonuk megteremtéséf. Amikor
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még mindketten dolgoztak, Péter -:- művészettörténész létére Itália szerelmese
- úgy képzelte, megmutathatja szeretett Firenzéjét a feleségének. De míre végre
összeesküdhettek, anyagi helyzetük .semmiképpen sem engedhétte meg egy olasz
országi utazás luxusát. Péter kitalálta erre, hogy a Mecsek mediterrán éghaj
lata és dimbes-dombos hajlatai sokban emlékeztetik kedves Toscanájára, az egy
kori Pannónia keleti tartományának valamikor Sopianae néven ismert fővárosá":
nak, az "öt templom városának" atmoszférája pedig - némi képzelőerővel 
a Mediciek Arno-menti liliomos 'városának történelmi hangulatára.

Egy bizonyos: az Orsolya utcai régi házacska leánderes udvarára nyíló bolt
íves kis szobában boldogok voltak. S most újult erővel rohanták meg; közös baran
golásaik múltba süllyedt percei; emlékezete a kanyargó mecseki utak alkonyai
ban kopogó együttes lépéseiket vísszhangozta, Felfelé vezető útjukban míndannyí
szor megpihentek a Mindenszentek ősi templomában; egymásmellé térdeltek egy
hálaadó fohászra, azután egymás kézfogásában gyönyörködtek odaföntről a nap
lemente színskálájának minden árnyalatában megvilágított városban.. Péter sze
rint - aki Firenzében San Miniato ódon temetőjéből szerette volna megmutatni
neki a nap vérző korortgjának alámarülését a bíborszínekből végül is szűrkévé

sápadó Arno-ba - ennél káprázatosabb naplementét még Itália sem ajándékoz
hatott volna nekik.

Vajon megismételhetó-e ez a régi .. boldogság ebben a tótágast álló, kegyetlenül
felfordult világban, mely nem a nap leáldozó korengjától vérzik égőn, hanem sis
tergőn alácsapódó bombák gyújtotta lángoktól, emberek millióinak zsarnokság
ontotta vérének gőzétöl, Lehetséges-e megfeledkezni erről bárhol? Félő, még ott
sem, és még akkor sem, ha a dunántúli Toscana történelmi szép városát még
nem dúlta föl a tettyei romokhoz hasonlatos kövekké a háború kiszabadult dzsiri
je. Mégis, meg kell próbálniok - e gonosz varázslat ellenére is - valamíféle
önámítással. legalább részben újraálmodniok már-már feledésbe süllyedt szép
heteiket. Kart karba öltve mégegyszer végig járniok a felfelé kapaszkodó régi
kanyarokat, egymás testmelegét érezve lenézniök nem a vér gőzétől,' hanem az
életet adó nap karmazsinjának bíborába hanyatló város eddigelé még sértetlen
házaira: beléríngatní magukat az itt felejtett béke hazug boldogságöb kínáló illú
ziójába.

Meg kell kísérelníet
Már órákkai a vonat indulása előtt apályaudvaron ténfergett. A "jólértesü!

tek" tanácsait megfogadva tömérdek pénzt osztogatott szét különböző "hivatalos
közegeknek", akik valamennyien sokat ígérő pillantással vágták zsebre a diszkré
ten tenyérükbe csúsztatott baksist, ám a döntő pfllanatokban . kámfor médjára
tűntek el. A vonatot' megostromló tömeg durva sodrásában egyedül furakod
hatott föl avégre betolatott, de márís zsúfolt szerelvényre. Kezéből majdnem
kiszakították táskájának - úgy érezte - százfelé feszülő fülét, de végül mégis
csak sikerült felnyomulnia a megvadult emberáradattal. A nyomás ott fönt sem
szűnt; oly szorosan lapultak egymáshoz, mint olajba préselt halak egy szűk

dobozban. A ,férfiak cifrákat káromkodtak, senki sem vetett ügyet a lentről két
ségbeesetten gyermeke után sikoltozó édesanyára: "CsiJpike! ... Csöpike hol vagyr
••. Csö-ö-pike!!!.•." Anna az egymást szorító embergyűrűben egyetlen kislányt
sem fedezett fel, akit azonosíthatott volna a kérdéses Csöpíkével, de rajta kívül
senkit sem érdekelt a gyermekét reményt vesztetten szólongató anya, oly meg-o
szokottá vált már a családok szerteszakadása, otthontalanná válása. A háború
úgy húzta felszínre az emberek féktelenné hatalmasadott önzését, mint az ala
posan megtrágyázott .föld a dúskövérerr sarjadó gazt.

