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A KOPONYÁM CSÚCSÁIG ÉR

Nagy sivatagi oszlopok. 
Felettük üres és fehér. 
Roszog a fogam közt a tér, 
csigolyáimban a homok.

Emelkedem és szikkadok.
A koponyám csúcsáig ér. 
Ami lehetne a tenyér, 
valami malomkő forog.

Szemem mögött is csillagok. 
Milliónyi szikra a vér. 
Macska szájában az egér, 
a sajgó boltozat vagyok.

Azt hiszem, összeroppanok. 
Viszi a tüdőmet a szél.

Kardos G. György

RIPACSOK

Kassák Jóska sokáig tanakodott, hogy elmenjen-e Daniss Lenci temetésére, az egy
kori stagioneigazgató neve nem jól csengett abban a világban. Végül is a felesége, 
Nyuczky Ilona -  akit a színházban csak „a Nyuczky” néven emlegettek, s aki éppen 
akkortájt, az államosítás első évében öregedett szubrettből súgónővé -  döntötte el a 
kérdést.

-  Ha Joó Ali elmegy, akkor mi is elmegyünk.
Joó Aladár, aki mint szakszervezeti bizalmi szerzett már némi tekintélyt a színház

ban, röviden csak annyit mondott:
-  Ott a helyünk, Józsi. Daniss Lenci nem volt akárki.
Ezt jól tudta Kassák Jóska is. Negyvenéves pályafutása alatt soha emberségesebb 

direktornál nem pályázott. Okét is, a Nyuczkyval együtt, akkor vette oda a társulatá
hoz, mellyel a visszacsatolt Felvidéken szándékozott portyázni, amikor már egy esz
tendeje szerződés nélkül voltak, miután Tunyoghy Dudus a soproni társulatot, ahol 
három esztendeig pályáztak, szélnek eresztette. A vízivárosi Csarnok kávéházban írta 
alá a szerződésüket a szögletes arcú, bikanyakú és nagyhangú direktor, aki pályája
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során legalább egy tucatszor ment már tönkre, és mindig talpra állt, s aki csakis Bocs- 
kai-rahát viselt, mert ennél nincs szebb viselet a magyar ember számára. A társulat 
tagsága is jó magyar emberekből tevődött össze, mármint Daniss Lenci szempontjai 
szerint, amelyek gyökeresen mások voltak, mint ahogy ezt a korszellem megkívánta. 
Azt, hogy ki a jó magyar ember, Daniss Lenci már abból is meg bírta állapítani, milyen 
hangsúllyal mondja be az alsósnál azt, hogy: „Gyerünk, kontra, gyerünk és gyerünk!” 
Jó magyar embernek számított még a szemében, aki megadta a kártyaadósságát, és 
érzéssel dalolta el azt a nótát, hogy: „Halványsárga rózsát bokrétába szödtem... ” Ám ha tót 
fuvarosokkal alsózott a vágfarkasdi restiben, ő is tótul mondta minden ütés után: esz- 
cserász! Szívesen borozgatott kassai szász kupecekkel, s a rozsnyói huculok udvarán 
nádfonatú demizsonból itta a borókapálinkát. Egyszer meg Rahón azért kísérték be 
csendháborításért, mert egy szálfatermetű, pajeszos, vörös zsidó emberrel egymást át
ölelve bömbölték az éjszakába, a kihalt Fő utcán: „Félre bánat, félre bú, j  Az én rúzsám 
ojjojjojjoj, /  Oj, de nagyon sz,omorú... ”

Az őrszobán a rendőrtiszt -  Pestről odaszalajtott úrifiú -  tanácstalanul nézte őket, 
különösen azt a valószínűtlen jelenséget, a hatalmas zsidó embert, akinek csizmaszá
rából egy bicska nyele állt ki. Addig-addig nézte, amíg a sínai-hegyi kolosszus elvesz
tette a türelmét, széles pofacsontjai között bizalmatlan, apró szeme megvillant.

-  Mit bámul az úr? Nem látott még felvidéki magyart?
A rendőrtiszt mosolyogni próbált, de nem sikerült neki, inkább az látszott az arcán, 

hogy most kezd igazán semmit nem érteni a világból. Daniss Lencitől -  miután kitu
dódott, hogy a helyi színtársulat igazgatója -  már tegeződve kért elnézést.

Daniss Lenci megszorította a rendőrtiszt kezét, és azt mondta:
-  Csókolom a seggödet, fogalmazó uram.
Azután rágyújtottak a Vlasta cigarettákra, amelyek a vörös zsidó zsebéből kerül

tek elő.
Az is igaz, hogy a vörös zsidó, mielőtt rágyújtott, előbb megcsókolta a Vlasta ciga

rettát. Azután Daniss Lenci rávette a fogalmazót, hogy játsszanak néhány parti mári
ást, a kártya ott rejtőzött a Bocskai-kabát belső zsebében. S mivel még nem józanodott 
ki teljesen, egész idő alatt azt énekelte, hogy: „Hej Ancsurka potye szem /  Wo bist du ge- 
wesent /Jakszombile táncováty, /  Da bin ich gewesen,.. ”

*

Daniss Lenciről csupán a temetése napján vált ismertté, hogy eredetileg Danninger- 
nek hívták, és óbudai braunhaxler ősei még bakatorszőlőt szüreteltek a Testvér-hegy 
lejtőin.

Kassák Jóskának élete végéig felejthetetlen emléke marad az a nap, amikor Daniss 
Lencit temették. Ez volt az utolsó felhőtlen napja Nyuczkyval, akit három héttel ké
sőbb kórházba szállítottak, de még ott az óbudai temetőben, a régiek között, olyan 
aranyosan ordináré volt, mint valaha, soproni derb szubrett korában. A színházból 
rajtuk kívül csak Joó Madár utazott fel Budapestre, és a vonaton lelkére kötötte Kassák 
Jóskának, ne szóljon róla senkinek, hogy ő is ott volt a temetésen, ez neki mint párt
tagnak és szakszervezeti bizalminak sokat ronthat a helyzetén. De azért a kupéban, 
ahol csak ők hárman tartózkodtak, még elmesélt egy sötét emléket a kommün idejé
ből, akkor ő még kisfiú volt, és a Ligetben sétált a drága megboldogult mamával, ami
kor egy bokor mögül előlépett Cserny Jóska, s mögötte megjelentek tányérsapkás cim
borái. A hírhedett Lenin-fiú egy kést tartott a kezében, és így szólt a megriadt marná-
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hoz: „Látja, nagysád, erre a késre burzsujvér tapadt.” A mama gyorsan elrángatta őt, 
s a hátuk mögött még hallották a Lenin-fiúk félelmetes röhögését.

