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EGY IGEN ÉS TÖBB NEM

Nem az a rondaság 
amit ásó kihantol 
nem a kallódó érték 
betemetett kutakból 
nem a foszladozó 
irat titkos rekeszben 
és még nem is a mundér 
rangjel- s golyóviselten 
hanem az a mosoly 
síkságán annyi évnek 
röptet tavaszi sárkányt 
lakójául az égnek 
s hídként igen a kar 
a kinyújtott fivéri 
amin nem két vidék 
egymást ember eléri 
ez voltál ez maradsz 
bár csak egy pillanatra 
amellyel egy mulandó 
magát örökbe hagyja

Ottlik Géza
/  /  / /

TOVABBÉLOK (III)

Az étteremben egyszer délben csoportosulás támadt az elsőévesek egyik asztalánál.
-  Apagyi! Apagyi! -  hallatszott.
Néhány negyedéves vett körül egy pirospozsgás, pufók arcú kisgyereket, akin úgy állt 
a bő gallérú katonazubbony, mintha egy zsákot akasztottak volna a nyakába. Az asz
talfő mindenütt egy-egy negyedéves volt. Damjániék negyedéveséhez odaszólt egyik 
társa elhaladtában:

-  Te, nézd meg ezt a bundást!
Egyre többen tolongtak a pufók kisfiú körül, s őt bámulták valamennyien, mert 

abban különbözött a többi tízéves gyerektől, hogy derűsen vigyorgott, s hogy hiába 
szólítgatták, sem vigyázzba nem állt, sem nem teljesített semmiféle parancsot vagy ve
zényszót, csak szótlanul vonogatta a vállát, és igyekezett elfordulni.

-  Apagyi! Apagyi! -  szólongatták. -  Hozzám! Vigyázz! Feküdj! Apagyi!
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Apagyi azonban a füle botját se mozgatta. Vigyorgott rendületlenül, noha már un
hatta a nyaggatást.

Mindenki ki akarta próbálni ezt a különös mutatványát, hogy nem teljesíti a pa
rancsokat. Nem győztek betelni a mulatsággal. Roppantul érdekes, nevettető dolog 
volt ez. Ragyogó arccal néztek össze:

-  Óriási! Ilyen még nem volt!
-  Hagyjátok! -  szólt egy magas fekete fiú előrefurakodva. Apagyihoz lépett, és baráti 

hangon kezdett neki magyarázni. -  Figyelj rám, majd én elmondom neked. Csak ezt 
tanuld meg. Ha megszólítanak, vigyázzba állsz, így. Érted? Egyszerű ez, kisöreg.

Türelmes jóindulattal beszélt hozzá, s váratlanul csakugyan elért annyit, hogy Apa- 
gyi megszólaljon.

-  Cc! Aaa! -  mondta fitymálva.
Elnyújtott indulatszó vagy indulathang volt az egész, mégis megtört Apagyi néma

sága.
-  Tudod -  folytatta a másik -, amit egy tiszt úr vagy egy negyedéves úr parancsol, 

azt meg kell csinálnod, kisöreg.
-  Hát! Hogyne! -  mondta Apagyi felnevetve. -  Nem teszel bolonddá!
Az általános figyelem csöndjében furcsán, valószínűtlenül hatott a hangja; annál is 

inkább, mert amint kiderült, paraszti tájszólással, zárt magánhangzókkal beszélt, a leg
garázdább népszínműkiejtéssel. „Haaat! Honne!” -  így hangzott valahogyan.

A fekete negyedéves nem nevetett, hanem iparkodott szelíden tovább magyarázni 
a fiúnak, megfogván az egyik fülét is. Ezt azonban, talán némi rosszakarattal, olyan 
erélyesen csinálta, hogy Apagyi felkiáltott, és igyekezett kitépni magát a fiú kezéből. 
A negyedéves nem engedte el, csak szájon vágta. Apagyi ettől még nagyobb bömbö- 
lésbe kezdett, s anélkül, hogy észrevették volna, honnét szedte elő, egyszerre a kezébe 
került egy nyitott bicska. Most lépett be a napos tiszt, és vigyázzt vezényeltek.

A negyedévesek visszacsúsztak asztalaikhoz. Ima után a tiszt odalépett Apagyihoz, 
aki magára maradt. Kezdett neki valamit mondani, s hirtelen elharapta a mondatát. 
Torkára fagyott a szó. Ugyanis Apagyi szétvetett lábbal álldogált előtte, és nyugodal
masan forgatta a fejét jobbra-balra, mintha keresne valakit. A tiszt riadt és segélykérő 
pillantást vetett hátra; az elsőévesek tiszthelyettese nyomban hozzálépett, és halkan 
mondott valamit. Egy percig mindketten szótlanul nézték Apagyit.

-  Menjen a helyére -  mondta végül a tiszt, s gyorsan hátat fordított neki, és sétálni 
kezdett az asztalok közt. Apagyi magára hagyva álldogált középen, mert a többiek már 
mind leültek; aztán lassan megfordult, és beült a helyére.

Szebek Miklós lenyűgözve figyelte a jelenetet, és sokáig nem ment ki a fejéből Apa
gyi. De nagy hatással volt az eset valamennyiükre. Ha meglátták valahol az elsőévesek 
félszázadát, kaján érdeklődéssel meresztgették a szemüket, Apagyit keresgélve köztük. 
Látták, hogy megy ide-oda a szakaszával ő is, lomposan csoszogva, nem igyekezve lé
pést tartani, látták, hogy az étteremben elmondja ő is az imát, de anélkül, hogy vi- 
gyázzban állna. Az éttermen és a gyakorlótéren kívül azonban nem találkoztak más 
évfolyambeliekkel.

Fél hatkor Bognár felolvasta a napiparancsot, aztán felmentek az első emeletre. 
Tankönyveket kaptak. Kettesével szólították be őket a hosszúkás kis irodába, ahol egy 
százados pipákat jegyzett be nagy lajstromaiba, s aki átvette a holmiját, mehetett a 
tanterembe. A könyvek java része viharvert volt, nemcsak szamárfüles, hanem tépett, 
avas, telefirkált. Szebek térképatlasza több emberöltőt végigszolgálhatott: Bécsben
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nyomtatták 1881-ben, s a fedőtáblája belsejére ragasztott még kitöltetlen „Hiányjegy
zék” alatt -  ami minden könyvükben benne volt -  vastagon rétegződtek az elmúlt év
tizedek rosszul levakart vagy benne hagyott „hiányjegyzékei” és „Mangelzettel”-jei. 
Más-más tintával más-más nevek voltak beírva az előzéklapokra, a margókra, a képek 
alá. A sokféle kiadású könyv között volt néhány új is. Vadonatúj volt például Damjáni 
természetrajzkönyve, melynek mindjárt az elején egy körte keresztmetszete volt látható.