Anna a szűk előtérben rnegmozdulní sem tudott az őt minden oldalról szo
rongató emberektől. Lába teljesen meggémberedett, és ez a zsibbadás egész tes
tére átterjedt, sőt míntha a gondolatai is megtespedtek volna; avagy egytől-egyig

kifolytak az agyából? Budafoknál új rohamra indult egy újfent nekilódult el
szánt áradás, mely őt a sarokba sodorta. Itt sikerült táskáját a falnak támasz
tania s rákuporodva - egészen kicsire összehúzva magát - valamiképpen el
helyezkednie rajta. A viszontlátásra próbált gondolni, ám tompultságát ez a
gondolat sem-tudta átmelegíteni. Egyetlen lámpa sem világított az egész szerel
vényben. s ő egyre a hajnali derengés után vágyakozva, álmatlanul és lélek
telenül gyötrődte át a sötét éjszakát. Retikü!jét görcsösen szorította amelléhez,
gyomra émelygett a hátára dőlten horkoló férfi borgőzös leheletétől, a köréje
préselt izzadt testek párájának áporodott szagától, Hányinger és sírás fojtogatta,
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hiába bíztatgatta önmagát, hogya menetrend szerint hét órakor meg kell érkez
nie Pécsre. Viszontláthatja Pétert, s nála maradhat míndaddig, amíg csak futja
a pénzükből.

De azután? .. Mi lesz azután? .. Kattogták feléje a kegyetlen kerekek, míköz
ben megszabott pályáján lomhán cammogott előre, az éjszakában, az életükért
reszkető sok emberrel megtömött. végeláthatatlanul hosszú vonat. A feltett kér
désre nem mert, de nem is tudott volna válaszolni.

Sok munkával összegürcölt kis otthonuk elindulásának percében még sér
tetlen volt, - de vajon mi fogadja, ha visszaérkezik?

Csodálatos módon találtak egymásra ők ketten: két egyformán, sebzett, tar
tózkodó és magányos ember. Aldozatvállalásban túllicitálva egymást, egyformán
szívós rnunkával sikerült megteremtenlök közös világukat, - csoda-e, ha végre
közös célra lelt, tudásra, és családra szomjúhozó életükbe tüzes villámként hasí
tott a háború fékevesztett örülette. a tellebbezhetetlenűl kegyetlen katonai behí
vóval? Makacsul markolgatta hitét egy hajdan visszatérő, megújuló boldogság
ba, de mindenfelé csak romokba omlott kormos falakba, üszkös gerendakba
ütközött; a baljós előérzetek huhogón kiterjesztett bagolyszárnyakként kísértet
ték ébrenlétben és álomban.

Egész éjszaka elkerülte az álom; összetört tagokkal. kiszáradt torokkal, ki
fosztott lélekkel várta, hogy végre felpirkadjon. A levegő közben lehűit; egy
betört ablakon beáramló fuvallattól színte fázní kezdett. A lassan szürkülő de
rengésben olybá tűntek va körötte álomba süllyedt emberek, mint egy szederjes
hullákból tornyosult, átvághatátlan hegy. A megfáradt ólom-arcokon az élet
semmiféle árnyalata sem rezzent, csak amikor a foszladozó szürkeséget végre
felszívta a hajnal, és az elcsigázott gyülekezeten át feléje tűzött az .első rózsa
színű fénykéve, csordult váratlan reménység újfent a lelkébe. Hirtelen felélénkült
körötte az élet; a kiborn)ó nap elmosta az egymással összezárt utasok gorombárt
acsarkodó rosszindulatát, örömmel nyugtázták. hogy az éjszakát megúszták légi
riadó nélkül, alkalmasint sikerül már épségben érniük el utazásuk célját.

