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EGÉSZBEN OTT A RÉSZ, S A RÉSZ OTT AZ EGÉSZBEN? 
Vagy épp csak ennyi vagy: torzó és puszta rész?
Míg élsz: a jambus és a csend közötti résben, 
tudván, hogy benned úgy|se lesz már semmi kész?

EZ VOLT A NÉVNAPOD, EZ A RÖVID NAP,
délelőtt két elküldött levél, aztán megint,
persze, könyvek, és máris este, a rádióban
finom anakronizmus, Bach, Goldberg-variádók,
és megkínálnálak a vacsorámból, ha bejönnél,
egyszer csak, ahogy szoktál, az ajtón, de hát
huzatos gondolataimban járkálsz csak föl-alá reggel óta,
rakosgatsz, szöszmötölsz valamivel, m int rendesen,
és az agyamra mész, míg el nem alszom, meg persze utána is,
a kívánás és a felébredések szégyene...
Szóval ki van találva ez, a legapróbb részletekig, akár egy 
otthonos horrorregény, melyben a szereplők 
találékonysága úgyszólván kifogyhatatlan, 
csakhogy az elszabadult cselekmény épp ezért 
feltartóztathatatlan logikával 
törekszik a katarzis felé.

Kéry László

ROSSZ ÁLOM

„...K afka Franc az isteni” 
(Weöres Sándor)

Szennyes arcú, félvak köd tapadt az ablakhoz, mikor felébredt. Egy lámpa nézett be 
rá hideg sugarával, az ellenőrök ravasz tekintetével. Az arc mögött, a köd mögött még 
az éjszaka sötét üregei tátongtak, de a reggel, a  hullaszürke zsarnok m ár nem lehetett 
messze. Langyos, elnyúzott testeket gyötör ki m indjárt a szobák -  kihűlt kályhájú szó-
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bák, elromlott redőnyű szobák, aljasul könyörtelen szobák -  pengehidegébe, konyhák 
csontig perzselő, fagyos kövére. Csaphoz, borotvához, klozetra kergeti őket. íme, már 
hallani!

Keze lámpát kattintott, szempillája a hirtelen lobbant sárga világosság, egy huszon- 
ötös égő nyers világa ellen verdesett, másik keze az óra után nyúlt, agya és gyomra -  
e kettő most még szinte egyetlen szerv volt -  részegen telítődött az ötpercnyi haladék 
tudatával, öt percével, amely a kitűzött időből hiányzott. Füle engedelmesen közvetí
tette az óraütésnél is pontosabb jelzést: a fenti lakásban meghúztak egy láncot, és a 
víz zuhogni kezdett...

Vállán, mely kibukkant a takaróból, és vacogva összerándult -  valószínűleg ez éb
resztette fel - , megigazította a felöltőt, mellyel a vásott paplant szokta megtoldani -  
alkalmatlan éji lepel, folyton félrecsúszkáll -, lehunyta a szemét, a lámpát vissza se 
kattintottá, és már aludt is. A víz a fenti lakásban éppen belenyalintott a porceláncsé
szébe, mikor ő elszenderedett, s mire a zuhatag alácsobogott a hortyogó csövekbe, és 
hangja halk, szaggatott zokogásba fúlt, ő már fel is ébredt. De közben ezt álmodta:

Felkel, harisnyát, cipőt, gatyát ránt magára, a hidegtől vicsorogva megy mosdani, 
vörösre dörzsöli homlokát -  alvásban, rettegésben meggyűrődött homlokát -  a kar- 
colós vízben; félmeztelenül ugrál a gázrezsóhoz, és fölteszi az este összeöntött kávét, 
melyen most jéggé fagyott a ráncos vénasszonybőr. Ruhadarabokat kapkod magára, 
gyűrötteket, utáltakat, melyeket a hideg sem tudott megszabadítani áporodottságuk- 
tól. Állva hörböli a kávét, savanyú, tapadós kenyeret rág hozzá. Ajtó, amely nyögve, 
cibáltan csapódik, kulcs, amely nem akar fordulni a gémberedett ujjak közt, lépcsőház, 
amelynek kitörtek az ablakai, s amelytől káromkodásra facsarodik a szív, villamos, 
amely ebben az átmeneti órában -  a munkások elmentek már, a hivatalnokok még 
nem indultak rohamra -  viszonylag üres, de átsüvít rajta a jeges szél, s a világítás benne 
siralomházi - , egy téli reggel minden szenvedésével és undorával, mardosó émelygé
sével. Kalauznő, vörös, duzzadt ujjakkal a lyukas kesztyűben, feje kendőbe bugyolált, 
topog a bakancsával: „Ahol még nem láttam, nem kezeltem, kérem.” Jégvirágok, hir
detések, közlemények. Mérges, fájdalmas arcok, könnyek a hidegtől. A kalauznő azt 
állítja, hogy rá kellett volna írni a nevet, ő kedvetlenül, mégis tűrhető előzékenységgel 
ajánlkozik, hogy ráíija most, de azt nem lehet, váltani kell, utólag nem lehet. Sírva, a 
síneken zörögve, akadozva halad a siralomház. Mégis korán érkezik.

Korán ér ahhoz a házhoz, mely mindnél gyűlöltebb, melybe ma hétre váiják. Tíz 
perc híja még a hétnek.