A Nyuczky erre nem szólt semmit, neki egészen más emlékei maradtak ezekből az 
időkből. O akkor fiatal színésznő volt egy kőbányai félig műkedvelő társulatnál, és a 
toborzónapon három helyen is szavalt, Várnai Zseni versét szavalta, amelynek minden 
strófája úgy végződött: „Ne lőj, fiam, mert én is ott leszek.”

Egy sovány, égő szemű fiatalember, akiről kiderült, hogy a közoktatásügyi népbiz
tosságnál dolgozik, minden helyszínre elkísérte, s a liget bokrai között megállapította 
Nyuczkyról, hogy született Strindberg-színésznő, aki hivatott Wedekind- és Suder- 
mann-szerepek eljátszására is, és megígérte, hogy az új szezonban helyet csinál neki 
a Thália Színházban. Am Strindberget és Sudermannt elsodorták az események, így 
aztán a kommün Nyuczky számára a beteljesületlen remények kora maradt. Ősztől 
már Sugár Vili társulatánál pályázott Kispesten, A vén bakancsos és fia a huszárral nyi
tottak, s a nyomtatott plakátok alján ez volt olvasható: „Cenzúrát postul Budapesta. 
Dr. Mure§an.”

Joó Aladár aggodalmai Kassák Jóskára is hatottak, a temető bejáratánál vásárolt 
olcsó kis koszorú szalagjára óvatosan csak ennyit íratott: „Búcsúzunk tőled, K. József 
és hitvese.”

A ravatalozó előtt meglepődtek, hogy mennyien jöttek el a szétszóródott társulat
ból, a ravatalt virágok és koszorúk borították, a szalagokon homályos célzatú felira
tokkal: „Boldogan pihensz, mert megérted... A kassai társulat, 1940.” „Felejthetetlen 
dirikénk előtt végső térdre hullással Singer Manci és Ila.”

Joó Madár a koszorújának szalagjára ezt íratta: „Dalt érdemelt, mert költő...” Da- 
niss Lencinek elfogytak a közeli hozzátartozói, a családból csupán távoli rokonok áll
dogáltak a ravatal oldalán, vásott arcú öregek, akiknek fején a fekete kalapot zöld zsi
nór övezte, berlinerkendős parasztasszonyok. Riadtan és idegenkedve nézték a sok 
furcsa, ismeretlen embert, a kifestett nőket, akik ott zsibongtak, nevetgéltek, egymást 
ölelgették a ravatal körül. A rokonok közül némelyek a miatyánkot mondogatták: 
„Vater unser...”, a színészek ezen is kuncogtak, mert valahogy ez így jutott a fülükbe: 
„Fóda unza...”

Nem volt hivatalos búcsúztatás, a Színművészeti Szövetség tudomást sem vett Da- 
niss Lenci haláláról. Egy Szomráki Gyula nevű színész intézte el a formaságokat, ve
zető tagja volt a régi társulatnak, kemény vonású, érzékeny arcú, szép férfi, aki nemrég 
került fel a Nemzeti Színházhoz, és nagy jövőt jósoltak neki. O beszélte meg a búcsúz
tatás részleteit a pomázi evangélikus lelkészi hivatalban, és ő fizette a színésztemeté
seken elmaradhatatlan cigánybandát, ezúttal néhány nagyon fekete képű, sovány ze
nészt, egy Filatorigát környéki vendéglőből érkeztek vicinálissal, és a prímás orrából 
két kis vattacsomó állt ki. Kassák Jóska a felét sem ismerte az összegyűlteknek, és örült, 
ha felfedezett egy ismerős arcot. A régi pályatársak közül Pécsről eljött Hajduska Gizi, 
az eleven szemű kassai szubrett, Seregi Margit, az öreg súgónő, aki füstölt füllel főzte 
a kocsonyát Losoncon, a tüdőbeteg képű Tar Béla, a kárpátaljai társulat táncoskomi
kusa, aki letérdelt a ravatal előtt, s fejét imára kulcsolt kezére hajtva mormolt valamit. 
Ott volt még feleségével az elegáns Széky István, az utolérhetetlen rezonőr, aki arra 
volt büszke, hogy lófő székely. Azután egy papos külsejű, méltóságteljes öreg színész, 
Szirmai Antal, egy serdületlennek látszó szeplős kislány álldogált mellette, és zavará
ban a hüvelykujját szopogatta. A kislányról hamarosan kitudódott, hogy Szirmai Antal 
ötödik felesége, Nusikának hívják, és az apja első vájár a komlói bányában.
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Kassák Jóska felfedezett még két ismerős színészt, ezek mindössze egy esztendeig 
pályáztak a társulatban, már a távoli múltban elkallódtak, s mintha egy Vas Gereben
regény lapjai közül léptek volna ki, úgy hívták őket: Bódog Vince és Kocogh Bálint.

Nyuczky, Kassák Jóskával ellentétben, szinte mindenkit ismert. A szertartás alatt 
önfeledten repkedett a kisebb csoportokba verődött színészek között, s forró pályatársi 
csókokat váltott. Egy kopott lengyelkés, táblabíró-külsejű úrral pedig olyan sokáig 
ölelkezett, hogy utána Kassák Jóska feltette azt a gyanakvó kérdést, amely házasságuk 
kezdeti időszakában gyakrabban hangzott el:

-  Pipikém! Ez benne volt a nyolcszázhetvenkettöben?
Szerény saccolása szerint ugyanis Nyuczky ennyi kalandot bonyolított le mozgalmas 

pályája során.
Nyuczky azonban most is csak azt felelte, mint máskor:
-  Mit tudom én. Nem káptalan a fejem.
A gyászmenet elindult a kiásott sír felé. A targoncát a koporsóval hangtalanul kö

vették a rokonok, komoran meredtek maguk elé, s egyszer hátranéztek méltatlanko
dással a tekintetükben, mert valahonnét a menet közepéről nevetés csattant fel. Joó 
Aladár az egész úton kadarkaillatú dali történeteket mesélt, ezek a történetek átját
szottak voltak, mint egy pakli zsíros tarokk-kártya. Azután körülvették a nyitott sírt, s 
amíg a gyászhuszárok a koporsóval meg a koszorúkkal bíbelődtek, a cigányok halkan 
játszani kezdtek, azt játszották, hogy: „Lehullott a rezgő nyárfa ezüstszínű levele... ” S csak 
akkor hagyták abba a játékot, amikor előlépett a pomázi evangélikus lelkész, akinek 
nagy vörös orra volt, érces hangja, és már az első szavaiból is kitűnt, hogy igyekszik 
megtenni a magáét. Daniss Lencit büszke tölgyhöz hasonlította, amely magányosan 
áll az irtás közepén. „Te, aki itt fekszel, Danninger Daniss Lőrinc -  dörögte a pomázi 
lelkész - , hasonlatos voltál ezen magányos, büszke tölgyhöz. Nagy művész voltál, azon 
konok, bús magyar fajtából, amely ha föltette életét egy magasztos célra, kitartott mel
lette mindhalálig. Mi volt a te magasztos célod, Danninger Daniss Lőrinc? A magyar 
géniusz alázatos szolgálata...”