Vonatuk valóban megérkezett" Pécsre, noha' közel négy órás késéssel' robo
gott be a pályaudvarra. Anna most nem vegyült a tolongók hadába, szerényen
félreállva várta meg, amíg elhullámzik az egymást lökdöső, nyüzsgő tömeg. Habár

.egyre növekvő vággyal kutatott férje feketekeretes szemüvege után, mégis Pé

.jer talált őrá, és a sok hónapos távollét után egyetlen szó nélkül forrtak végre
össze az összetartozásukat ismételten megpecsételő ölelésben.

Péter aggódva kémlelte asszonyának megsoványodott arcát, megrezzenő pillái
alól riadtan vibráló tekintetét, ő pedig egyre fokozódó keserűséggel figyelte a
férje testén lötyögő, gyűlölt katonaruhát, a sapkájától félig takart homlokán
el nem titkolható reménytelenségének mélyre vésődött ráncait. Tudta róla, hogy
valahányszor egyenruhát kellett öltenie, míndíg lázadozott az erő és hatalom
rákényszerített önkénye ellen. De soha ennyire nem érezte még át, mínt most,
a sínek mentén egymás oldalán lépkedve, hogy a meggyőződése ellenére rábilin
cselt fogság fojtogató szeritása- mekkora gyötrelem számára. A fogcsikorgató
védtelenség, hogy mind a ketten teljesen védtelenek; semmiféle földrengés elől

sem menekülhetnek el. .
A villamosra várakozva, halálos fáradtság tört rá; talán összerogy, ha vállát

nem támaszthatja meg a férje karjában. De azért bíztató anyáskodással mcsolygott
rá, hősies erőfeszítéssel, noha egyre világosabbá vált benne, hogy sorsuk leg
feljebb ajándék-morzsákat vethet elébük, és semmi 'jót sem várhat már
a hazamenetele utáni időktől. De addig? .. Addig talán' sikerül kissé visszakés
tolniok még elrablott közös életük messze futott múlt jába...

Mohón szívta tüdejére a hirtelen feléjük lendült szél friss áramlását.
- Drágám, egyhamar nem küldhetsz ám haza! Itt maradok nálad, ameddig

,csak lehetséges!
Péter vísszamosolygott rá. De az ő raosolváböl is kiolvashatta, hogy ő .sern vár

sok napsütést a sorsuk fölé tornyosuló viharfelhők gomolygó vészében. Ök ket
ten szavak nélkül is rníndig megértették egymást. Még egymásra sem kellett néz
niök, ha a csodafegyverek legendájának szajkolására rákezdett valamelyik, ön
magát bárgyú gőggel sérthetetlennek vélt barbár. Nekik kettőjüknek egyformán
pontos fogalmaik voltak a hatalomvágy e megszállottainak egyedül saját életüket
becsben tartó, ám mindenki másét szemrebbenés nélkül odadobó. és mínden javuk
ra billenő pusztítást hősi medáltákkal jutalmazó háborús "eUkáJaról".
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Milyen különös: itt a villamos még sértetlen sínen, sértetlen házak között fut,
vidáman csilingelve, mint akkor régen. Az emberek sem látszanak oly sok gond
tól rnegnyomottaknak, mínt odahaza; szemüket nem felhőzte még sötétre á fővá

rosiak sokszor' leplezhetetlen halálféleme.
- Tudod, itt a gépek csak átrepülnek, .- magyarázta Péter, - riadökkor

mindenki a helyén marad, mert egyetlen bomba sem hullott még a városra. Per
sze, én ilyenkor arra gondolok: Budapest felé szállnak! Oda, ahol te vagy.

Anna szinte alélt volt már a fáradtságtól, attól félt, menten összerogy, s mégis,
férje védelmében a boldog melegségtől új, szinte acélos erő áradt törődött tagjaiba.

- De. jó megint együtt! Végre nem külön, nélküled! - és egyszerre sírt-neve
tett, amint egyre csillapodott a félelme, mely -az utóbbi hónapokban színte állandó
kísérőjévé szegődött. A villamosról levánszorogva, egyre nehezedő szernpíllákkal,
de szívében újfent kicsírázó reménységgel topogott a hozzátartozó élet oldalán, a
macskaköves utcán, a csalóka íllúzíóval, hogy ismét az Orsolya utcába, a leánderes
udvarra nyíló boltíves, kissé dohos szebába érkeznek meg. Meglepődött - sőt csa
lódott - amikor az akkoriban csak kívülről megbámult elegáns szálloda előtt

állottak meg, majd -felfelé indultak a piros szőnyeggel borított lépcsőkön.