„A LIFT NEM MŰKÖDIK” -  a kapu alatt vásott zománctábla, melyen a „NEM” 
szót régebben időnként átragasztották, erre vallanak a lekapart papirosnyomok. 
A lépcsőfeljáró oszlopán szárnyas bokájú Merkúr áll fél lábon, kezében fáklyát tart -  
de a fáklyának letört a lángja. Magasba tolt farral takarítóasszony térdepel a legalsó 
fokon, szoknyája felcsúszott, vastag harisnyáját látni, mely pántlikával van megkötve 
a vádlija fölött, tésztaszínű térdhajlata meglepően hamar megy át egy lila csíkos flanel
alsóba. „Honni sóit qui mai y pense.” A víz odafagy a lépcsőhöz a zsákrongy érintése 
nyomán, csöbrét az asszony magasabb lépcsőfokra állította, amely már egészen kes
keny, mert a lépcső a grandiózus márványkezdet, kő Merkúr és hiányzó fáklya után 
szűkös, meredek sikátornak adja át helyét, amolyan cselédlépcsőnek. A falakon fel
iratok, szénnel, ceruzával, itt-ott sárgult hivatalos közlemények.

Két-három fokot ugrálva, fölhevülve, fülével és lábujjaival feledve a hideget, bizo
nyos diadallal ér föl az első emeletre. Szürkére meszelt falak, nyirkos foltok, a lépcső
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fordulóban pucér villanykörte ég. Folyosókba látni, melyek sárgára festett ajtókhoz 
vezetnek, kövük itt-ott megkoccan a korán érkezők lépteitől. Omellettc egy lobogó 
sörényű Gatalember vágtat fölfelé, kalap nélkül, ki fagyott orcával, vékony esőkabát
ban. Mintha meg sem akarna állni a padlásig, a tetőig.

O az átm eneti diadal után m ár az első emeletnél ellankad. Legszívesebben vissza
fordulna, és inkább az utcán várná meg azt a néhány percet, amíg nem feltétlenül 
muszáj ott lennie. De kint ordító a hideg. Az első és második emelet közt elfogy a korlát 
a fal és a liftakna ketrece mellől -  kapaszkodó kezek kitépték a dróthálót, zsírfoltokat 
hagytak a vakolaton. Alig váija, hogy pihenőbe éljen, néhány pillanatra megveti hátát 
az ablakmélyedésben, ismét elenged maga mellett néhány fürgébb kapaszkodót. Va- 
lahonnét korom hull alá vagy szénpor, meglegyinti az arcát, betemeti a cipője orrát. 
Elindul, és a harmadik emelet magasságában utolér két puttonyos embert, akik szenet 
cipelnek a felsőbb régiókba. A harmadik emeleten hirtelen irtózatosan fájni kezd a 
feje. Torka száraz, lélegzete elakad. Inni szeretne valami forró italt, teát, meleg bort 
vagy puncsot. Itt nem lehet inni. Gömyedten kapaszkodik tovább, erőltetett iramban, 
mintha azt remélné, hogy a negyedik emeleten megszabadul a fejfájástól.

Kilép egy szabad folyosóra, a friss levegő némileg helyrebillenti, de térde reszket, 
halántéka lüktetve fáj. Még mindig sötét van. Füst csap az arcába, s egy keserű kiáltás 
pillanatra m egtorpanja: „Húzd le a csigátl M ért nem húzod le a csigát?” Kőművesek.

Szűk átjáróhoz ér, amelyben nem ég lámpa. Falat tapogatni, kiszögellő sarkokat, 
ócska szekrényeket kerülgetni. Innen keskeny deszkapalló visz a hátsó épületbe. Kor
lát, fogódzó sehol. Talpa alatt vézna deszkaszál, az alatt négyemeletnyi akna. A reno
válok még nem érték el ezt a szárnyat. Az ember nem hinné, hogy még senki sem 
zuhant bele az aknába.

Újra nyitott folyosó, vaskorlátos, itt-ott deszkával foltozott. Tiszta időben mocskos 
falú, szűk udvarra látni. A mélyben kopott macskakövezet, mely foltokban fel van tép
ve. Csatomaleöntő, odafagyott hulladék. De most köd és sötétség m indenütt A tetőn 
három kémény ontja a kénes füstöt. Ilyen ocsmány épületet még nem látott.

Végül az ajtó előtt áll, a felszálkásodott padlón, a fojtó, porszagú folyosón. Hitvány 
kis ajtó, m int valami kamráé vagy mellékhelyiségé. Minden reggel meglepi, hogy mi
lyen nagy szobára nyílik. Négy íróasztal középre tolva, kettő a falnál. Két otromba szek
rény, tizenöt szék, polcok, kopott plüssgarnitúra. Mégis van benne hely bőven.

A szoba még üres. Súrolt padló szaga, savanyú dohányfüst m egülepedett bűze. 
Ahogy asztalához lép, a túlsó sarokban megcsörren egy telefon, sürgetve, követelőzve. 
Székek közt botladozva rohan, s mikor füléhez kapja a kagylót, csak annyit hall -  mint
ha gépezet darálná női hangon „A főnökhöz, azonnal a főnökhöz, a főnökhöz...” 
Úgy látszik, o tt van a kora reggelre m eghirdetett értekezlet, szokásos tanácskozás, hi
vatalos idő előtt, a halántékrepesztő téli hajnalban. Alagútszerú mellékfolyosóba lép 
-  az épületben valamikor lakások voltak, s ez a sikátor fürdőszoba lehetett vagy isme
retlen rendeltetésű, homályos zug, amilyeneket régi bérházakban gyakran találni -, 
a sötétben kaparász egy tapétaajtón, kilép egy előszobafélébe, s még itt sem találkozik 
senkivel, ami egy kissé furcsán érinti. Kopog egy szárnyas ajtón, s m indjárt ki is nyi ja , 
a párnázott ajtószárny mögött újabb ajtó van, azon is kopog, várakozik, s noha nem 
kap választ, azt is kinyitja.