A magyar géniusz nagyon hatott a jelenlévőkre, halk szipogás kezdődött. Joó Ala
dár később ezt így mesélte: ,Akkora siker volt, hogy háromszor húzták vissza a ko
porsót. ”

A pomázi lelkész azután felsorolta Daniss Lenci pályájának jelentősebb állomásait, 
s nem felejtette ki a felvidéki, kárpátaljai szerepléseket, azon helyeket, ahol szomjas 
lélekkel várták a magyar géniuszt. Ekkor a pap rákacsintott a prímásra, és a banda 
ismét játszani kezdett: „Egy rózsaszál szebben beszél, mint a legszerelmesebb levél...” Végül 
a lelkész ezekkel a szavakkal fejezte be a gyászbeszédet: „Te sem érhetted meg, Dan
ninger Daniss Lőrinc, hogy lángoló érdemeidért a hálás nemzet a boldog és nyugal
mas öregség babérjait nyújtsa feléd. Jutalmad elnyered majd az égi mezőkön, az örök 
békét Isten mindenható trónusa előtt. Felejthetetlen testvérünk, nyugodjál béké
ben...”

Azután csend lett, csak a banda játszott: „Nyugszik a csöndes temetőben, szemét lezárta 
a halál. ” A  gyászoló gyülekezet meghatottan hajigálta a göröngyöket a sírgödörbe. 
Hajduska Gizi hangosan zokogni kezdett.

-  Megvolt neki -  súgta a Nyuczky Kassák Jóska fülébe. -  Rozsnyó és Beregszász 
között cumizott neki a vonaton.

Szomráki Gyula megköszönte a pomázi lelkésznek a szép beszédet, és kezet szorított 
a rokonokkal.
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-  így meghalni, kérem szépen -  csóválta a fejét egy berlinerkendős néni. -  Nem 
hagyott semmi jusst maga után.

Csapott vállú, iparosképű ember állt a néni mellett, politúrtól megbámult bütykös 
mutatóujját a halántékán megforgatta, s levonta a következtetést.

-  Bohém ember volt, kérem. Aztán ez lett a vége.
A gyülekezet lassacskán szétszéledt, csupán néhányan maradtak együtt. Leginkább 

azok, akik részt vettek a felvidéki és később a nyugat-magyarországi turnékon. Kassák 
Jóskáékon kívül Szomráki Gyula, Hajduska Gizi, Bajmóczy Iza, Széky Pistáék, Szirmai 
Tóni a komlói kis feleséggel és természetesen Joó Aladár, aki aznap mindenáron ki 
akart rúgni a hámból. Szomráki Gyula továbbra is a házigazda szerepét játszta, s meg
hívta a társaságot Mandel bácsi ortodox kóser kifőzdéjébe, az ötlet mindenkit felvil
lanyozott, egy boldog munkácsi évad emlékét juttatta az eszükbe. Mandel bácsi meg
bízható bort mér -  mondta Szomráki Gyula -, igazi kapitalista bort, még köze volt a 
tőkéhez. Öt perc híján egy teljes órát villamosoztak az erzsébetvárosi kifőzdéig, fárad
tan és éhesen telepedtek le a főzelékszagú, dísztelen helyiségben, ahol előbb összetol
tak két asztalt. Az egyik asztal elnyűtt, kockás viaszosvászon térítőjén egy héber betűk
kel díszített tálban két-három pogácsa hervadozott.

Mandel bácsi kifőzdéjében a berendezés fogyatékosságait a külső világ teljes kikü
szöbölése pótolta. A falakon nem lógtak képek, felhívások, figyelmeztetések. De a 
konyhába nyíló lengőajtó fölött itt is húzódott egy transzparens, akárcsak az állami 
vendéglőkben, ahol a fehér vásznakon az alkotmány valamely fontos cikkelyére hívták 
fel a figyelmet. Mandel bácsi a maga transzparensén mindössze ennyit közölt az em
beriséggel: „Taleszek tisztítását, rojtozását, taleszbejtlik hímzését vállalom.”

Az imakendők rojtozása és a bársonytasakok hímzése kétségkívül Mandel néni esti 
elfoglaltsága volt. Ot soha nem lehetett látni a kifőzdében, csak a hangja hallatszott a 
konyhából, általában a Rezsin nevű szakácsnőt szekírozta, olykor annyira emelke
detten, hogy amikor a lengőajtó kinyílt, a vendégek is hallhatták a szörnyű fenyege
téseket.

-  Maga nekem tegye, amit mondok, Rezsin. Ha maga nekem nem engedelmes, 
mehet dolgozni a magyar államhoz.

Estefelé, amikor megnövekedett a forgalom, Mandel bácsinak a veje segített a fel
szolgálásban, egy hajlott hátú, mogorva férfi, akit Mandel bácsi csak úgy szokott em
legetni: az a gólem. Ősi zsidó szitkokat mormolvajárkált a konyha és az étkezőhelyiség 
között, s úgy tette le a tányért a vendég elé, hogy szinte csattant az asztalon. Erős nyír
ségi tájszólással beszélt, s ha valamelyik tudatlan vendég megkérdezte, hogy nem al
földbe, megvető gőggel csak annyit mondott:

-  Szabolcsi!
Mandel bácsi vejének komor képe akkor borult el igazán, ha valaki étlapot mert 

kérni tőle. Étlapot ugyanis nem tartottak a kifőzdében, nem volt rá szükség, a jobb 
vendégek kívülről tudták a választékot. Húsleves maceszgombóccal, leveshús paradi
csommártással, libamájas zsíros kenyér, péknél sütött sólet füstölt marhaszeggyel és 
töltött libanyakkal, amelyet halzlinak neveztek. A halzlit Mandel néni sűrűn megspé
kelte fokhagymával. Borból csak egyetlen fajtát szolgáltak fel, azt az áttetsző, fanyar 
rizlinget, melyet a hitközség verpeléti szőlőjében szüreteltek a rabbinátus szigorú el
lenőrzése mellett. A sólet után ez a bor volt Mandel bácsi kifőzdéjének fő vonzereje. 
Megtörtént egyszer, hogy egy vendég a harmadik liter bort rendelte a harmadik adag 
sólet mellé. Mandel bácsi a felesége riadalmai ellenére is kiszolgálta a vendéget, azzal
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az egyszerű indokkal, hogy ha zsidó, nem árt neki a sólet, ha pedig goj, nem árt neki 
a bor...