Damjáni Czakó mellett ült, a hálóteremben azonban messze voltak egymástól. Va
csora után véletlenül találkoztak az illemhelyen. Damjáni sokáig bajlódott a cipőtisz
títással, míg végre Bognár elengedte. A mosdó kőpadlóján kucorogtak, papucsban, 
alsónadrágban, s kenték, kefélték bakancsaikat, amelyek semmi áron nem akartak fé- 
nyesedni. Szebek Miklós utálkozó arckifejezéssel simogatta egy kefével fél pár cipőjét, 
amelyet zsinórjánál fogva igyekezett megtartani, de amely odébb-odébb csúszott, s oly
kor elpördült a finnyás érintés elől. Bognár több ízben rászólt.

-  Nem bírom kifényesíteni, tiszthelyettes úr -  mondta Szebek felemelkedve, mint 
aki hajlandó feladni a küzdelmet.

-  Nono -  mondta Bognár. -  Fogja meg, barátom!
Aztán türelmét vesztve kivette a fiú kezéből a cipőt, hogy megmutassa, hogyan kell 

kitisztítani. Szebek megkönnyebbülten nézte ezt a műveletet, Bognár azonban hama
rosan észbe kapott, visszadobta neki a cipőt, s ott tartotta őt még akkor is, amikor a 
többieket elengedte a mosdóból.

Damjáni megkérdezte éjjeliszekrénytársát, engedélyt kell-e kérni, ha az ember vé
cére akar menni.

A fiú morgott valamit.
-  Tessék?
-  Lópikulát kell! -  mondta most mérgesen.
Damjáni eleinte barátságtalan fiúnak találta ezt a tömpe orrút; de azóta rájött, hogy 

még ő volt eddig a legszívélyesebb; ebéd előtt még azt is megkérdezte az újonctól, 
hogy ő is Budapesten lakik-e. A többiek még gorombábban válaszolgattak neki, vagy 
sehogy. Ezért aztán Damjáni elcsodálkozott kissé, amikor az árnyékszékre benyitva, 
Czakót látta meg az ablakdeszkának könyökölve, barátságos beszélgetésben egy régi 
növendékkel, aki a villany felé tartva Czakó díszesen faragott tollszárát, a közepébe 
rejtett parányi lencsén átjavában nézegette a benne látható, Damjáni által már ismert 
képet, Davos behavazott látképét.

A tág helyiséget sűrű ammóniák- és kátrányos olajszag töltötte be, ami azonban nem 
zavarta a számos jelenlévőt. Fesztelen társalgás folyt. A választófal melletti négy fülke 
közül kettő szabad volt, de senki sem igyekezett elfoglalni. Ingben-papucsban, panyó- 
kára vetett köpenyben jöttek ki a legtöbben. Czakó is papucsban volt, köpenyébe azon
ban rendesen belebújt. A nyitott ablak a hátsó kertre nézett; a farakásokon túl, a ród- 
lidombon túl kanyarodott hátra a parkot körülölelő fasor; az őszi lombokon átcsillog
tak a gazdasági épületek világos ablakai. Tücsök zenélt. Hűvös lett az este. Az éles hegyi 
levegő leszállt a városra, s ahogy Damjáni az ablak elé állt, úgy érezte, hogy patakvíz- 
tisztaságával szinte pásztákat radíroz az átható ammóniákbűzbe.

-  Bemenni! -  mondta valaki harsányan.
Merényi lépett be a vörös Burgerral és a leesett állú Homolával.
-  Mindenki menjen be! -  ismételte Merényi, s evvel félreállt, hogy helyet adjon ne

kik a távozásra. Közben észrevette Czakó tollszárát, és feléjük lépett.
-  Mi ez?
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Nem nyúlt utána; Czakó társa tüstént odanyújtotta neki a tollat. Czakó ekkor zsebre 
dugta mindkét kezét. Nyilvánvaló volt a veszély, hogy Merényi, miután megnézte Da
vos látképét, nem adja vissza a tollszárat. Mindenki készen tartotta volna tehát mind
két kezét, hogy alkalmas pillanatban utánakaphasson jogos tulajdonának, Czakó 
azonban zsebre vágta, s testtartása sem árult el nyugtalanságot. Ez érdekes volt, Dam- 
jáni megállt indultában. Burger és Homola is belekukucskált a tollszárba, aztán 
visszaadták Merényinek. Merényi leeresztette egy pillanatra hosszú szempilláit. Las
san ránézett a mozdulatlan Czakóra, s hirtelen odanyújtotta neki a tollat. Egy szó sem 
esett eddig; most Czakó halványan elmosolyodott.

-  Muris, nem? -  kérdezte óvatosan Czakó társa.
-  Muris -  mondta Merényi, s intett, hogy menjenek ki. Ahogy elhaladtak mellette, 

mindenkit tarkón legyintett, Czakót is.
Hárman maradtak kint az árnyékszéken, hogy megtanácskozzák a Szebek Miklós 

elleni népítéletet. Néhány perccel a takarodó előtt aztán szájról szájra adták a hálóte
remben, hogy „pokrócozás” lesz. Vagy tíz perccel azután pedig, hogy Bognár eloltotta 
a lámpát, s maga is eltűnt a fülkéjében, egy halk jelre egyszerre megmozdultak az 
ágyak, s felkerekedtek innen is, onnan is, mezítlábasan és némán, majdnem mind- 
ahányan, Szebek ágya felé. A bejárat melletti fogasról már előbb eltűntek a poroló
korbácsok. Egy részük evvel, más részük megcsavargatott törülközővel felfegyverkez
ve nekiesett Szebek Miklósnak, s zuhogtak az ütések a tarkójára. A fiú ösztönösen ma
gára húzta a pokrócot, hogy védje a fejét, de lerántották róla. Nem tartott sokáig az 
egész. Egyszerre mindenki megfordult, és végigugrálva az ágyakon szétszéledtek. Mi
re az előbújt Bognár felcsavarta a villanyt, már nem talált semmi gyanúsat. Csak Dam- 
jáni támaszkodott fél könyökére az ágyában, s tekintetében leírhatatlan rémület tük
röződött, mivel Szebek Miklós egész idő alatt egyetlen hangot nem eresztett ki a száján, 
s Damjáni nem tudott másra gondolni, mint arra, hogy meghalt.

5

Az újoncok legtöbbjének már az első héten kezdtek megváltozni az arcvonásai. A pisze 
vagy puha orruk mintha megcsontosodott volna, tekintetük elmélyült, arcizmaik el
vesztették mozgékonyságukat. Szomorú, de folyton figyelő szemmel néztek a világba; 
s ezt a kifejezést rögzítette meg a fényképész lencséje is, akihez az egyik ebéd után 
elvitték az egész évfolyamot.

Négyesével, „kettősrendek”-ben menetelt át a félszázad a parkon, a vashídon, a kő- 
hídon, a sikátoron, s egyszerre ott kopogott léptük a városka kövezetén. A fényképész 
egy sárga földszintes házban lakott, műterme az udvarról nyílt. Amikor öt nap múlva 
megkapták a vasúti igazolványokhoz szükséges fényképeket, Damjáninak eszébe ju 
tott a macskaköves udvar, ahol sorakozva, pihenjben ácsorogtak két és fél óra hosszat, 
s egy csapzott fekete kuvasz hol kiszaladt, hol beszaladt, hogy a figyelmüket időnként 
lekösse.