Péter most is olvasott a gondolataiban.
- A régi kis szobánk nem volt kiadó. Hogy drága ez? .. Hát mond: mire

.spóroljunk ?
. Válaszolni sem tudott már, oly rohamszerűen teperte le az újból rátörő nagy

f.áradtság. De félig öntudatlanul is .átmelegítette Péter gondoskodása, amint meg
értve nagy kimerültségét, kigombolta a kabátjáb61, és csupán cipőjétól szabadítva
meg; ruhást6l emelte rá gyöngéden az ágyra. Nagyon, nagyon messzíről szűrődtek

el hozzá a szavai: .
- Elfüggönyözöm az ablakot, hogy ne bántson a világosság. Pihend ki magadat

szivem! Nekem szolgálatba kell mennem, de amint lehet, visszasietek hozzád. Ha
riadó szólna, ne ijedj meg: az óvóhelyre sem kell lemenned, itt ez nem szokás.

Az ajtó csapódását is nagyon messziről hallotta már. Süllyedő öntudata egyre
sűrűbb ködből lökött fel összevissza képeket: borgőzös útitársának rezes orrát, a
Csöpikéje után sikoltozó édesanya kétségbeesett arcát, majd Péter katonasapkájától
eltakart homlokának számtalan barázdáját, Még kóstolgatta egymásra találásuk
összefonódó ölelésének melegségét, - de a mínden . értelmet elmosó hullámok
átcsaptak már felettük, hogy egyre zavarosabb álomképek sodrásába lenditsék.

Amikor ébredésekor eszmélkedni kezdett, Pétert látta meg. Agyának szélén ült.
A függönyt széthúzta már az ablakon, a nap fürge fénykévéket záporozott/ a
szobába, valaki vizet' zuhogtatott a falon túlnan, ő pedig még a félálom ernyedt
tunyaságában simult férje ölelésébe, minden félelem, sőt gondolat nélküli jó
érzéssel; talán így szabadulnak zárt karámjukból a pihent állatok, fordulnak
a fény felé a melegtől kinyílt napraforgók. Percekbe telt, amíg álom és ébren
lét kö~öttí révületéből visszatért öntudatának kegyetlensége. A felismerés, hogy
a napfényben úszó derűs hotelszoba csak átmenet, Péter erőltetett nyugalma és
mcsolya pedig csupán kegyes komédia; hatalmas lepkefogóként feszül felettük
bizonytalanságba vezető útjuk kérlelhetetlensége. És rátörő szédületében hirtelen
zakatolt fel benne az éjszakai vonat hosszú vagansora ; dübörgő robogással most
fúrja magát egy végnélküli alagútba, mely I vésztjóslóan veri vissza velőtrázóari

éles szlrénasikolyát.
Hát semmi nem szabadíthatja meg hazulról hozott terhes poggyászától. a

mindenfelől feléje meredezett csonka üszköktől. százezrek gyötrelmeitől és halál
félelmétől? Saját magányos tapogatózásaítól, amint egymagában folyvást keres a
ködben egy elengedett kezet. Meleg emberi kezet? Avagy azt a biztonságot adó
földöntúlit; egyetlen kapaszkodóját míndenkorí csüggedéseínek ?

~ De most nem tudott elszakadni a földtől. Hirtelen kijózanodva, kétségbeeset
ten szorította mellére élettársának megtalált hús-vér kezét, amely - érezte 
nagy felindulástól reszket. Elakadt a lélegzete.