A késő délutáni órákban a társaságon kívül még senki nem tartózkodott a kifőzdé
ben, és Mandel bácsi sem nagyon strapálta magát a kiszolgálással. Háromszor benyi
tott ugyan a lengőajtón, de rögtön vissza is fordult a konyhába, mint aki még nem 
jutott el a végső elhatározásig. De amikor elnyűtt papucsával végre odacsoszogott az 
asztalhoz, deresedő szakállán a lebegő morzsák elárulták, hogy nem bírta abbahagyni 
a nassolást az illatos fazekakból. Szomráki Gyulát szívélyesen üdvözölte: „Van szeren
csém, művész úr. A sóletra sajnos várni kell.” A többieknek így mutatkozott be: „Én 
vagyok a Mandel bácsi, azért ne tessék nagyon megbámulni, nem vagyok olyan szép. 
De tessék mondani, mit ér a szépség manapság?” Ezt a bölcsességet mindannyian 
megtapsolták. Joó Aladár mondott valamit, aminek a világon semmi veleje nem volt, 
ha csak az nem, hogy egyúttal elsütött két zsidó szót. Mindkét szót rosszul használta, 
de Mandel bácsi nem tett rá megjegyzést. Rég hozzászokott ezekhez a sigánokhoz, 
még a régi világban, amikor az Eckhardt képviselő úr evett nála sóletot. Mandel bácsi 
kifőzdéjét valaha előszeretettel látogatták bizonyos fajvédő körök, s törzsvendégnek 
számított a rabbiátus Héjjas képviselő úr, aki igencsak szeretett évődni Mandel bá
csival. A füstölt marhaszegy és a kemencében barnára sült tojások jelentősen mérsé
kelték az előítéleteit.

Egyszer például Mandel bácsi a zsidók hazafisága mellett szóló érvként azt merte 
mondani:

-  Tudja a méltóságos úr, hogy a Kossuth-bankókat is zsidók nyomták?
Mire Héjjas képviselő úr legyintett, és csak annyit jegyzett meg:
-  Nem is volt rajta bróhe.
Eckhardt képviselő ú r a fényképét ajándékozta a kifőzdének, ma is ott látható a 

kredenc tetején egy rézmozsámak támasztva. Eckhardt képviselő úr díszmagyarban 
áll a képen, melynek sarkába ezt írta: „Mandel bácsinak hálával a csodás halzlikért. 
Dr. Eckhardt Tibor.”

Szomráki Gyula kezdetnek négy üveg bort rendelt ugyanannyi üveg szikvízzel, s 
megkérdezte Mandel bácsit, hogy friss-e a pogácsa.

Mandel bácsinak erre is volt egy üde válasza.
-  Olyan friss, mint én vagyok.
Megegyeztek még harminc pogácsában, ezeket a pogácsákat egy Síp utcai pék sü

tötte libahájjal, libatepertővel.
Amikor Mandel bácsi kicsoszogott, a társaság hirtelen elhallgatott, az elmúlt órák 

élményei most kezdtek enyhe szomorúsággá érlelődni. A fáradtság és szomjúság káp- 
rázatában Daniss Lenci ismét megjelent közöttük, Bocskai-ruhája gyűrött volt, s a zsi
nórok szakadozottak. Vértelen emlékképéből nem volt könnyű visszaidézni azt a böm
bölő hangú, zömök férfit, aki ruszin faúsztatókkal nasivasit játszott hajnalig az eszenyi 
restiben.

Szegény Daniss Lenci hogy ilyen érdemtelenül végezze az életét. Igazságtalanul 
bántak elvele, pedig hát befogadhatták volna, ahogy másokat is befogadtak, akik nem 
is voltak rá érdemesek. Hiába, az ember nem tudja, mit hoz a sorsa, ők is végezhetik 
még így, talán még rosszabbul, mint a Daniss Lenci. Széky Pista elárulta, hogy ő erre 
bizony sokat gondol, s meg is beszélte egy szobrásszal, hogy még életében kifaragtalja 
a kopjafáját, azt akarja, hogy neki is kopjafa álljon a sírján, akárcsak az apjának, nagy
apjának a sepsiszentgyörgyi temetőben. Joó Aladár, az örök jópofa, erre kinyilatkozta,
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hogy a jövő héten abonál a Jószív temetkezési egyletben, mert nem akarja úgy végezni, 
mint az egyszeri dali színész, aki gyalog ment ki a temetőbe, megásta a sírját, belefe
küdt, magára hányta a földet, és alulról kinyomta a keresztet.

Nyuczky és Bajmóczy Iza nem vett részt a férfiak krizantémillatú borongásaiban, 
fontosabb dolgokkal voltak elfoglalva. Együtt pályáztak hajdanán Szegeden és Mohá
cson, jól emlékeztek egymás alkalmi lovagjaira, s most piros csokornyakkendős, pa
namakalapos urak szellemét idézték, akikkel tavaszi rántott csirkét vagy párolt őzge
rincet vacsoráztak a vidéki vendéglők vadrózsával befuttatott lugasaiban. De amikor 
Nyuczky meghallotta, hogy miről beszélnek a férfiak, ő is hozzászólt.

-  Én az ilyesmire sosem gondolok. Én ziher, hogy nem fogok meghalni.
Mielőtt ebben bárki kételkedett volna, Mandel bácsi behozta a tálat a friss libate

pertős pogácsákkal, s még el sem helyezte az asztalon, már mindenki nyúlt a tál felé. 
Azután a bor következett, meg a négy üveg szódavíz, amit Mandel bácsi lerakott mel
léjük a padlóra. Joó Aladár felkapott egyet, de Szomráki Gyula figyelmeztette, nehogy 
az asztalra tegye, a szódásüveg ismeretlen rituális okokból tréflinek számít. Mohón 
töltöttek a borból, tagadhatatlanul jó  bor volt, üdítően keserédes, nem hagyott cukor
ízt az ember szájában, csak azt a kis kenyérhéjzamatot, ami a tisztességes borok sajátja. 
A négy liter borból kettő azonnal elfogyott. A hangulat emelkedni kezdett, Daniss Len- 
ci visszakullogott a síri világba.

Szomráki Gyula átölelte Kassák Jóska vállát, s leereszkedő kedvességgel kérdezte:
-  Hát hogy megvagy, Józsi?
-J ó l -  mondta Kassák Jóska. -  Megböcsülnek.
-Játszol?
-  Sokat is. Túl sokat is. Prózát meg mindent.
Szomráki Gyula egy kicsit mérlegelte magában Kassák Jóska szavait. Széttárta a kar

ját, mint aki nem tehet semmiről, és azt mondta:
-  Nagyot változott a világ, Józsi.
Nyuczky és Bajmóczy Iza emlékei közben megrekedtek egy Krausz nevű szegedi 

posta-takarékpénztári igazgatónál, aki mulatságos ember lehetett, sokat kacagtak raj
ta. Bajmóczy Iza a kacagástól köhögőrohamot kapott, amikor Nyuczky a következő 
megállapítást tette:

-  Olyan volt a farka, mint egy német rohamsisak.
Szirmai Tóni rosszallóan csóválta a fejét, ilyet nem lett volna szabad mondani a Nu- 

sika előtt. Kabátja belső zsebéből előhúzott egy képes levelezőlapot, amely a Parla
mentet ábrázolta, a kupoláján vörös csillaggal, s már meg is volt címezve: Todor Fe
renc elvtárs és b. családja, Komló. A képes levelezőlapot Nusika kezébe nyomta ezek
kel a szavakkal:

-  Tudod, mit ígértél anyuskádnak? Most menj szépen, és írasd alá a lapot minden
kivel.