Amint belép a szobába, és a szemközti falra pillant, szorongása vad rémületbe csap 
át, egyszeriben megérti, hogy el van veszve. A magas íróállvány fölött, ahol eddig egy 
arckép függött, most egy Braque-csendélet látható, ugyanaz a festmény -  eredetiben
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vagy élethű utánzatban - , amelynek színes nyomatú, kisebbített mását pár héttel ez
előtt vágta ki egy véletlenül előbukkant régi folyóiratból. A reprodukciót azóta otthon 
őrzi. De a titok k ipattan t Honnan szerezhették meg az eredetit?

Szégyenült zavarában oldalra siklik a tekintete, főnöke hatalmas íróasztalán lámpa 
ég, s két ismeretlen férfi áll az asztal mellett. Az egyik kényelmesen hozzátámaszkodik, 
félig ü l rajta, a másik egy kissé távolabb, szétvetett lábbal áll. Testes, negyven év körüli 
férfiak, arcuk kívül esik a lámpa fénykorén, vonásaikat nem  lehet világosan kivenni, 
ruhájuk ünnepélyesen sötét. Nem néz körül, érzi, hogy rajtuk kívül más nincs a szo
bában. Mi ez? Valami csapda? Az, amelyik terpeszállásban volt, előrelép -  kövér, piros 
orca, fehér homlok, dús, szőke haj - , s a Braque-vászonra mutat:

-  Tetszik?
ó.m egadással bólint, fejét lehorgasztja. A másik, az asztalhoz támaszkodó rövid ka

cajban tö r ki, diadalmas kappanhangon vágja oda:
-  Csak ezt akartuk tudni!
Megérti, hogy mindennek vége. Engedelmesen indul vissza az ajtó felé, de a két 

testes idegen kétoldalt belékarol, s visszakormányozza az íróasztalhoz... nem... a nyi
to tt ablakhoz.

-  Feltűnés nélkül velünk jö n  -  mondja az egyik.
-  Az ablakon át -  vágja rá a másik.
Az ablak elé pamlagot húztak, lábuk mélyen belesüpped a bársonyba, ahogy fel

lépnek rá. A következő lépés az ablakpárkány. Kint szürke köd. Kívül, az ablak előtt 
négyzet alakú palló lebeg, négy sarkán kötélre függesztve. Erősen megimbolyog alat
tuk, ahogy hárm an egyszerre rálépnek.

-  Indítsd a csigát! -  vezényel a kappanhangú, s a szerkezet csikorogva megindul, 
csúsznak, tántorognak lefelé a ködben.

Rabomobil, géppisztolyos rendőrök. Két kísérője beemeli a gépkocsi sötét gyom
rába, maguk is utánaugranak, az izomemberek ügyességével, de lomhaságával is egy
ben, lenyomják egy lócára, s kétoldalt szorosan mellé ülnek. Néhány rendőr is beug
rál, berregni kezd a motor, bevágódik a feljáró ajtaja; két töm ör test zötyög a két ol
dalán. A kocsiban senki sem beszél, de érezni lehet, hogy sokan vannak benne, tízen, 
talán tizenöten is, hangtalan hullámzásban. Egy nő fojtottan zokog, s az első szó, ami 
megüti a fülét, ennek a nőnek kétségbeesett szitkozódása: „Az anyám istenit! Az anyám 
istenit!”

Mire leszállítják, hogy, hogy neiA, már bilincs van a kezén, rosszul világított folyo
sókon viszik, aztán sok lépcsőn lefelé, meleg szag csapódik az orrába -  erős húsleves 
vagy vizelde? - , egy kazánházon mennek át, aztán újra lépcsők, de ezúttal fölfelé, ren
geteg lépcső és kanyar, az egyiknél hátrapillant, nem jö n  utánuk senki, mindössze hár
man vannak a végtelen lépcsőházban, s szótlanul tapossák a lépcsőfokokat.

Hatalmas csarnok erkélyére lépnek. Fejük fölött egy kupola félgömbje, velük egy 
szinten körbefutó erkélyek -  valamennyi üres - , ezek alatt márványoszlopok, pirosak, 
sárgák, szürkék. Lent, a mélységben bordóval bevont emelvény, rajta és körülötte né
hány mozdulatlan alak. A bírói székben fekete ruhás kopasz apó, mellette kétoldalt, 
de valamivel lentebb két testes ember, az emelvény előtt írnokok, egy-két fegyveres. 
S az aggastyánnal szemközt elnyűtt, szánalmas figura. Eleinte homályosan sejti, aztán 
egyre bizonyosabb benne, hogy ez ő maga. A továbbiakban hol felülről, az erkélyről 
látja a jelenetet, hol onnan lentről, ahonnét pontosan kivehető a bíró nyájas, öreg arca 
-  s a két testes alak mellette természetesen az ő két kísérője.



472 •  Kéry László: Rossz álom

Az első kérdés. Volt-e büntetve? Nem tudja, nem emlékszik rá. Torka összeszorul, 
azt hiszi, hogy volt, sokat volt büntetve.

Egy írnok olvas. A vádlott nem volt büntetve. Csak az apja volt, az első világhábo
rúban, szökési kísérletért, a nagyapja Tisza Kálmán alatt dinnyelopásért, a dédapja a 
Bach-korszakban tiltott iratok rejtegetéséért, a dédnagyapja Ferenc császár idejében 
útonállásért, az ükapja a Martinovics-féle összeesküvésben való részvételért, az aggap
ja  erőszakos nemi közösülésért, a süvapja halotti menet kirablásáért, az ángyapja a 
mohácsi csatában való késedelmes megjelenésért...