A fényképeket haza kellett küldeniük szüleiknek, és levelet is írhattak hozzá. Dam
jáni, aki hamarabb számot vetett a dolgaival, mint Szebek Miklós, rögtön arra gondolt, 
megírja, hogy nem akar itt maradni.

Már látta, hogy nagyjából minden rosszabb itt, mint odahaza volt, és hogy nem is 
igen remélhet semmi jót. Reggeltől estig ide-oda rángatják, sosem lehet magában,
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örökké félni kell valamitől. Csupa kötelesség az életük, semmi jog. Alhattak ugyan, de 
sosem eleget, ehettek, de sosem eleget. Damjáni az első napokban örült, hogy nem 
kell megennie, amit ebédre, vacsorára eléjük tettek. Ennek az örömnek hamar vége 
lett. Egy hét sem telt el, és mindenki állandóan éhes volt. Ezt a kellemetlen állapotot 
azelőtt tulajdonképpen nem is ismerte. Nem volt elég, amit enni kaptak, bármilyen 
bőségesnek látszott is. Amellett az is előfordult, hogy Burger vagy másvalaki egysze
rűen elvette tőle a reggeli kávéhoz vagy leveshez kapott fehér kenyerét. Egyáltalán, a 
reggelek voltak a legnehezebbek. Rettenetes volt ébresztőkor felkelni, amikor a leg
édesebb volt az ágy, és száz karral húzta vissza az embert az álom. Ráadásul az volt 
Schulze leggyakoribb büntetésféléje, hogy ébresztőre teljesen felöltözve kellett jelent
kezni nála, természetesen megmosdva, bevetett ággyal. Damjáninak is négy napig kel
lett legutóbb „ébresztőre mennie”.

Kiváltságos helyzetét, amelyben minden gyerek él az anyja mellett, egy csapásra 
elvesztette. Itt nem volt mindenkinél fontosabb az ő személye, sőt, ő volt a legutolsó, 
a leghitványabb, mindenkinél alábbvaló. Fájt Damjáninak a bántalmazás, jobban fájt 
a szüntelen sok-sok megalázás, de legjobban fájt önnön gyengesége és gyávasága. Szí
ve mélyén nemcsak kiváltságosnak tudta magát ezelőtt, hanem olyan elképzeléseket 
is dajkálgatott, hogy adott estben bátran szembeszállna erősebb ellenfelekkel is. Most 
rá kellett ébrednie, hogy ezt nem teszi, sőt nem is látja semmi értelmét többé; hogy a 
gyávaság igen józan és természetes tulajdonsága. Az is természetes, hogy kicsinyesen 
önző legyen és udvariatlan, s csak a saját érdekével törődjön: az ellenkezője, az mind 
csak játék volt. Hogy az ilyen játékoktól meg kellett fosztania magát, ez fájt mindennél 
jobban Damjáninak. Persze, persze, gondolta, az nagyon természetes viselkedés, ha 
erősen fogja az uzsonnakenyerét, és nem ajándékozza oda másnak -  de hát ebben 
nem talált semmi érdekességet.

Tolláról rázogatva a tintát, elgondolta, hogy mennyire mások voltak a régebbi ba
rátai, a piarista diáktársai és mind, akiket azelőtt ismert, elgondolta, hogy hogyan is 
élt odahaza, és egyszerre letett a szándékáról. Nem tudja megírni úgysem, hogy mi a 
baja; nem is biztos, hogy megértenék. Szerette halogatni a dolgait; majd megírja leg
közelebb, úgy döntött.

A következő héten azonban kiderült, hogy hiába is írta volna meg, panaszkodó le
velét nem továbbították volna. A fiatal szőke főhadnagy, aki elolvasta a heti kötelező 
leveleiket, Szebek Miklósét eltépte, és a borítékot visszaadta.

-  írjon újat, kérem. Azt ne írja, hogy nem bírja itt ki.
Minthogy a fiú állva maradt előtte, még hozzátette:
-  Ha valami baja, panasza van, forduljon hozzánk. Nem szükséges édesanyját ilyes

mivel nyugtalanítania.
Avval visszahajolt a levelek fölé, és folytatta az olvasást. Szebek Miklósnak gyökeret 

vert a lába a katedra előtt. Egy kis idő múlva a főhadnagy felnézett, és látta, hogy még 
mindig ott ácsorog a fiú. Minthogy rendkívül szelíd ember volt, halkan rászólt, hogy 
menjen a helyére, és írja meg a levelét.

-  De hát -  dadogta Szebek -  nem tudok mit írni...
-  Ej, ej, fiacskám, hát írja meg, hogy egészséges, hogy jó az ellátása, hogy jelest ka

pott az első magyar dolgozatára, hogy még nem tudott egészen beleszokni az itteni 
fegyelembe, vagy ilyesmi, de reméli, rövidesen éppen olyan jó katona válik magából, 
mint a többiek.

Szebek szédülten ment a helyére. Egy pillanatra elkápráztatták a főhadnagy szavai,
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s még azt is készpénznek vette, hogy a bajával csakugyan hozzájuk fordulhat. De csak 
egy pillanatra csillant föl ez az ábrándkép, aztán szétfoszlott. Ez a szőke fiatalember 
tanította náluk a magyart, Danilo főhadnagynak hívták. Kifogyhatatlan türelmű, sze
líd fiú volt, csinosan öltözködött. Szebek Miklósnak jólesett látni őt, hetente három- 
szor-négyszer, de tudta, hogy éppoly kevés köze van az életükhöz, mint a többi tiszt
nek, s a szavai mögött sincs egyéb, mint azok a gyerekes elképzelések, amelyeket a 
kívülállók szeretnének ráhúzni a valóságra.

Sajnálta, hogy eltépték a levelét, mert sokáig tartott, amíg megvilágosodott előtte, 
hogy nem akar itt maradni. Több mint két hét telt már el a bevonulásuk napja óta. 
Szebek Miklósnak már a legelső sérelmei, melyeket nem tudott tisztázni, felforrtak, 
és egyre újabbakkal és újabbakkal tetézve elintézetlenül fortyogtak, kavarogtak, mér
ges forró gőzükkel teletöltve az agyát. Fulladozva, az önkívület peremén, szinte vakon 
tántorgott keresztül ezen a két héten. Az igazságát szerette volna mindenáron meg
értetni, csakhogy erre senki sem volt kíváncsi. Nem fájt neki, hogy Schulze megbün
tette, nem fájt, hogy Merényi megpofozta, hogy elszedték a csokoládéját, hogy meg
verték, mert érzéketlenné tette őt minden mással szemben az az egyetlen gyötrelme, 
hogy nem hallgatják meg. Nem akart rosszat akkor sem, amikor az első délután 
visszautasította, Cholnoky nevében, annak a negyedévesnek a gorombaságait. Nem 
akart engedetlen lenni Schulzéval szemben sem, első találkozásukkor, s készséggel 
végrehajtotta volna a „Leülni” vezényszót legjobb tudása szerint, ha előbb tisztázhatja, 
hogy hibáján kívül került a földre, hogy büntetésből parancsolja-e a tiszthelyettes azt 
a leülést, s hogy -  akár igen, akár nem -  miféle jog, miféle egyezség alapján? Társainak 
sem akart ártani evvel a vonakodásával, sőt valahogyan úgy érezte, hogy mindnyájuk 
nevében jár el -  hiszen ő is felfoghatta volna tüstént, ha akarja, Czakóhoz hasonlóan, 
hogy mennyivel célszerűbb a gyors alkalmazkodás -  s hogy a többiek ezt nem látták 
világosan, hogy meg sem hallgatták, hogy végül megverték érte, ez nem fért a fejébe.