- Történt valami?
Péter bólintott.
- Igen. A románoknak sikerült kilépniök a háborúból. Megelőztek minket.
Nem érti, mért mondja ezt ilyen tragikusan? Hisz akkor ők is követhetik a

példájukat, és akkor... Gondolatát hangos bizakodással fejezte be:
- '" akkor ti is letehetitek végre a fegyvert! .
- Félek, hogy nem - mormolta komoran Péter, miközben egy nadrágjára
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tapadt cérnaszálat pöckölt le, oly underkodé mozdulattal, mintha ocsmány ku
kacot fricskázott volna odébb. - Utálom az egészet! - tört utat az öntudatában
hónapok alatt felgyülemlett saját és embertársai különféle megaláztatásainak mér
hetetlen keserűsége. Felpattantültéból, mint aki képtelen már elviselni a rá
erőszakolt, lényétől oly ellentétes életformát, akárcsak nagyképű feletteseinek
kardcsörtető hazug szólamait. Cigaretta után kapkodva, elfulladtan folytatta: 
Vissza kell sietnem, alig tudtam ideszaladni hozzád. Nagy bent a felfordulás. Nem
tudom, míkor szabadulhatok, félek, nem korán. De ne aggódj, megtalálom majd
a módját... Nézelödj addig a városban, és harapj végre valamit; ne feledkezz
meg arról, hogy enni is szokás!- ezt már tréfásan mondta, magára erősza

kolva régi, kisfiús mosolyát,
Igaz. Tegnap óta egyetlen falatot sem nyelt le, mégsem érzett éhséget. Kény

szeredetten morzsolt magába egy darabka hazulról hozott süteményt, aztán gé
piesen lemosakodott.. Ez jól esett, kissé felfrissítette. Felöltözött, majd tétova
lépésekkel ballagott le a térre, mely oly idegenné vált az emlékezetébe vésődött

képnél. Hová, merre menjen? Imádkozni kellene, lelkét felemelve kérni, kérni a
színte lehetetlent: békét, békességet! Szinte beosont a kupolás templom homá
lyába, de az. áhítat nem talált ott rá. Tán egykori dzsámi eredete hatott za
varóan? A2l összehasonlítás az' egykori és mai járommal? A török másfél szá
zadon át tartotta rabságában a népet, s most, az új zsarnokság meddig tartja
még bilincsben az ökölbe szorított magyar kezeket? Habár vannak elegen, akik
engedelmes hiszékenységgel önszántukból hódoltak be a német maszlagnak. rö
vidlátó szemüket a náci Mekka felé fordítva.' Nem, itt nem érezheti magához
közel a felszabadító Szeretetet, majd felballag inkább a Mindenszentek ősi

templomába, ahol - ott fenn, a magasban - oly szoros kézfogásban tudtak
fohászkodni. De egyedül? .. Nem, oda kettesben kell felmenniök. Ez lesz az első

közös útjuk... '
'A nyúlósan hosszú' délutánt elténferegte egymagában a szűkre szabott kis

utcákban. Lábai elvitték az Orsolya utcába is, hogy az árnyékos kapualjból be-
'lessen a dézsákban virágzó leánderekre, a macskahátú, megereszkedett tető alatti
két lefüggönyözött vaksi ablakra. Nehezen búcsúzott el a kedves udvartól, azután
míntegy félálomban rótta tovább az ismerős kis' utcákat. - A kirakatok aranylón
érett mézszínű szőlőfürtöket kínáltak, dúsnedvű hamvas barackokat. órtásíra nőtt

..diókat, egyik-másikának felhasadt héjából kikandikáltak már a hártyás gerezdek.
A természet nem vesz tudomást a lét megbomlott gépezetének pusztító őrüle
téről, A lenszőke kis srácok is apáiknak egykori önfeledt lelkességével rúgdosták
az összevissza foldozott rongylabdakat. Az egyik Annának ütődött kis fickónak

/....;. kárbunkulusként világított a szeme - vett egy vékony farudacskára szúrt
nyalókát; olcsón vásárolhatott valakinek egy kis boldogságot. A derűs kis
intermezzó után megint csak céltalanul, bolyongott az ismerősen ismeretlen ala
csony házak között; lépéseinek visszhangos ritmusát visszakopogták a girbegurba,
csorbult macskakövek.

Különféle kerülők után ismét kilyukadt a térre, afionnét elindult. Itt hang
szóró bömbölte a legújabb híreket, ám képtelen lett volna a szavak értelmére
figyelni. Fogalma sem volt már arról, hol kezdődik az álom, és végződik a va
lóság, mert a rég szétfoszl'btt álmodás új fátyollá szőtt ködében még egyre ke-

, resgélte egykori közös életük régi rezzenéseit, noha, e heves vágyakozás révületében
sem áltathatta magát, hogy hatalmában áll visszafordítania az időt.