A csarnok oszlopait vastag, zsíros röhögés hullámai rázzák. Öt-tízezer ember rö
höghet így. S csak most veszi észre, hogy az oszlopok közeiben, emeletes padsorokban 
tömérdek nézőközönség szorong, túlnyomóan férfiak, alig bírják fékezni jókedvüket, 
de az öreg bíró egyetlen haragos pillantása elegendő hozzá, hogy elnémuljanak, s úgy 
megüljenek kényelmetlen padjaikon, mintha ott se lennének.

A bíró jobbján ülő dagadt férfi, a kappanhangú emelkedik szólásra, a vád képvise
letében. Olykor csak hadonászó kezét, a vádlott felé irányzott indulatos gesztusait látja 
fentről, az erkélyről, s hangjának ilyenkor csupán élessége hatol nem is annyira a fü
léig, mint gyomráig, máskor lentről, teljes egészében előtte áll a masszív, sötétkék ru
hás alak, a két kéz, mintha nem is az oszlopos törzshöz tartoznék, olyan sebességgel 
mozog minden irányban, de főképp vádló mutogatással őfeléje, s tisztán kivehetők 
szavai is.

-  Határtalan elvetemültség esetével állunk szemben. Itt kushad előttünk ez a nyo
m orult hüllő, embernek álcázza magát, pedig nem tekinthető m ár szinte élőlénynek 
sem... Társadalmi kártékonysága szavakkal ki sem fejezhető. Vádolom őt a legaljasabb 
bűnökkel, melyeket törvénykönyveink ismernek: perverz befelé fordulással, beteges 
céltalansággal, anarchisztikus széthullással... Mint bűzlő fekélyt kell eltávolítani a kö
zösség testéről... Engedtessék meg, hogy bizonyítékaimat, melyek megsemmisítők, 
három csoportba soroljam. Elsőül ott vannak elejtett megjegyzései, titkos fintorai, va
lamint konok tartózkodása bárminemű megnyilatkozástól olyan esetekben, amidőn 
éppen az effajta passzivitás mutatja napnál világosabban, hogy az illető egész világun
kat -  benne talán még önmagát is -  mélységesen lesajnálja és megveti. Ezzel a bizo
nyítékcsoporttal kapcsolatban kérem százhuszonhat tanú kihallgatását. Köztük van a 
vádlott elvált felesége, számos barátja és munkatársa. A vérrokonok kihallgatásától a 
vád eltekint. Másodszor felhívom a figyelmet a Braque-festményre, amely a vádiratok 
közt elfekszik. A védelem igen tisztelt képviselője is jelen volt azon a kihallgatáson, 
amelyen a vádlott a képet felismerte, e fércmű irányában táplált tetszését megvallotta. 
Ez önmagában is elég volna arra, hogy a nyomorultat akasztófára juttassa. S harm ad
szor, de nem utolsórenden, itt fekszik előttem a vádlott naplója, amelyet ezennel a 
magas bíróság elé teijesztek...

Az ügyész mámoros diadalérzettel ragad föl asztaláról egy kopott, pepita fedelű 
füzetet, s széles ívben a bordó huzatú emelvényre hajítja, pontosan az öreg bíró orra 
elé. De ezt ő már szinte nem is látja, a padsorokból fenyegető morajlás zúg a fülébe, 
s fajdalmában és megalázottságában összecsuklik a kockaköves csarnok közepén, el
nyúlik, m int a meglőtt vad. Felülről látja, hogy két fegyveres hozzáíut, az öreg elnök 
szünetet rendel el, az ügyész fáradtan dől székére, s homlokát, tésztaszín arcát töröl- 
geti egy fehér kendővel, ó  mozdulatlanul fekszik a hideg kövön, nem érez már sem
mit, s ott az erkélyen abban reménykedik, hogy sikerül meghalnia.
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Annál nagyobb a keserűsége, mikor ismét a bordó emelvényt látja maga előtt, s az 
elnök, az ügyész és a  védő szentháromságát Most megint egy írnok olvas, lassan, ta
goltan -  részleteket a naplóból.

-  „Az eszméletlenség megalázó állapota újra. Gondolattöredékek, melyek fölött 
nincs uralma az intellektusnak; s m ár a puszta figyelem, a befogadó értelem is dara
bokra tört. Nem tudok olvasni, nem tudok egy rossz detektívfilmet nyomon követni. 
Mélypont, hányadszor már? S mindig mélyebbre jutok, egyre közelebb a megsemmi
süléshez, hol Üresség, Képtelenség, Széthullás, Silányság vigyorgó angyalai várnak, 
és üdvözölnek m int testvérüket”

-  Nyílt bevallási— kiált közbe az ügyész, s a padsorokból feszengést hallani. Abíró 
azonban nyugalomra inti a közbeszólót meg a hallgatóságot, az írnok tovább olvas.

-  „Nem összefüggést gondolni, csak ami észbejut -  nem ész persze ez, üres, ostoba 
edény, mely fáj, megaláz, semmi ellenőrzés, értelmetlen bűntudat: a  bűn ismerete nél
kül, értelmetlenség, értelmetlenség, nem értem, és soha nem értettem, mi van itt, mit kel
lene csinálnom, még tévedni sem tudtam , m ert ahhoz is gondolkozni kell: rosszul sem 
tudok gondolkozni, teljes képtelenség a  gondolkozásra; ostoba kis remények néha, 
buta ábrándozás, de ezek legalább valami irányt sejtetnek... Elfogadtam tételeket, me
lyeket nem értettem; melyeket képtelen lennék megvédeni; elhagytam őket, amint 
mást bizonyítottak be, noha a bizonyításra nem nagyon figyeltem. Lever az is, hogy 
táplálkozni kell, bizonyos rend szerint élni, hogy valami felfoghatatlan szabályosság 
van körülöttem, nappalra éjszaka, de az én napjaim egymásnak tudományt nem mu
tatnak.”