Úgy érezte, hogy rettenetesen félreértik őt. Az is félreértés volt a részükről, hogy 
őt mindenkinél gyámoltalanabbnak, ostobábbnak, ügyetlenebbnek tartották. Időbe 
telt, amíg a zubogó kín, hogy nem képes megértetni magát, annyira leülepedett a szí
vében, hogy egyáltalán fel tudja mérni maga körül a világot, amelybe belecsöppent. 
Felmérte és elítélte. Amíg fulladozva, elvakított érzékkel úszott indulatainak tüzes ár
jában, úgy látta, hogy mindenki ellensége neki, és a felszínen maradt. De csakhamar 
iszonyodva vette észre, mint a vízbe fúló a habok könyörtelen tárgyilagosságát, hogy 
közönyösek iránta. Megírta anyjának, hogy jöjjön érte azonnal, és vigye el innét.

Sajnálta, hogy eltépték a levelét, mert nehezen szánta rá magát a megírására. Nem 
volt biztos a dolgában. Hogy lesz-e eredménye, abban pedig egyáltalán nem bízott. 
De ha gondolkozni kezdett, egyre csak azt érezte, meg kell tennie, s ez a köteles- 
ségérzés-féle addig sarkallta, amíg újra megírta a levelet. Fél oldal volt az egész, három 
mondat. Az utolsó így hangzott: „Nagyon nagy bajban vagyok.” Borítékba tette, lera
gasztotta.

Lakott kint a városban egy ismerősük, egy nyugdíjas tábornok a feleségével, akiknél 
arra a szeptember elsejei éjszakára megszálltak. Vasárnap délután az asszony meglá
togatta Szebek Miklóst. Hozott neki almát, süteményt, a fiú pedig megkérte, hogy dob
ja majd be a levelét.

Csütörtökön ebéd után soron kívüli gyakorlatot tartott az egész zászlóalj. Rajon
ként, később szakaszonként folyt a kiképzés a nagy letaposott réten szanaszéjjel; me
neteltek, fordultak, sorakoztak; szálltak a vezényszavak a langyos levegőben. Szebek
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Miklós elkeseredve, mélységes utálattal csinálta, amit kellett. °nekórájuk lett volna 
fent a tanteremben; elmaradt, s helyette váratlan csapásként érte őket ez a gyakorla
tozás. Csak egyetlen érdekesség terelte el kissé a figyelmüket. Nem messze tőlük, az 
elsőévesek közt ott nyaggatták Apagyit is, hol egy negyedéves, hol egy tiszthelyettes 
foglalkozott vele, igyekezvén megtörni végre csökönyös értetlenségét és áthatolni nyil
vánvaló tompaelméjűségén, míg a kerek képű kisfiú egykedvűen vigyorgott, s legfel
jebb avval lepte meg őket olykor-olykor, hogy ő is végrehajtotta a maga lomha módján 
a vezényszót.

Azért keltett érdeklődést Apagyi, mert már egy hete nem látták. Beteg volt. Az előző 
héten fel-feltűnt az étteremben; a társai örökké ingerelték, piszkálták, kiütötték kezé
ből a poharát, gallérjába csurgattak néhány kanál levest, belekötöttek, de minden 
ürügy nélkül is ott rúgták, verték, ahol érték. Az elsőévesek között is volt néhány is
métlő, bukott tavalyi növendék; ezek adták meg a hangot, a többiek követték. Volt 
úgy, hogy Apagyi fogcsikorgatva védekezett, bicskával a kezében. A nyitott bicska egy
két pillanatra felfokozta ellene a támadókedvet, de aztán mégis lehűtötte. Volt úgy is, 
hogy a fiú behúzta a nyakát, és nem bánta, akármit is csinálnak vele. Egy este teleön- 
tögették vízzel az ágyát, amikor már benne feküdt. Nem kelt fel. Meg sem fordult 
fektében. Végigaludta az éjszakát a csuromvizes lepedőn. Diadallal vitték oda reggel 
a felügyelőjük elé, ráfogva, hogy bevizelt. De csakugyan bélhurutot kapott, lázas lett, 
és egy hétre bekerült a nyaralóépület-szerű kis intézeti kórházba.

Ezen a csütörtökön engedték vissza megint a századához, és az egyheti nyugalom 
után kezdődött minden elölről. A szakasza „futólépésben” haladt az egyik futballkapu 
felé. Két egymás mögötti sorban szaladtak, arra ügyelve, hogy a sorok egy vonalban 
maradjanak, s időnként a „Feküdj” vezényszóra levágódtak a földre. Az egyik „Föl” 
vagy „Tovább” után Szebek Miklós egyszer csak azt látta, hogy Apagyi kiválik a sorból, 
saját elhatározásából, s ahelyett, hogy fölpattanna és futna tovább, odébbgurul a fü- 
vön, felkönyököl, és higgadtan nézi távolodó osztagát.

Nem boldogultak vele. Másfél óra múlva az intézet parancsnoka, aki közben lejött 
a gyakorlótérre, maga elé vezettette a fiút. Mondott neki néhány biztató szót, aztán 
megkérdezte:

-  A szüleidnek se engedelmeskedtél odahaza?
Apagyi vállat vont.
-  Idesanyám meghótt -  mondta.
-  Hát édesapádnak? Szót fogadtál?
-  Annak igen -  vigyorodott el a fiú.
-  No ugye. Hát majd nekünk is szót fogadsz te, meglátod -  mondta az ezredes.
-  Maguknak nem! -  kiáltott fel Apagyi jókedvűen.
Egyszerűen magázta a tiszteket, ahelyett, hogy úgy beszélt volna: „Ezredes úr, alá

zatosan jelentem.” Pokolian mulatságos volt ez.
A parancsnok kényszeredetten elmosolyodott, aztán odébbsétált kíséretével együtt. 

Őszülő halántékú, szikár férfi volt. Ámbár az első emeleti folyosó végéből nyílt a lakása, 
Szebek csak most látta őt másodszor. De még ezen a délutánon, újabb másfél óra múl
va, megláthatta harmadszor is.