Csak a dóm harangjának kongására sikerült visszalépnie a mába. A nap ekkor
már régen a foghíjas, ferde tetők mögé bukott; borzongani kezdett a dohos
kapualj ak nyirkos leheletétől. A szőlőhegyek felől is megindultak az estéli
hűvös áramlatok; legfőbb ideje, hogy, végre visszatérjen, bár érezte, hogy nem
találja még a szobájukban Pétert.

. Amikor a k;ulcsot elkérte, a portás kissé zavartan válaszolt:
- Foglaljon helyet a hallban, asszonyom. A kulcsokkal némi zavar van;

egy kis türelmet kérek.
Kérdést akart intézni hozzá, de látta, hogy bezárkózik előle. Letelepedett

hát egy székre, s gépiesen Iapozgatní kezdett egy képes újságban; de onnan is
csak összeomlott házak, mesebeli szőrnyetegekre emlékeztető tankok meredtek, rá,
a már ismert kísérőzenével: bagoly- és denevérszárnyak csattogásával. Végre
hozzálépett egy emberi lény, a szálloda női alkalmazottja, és meglehetősen bosz
szús hangon közölte:
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- A németek lefoglalták az egész első emeletet. Né haragudjon, asszonyom,
de önöket is kénytelenek voltunk feljebb költözteni. Tessék az új szobájuknak
a kulcsa.

Köszönet helyett, mínden óvatosságról megfeledkezve, epésen fakadt' ki:
- Persze, még a lélegzetet is elszívják előlünk! No de remélem, hogy a

románok után... - ftz asszony elutasítóan megmerevedő arca beléfagyasztotta
a szót. Leckéztető volt a nő hangja:

- A véleményét tartsa meg magának, kérem. - S kissé lehalkította a
hangját. - Elfejeti, hogy a falnak is fülei lehetnek?

Igaza van. Az állásába kerülhet, és önmagának is csak bajt okozhat. Már
megtanulhatta volna, hogy a száját tartsa. Bztkell tennie szegény Péternek Is,
oly idegenül lötyögő póttartalékosi uniformisában, - hiába gyűlöli az erőszakot,

az ide-oda vezénylő hatalmasságokat. És hallgatnia keH a hozzá hasonlóan
aggódó asszonyok hosszú sorának is, mindannyiuknak, akik a fegyverek súlyát
hordják, és azoknak is, akikre irányítják.

Szótlanul fogta kezébe a kulesot, csak a portásnak szólt még oda, hogy meg
változott szobaszámukat ne felejtse el férje tudomására adni.

- Képzelheti asszonyom, hogy nem felejtem el! - A portás hangjában is
volt némi bosszúság és gúny. Hát elfelejtheti-e, hogy bizonyára egy tiszti állo
mányú "kamerád" költözött a helyükbe, s ezt egyformán helyeslő fejbólintás

. sal kell tudomásul venniök a szálloda alkalmazottjainak, akárcsak a szobájuk
ból kilakoltatott vendégeknek.

Feljebb került hát egyemelettel. A szoba alig különbözött a régitól. Itt is
csönd volt, sok árnyékkal, és még magányosabbnak érezte magát a várakozás
hosszú óráiban, mínt a szűk kis utcák sikátoraiban. Orökkévalóságnak érezte
az időt, amíg végre megérkezett a férje. Arcát még kimerültebbé tette a lep
lezhetetlen undor, amint csüggedt rnozdulattal dobta sapkáját az asztalra.

- Reménytelen! - Kérdő tekintetére, csak kis csönd után szólalt meg ismét,
lázadó tehetetlenséggel. - Azt hiszem, míndnyájunkat a vágóhídra... Az egész
országot - és bántóélesen. keserűn kacagott fel. - Tarján őrnagy úr ünnepi
szónoklattal buzdította alantasait harcra. Ha kell, álljunk ki kaszával, puska
ugyanis kevés akad már, hogy gépfegyverekről ne is beszéljek. Tehát kaszával
a kezünkben, tárjuk oda csupasz mellünket lelkesen a felénk nyomuló tankek
elébe. Magam sem tudom már: őrültek, gonoszok, avagyegyszerűen csak ostobák?