-  Elég ebből a mocsokból! A vád eltekint a napló további ismertetésétől -  rikácsol 
az ügyész, s felpattan asztala mellől. De a másik dagadt ember is talpra szökken, tilta
kozásával ostromolja a b író t

-A z ügyész viselkedése minősíthetetlen! Kérem a  további részek felolvasását!
A nézőközönség két részre szakad, s „Olvasni!”, „Abbahagyni!” szavakkal juttatja 

kifejezésre kívánságát. A két testes ember felugrik az elnöki emelvényre, s mivel a bí
róhoz nem m ernek egészen közel nyomulni, a bordó terítős asztal két végén néznek 
farkasszemet egymással. A fegyveresek idegesen babrálnak pisztolyaikon, a vén és jó 
ságos bíró egy darabig nyugodtan várakozik, majd megrázza az elnöki csengőt. A za
jongás elcsendesedik, az öregúr pedig szótlanul keresztbe teszi két karját, s két muta
tóujjával ellenkező irányba m utat A dagadták azonnal megértik. Visszamennek, de 
nem  a saját helyükre, hanem mindegyik a másikéra. A vádlóból védő lesz, a védőből 
vádló.

A bíró in t az írnoknak, s az tovább olvas:
-  „Lázadni, szabadjára engedni ezeket a kínokat, ha nem tudok értelmesen és 

összefüggően, gondolkozzam értelmedenül, gonoszul és fertelmesen, csak ez a fojtott- 
ság szűnjön, csak ez a  tehetetlenség lázukon -  ha másba nem, toporzékolásba, őrült 
rángatódzásba, valam ilye n  szabadságutánzásba...”

Most a  bíró szakítja félbe az olvasást. A két testes nyugodtan ül változott he
lyén. A volt védő a kupolaboltozat felé fordítja szögletes, sápadt arcát, lábát kis asztala 
mellett oldalt kinyújtja, kényelmesen elfekszik a karosszékben. A vörös képű laza, sző
ke haját turkálja, szeméből kialudt a  szúrós fény, közönyösen néz a vádlott arcába, s 
ez a közöny az előbbeni gyűlölethez képest m intha némi kis biztatás lenne.

-  Csak a  pirossal megjelölt részt, a végéről -  hangzik a bíró utasítása. Az írnok la
pozgat, és újra olvas:
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-  „Szabadíts meg engem az őrületektől, a silányság őrületétől, a halogatás őrületé
től, a felszínesség tébolyától, az álmodozás veszettségétől, a félig érzés őrületétől, a  hiú
ság fekélyétől, az antigondolkodás fertelmétől, a hazugság szégyenétől: szabadíts meg 
engem a gonosztól -  magamtól. Adj nekem törvényt, szeges övét, tisztaságot, halált 
Szabadíts meg az önáltatás ördögétől, a léhaságtól, a  tompaságtól, a szétfoszlástól, ma
gamtól, magamtól, magamtól!”

Az írnok becsukja a pepita füzetet, a  magas asztalon át felnyújtja a bírónak.
Az új ügyész felrezzen pihenéséből, szólásra emelkedik.
-  És ezzel, igen tisztelt bíróság, mondanivalómnak végére értem. Az eset tiszta és 

világos. A legszigorúbb büntetés kiszabását kérem.
Leül, és visszazökken előbbi, félig fekvő állapotába, de azúttal szemét is lehunyja.
A bíró most, a fejtetőre állított perrendtartásnak megfelelően, megkezdi a  tanúki

hallgatásokat, s arra az időre ő t elvezetik. Felülről, az erkélyről, nem  látja, ho
va. S persze onnan, fentről, a  tanúvallomásokból sem hall egy szót sem. Az eljárás igen 
hosszadalmas, közben beesteledik, a csarnok alsó részében fehér fénygömbök gyúlnak 
ki, az emelvény és az a márványtisztás, ahol ő állt, s ahol most a tanúk jönnek-mennek 
és ácsorognak, éles világítást kap, de egyúttal m intha szürke párázat választaná el ezt 
a  színteret az ő erkélyétől. Olyan ez, m int mikor havas estén, magas emeletről kivilá
gítottjégpályára látni.

Újra az emelvény meg a bíró van előtte, nyájas, noha a villanyfényben egy kissé 
élesebbé vált vonásokkal, hangja olyan gyöngéd és halk, mintha a  hallgatóság már 
egyáltalán nem  érdekelné, csupán a  vádlott.

-  Kihez intézi szavait a  napló utoljára felolvasott részében? Csak bátran mondja 
megl Segíteni akarunk.

S az 6 szánalmas válasza:
-  Nem tudom.
-  Ej hát, csak gondolt valakire? Vagy valamire? Ne féljen, mondja el nekünk!
-  Nem gondoltam senkire, semmire. Csak úgy jö tt.
-  Nem hisz senkiben?
-Senkiben.
-É s  semmiben?
-  Semmiben.
A bíró a vád képviselőjére tekint, aki időközben felnyitotta a szemét, s most kifor

dított tenyérrel jelzi, hogy nem kíván többet szólni. Az elnök tehát megadja a  szót a 
védőnek.

A piros orcájú szokásos fürgeségével ugrik föl, s m inden indulatát és csúfondáros- 
ságát a vád nyakába önti.

-A z eset valóban tiszta és világos, de nem úgy, ahogy az ügyész ú r gondolja. Csak 
egy pillantást kell vetni erre a szerencsétlen nyomorultra, elég megnézni zilált kézírá
sát a naplóban, vagy számításba  venni megmagyarázhatatlan vonzódását Braque 
irá n t S a százhuszonhat tanúvallomás is mit bizonyított? Hogy egy szánalmas, értel
mevesztett figurával van dolgunk, akit nem börtönbe, hanem gyógyintézetbe kell kül
deni.