A gyakorlatozás és a parancsfelolvasás végeztével befelé tartottak az épületbe, ami
kor Schulze díszlépést vezényelt, és így haladtak el, mereven csapkodva lábukat a ka
vicsos sétányon, az ezredes mellett, aki egy zöld kosztümös hölggyel beszélgetett a szö- 
kőkútnál.
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A szép szőke asszony ernyőt tartott a kezében, s turbánszem kis zöld kalapja Szebek 
Miklóst nyomban emlékeztetni kezdte valamire. Mint elsüllyedt világrész, úgy merült 
föl előtte a Ferenciek tere, ahol talán ebben a percben is jönnek-mennek a kalapos, 
ernyős nők, kis csomagjaikat lóbázva; úgy merült föl előtte az Operaház nézőtere -  
ahová egyszer elvitték -, egy létező tágabb és sokszerübb világ boldog tudataként, míg 
keresgélte magában a dallamot, amit azon az estén megismételtettek az énekesnővel: 
Una voce poco fa qui nel cor mi risuono...

A díszlépés közben a fejüket is mereven az ezredes felé kellett fordítaniuk. Amikor 
Szebek éppen elébük ért, az asszony hirtelen élénken felkiáltott, és csillogó szemmel 
kezdett integetni:

-  Fiam! Kisfiam!
Szebek Miklós ebben a percben ismerte fel a zöld kalapot, ernyőt, kosztümöt. A 

szívverése is majd elállt. El se tudta képzelni, hogyan került ide az édesanyja.
-  Miklós! Gyere hát! -  integetett türelmetlenül az asszony.
A menetelő félszázad éle most kanyarodott fel a kapuhoz vezető lépcsőfokokon. 

Szebek természetesen sem meg nem állt, sem semmiféle jelét nem adhatta, hogy meg
ismerte az anyját. Csak bent az épületben, a kapusfülkén túl érte utol az a növendék, 
akit Schulze utánaszalasztott.

-  Menjen, menjen ! -  sürgette a tiszthelyettes, foga közül eresztve a szót. -  Az ezredes 
úrhoz!

Szebek fejvesztve futott tovább, s most az ezredes előtt állt meg, háromlépésnyire. 
„O, Dédé!” -  mondta félig nevetve, félig megzavarodva az asszony, aki már-már a kar
ját tárta a fia felé.

-  Azt hiszem -  mondta az ezredes mosolyogva -, legjobb, ha magára hagyom a 
fiával.

Nagy hódolattal elbúcsúzott. A becézőnevet azonban, ami kicsúszott az asszony szá
ján, meghallotta, s kedvesen vállon verve a fiút megismételte: „Szervusz, Dédé”, ami 
nem lett volna baj; a baj az volt, hogy meghallotta bemenőfélben Schulze is, meg a 
balszárny vége, akik még nem értek be a kapun.

Csecsemőkorából ragadt rajta ez a név; apja nevezte így, aki már tíz éve nem élt; 
odahaza anyja felnőtt testvérnénje, sógora, dajkája, mindenki „Dédé”-nek hívta.

-  Dédé -  mondta az asszony megbántva -, hát láttad, hogy integetek, és csak mentél 
tovább?

Befelé lépegettek egy átlós irányú fasorban, ahol Szebek még sohasem járt. Nem 
felelt a kérdésre, anyja azonban nem hagyta a dolgot:

-  Talán ide se jöttél volna hozzám, ha nem szólnak neked?
A fiú hallgatott. Görcsösen igyekezett összeszedni a gondolatait, de úgy elgyengült 

attól, hogy anyja karját a karján érezte, és úgy fel volt zaklatva, hogy csupa lényegtelen 
semmiségjutott az eszébe. Idegességében ki is mondta az egyiket, maga elé motyogva:

-  Most lemaradok az uzsonnakiosztásról.
-  Mit mondasz? Felelj hát a kérdésemre -  kérlelte az asszony.
-  Ej, hát nem szabad kilépni a sorból, Mami! -  mondta végre a fiú türelmetlenül.
-  Dehogynem, dehogynem. Csacsi vagy...
Ámbár szeptember végéhez közeledtek, olyan enyhe idő volt, hogy a zsávolyruhá- 

jukat hordták. Az asszony most megnyugodott, és kibontakozva csendes ölelkezésük
ből, a fia vászon egyenruháját kezdte nézegetni kíváncsian. Aztán észrevett valamit.

-  Mit csináltál az arcoddal?
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A fiú szeme alatt véraláfutásos foltocska látszott. Néhány nappal azelőtt verte be 
egy oszlopba, amikor elgáncsolták a lépcsőn.

-  Hol? -  kérdezte.
-  Itt, a szemed alatt!
-  Az? Semmi -  mondta. -  Megütöttem.
-  Jaj, istenem! -  mondta az asszony. -  Úgy megijesztettél a leveleddel, drágám. Mi

ért Írtál nekem ilyeneket?
-  Vigyél haza.
Szebek Miklós hangsúlytalanul ejtette ki ezt a két szót, aztán összeszorította a száját. 

Egyszerre fölöslegesnek érzett minden más mondanivalót, s nem is tudott többet mon
dani ennél. Anyja kérdéseire csak ezt ismételgette egy darabig, majd végképp elhall
gatott. Maga is meglepődött, hogy tengernyi panasza mind-mind bennerekedt. Szé- 
gyellte az egészet.

Nem a gyávaságát vagy a maflaságát szégyellte. Bármennyire is szerette kímélni 
magát, volt annyi esze, hogy tudja: jobb üzletet csinálna, ha időnként minden erejével 
szembeszállna támadóival, sőt olykor kezdeményezne is verekedést, másfelől pedig, 
ha a legnagyobb odaadással és ügyességgel igyekeznék mindig engedelmeskedni 
Schulzénak, Czakóhoz hasonlóan; mert akkor sokkal inkább békén hagynák őt is. Bő
ven megérné a fáradságot, és megérné a kiadósabb ütlegeket is. Habár nem lett volna 
egyszerű; például amikor a lépcsőn elgáncsolták, fogalma sem volt róla, hogy ki tette. 
Fel kellett ugrania, amilyen gyorsan csak tudott, és továbbmennie, nehogy a tiszthe
lyettes észrevegye a dolgot, s ráadásul vele is meggyűljön a baja. Csak néhány óra múl
va, uzsonnakiosztás után került abba a helyzetbe, hogy körülnézhessen, amikor fel
háborodása már régen elpárolgott. Mégis, értette, hogy elégtételt vehet magának av
val, ha ő is elgáncsol valakit; bárkit, persze nem Merényit, se nem Burgert. Valakit a 
gyöngébbek közül. Ehhez azonban nem volt kedve.