Tenyerébe temetett arccal hallgatott pár pillanatig, azután fájdalmas kese
rűséggel húzta mellére az asszonyát:

- Haza kell utaznod, Anna! Azonnal l. .. Még elérheted az esti vonatot.
- Visszautazni? És azonnal? .. Ez lehetetlen! - A szobára fagyott csönd

rémületében - úgy érezte - a dübörögve robogó vonat éles füttyéf sokszorosan
torzítva verik vissza az idegen szoba falai. - Nem, nem! - könyörgött lihegve,
- jöjjön bármi, de együtt .. , veled '"

Am Péter nem tűrt ellentmondást.
- Haza kell menned, Ez most már hadizóna, holnap mínket is tovább vezé

nyelnek, a határra. Nem maradhatsz itt egyedül. És miért is maradnál? Nincs vesz
tegetni való időnk; most még kikísérhetlek.

Anna feje Péter mellére bukott. Aztán végtelen fájdalommal tapasztotta rá
száját férjének cserepessé száradt szájára. Szorosan őszsefonódva forrtak eggyé,
újabb meg újabb csókban, mintha minden csókuk és ölelésük az utlsó volna.
De egymás teljes odaadásában sem feledkezhettek meg arról, hogy a gyűlöletes
erőszak hatalmában: legyőzötték ők és rabok. Végre egy most már valóbán utolsó
ölelés után gyötrődve parancsolt rá Péter, nagyon rekedt és elhaló hangon:

- Nincs már több időnk; mennünk kell!
És újból elindultak egymás oldalán. Most már vissza, az állomásra. Még

sikerült elérniök az utolsó villamost, mely sötét gyászkocsiként vitte őket a le
zárt szemű házak között, a fénytelenné vált megrémült városon át. A sötét
csöndben, úgy feszült bennük - az egész úton - a szorongó félelem, mint fl

lihegő vajúdás előtti kínos várakozás.
Az állomás hosszú tömbje feketén nyújtózott az amúgyis csillagtalan sötét

ségben. melvet - a legfrissebb parancsra - egyetlen lámpa világa sem tehetett
barátságosabbá. Sőt még a kézilámpák apró fényeit sem lobbanthatták fel;
így inkább csak sejthették, hogy köröttüle mindenféle emberek topognak. fö
löttük pedig láthatatlan rém leselkedik. Hirtelen, egyetlen emberként bolydult
fel most a tömeg: Zavaró röpülés! '" A pályaudvar fölött járnak! ..."
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Ok nem ijedtek meg. Egymásba kapaszkodva tapogatóztak a pályatest felé.
,Az irányt a már bent veszteglő vonat prüszkölő mozdonyának szikraesője mu
tatta, Péter tenyerével takarta el kigombolt, zubbonya alatt felkattintott kézilám
pájának a fényét. Felgyulladó sugara átvilágította a tenyerét, mely - mintha vér
helyett tűz száguldozott volna az ereiben - vörösen világított, mínt az esztelen
világégésnek végre megállj t parancsoló tiltó-jelzés.

- Erre, drágám! Itt talán akad még hely, - tuszkolta fel az egyik távoli
vagon lépcsőjére s nyújtotta fel utána a táskáját.

"Oltsák le azt a lámpát!" ordított valahonnét egy dühödt hang, s nyomában
máris felzúgott a láthatatlan repülőgép félelmes zümmögése, egyre erősödő kres
csendóban. mintha fenyegető zsongással egy óriási vad méhcsalád szabadult volna
föléjük.

Nagyon alacsonyan repülhettek. Anna nem érzett félelmet, de bátorságot, sőt

közönyt sem. Inkább valamiféle vágyat: tán a legértelmesebb befejezés volna,
ha most ... itt ... együtt ... Fent állt már a felső lépcsőn, Péter lent a földön,
.íölágaskodva hozzá. Csak az ujjaik kapcsolódtak össze szorosan, mintha sose
akarnák elengedni egymást. Vérük ritmusát átvéve, e közös lüktetésben egyetlen
emberként figyelték, míként halkul, majd hal el végleg a vészes berregés.