-  Ragaszkodom a börtönhöz -  veti közbe kemény, nyugodt hangon a  sápadt orcájú, 
barna hajú dagadt

-  Csodálkozom az ügyész ú r ragaszkodásán. Hiszen ékes és fulmináns vádbeszédé
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ben alaposan elszólta m agát Ha feljegyzéseim nem csalnak, azt a kifejezést alkalmazta 
a  vádlottra, hogy „perverz”, más szóval: „beteges”. Mi választja el a betegességet a be
tegségtől? -  kérdem én. Ugyebár semmi. Csak a vak nem látja, hogy klasszikus klinikai 
es ttel állunk szemben: beteges enerváltsággal, krónikus rosszkedvűséggel, s m int a 
vád erre helyesen mutatott rá: „totális céltalansággal”. Mi ez, ha nem betegség?

-  A védő ú r megfeledkezik ennek a  „betegségnek” társadalmi veszedelmességéről. 
Az ilyen egyedek néhány év alatt képesek lennének szétzülleszteni az egész emberi
séget Saját fölével hallhatta: nem hisz senkiben, semmiben. Ragaszkodom a szigorú 
elkülönítéshez.

-  Ebben egyetértünk. De az elkülönítésnek gyógyító jellegűnek kell lennie.
-  Nincs erre orvosság. Az ilyet szét kell taposni!
Ismét azon a  ponton vannak, hogy hajba kapjanak, s az öreg bíró tiltakozva rázza 

a csengőt Egy darabig töpreng, de úgy látszik, ezúttal nem látja szükségesnek az 
ügyész és a védő helycseréjét .

-  Az ügyész és a  védő ú r egyaránt meg lehet győződve, hogy a bíróság meg fogja
találni az igazságos és kielégítő megoldást. Nem lehetetlen, hogy kompromisszum út
ján . . .

Ravaszul kacsint a védő irányába, aki megérti a jeladást, s eláll a további szónok
lástól.

A padsorokban felélénkül a feszengés, sejteni, hogy a  tárgyalás döntő fordulatához 
érkezett Az öreg bíró felemelkedik ültő helyéből. Most is nagyon halkan beszél, csak 
részben érteni, amit mond.

-  A tengeri nép (vagy „az emberiség”?) nevében kihirdetem az ítéletet. A magas 
bíróság tekintetbe vette... beszámította... megfontolta... gondosan mérlegelte... éppen 
ezért a  büntetést a törvény adta lehetőségeken belül a legméltányosabban... veszedel
mes és visszaeső bűnöző... emellett gyengeelméjű... ugyanezért a bíróság elrendeli és 
megparancsolja...

Az amúgy is halk szavakat most recsegés-ropogás nyomja d  teljesen. Az emdvény, 
valami gépezet segítségévd, asztalostul, bíróstul süllyedni kezd, aztán megállapodik 
olyan magasságban, amilyen egy színpadé. S most nagy hirtelenséggel a három  asztal 
süllyed el, a bíróé a színpad közepén meg az ügyészé és a védőé a színpad két oldalán, 
a  mögöttük álló -  m ert az ítéletet a dagadtak is állva hallgatják -  személyekkel együtt 
Ezzel egy időben a színpad hátsó részén óriási dzsesszorgona emelkedik ki a mélység
ből, sovány, őszes orgonista ül előtte, fehér szmokingban, s furcsán barázdált, mosoly
gó arcát a  vádlott és a közönség felé fordítja, egyébként háttal ü l a nézőknek, s vidám 
táncfutamokat játszik az orgonán. A vén bíró kopasz fejét ebben a pillanatban nyeli d  
a mélység, s ahogy a süllyesztő öblébe ju t, hangját egy megafon h irtden  felerősíti, úgy
hogy a  gépies zengés betölti az egész kupolacsarnokot:

-  Az ítélet jogerős. Megfellebbezhetetlen.
Elhalkul az orgonajáték, sötétség zuhan a színpadra, s mikor újra kigyulladnak a 

fények, kicsiny pódium foglalja el az iménti tágas emelvény helyét, s egy láthatatlan 
zongora és hegedű divatjamúlt táncdallamot játszik. A színpadon megjelenik a  két 
testes alalr, kopott, pecsétes fekete öltöny van rajtuk, ing viszont nincs, csak valami 
keresztbe csíkos trikó, m int holmi vásári mutatványosokon vagy hintáslegényeken. 
L ibakon nyújtott, hegyes orrú apő, fejükön horpadt keménykalap. A zene ütemére 
csoszognak, riszálgatják dagadt csípejüket. Ebben a jelmezben sokkal öregebbnek lát
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szanak, m int korábbi szerepeikben. Az, amelyik utoljára az ügyész volt, szívére teszi a 
kezét, és reped tfazék-hangon énekel:

-  „Becsületszavamra..."
Mire a védő homloka elé emeli tenyerét, bizonytalan mosoly kíséretében ellentétes 

irányban ingatja fejét és lapátszerű mancsát
-  „Meg vagyok zavarva.."
A zene szaporább ütemre vált, a két énekes jól-rosszul követi a  zongora és hegedű 

vágtáját:
ÜGYÉSZ (előbb bal, majd jobb mellkasára bökve) „A szívem, az ide-oda"
VÉDŐ (nyakát, majd hasát megbökve) „Ide-oda”
ÜGYÉSZ (feje búbját, majd lábujját megbökve) „Ide-oda”
VÉDŐ (saját mellét, majd az ügyész mellét megbökve) „Ide-oda”
MINDKETTEN (teli torokból, egy oktáxrval feljebb ugorva) „Jáááááárl”
A zene halkan tovább játszik, de valami érzelmes keringőbe csap át, a  nézőtérről 

meglehetős taps csattan föl, ő is tapsol, valami megmagyarázhatatlan kárörömet érez 
a két dagadt rovására, akik most vigyorgó képpel hajlonganak, szélesen lengetik ása- 
tag kalapjukat