Látta a módját, hogyan illeszkedhetnék bele a rendszerbe, de nem volt kedve hozzá, 
mert elítélte az egészet. Ahhoz nagy kedve lett volna, hogy Merényit, sőt magát Schul- 
zét jól hasba rúgja egyszer, azt se bánta volna, ha félholtra verik utána, de ehhez nem 
volt bátorsága. Merényivel szembeszállni szentségtörés lett volna, azt jelentette volna 
ez, hogy mindnyájukkal szembeszáll, a közösség íratlan törvényeibe rúg bele, kivonja 
magát a közös sors alól. Mindezt megértette, és bármennyire irigyelte is Apagyit a meg 
nem értéséért, nem lehetett többé nem tudnia. Megértette játékszabályaikat, megér
tette tabuikat, megértette sorsukat, de szégyellte anyja előtt ezt az egész világot, s 
egyetlen szót sem lehetett kicsikarni belőle.

-  Beszélj hát, édes fiam -  nógatta az asszony egyre. -  Mi bajod, mi bánt? Néma 
gyereknek az anyja sem érti szavát.

Szebek képtelen volt érthetően megindokolni kívánságát, s így aztán végül bele
egyezett abba, hogy itt marad, anyja pedig megígérte neki, hogy néhány hét múlva 
újra meglátogatja.

-  Tanulj szorgalmasan -  búcsúzott el tőle másnap az asszony -, pajtásaiddal legyél 
udvarias, a tanáraiddal legyél mindig tisztelettudó, fiacskám, és ígérd meg nekem, 
hogy nem iszol vizet, ha ki vagy melegedve!

Ezen a második, kivételesen engedélyezett tízperces látogatáson ott volt anyja ba
rátnője, a tábornok felesége is. Erről a magas termetű, csontos és szigorú arcú asz- 
szonyról Szebek már tudta, hogy ijesztő külsejével ellentétben olyan kezes és engedé
keny, mint egy bárány. Utánuk nézett, ahogy elváltak. Nőt, egyáltalán civil embert
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bevonulása óta csak kétszer látott: amikor átmeneteitek a városon a fényképészhez és 
a tábornokné múltkori látogatásakor.

Cukrászsüteményt is kapott, amit sebesen meg is evett. Úgy elkápráztatták az ese
mények, hogy még fel sem fogta, mi történt voltaképpen; földöntúli szomjúság gyö
törte három hete, s anyja most lecsillapította ezt a szomjúságát a puszta jelenlétével. 
Szebek nem bánta, hogy csak ilyen rövid ideig láthatta. Nem volt semmi beszélnivalója 
az asszonnyal, nem is törődött vele többé; csak az volt a fontos, hogy legyen. Most itt 
járt, ülhetett megint mellette tíz percig: mindez csakugyan valóság. A fiú egészen be
lekábult ebbe, s a többivel nem törődött. Nem bánta még azt sem, hogy becézőneve 
egyszerre csúfnévvé alakult át, s mindenki röhögve piszkálta vele.

Nem bánta még a délutáni fürdést sem. Pedig ez volt számára az egyik legnagyobb 
kínszenvedés eddig. A földszint legvégében, a vetkőzőhelyiségből nyílt a fürdő. Ahogy 
parányi, ágyékkötőszerű, vászon úszónadrágjukban, majdnem teljesen meztelenül le 
kellett vonulniuk a zuhanyok alá, aztán Schulze vezényszavára különböző testrészeiket 
beszappanozniuk, majd átgázolni a hideg vizes medencén, Szebek Miklós ezen a testi 
szemérmetlenségen keresztül hatványozottan érezte gyalázatuk szemérmetlenségét, 
s a gátlásokat nem ismerő erőszak, amelynek alá voltak vetve, szinte elviselhetetlenné 
fokozódott számára. Előre rettegett a péntek délutánoktól. Ezen a napon azonban 
Bognár volt szolgálatban. Hat órakor mentek föl a hálóterembe a törülközőjükért, 
szappanért. Levetkőzve, senki sem várta, hogy Bognár sorakozót vezényeljen, hanem 
egyszerűen betódultak a zuhanyok alá. Zaj kerekedett. Nyugodtan kiabáltak, visong- 
tak, prüszköltek, rikkantgattak, csapdosták magukra a jó  forró vizet. Néha Bognár is 
ordított egyet-egyet: „Csönd!”, de lényegesen más volt vele a fürdés, mint Schulzéval. 
Csak az a kellemetlenség maradt meg változatlanul, hogy nem volt elég idő rendesen 
megtörülközni, s Szebek még a tanteremben is vizesnek érezte az állát meg a füle tövét.

Vacsora után olyan önfeledt hangulata támadt, hogy amint klaffogó papucsokkal 
az árnyékszékre indult, a „Párizsban huncut a lány”-t dúdolgatva magában, kissé ha
misan, egyszerre elkezdett szökdécselve járni, az operettdal ütemére, amelyet Szabó 
Gerzson dünnyögött a fülébe egész délután. Éppen az ajtóhoz ért, amikor benyitott 
a hálótermükbe az elsőévesek tiszthelyettese, és izgatottan intett Bognárnak. Szebek 
megtorpant. Mikor aztán a két tiszthelyettes nyomában ő is kilépett a folyosóra, ez a 
kis zökkenő olyan hirtelenséggel vágta el oktalan jókedvét, s olyan hevesen ébresztette 
rá a reménytelen valóságra, hogy beleborzongott. Itt maradt tehát. Három év, aztán 
négy év, számolgatta. Még hét esztendő, gondolta remegő szívvel, hét esztendő...

B ognár és felügyelőtársa eltűntek az elsőévesek hálótermében, ahonnét zavaros zaj 
hallatszott ki, lábdobogás, kiáltások, majd csend lett. Burger és még vagy négyen-öten 
odasettenkedtek az ajtó elé hallgatózni. Mások, akik az árnyékszékről jöttek kifelé, 
megálltak, és vártak. Az ajtó előtt fülelők kisvártatva visszarohantak, és behúzódtak 
az ajtómélyedésekbe, a többiek pedig elrejtőztek a két fölfelé vezető lépcsőszárnyon. 
Szebek is velük tartott.

-  Mi történt? -  kérdezte a mellette guggolótól.
A fiú vállat vont. Aztán mégis úgy döntött, hogy felel:
-  Valami zrí van a bundásokkal -  mondta raccsolva.
Elhallgatott, és nyomban hátrább húzódtak, mert nyílt az ajtó. Előbb a két altiszt 

lépett ki, hátrálva, aztán három fiú, akik cipeltek valamit. A folyosón félhomály volt, 
a lépcsőkön sötétség. Az első század irodájával szemben égett egy körte. Lélegzetüket 
visszafojtva lapultak a széles kőkorlát mögött, ingben, alsónadrágban. Ahogy a csoport
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a lámpakörte alá ért, Szebek megismerte, mit cipelnek. Apagyi volt. Egy köpenybe 
volt burkolva; elhaladt a fény alatt két meztelen lába feje, aztán a lelógó ülepe; ketten 
fogták a két hóna alatt. Feje félrebillent a vállán, szeme csukva volt, s a homlokán és 
a fél arcán feketén csillant meg a csepergő, vastag vér. Colalto Egon, a raccsoló fiú, aki 
Szebek mellett lapult, később azt állította, hogy féltenyérnyi helyen a haja is ki volt 
tépve, azaz hiányzott a bőr a fejéről.