Nusika kelletlenül állt fel, s először Nyuczky és Bajmóczy Iza elé rakta le a levele
zőlapot.

Szirmai Tóni gyönyörködve nézte Nusika esetlen mozdulatait, a kislány még pu- 
kedlizett is, amikor Nyuczky aláírta a lapot.

Voltaképpen a mézesheteknél tartottak, két hónap se telt el az esküvő óta. Ezt az 
emlékezetes eseményt Szirmai Tóni a továbbiakban csak így emlegette:

-  Amikor Nusikát kivettem a káderből.
-  Mindez rendben volna -  szögezte le Szomráki Gyula. -  De bírod-e még?
Szirmai Tóni azonnal megértette a kérdés lényegét, arcán ön telt mosoly jelent meg.
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-  Még adok is neki egy húzás fórt.
Nusika odalépett Joó Madárhoz, aki az asztal alatti fuszizásban nem lebecsülendő 

eredményeket ért el. Hajduska Gizi ugyanis levetette a cipőjét, lábfejét bedugta Joó 
Aladár nadrágszárába, és a sípcsontját masszírozta. Miután mindketten aláírták a le
velezőlapot, Joó Madár felajánlotta Nusikának, hogy igyanak pertut. Nusika már a 
harmadik pohár bort itta, a szeme bepárásodott, és kezdett kancsalítani. A székekbe 
kapaszkodva érte el az asztalfőt, ahol Szomráki Gyula ült, s egyszer csak elfogta az 
érzelem.

-  Ti mind olyan édesek vagytok -  rebegte, majd kislányos lelkesedéssel hosszan és 
kitartóan szájon csókolta Szomráki Gyulát.

Szirmai Tóni szigorúan rákiáltott.
-  Azonnal ülj vissza a helyedre!
-  Nem ülök -  visított Nusika. -  Én is bohém akarok lenni, mint ti.
Sűrű felhők gyülekeztek. Szirmai Tóni arcán vörös foltok jelentek meg.
-  Azonnal leülsz, vagy visszaküldelek a káderbe!
Nusika megszeppent. Panaszosan nyöszörögte:
-  Husi! Hát ilyen vagy?
Végül is akkor határozta el magát, hogy elmozdul, amikor Szomráki Gyula barát

ságosan megveregette a keze fejét.
-  Menj vissza, gyermekem. Egy hű feleségnek az áldott jó  ura mellett a helye.
Nusika visszaült a székére, hüvelykujját a szájába vette, és nagyot csuklott.
-  Ez már ziher, hogy bohém lesz -  állapította meg a Nyuczky elismerően.
A hangulat érezhetően megromlott, ehhez Joó Madár is hozzájárult. Eddig is a sza

vába vágott mindenkinek, de most már szóhoz sem lehetett jutni tőle. Tajtékozva cá
folt meg hitvány és rosszindulatú állításokat, melyek egyébként fel sem merültek a 
délután folyamán. Neki aztán ne beszéljenek, hogy milyen volt régen. Azokban a cu
dar időkben! Amikor annyira rosszul ment egy színész sora, hogy kéthavi gázsiból akár 
családi házat is vehetett magának Rákospalotán. Mi volt az neki, hatszáz négyszögöl 
gyümölcsöst venni öt sor mandulával?!...

Szomráki Gyula elámulva, majdhogy meghatottan hallgatta. Régóta ismerte Joó 
Aladárt, és nem emlékezett rá, hogy valaha is családi házat vett volna Rákospalotán, 
vagy hatszáz négyszögöl gyümölcsöst öt sor mandulával. De arra az időre jól emléke
zett, hogy három évig szerződés nélkül tengődött, s ki tudja, mi lett volna a sorsa, ha 
nem akad össze egy nálánál tíz évvel idősebb, megözvegyült artistanővel. Az artistanő 
betanította arra a mutatványra, amelyben addig a megboldogult félje volt a partnere. 
Joó Madár egy vándorcirkusz porondján tulipános lajbiban, rámás csizmával a lábán, 
tűzrőlpattant partnerével együtt, színes rongylabdákat hajigáit bekeretezett vásznak
ra, melyeken lassacskán kialakultak a képek, naplemente a rónaságon vagy vitorlás 
hajó a hullámzó Balatonon. A műsorban így szerepeltek: „A két Kövesdi. Matyó 
rongyfestők.”

Szomráki Gyula addig nem szólt egy szót sem, amíg Joó Aladár még elérhető tá
volságban lebegett, ahonnétbármikor vissza lehetett húzni, mint egy faágak közt fenn
akadt luftballont. De amikor a felhők felé kezdett emelkedni, s azt mesélte, hogy Deb
recenben a fukar Gömöritől ötszáz pengő fellépti díjat kapott, már észre kellett térí
teni.

-  Igaz, ami igaz, Madár -  szólalt meg Szomráki Gyula. -  De azért egyvalami még 
te sem lehettél azokban a boldog időkben.
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Joó Aladár sejtette, hogy Szomráki Gyula szavainak rejtett éle van, s gyanakodva 
kérdezte.

-  Például micsoda?
Szomráki Gyula csendesen tagolva, hatásosan hozta:
-  Például szakszervezeti bizalmi.
Joó Aladár felállt, erre csak állva, felülről lehetett válaszolni. A szeme vészesen 

összeszűkült, úgy nézett Szomráki Gyulára, mint egy huszár főhadnagy holmi nyo
morult bakézer tisztre.

-  Kinyalom a seggüket -  mondta dacosan, s alsó ajkát előretolva elhallgatott. Aztán 
úgy hördült fel, hogy előbb az oldalára csapott, egy láthatatlan kardmarkolatra. -  De 
a portopémat nem adom!

Mandel bácsi a konyhában csak a hangoskodást hallotta, s tapasztalatai alapján volt 
némi sejtelme, hogy mi lehet az oka a hangoskodásnak. Kiállt hát a lengőajtó elé, fel
emelte a mutatóujját, és ő is igen dacosan szólalt meg.