Pillanatnyi sötétség után az öreg bírót látni a színpadon -  még ugyanaz a keringő 
szól, de a világítás homályosabbá, sejtelmesebbé v á lt Az öregúr elég tisztességes frak
kot visel, fején köcsögkalap, amely egy-két számmal nagyobb lehet a kelleténél, mert 
egészen a fülére csúszik. Előrejön a színpad pereméig, nyájasan megszólítja a közön
séget

-  Hölgyeim és uraim, van szerencsém bemutatkozni: Bassanio, a bűvész. (Közbeki
áltás: Ismerünk, vén kókler!) Szíves engedelmükkel, egy-két legújabb mutatványom
mal fogom szórakoztatni önöket Figyeljenek jól, úgyis csalok! (Egy hang a nézőtér mé
lyéből: TUdjuk!) Az első szám, szerénytelenség nélkül, világattrakció. Méltóztatnak látni 
ezt a tojást a jobb kezemben? Közönséges tyúktojás, ugyebár? És ezt a  másikat a bal 
kezemben? Ez valamivel nagyobb, rucatojás -  avagy récetojás, ha parancsolják. No 
m árm ost én ezt a két tojást az önök szeme láttára pillanatok alatt és nyomtalanul el
tüntetem. Kérem, jó l figyeljenek!

Odalép egy kis asztalkához, s egy pohár szélén meglehetősen ügyetlenül egymás 
után feltöri a  tojásokat A sárgáját-fehéijét belecsurgatja a pohárba, a  héjat ledobálja 
a zenekari árokba. Belső zsebéből hosszú üvegpáldkát emel ki, megkavaija a nyúlós 
folyadékot A pálcát visszadugja a  zsebébe, szájához emeli a  poharat s némi erőlkö
déssel kiissza a tartalm át A nyers tojás egy része áliára, ingmellére kenődik, a foltokat 
zsebkendővel gondosan letisztogatja. A mutatvány végén mélyen meghajol.

-  Amint ígértem, pillanatok alatt és teljesen nyomtalanul!
Fergeteges taps, felszabadult kacagás jutalmazza produkcióját
-  Következik a  második szám, kérem, jó l figyeljenek! Egy nyulat fogok önöknek 

elővarázsolni a kalapomból.
Ismét a kis asztalkához lép, de ügyetlenségből lerántja róla a hosszan lelógó fekete 

té rítő t Köcsögkalapját -  tetejével lefelé -  az asztal közepére helyezi. Az asztallap alatt 
szűk polcocskán egy hosszú fülű, fehér házinyúl gubbaszt („Kilóg a  nyúlláb!” -  kiált 
közbe valaki, s ez láthatóan zavarba ejti a bűvészt) A cilinder s maga az asztal is nyil
vánvalóan lyukas. Bassanio, a bíró könyökig felhúzza frakkjának u jjá t belenyúl a  kö
csögkalapba, ujjai idegesen keresik a nyúl fü lé t de az állat még jobban összehúzza 
m agát füle egészen eltűnik a bundájában.
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-  Húzd ki, vén csavargó, vagy kotródj haza -  kiabál egy öblös hang, amelyet teljesen 
magába nyel az általános röhej.

A nyúl gondol egyet, leugrik a polcról, eltűnik a  súgólyukban.
A vén bíró verejtékezd homlokát törölgeti, meghajol, s mikor a taps és kacagás 

alábbhagy, halk, de határozott hangon csak ennyit mond:
-A z ítélet jogerős. Fellebbezni hülyeség.
Fejébe csapja a lyukas tetejű cilindert, s zavarát véglegesen leküzdve kevély, hatá

rozott léptekkel hagyja el a  színpadot
És most ő következik. Ül egy kényelmes zsöllyében, rendesen felöltözve, de már 

látja is önmagát a színpadon, egy szál alsónadrág van rajta, s keze-lába összekötözve 
valami durva kötéllel. A zene frissebb és modernebb dallamba csap á t  s m intha egy 
szaxofon is közbe-közberikkantana.

„Táncolni! Szedje a lábát! Ne lazsáljon!” -  ilyen kiáltásokat hall a nézőtérről, sőt 
m intha még ő maga is kiáltoznék ott a zsöllyeszéken.

De hogyan táncolhatna megkötözve? És meztelenül? Dideregve? Olyan dallamra, 
amelyet nem ismer? ó , aki sosem tudott tisztességesen táncolni, még csárdást vagy 
foxtrottot sem? Másrészt viszont hogyan ellenkezhetnék ezzel a közönséggel meg a 
bíróval és a dagadtakkal -  ez utóbbiak fenyegetőn integetnek a színfalak mögül. Ho
gyan ellenkezhetnék plüssszéken ülő önmagával, aki érdeklődéssel lesi a mutatványt, 
s színpadon kínlódó önmagával, aki valójában szeretne táncolni, még összekötözötten 
is, de érzi, hogy nem  tud? Vagy mégis? A zene ritmusára mozgatni kezdi összekötözött 
bokáját, feje fölé emeli egybegubancolt két kezét, törzsével vonagló mozdulatokat vé
gez. Rettenetesen szégyelh magát, de a közönség tapsol, az ügyész bravót kiált, az öreg 
bíró beszalad a  színpadra, és mindenki szeme láttára átöleli, homlokon csókolja...