-  Gondolod, hogy meghalt? -  kérdezte Szebek.
-  Biztos.
-  Hát persze! -  szólt Burger.
-  Frászt! -  mondta egy negyedikük.
-  Kampec -  ismételte Colalto.
Szelíd éjszaka volt. Tisztán hallatszott a távoli vonatfütyülés, amint végigszáll a nagy 

parkon. Ahogy az árnyékszék ablakából kémlelték a sötétséget odalent, egymás nya
kába ágaskodva, mintha valamennyien egyenrangúakká váltak volna, Burgertől, Co- 
laltón át, le egészen Szebekig.

Apagyit azonban nem verték agyon az elsőévesek. Csak megsebezték. Nagy han- 
dabanda támadhatott, nekimentek, és a zűrzavarban valaki megszúrta, talán véletle
nül, saját bicskájával; hogy ki volt, az nem derült ki. Zsoldos, aki Szebek asztalánál ült, 
a délelőtti kihallgatásszünetekben lejárt az intézeti kórházba fogkezelésre; ő harmad
nap látta Apagyit bekötözött fejjel eltávozni. Egy fekete posztóruhás, bajuszos öreg
emberrel kézen fogva lépegetett kifelé a főallén, civil ruhában, ahogyan Zsoldos me
sélte.

6

Monsignore Hanák Pelbárt tábori esperes és pápai kamarás minden reggel misézett 
a házikápolnában. Minthogy a mise pont ébresztőkor kezdődött, a jelentkezőket, akik 
törülközőjüket rácsomózták az ágyuk végére, a napos rázta fel fél órával korábban. 
Mindössze négyen-öten jártak misére; ezek közül is csak a lányos arcú Tóth Tibor járt 
naponta rendszeresen. Október elején Szebek Miklós engedélyt kért a Monsignorétól, 
hogy -  református létére -  ő is részt vehessen a miséken, s másodnaponként, amikor 
Schulze volt szolgálatban, ezentúl a kápolnában üldögélve töltötte el az időt negyed 
hattól háromnegyed hatig. Álmosan, fázva, unatkozva figyelte és utánozta a néhány 
katolikus fiú mozdulatait, de így megmenekedett a napnak ettől a legrosszabb félórá
jától, s ez megért egy misét. Örült, hogy a többiek nem jöttek rá erre a megoldásra, 
mert akkor Schulze is kieszelt volna valami ellenszert nyilván.

Egy reggel a tiszthelyettes, ahogy végigsétált a hálótermen, a már bevetett ágyak 
között egy vetetlent talált.

-  Ki hiányzik innét? -  kérdezte.
-  A Szebek Miklós -  felelte a megszólított fiú, összecsapva a bokáját.
-  Hol van?
-  Kápolnában!
Schulze intett, hogy csinálja meg az ágyat. A fiú nekifogott, hogy szomszédja helyett 

megágyazzon, avval a vigasztaló kárörömmel, hogy Szebek majd megkapja a magáét 
a tiszthelyettestől, amiért elmulasztotta a dolgát. Negyedóra múlva azonban, amikor 
már sorakozva álltak az ágysorok előtt, a miséről visszatérő három növendék között 
nem volt ott Szebek Miklós. „Hát ez a hülye hova lett?” -  gondolta magában a fiú, s 
később a lépcsőn megkérdezte Tóth Tibortól ugyanezt.
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-  Ott sem volt ma a kápolnában -  mondta Tóth.
Amikor rájöttek, hogy Szebek eltűnt, már a csuklógyakorlatok folytak az épület 

előtt. Schulze maga mellé vette a két napost és a hálóterem-ügyeletest, s felrohantak 
a második emeletre. De sem a mosdóban, sem az árnyékszéken, sem a takarítófülké
ben nem találtak semmit, és Szebek szekrényrészében sem jelezte semmi nyom, hogy 
mi történt vele. Ott volt az inge, zsávolyruhája összehajtogatva, ahogy kellett, a fiókban 
pedig ott volt a szappana, fogkeféje, körömkeféje, nikkelpohara s egy dobozkában tű, 
cérna, három nadrággomb. Kint lassan kezdett világosodni.

Köd volt. Szebek Miklós ebben az órában egy völgyféle oldalában kapaszkodott föl
felé, egy horpadt és rozsdás bádogdobozt rugdosva maga előtt, amely minduntalan 
visszagurult.

A völgy magasan feküdt a tenger szintje fölött; a lombos erdőket tűlevelűek kezdték 
felváltani imitt-amott, az egyre meredekebb hegyoldalakon; Szebek Miklós, anélkül, 
hogy tudta volna, már jó ideje idegen országban járt.

Napokkal ezelőtt megfogant már benne a szökés terve. Két és fél méteres magas 
kőfal zárta be körös-körül a parkot, a két gyakorlóteret és hátul, a magasabban fekvő, 
léckerítéssel elválasztott gazdasági épületeket és kórházi pavilont is. Egy helyen, a nagy 
gyakorlótér felső futballkapujával körülbelül egy magasságban, a fasoron túl, az 
akáccserjék mögött volt a kőkerítésen egy hágcsószerű átmászási lehetőség. Ki volt 
verve belőle három tégla, fél-félméternyire egymás fölött. Szebek ezt megjegyezte ma
gának; s megfigyelte azt is, milyen kihalt a lépcsőház, az alsó két emelet még az éb
resztő előtti félórában is.

Ezekben a hetekben már olyan nyomorultul érezte magát, hogy tehetetlenségében 
és magárahagyatottságában végül imádkozni is megpróbált. Zavarban volt, nem tud
ta, hogyan kellene ezt csinálni. Odahaza, gyerekkorában, csak gépiesen elmotyogta 
este-reggel az ima szövegét, anélkül, hogy bármire is gondolt volna közben. Most meg
próbált, takarodó után, kezét összekulcsolva a takarója alatt, Istenre gondolni. Seho
gyan sem ment a dolog. Nem volt képes mást kigondolni magának, mint egy szigorú, 
jóságos szakállas öregurat a felhők között. Jobban el tudott képzelni egy szomorú, 
okos, szelíd Jézust, aki magyarázkodás nékül is érti a baját, úgyhogy hozzája beszél
getett esténként: „Segíts rajtam, Jézus, segíts rajtam, segíts rajtam...”

Mindazonáltal nem várta, hogy csakugyan segítsen rajta ez a kétségbeesett imád
kozásféle; s nem is volt meglepve, ahogy teltek a napok, és nem történt semmi. Egy 
este aztán eldöntötte magában, hogy megszökik.

Ettől fogva, hogy véglegesen határozott, egyszerre nem is lett olyan sürgős a dolog. 
Átmeneti jellegűnek kezdett látni mindent. A rosszul világított hajnali kápolnában, 
mialatt Tóth Tibor némán ministrált a Monsignorénak, s az üres padok fölé csak itt-ott 
könyökölt egy-két más évfolyambeli fiú, úgy ült dideregve és idegenül, mintha egy 
vidéki állomás harmadosztályú várótermében várná, éjfél óta, a reggelt és a csatlakozó 
vonatját. Csak egy hét múlva szánta rá magát a cselekvésre.