-  Én megmondtam előre. A sóletra várni kell.
Mandel bácsi megjelenése lehűtötte Joó Aladár indulatait. Minden átmenet nélkül 

leült, belemarkolt hátulról Hajduska Gizi hajába, s így mondta, borízű érzékiséggel:
-  Ezt a szőke asszonyt pedig elveszem feleségül. -  Elázott arcán szétterült egy cél

talan mosoly. -  Milyen voltam, Gizám?
-  Átütő -  mondta Hajduska Gizi.
A kifőzdébe új vendégek érkeztek. Izgatott fiatalemberek szélesre tömött aktatás

kákkal. Kihajtott inget viseltek, s a stoppolt pulóvereken rengeteg jelvény sorakozott. 
Némelyek lábán nyersbőr bakancs volt, mint például a szúrós szemű, bajuszos fiatal
emberén is, aki a hangadónak látszott közöttük.

-  Sólet van? -  kérdezte a bajuszos fiatalember Mandel bácsitól. -  Mert ha nincs, hát 
lögyen.

Mandel bácsi irodalmi ismeretei megrekedtek Kóbor Tamás és Izrael Zangwill re
gényeinél, fogalma sem volt róla, hogy ezeket a szavakat egy bizonyos Móricz Zsig- 
mond nevű író adta Rózsa Sándor szájába. Igaz, hogy Rózsa Sándor betyáros szűk
szavúságával nem sóletot rendelt, hanem patkót a lovára.

Mandel bácsi megint elmondta, hogy a sóletra várni kell, és felajánlotta a libateper
tős pogácsákat. A bajuszos fiatalember felfortyant. Mandel bácsi ne alkudozzék velük, 
ez nem handleráj, ha nincs sólet, hozzon három liter bort.

-  Már sólet sincs -  szólalt meg komoran egy himlőhelyes fiatalember, amint Mandel 
bácsi visszacsoszogott a konyhába. Kivette a pipát a szájából, és kiverte egy hamutar
tóba. -  Akár a kulákoknál. Nincs zsír. Nincs hús. Nincs liszt.

-  Nincs sólet -  tette hozzá a bajuszos.
A szomszéd asztalnál Szomráki Gyula a kérdő tekintetekre halkan válaszolt.
-  írók.
Ez mély benyomást tett a társaságra, figyeltek egy kicsit, különösen Széky Pistát 

érdekelte, hogy miről beszélnek az írók egymás között.
-  Mi van az Új Hangnál? -  kérdezte egy hektikás képű fiatalember. A szája cserepes 

volt.
A himlőhelyes keserűen legyintett.
A bajuszos fiatalember tekintete a lengőajtó fölé tévedt, Mandel bácsi hirdetményé

re, miszerint a kifőzdéi tevékenységen kívül taleszek tisztítását, rojtozását is vállalja. 
Az arca ellágyult egy pillanatra, de amikor megszólalt, ismét kérlelhetetlen volt.

-  Ami az Új Hangnál folyik, az tiszta kispolgár ellenforradalom.
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A hektikás képű ádámcsutkája sebesen mozgott.
-  Én elküldeném őket egy évre Sztálinvárosba.
-  Kubikolni -  mondta a himlőhelyes.
Miután Széky Pista ízelítőt kapott, hogy miről beszélnek az írók egymás közt, többre 

nem volt kíváncsi.
Daniss Lenci szelleme ismét megjelent közöttük.
Szegény Lenci. Kijárt volna neki a végtisztesség a társadalom részéről. Jó volt az az 

ember mindenkihez, soha nem maradt adós a gázsival. Igaz, hogy kiküszködte a szub
venciót minden korban, még a Kun Bélától is kapott szubvenciót annak idején. Zsi
dókat is bújtatott, itt van például a Seregi Manci, akit Schön Margitnak hívtak, végig 
ott súgott a társulatnál. Hát a Singer Jolán meg a Singer Ica!?! És az is igaz, hogy ők 
játsztak a legtovább, amikor a többi társulat már rég letette a lantot. Akkor is játsztak 
Kőszegen, amikor abba a fináléba, hogy „újra fürdünk tejbe-vajba”, már távoli ágyú
szó szűrődött. Ez lett volna az a nagy bűn, amit nem bocsátottak meg neki? Lehet. De 
az is lehet, hogy csak az elnyűtt Bocskai-ruhából ítélt fölötte a világ.

Azért a társaság tudott még valamit, de erről nem szívesen beszéltek. Pedig hát ez 
sem volt nagy vétek, inkább csak mosolyogni -  vág)' sírni -  kellett rajta. Az utolsó elő
adásokat játszták már valahol a nyugati határvidéken, amikor Daniss Lenci levelet kül
dött a Szálasinak Sopronba. Nem volt ebben a levélben semmiféle hűségnyilatkozat. 
Daniss Lenci ’45 tavaszán egyszerűen csak szubvenciót kért a Szálasitól a következő 
évadra...

A társaság kezdett elfáradni. Fél hét felé járt az idő. Hallgattak, szedelődzködtek. 
Szomráki Gyula kapkodva fizetett, a Bánk bán ment a Nemzetiben, s ő alakította benne 
a Peturt. Mindenkinek volt valami terve aznap estére, egyedül Széky Pistáék készültek 
a kilencórás gyorssal vissza Debrecenbe, ahol másnap reggelre az új igazgató társulati 
ülést hívott össze. Szirmai Tóni a Nemzeti Szállodába igyekezett, hogy lefektesse Nu- 
sikát, szegény kislány teljesen elpilledt, s azt motyogta folyton a harminc évvel idősebb 
Szirmai Tóninak: „Ugye nem fogsz soha megcsalni, husi?” Joó Aladár meghívta Haj- 
duska Gizit a Jereván bárba, amely tíz órakor nyitott, addig majd csak eltöltik vala
hogyan az időt abban a garszonierben, amelynek kulcsát egy pesti barátjától kölcsö
nözte. Kassák Jóska már nagyon régóta nem járt Budapesten, azt tervezte a Nyuczky - 
val, körülnéznek a városban, megnézik a Rákóczi úton a kirakatokat, szépen, öregesen 
sétálnak egy keveset.

A kifőzde előtt sokáig búcsúzkodtak, Nyuczky a sírással küszködve ölelte meg a régi 
kollégákat: „Isten áldjon meg benneteket, kedveskéim. ” A meghatottság átragadt a 
többiekre is. Akik a temetőben egy könnyet sem ejtettek, most megrendültén álltak, 
s búcsúztak valamitől, amit kimondani talán nem is tudtak volna. Szomráki Gyula vég
re elfogott egy taxit, ez aztán véget vetett az érzelmeskedésnek, ment mindenki a maga 
útjára. Kassák Jóskáék együtt indultak el Szirmai Tónival és Nusikával a Rákóczi út 
felé, de már a második sarkon különváltak. Szirmai Tóni sietett, és Nyuczky nem bírt 
lépést tartani vele.