Felröppenő szentjánosbogarakként villantak már fel egyre sűrűbben az ap
rócska kékfehér fények. Péter is felkattintotta újból a lámpáját, hogy felesége
arcába világítva mégegyszer lelkébe vésse a vonásait. Mégegyszer, mielőtt még
visszaindul '" Vissza? .. , Haza? ... Hát lehetséges valaha is hazatalálniok még
egykori kőzős életükbe? ..

Nem. Oda nem viheti már vissza egyiköket sem semmiféle vonat. Romhalmazt
találhat Anna az otthonuk helyén, a vonatot is érheti útközben légitámadás, és
-szárnára sem életbiztosítás megháborodott, feletteseiknek esztelen hatalmi vágyában
vergödnie. Ki kell onnan törnie! De hol, mikor és hogyan?.. Meg kell kísé
relnie, ám ez az elszánt elhatározása sem életbiztosítás: nagyon kérdéses, hogy
túlélheti-e?

Nehéz, kimondhatatlanul nehéz elengednie Annát a bízonytalanságba, az útra.
amelynek végét Istenen kívül senki sem láthatja. Utána kívánt kapni, hogy,
mégegyszer - tán utoljára - a karjaiba zárja, de egy kegyetlenül éles hirtelen

i füttyre mozgásba lendült már a vonat, s a zihálva 'felsípoló mozdonytól vont
vagon kerekei is nekilódultak, egyre gyorsabb ütemre váltva. ,

Ölelésre tárt. karjai lehanyatlottak, és Anna sem mert lehajoini hozzá. Félt.
hogy egyensúlyát vesztheti. Integetni sem tudott, mert színte megbénult a karja
'Csak kétségbeesett suttogását próbálta felhangosítani, "Nagyon vigyázz magadra.
drágám", de azt is elnyelte a vonat zakatolása. ts azt is tudta, mennyire rös
tellheti magát most Péter, hogy rátörő gyöngeségétől alig tudja kinyögni "Aldjo1J
-meg az Isten!" ts el kell takarnia a szemét, mintha végre feléje lendülő, bú-
-csút integető kendőjének fehérsége vakítja. el a szemét.

Kerüljön mán beljebb, lelkem! noszegatta egy rozsdás öreg hang, de ő csak
állt mozdulatlanul, a felső' lépcsőfokra cövekelve. Elszoruló lélegzettel és egyre
tágultabb pupillákkal leste, hogy az éjszaka miként nyeli el fokozatosan lám
pájának vibráló villanásaitól imbolygó alakját a férjének. Elébb gyűlölt egyen
ruhája olvad a sötétségbe, s csak később az arca: szorosan összezárt szájának
megkeseredett vonala, szeméri a feketekeretes 'szemüveg, majd míndent, míndent '
magába nyel az egyre zakatolóbb messzeség,

Furcsa, hogy sírni sem tud. A szeme száraz, csak a gyomra émelyedik fel,
amint szédülten kapaszkodik meg egy láthatatlanul felkínálkoz6 korlátban. De
'azután ezt is el kell engednie, mert mindkét tenyerét ra kell tapashania a
'fülére, hogy ne hallja ai idegeit szinte őrületbe feszítő, velőtrázóari éles sikolyt.
'amellyel a mozdony befúrja most fejét a végeláthatatlan alagút mohó torkába,
ahonnét - ki tudja? - kitalál-e valaha? Sötétség, áthatolhatatlan, remény
telen sötétség, avagy feldereng-e számára a túloldalon - itt a földön. avagy
azon is túli titokzatos párázatban - az egymás melletti térdelés áhítatában
oly gyakran megsejdített Fény?.. ,

S most hasít a tudatába: lám, a váratlll-n erőszak ettől is megfosztotta őket

- hogy még utoljára, egymás kézfogásában naplementét nézni kapaszkodjanak
'fel a tettvei romokhoz, és régi szokásuk szerínt útbaejthessék a Mlndenszenteknek
ősi temnlomát, ahoL.. 11':s most már kicsordul az első könnye, testét r4'l7l'! már
'a felszabadító zokogás,. amint felszirénáztk lelkében a segélytkérő kiáltás:
lsten!. .. Isten!...
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