Úgy látszik, a kabaréműsomak ezzel vége is szakad. Most újra folyosón vonul, va
lamiképp érzi, hogy a végső stációhoz érkezett. Örök kísérik, lehet, hogy a két dagadt, 
de nem látja őket, m ert mögötte baktatnak, s nincsen ereje hátranézni.

Tágas cellában találja magát. Cementes padlójú helyiség, olyasféle, m int egy mo
sókonyha. A falak mellett vaságyak, hosszában egymás végébe állítva, körös-körül. 
Emberi alakok az ágyakon, némelyiken kettő-három is, többnyire ülő helyzetben, s 
ahogy jobban körülnéz, kiderül, hogy a cementpadlón is kuporognak néhányan. 
Csontig lefogyott, szánalmas alakok, némelyiknek nincs meg a fél arca, vagy csak az 
orra, másoknak lábujjaik csorbultak ki, vagy teljes lábszáruk, karjuk hiányzik. Egy ko
sárban gunnyasztó aszott alaknak sejthetően egyetlen végtagja sincs, óriási, kifejezés
telen szemeket mereszt őrá, az érkezőre, néha leereszti ráncos szemhéját, mintha alud
n i akarna, de hirtelen újra felcsapódik a szürke bőrredőny. Más koponyákból dühösen 
forgó szemek villannak rá, egy vénasszonyfő -  de az is lehet, hogy vénemberé ez a 
csupasz, dióvá aszott koponya, a „betegek” nemét éppúgy lehetetlenség eltalálni, mint 
életkorát -  váratlanul feléje köp, ahogy megpróbál közeledni a különös madár
ijesztőhöz. Megérti, hogy a mosókonyha lakói nemcsak testileg indultak oszlásnak, 
elméjük is felbomlóban van.

Ha a  színpadon szégyellte nyomorult, pucér, gúzsba kötött kiszolgáltatottságát, 
most azért restelkedik, m ert hivalkodóan erősnek, egészségesnek érzi magát ebben a 
társaságban. S egyszeriben beléhasít a felismerés, m inden szégyennél, fájdalomnál, 
rémületnél élesebben, hogy semmiféle közösséget nem képes vállalni a megcsonkult 
embermaradékokkal -  teljesen idegennek tudja magát e leprás őrültek börtönében...
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Szinte megkönnyebbülten nyitja ki a szem ét A mosókonyha m ár csak félálom volt, 
s bizonyára az élők, a valóságban létezők fölényét érezte a torz álomfigurákkal szem
ben. Pontosan fél hat, fel kell kelnie.

S most nagyjából megismétlődik álmának eleje, szinte minden a megálmodott mó
don játszódik le, egészen addig, hogy hét óra körül belép abba a tágas hivatali szobába. 
Ezután viszont a valóságnak egyetlen atomja sem igazodik az álomhoz. Aznap is 
ugyanúgy dolgozik íróasztala mellett, m int az előzó őt évben. Senki sem tartóztatja le, 
nem  kobozzák el a naplóját, nem ülnek fölötte törvényt, nem  hurcolják börtönbe lep- 
rások és őrültek közé. Néhány hónap múlva ugyan elbocsátják állásából, egészen vá
ratlanul -  de valahogy mégis várva vártan - , m ert súlyos visszaélések néma résztve
vőjét, engedelmes eszközét sejtik benne. Hivatali feletteseit bíróság elé állítják, s neki 
nem  egy álmatlan éjszakát szerez a rettegés: mi lesz, ha tanúskodnia kell elle n ü k , olyan 
szabálytalanságok ügyében, amelyekről fogalma sincs, s amelyekhez -  amennyire meg 
tudja ítélni -  a vádlottaknak sem lehet sok közük. De lezajlik a tárgyalás, elhangzanak 
az ítéletek, s ő t nem hívják be még tanúnak sem. Rossz álma nem tér többé vissza, újra 
elhelyezkedik valahol, ismét ju t neki íróasztal egy rideg, sokemeletes épületben, s van 
m ár annyi magához való esze, hogy ne tűnjék föl semmivel. Most még arra is vigyáz, 
hogy ki ne derüljön: milyen képekhez vonzódik. Naplót nem vezet Napjai egyhan
gúak, éjszakái nyugodtak, álmai nem gyötrik.

Halasi Zoltán

ÉBREDÉS ELŐTT

Négyen jöttek, férfiak, ultramarinkék munkaruhában.
Kértek húsz deka párizsit, vettek négy gumizsömlét 
s egy-egy zacskó féltartós tejet is koponyánként.
Négy fiatal szerelő, egy májusi reggel, a sarki közértben.
(Kinn szél fújt a platánalagúton át, és barkaeső hullt)
„Más nem lesz? Nehogy aztán éhen vesszenek, pubikáim!” -  
így az akkori bolti dolgozók egyike, Jutka, a bájos.
Állt -  hiszen épp ő rakta oda a húsospult legtetejére - , 
állt az avas szalonna fölött pár kis üveg Törley pezsgő.
„Szeszt, háháháá, nem! Majd kilenc után, aranyoskák!” -  
„Néztük, mennyibe van.” -  „Aha... nézték...! Nézzenek engcmX 
Én , persze, többe vagyok! Ahhoz jobban el kell lenni eresztve!
Ládás pasi nálam -  jó l mondom, anyukám? -  labdába se rúghat!”
Jutka a pultnál (hármas aranyhíd fönt plusz hármas ezüst lent)
és a pénztáros Rózsika (nyolc aranygyűrű) összekacsintott
„Na, gyorsan guberálni a néninek, aztán csao ragadzó!” -
„Figyeld a mocskos mancsát: fog  vele! Nem tudom: van ma gyereknap?” -