Igen örültek neki, hogy végre egyedül maradtak. Egymásba karolva rótták szótla
nul a vigasztalan erzsébetvárosi utcákat, a nyitott kapukon át ráláttak az udvarokon 
a fatákolmányokra, melyeket a zsidók a sátoros ünnepükön lombokkal díszítenek. 
Szomorú szagokat leheltek ezek az erzsébetvárosi udvarok, égetett rongyok, zomán- 
cukvesztett lábosok és avas ételek gőzét. Már az Akácfa utca végén jártak, amikor Kas
sák Jóska megszólalt.

-  Ez jól sikerült. Szép délután volt.
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-  Szép -  mondta a Nyuczky. -  Jó kolléga ez a Szomráki Gyuszi.
-  Beszélgetett velem -  mondta Kassák Jóska. -  Kedves volt hozzám.
Megálltak egy hirdetményekkel teleaggatott kerítés előtt. Kassák Jóska a Nemzeti

Színház plakátját kereste.
-  Itt van -  mondta, s rámutatott a Bánk bán szereposztására. -  Petur bán Szomráki 

Gyula.
A Nyuczky is elolvasta.
-  Petur bán Szomráki Gyula.
-  Aladár nagyon szemtelen volt vele -  mondta Kassák Jóska.
-  Meg is kapta a magáét -  mondta a Nyuczky.
Sötétedni kezdett, s mintha a szürkület a levegőt is lehűtötte volna, fáztak egy kicsit. 

Amint kiértek a Rákóczi útra, felgyúltak a városi fények, egy ház tetején piros neon- 
betűk lángoltak: Szabad Nép. Szemben pedig kék neonból kibontakozott a Daru ci
garetta reklámja. Ezen a hűvös, tiszta tavaszi estén a Rákóczi út nagyvilágian csillogott, 
szinte minden tizedik házra szereltek már neont, ha mást nem, egy vörös csillagot, 
vagy annyit csak, hogy: Tefu. Megélénkült a forgalom, villamosok zörögtek, bogár
hátú Pobedák suhantak el mellettük. Az üzletek is ki voltak világítva. Az egykori Gutt- 
mann Áruház kirakatában az egyik mosolygós képű bábun bokáig érő bőrkabát fe
szült, férfias, széles övvel.

-  Ez aztán egy életre szól -  mondta a Nyuczky.
De Kassák Jóskát a bőrkabát nem nagyon érdekelte, inkább a lódenkabátokat ta

nulmányozta, már a télen szeretett volna venni magának egy lódenkabátot.
-  Nem is drága -  mondta arra a jól szabott kabátra, amelyen egy cédula lógott: 

Trencskó fazon. Hatszáz forintba került. Kassák Jóska megbámult még a kirakatban 
egy barna kordbársony zakót is, amelyet úgy hirdettek: 1951 divatja. A zakó nem tet
szett neki.

-  Ilyet régen csak a svábok viseltek -  állapította meg.
Minden üzlet előtt megálltak, még a trafikok kirakatai előtt is, sok apró, hasznos 

holmit lehetett látni a polcokon, alumíniumszegélyű üveg hamutartókat például, az 
üveglapok alatt színes képek voltak láthatók: a Kreml tornya, a Lomonoszov Egyetem 
vagy a hóval borított Ararát. Az elegáns vonalú Gamma öngyújtókhoz kis üvegfiolák 
szolgáltak, mindegyik egy töltet benzint tartalmazott. Igen praktikusnak látszott még 
az egyszerű borotvafenő készülék is, a pengét bele kellett csak tenni egy kis tokba, s 
egy zsinóron fel-alá huzigálni.

-  Ilyet legközelebb veszek magamnak -  mondta Kassák Jóska, de a Nyuczky ezt 
már nem is hallotta, annyira elfáradt, le akart végre pihenni a szállodában. Kassák 
Jóska kelletlenül fordult vissza a Nyár utca felé, a Continental, ahol szobát vettek ki, 
már csak két sarokra volt, a Nyár utca és Dohány utca sarkán.

Külsőleg nem volt szép szálloda, valamikor kereskedelmi utazók szálltak meg ben
ne, akik aztán reggelenként a szálloda mellett, a Hungáriának nevezett gőzfürdőben 
áztatták ki magukból a gazdasági válságok nyomasztó gondjait, s a melegvízben a Pes
tet lloyd tőzsderovatát olvasták. A szálloda hallját nemrégiben korszerűsítették, piros 
kókuszszőnyeg borította a padlót, és kovácsoltvas falikarok világítottak meg egy nagy
méretű képet, melyen elszánt arcú martinászok táplálták a kemencét. A lépcső két 
oldalán zöld faládákban datolyapálmák magasodtak, a lift működött, többet nem is 
lehetett kívánni egy szállodától.

A fiatal portás barátságosan nyújtotta át a kulcsot Kassák Jóskának, a Nyuczky tói 
még meg is kérdezte:
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-  Megvolt a séta, Kassák néni?
A Nyuczkyt még soha életében nem szólították Kassák néninek, de a portás ezt nem 

tudhatta, a nyilvántartó könyvben így szerepeltek: Kassák József és Kassák Józsefné. 
A portás hangjából az is kisejlett, hogy Pestre ruccanó vidékieknek tartja őket, és a 
Nyuczky megtagadta volna önmagát, ha elmulasztja a kínálkozó lehetőséget.

-  Megvolt, kedveském -  bólogatott ártatlan buzgalommal - , nagyon sok szépet lát
tunk. Még múzeumban is voltunk.

-  Melyikben, kisztihand? -  érdeklődött a portás.
-  Hát a Ligetben -  mondta a Nyuczky, mert emlékezett rá, hogy arrafelé vannak 

a múzeumok.
-  Biztosan a Szépművészetiben -  mondta a portás.
-  El tetszett találni -  lelkendezett a Nyuczky. -  Ott is ebédeztünk a Ligetben. Hát 

az ebéd nem volt valami híres.
-A zt elhiszem, Kassák néni. Azért a hazai koszt más, mint a vendéglői. -  A portáson 

látszott, hogy nagyon elégedett magával. Büszke volt az intelligenciájára, hogy csak 
ránéz egy vendégre, máris tudja, kiféle-miféle, és azt is tudja, milyen hangot kell meg
ütni vele. Rámosolygott Kassák Jóskára, aki szótlanul hallgatta a Nyuczkyt. -  Jó pihe
nést kívánok, Kassák bácsi. Azt hiszem, ez rá is fér a Kassák bácsira.

-  Rá bizony az öregemre -  helyeselt a Nyuczky, és belekarolt Kassák Jóskába. -  Na 
gyere, te öreg csont.

Kassák Jóska zárkózott főhajtással köszönt el.
-  Maga nagyon kedves fiatalember -  mondta. -  Ez igazán ritka manapság.
Egymásba karolva ballagtak a lift felé, Kassák Jóska a liftajtóból joviálisán integetett

a portásnak.
Tanárember -  állapította meg a portás, akit tavaly származási okokból nem vettek 

fel az egyetemre. -  Régi vágású vidéki tanárember. -  S tovább próbálgatta az intelli
genciáját. -  Kertes családi házban laknak, biztosan szentkép is lóg a falon. Hajnalban 
a néni visszavágja a rózsákat, és a spájz tele van befőttel. Finom emberek.

A liftben Kassák Jóska elismerően megveregette a Nyuczky lapockáját.
-  Micsoda egy ribancvagy!
-  Naná -  mondta a Nyuczky, és kacéran félrehúzta a fején a kis tompszerű kalapot. 

Majd ábrándosán megjegyezte: -  Nem tehetek róla, hogy tetszettem neki.
Ám amint beértek a szobájukba, a Nyuczky ruhástul hanyatt feküdt az ágyon, s 

roppant nyögés szakadt ki belőle.
-Ja j, istenem, Józsi, jaj, édes istenem.
A szobában megáporodott a rózsavízillatú permet, mint a mellékutcai mozik néző

terén. Ki kellett nyitni az ablakot. Kassák Jóska a párkányra könyökölt, és lebámult 
az úttestre, az ablak a Dohány utcára nyílott. A szálloda eszpresszójából fény szűrődött 
a járdára, s kihallatszott a zongora. A zongorista azt játszotta: „Engem a rumba döntöget 
romba...” Kassák Jóska szeretett volna még egy kicsit lemenni, elüldögélni az eszp
resszóban, de már ő is kezdte érezni a fáradtságot. Hiába, hatvannégy év az mégiscsak 
hatvannégy év. Elfordult az ablaktól, és leült az ágy végébe a Nyuczky lába mellé, uj
jaival végigsimogatta az átnyirkosodott selyemharisnyát, a leszaladt szemek siralmas 
csíkjait. A Nyuczky nyitott szájjal feküdt az ágyon, szemét lehunyta, és egyfolytában 
nyögdé cselt.

-Ja j, édes istenem, Józsi, édes Józsikám, minek kellett nekem az a kóser bor, Józsi, 
jaj, a lábam, édes istenem, masszírozd meg egy kicsit, Józsi.

Kassák Jóska lehúzta a harisnyát a Nyuczky lábáról, megnyomogatta a bokáját, az
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után följebb a görcsös izmokat, s már egyáltalán nem is akaródzott lemennie az eszp
resszóba. Szép, tiszta szobájuk volt, és Kassák Jóska elégedetten állapította meg ma
gában, hogy nagyon jó dolog egy szép, tiszta szállodában lakni. Az éjjeliszekrényeken 
a selyememyős lámpák sárga fényében kristály hamutartók csillogtak, s az ágyak előtt, 
a mutatós csővázas ülőgarnitúra asztalára kerámiavázát helyeztek három szál tulipán
nal. Jólesett nyomogatni a Nyuczky lábát ebben a szép, tiszta szobában, a jó  szagú, 
friss ágyneműn, a bőre még mindig sima volt, sima és meleg. A Nyuczky élvezte a 
nyomogatást, nyögdécselései sok kis apró horkanássá oldódtak. Kassák Jóska keze 
egyszerre csak a szoknya alá csúszott, a Nyuczky meglazult, hurkás combjaira és még 
onnét is tovább. A Nyuczky hirtelen felült az ágyon, s úgy bámult Kassák Jóskára, mint 
aki nem hisz a szemének.

-  Maga őrült -  lihegte. -  Maga szatír!
Kassák Jóska belefúrta homlokát a Nyuczky combjai közé, és a szoknya alatt ripizett.
-  Most nem menekül, nagyságos asszonyom!
A Nyuczky már nevetett, ismét a régi volt, az édes, jó, közönséges Nyuczky. Bele

markolt Kassák Jóska hajába, és a tarkója fölött megrántott egy gyér, ősz tincset.
-  Maga őrült -  hajtogatta. -  Maga vad csődör. Maga toszókirály!
Kassák Jóska továbbra is a szoknya alatt matatott, úgy tett, mintha le akarná rántani 

a Nyuczky rózsaszín flanelbugyiját.
-  Le a míderrel, nagyságos asszonyom!
A Nyuczky két kézzel védekezett.
-  Mondja, mit tesz velem? Ha a férjem ezt megtudja!... -  S a vállánál megragadva 

tolta el magától Kassák Jóskát, aki fel-felhördülve állt ellen, újra meg újra támadott, 
amíg az utolsó hördülés fájdalmas zihálássá nehezedett.

Kassák Jóska alaposan elfáradt. Kapkodva szedte a levegőt, arcával a Nyuczky 
combjához simult. Nyuczky is lihegett, azután egy tétova mozdulattal eloltotta a se- 
lyemernyős lámpát. Mozdulatlanul pihentek a sötétben, az eszpresszóból kiszűrődő 
zenét hallgatták. A zongorista egy divatos számot játszott, és rekedt hangon énekelt 
hozzá: „Messze túl a Kék hegyen van az én hazám...” A Rákóczi út forgalmának moraja 
felerősödött, békés moraj volt, barátságos és álmosító. Kassák Jóska úgy szólalt meg, 
mint aki már az álom határán lebeg.

-  Azért itt lehet élni.
A Nyuczky nem válaszolt. Kis idő múltán Kassák Jóskának -  talán bóbiskolt is egy 

keveset -  eszébe jutott, hogy a Nyuczky nem válaszolt. Felült az ágyon, és rámeredt a 
Nyuczky vonagló arcára. Először azt hitte, hogy a sötétség kápráztatja, közelebb hajolt 
egy kicsit, s torkot szorítóan tudatosult benne, hogy a Nyuczky sír. Könnyei végigcsu
rogtak az arcán, lefolytak a tokájára, s benedvesítették a fekete csipkés blúzt, melyet 
Rendessi Ilkától kapott kölcsön. A semmiből jö tt ez a sírás, annyira meghökkentően 
és váratlanul, hogy Kassák Jóska egészen megbénult tőle, már őt is a sírás kerülgette. 
Nyuczky kinyújtotta a kezét Kassák Jóska felé, és a sírástól fulladozva nyöszörgött.

-  Fogd meg a kezem, Józsi... Jaj, édes Józsi... Ugye, már nekünk jó  lesz mindig, 
Józsi? Ugye már nem kerülünk többé az utcára? Ugye, Józsi?... Ugye ez a kommün 
nem fog soha megbukni, ugye, Józsi?...

Kassák Jóska megfogta a Nyuczky kezét, és belőle is kitört a sírás. Finom, jó kis sírás 
volt, mindennél többet ért, szinte betetőzte ezt a zavartalanul szép napot.

(Kardos G. György JUTALOMJÁTÉK című regénye az Ab Ovo Kiadónál jelenik meg.)