Éjféltájban akart indulni. De bármilyen izgatott is volt, elaludt az ágyban, alighogy 
elkongatta a homlokzati toronyóra a fél tízet. Amikor felriadt, egyszerre kiment az 
álom a szeméből. Odakint sötét éjszaka volt. A hálóterem aludt, Schulze aludt, az épü
let hallgatott, az éjjelilámpák sápadtsárgásan hunyorogtak a mennyezeten. Nem tud
ta, hány óra lehet. Végtelen óvatossággal felhúzta a cipőjét, nadrágját, zubbonyát. Az
tán dobogó szívvel kisettenkedett, s ahogy eltervezte, leosont a lépcsőn, s az egyik föld
szinti árnyékszék ablakán kiereszkedett az épület mögé, s hamarosan megtalálta a tég- 
lahíjas falrészletet.
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Sehol egy lélek, mindenütt csönd és feketeség. A gallyak kicsit összekarcolták az 
arcát és a keze fejét, a faltól pedig, amint a tetején ráhasalt, piszkos lett a ruhája. Egy 
pillanatig habozott, aztán balra fordult, végighaladt a kőkerítés külső oldalán, s a patak 
mentén megindult fölfelé. Később átment egy fahídon, aztán egy taligautat követett, 
amíg el nem fogytak a keréknyomok. Jó órai gyaloglás után már messze járt minden 
ember lakta vidéktől. Csak ment, ment.

Fogalma sem volt, hogy merre jár, fogalma sem volt, hogy hány órája gyalogol már. 
Jött egy domb, jöttek girbegurba földek. Átvágott egy bozótoson, elhaladt egy erdő 
alatt. Aztán emelkedni kezdett a vidék. Meg nem állt volna egy pillanatra sem.

Észre sem vette, amikor nagy sokára utolérte őt a hajnal. Olyan lopakodva érkezett, 
hogy alig volt valamijele. Továbbra is sötét maradt, csak éppen kezdtek láthatóvá válni 
a bokrok, fatörzsek. Nedves avaron lépdelt, aztán köves földön. Amikor a völgykat
lanba ért, egyszerre kezdett fényesedni a köd is. Itt került a lába elé, mint a végtelenül 
távoli emberi világ utolsó üzenete, az ócska bádogdoboz.

Hirtelen eszébe jutott a hálóterem, és vad gyűlölet fogta el mindnyájuk iránt. Miért 
fordultak mind őellene? Mi bajuk van ővele? A nyomorultak -  gondolta izgatottan. 
Durvák és közönségesek, gyávák, hízelgők, erőszakosak, meghunyászkodók. Szégyen
telenül a hitvány kis érdekeiket tekintik csupán. Milyen mohók és milyen alattomosak! 
Hogy kihasználnak minden adódó kis lehetőséget. Haragudott ezért is. Nem kell kol
dusként lecsapni az ingyenalkalmakra, gondolta. Ot is azért gyötrik, mert ezt lehet. 
Bezzeg Schulze vagy Merényi előtt behúzzák a farkukat, mint a kutyák. O, ha végig
vághatna rajtuk! Kutyák, alávaló férgek!

Nagyot rúgott a konzervdobozon. A bádog megcsörrent egy fatörzsön, aztán he
gyesszögben visszaperdült, és gurulni kezdett lefelé a lejtőn. Bosszúsan visszafordult 
utána.

Talán most van éppen ébresztő, gondolta. Megjelent előtte a hálóterem képe, amint 
a „Vigyázz” után szótlan elkeseredettséggel kezdenek mindnyájan öltözködni, csak 
Colalto Egon mormogja maga elé, miközben lehajol az ágya alá a cipőjéért: „Hatvan- 
háhom” -  ami azt jelenti, hogy már csak ennyi nap van hátra a karácsonyi szabad
ságukig. Megjelent előtte Szabó Gerzson kárvallott képe, amint féltékenyen rakosgatja 
a hegedűjét napjában háromszor is a tokjába; látta Halász Péter alamuszi pislogását, 
látta Zsoldos fontoskodó vidékiszínész-arcát, látta Merényi vásott, bűbájos, pimasz pil
lantását, amelyben a kegyetlenség mellett éppen úgy benne fénylett a rosszkedvűség, 
mint a többiekében. Eszébe jutott a szemüveges Dégenfeld, újonctársa is, akinek a 
gyomra nem bírja a marhahúst, s akinek éppúgy tűrhetetlenné teszik az életét, mint 
neki; s azon kezdett tűnődni hirtelen, hogy vajon miért gyötrik őt mégis valahogyan 
nagyobb kedvvel, valahogyan lelkesebben, mint Dégenfeldet.

Utolérte bádogdobozát, de ahogy lába fejével kipiszkálta egy kopasz bokor alól, 
mintha csak tréfát akarna űzni vele, újra görögni kezdett lefelé a völgybe. Szebek Mik
lós babonásan eredt utána; vissza az úton, ahol fölkapaszkodott egyszer. Azután nem 
állt meg, csak nekitámaszkodott a kezével egy pillanatra egy odvas fának, és görcsös 
sírás tört ki belőle. Hogy a könnyeit csillapítsa, hátrahajlította egészen a nyakát, s így 
baktatott tovább, nem látva egyebet, mint a könnyeinek és a felszakadó ködöknek ket
tős fátyolán át az ólomszürke eget. A lassan betörő reggeli világosságban némán füs- 
tölgött a kis völgy.

Délfelé vette őt észre Kovarzik főhadnagy, a kerti főkapu vashídja körül ólálkodni. 
Rákiáltott; Szebek tüstént megállt. Negyedóra múlva már a fogdában ült. Összeku
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porodott a priccsen, és elaludt. Másnap reggel kiengedték; Bognár volt szolgálatban, 
jelentkezett nála, beléptették a helyére, s folytatta a csuklógyakorlatokat a többiekkel 
együtt. Harmadnap megérkezett az anyja.

-  Hazaviszlek, kisfiam -  mondta hevesen, amint kettesben maradtak.
-  Ne haragudjál, Mami -  mondta Szebek szégyenkezve. Aggodalmasan kutatta az 

asszony tekintetét. -  Hülyeség volt tőlem.
-  De hát miért csináltad...?
-  Ne haragudjál, és ne beszéljünk róla többet. Jó?
Az asszony szó nélkül magához ölelte a fiút.
-  Jó? Jó? -  igyekezett Szebek gyengéden kiszabadulni az ölelésből, hogy láthassa 

anyja arckifejezését.
-  Jó! Nem haragszom, és nem beszélünk többé róla. Hazajöhetsz velem. Örülsz?
A fiú megkönnyebbült. Nem felelt semmit.
-  Hát nem is örülsz?
-  Mindegy -  mondta végre udvariasan.
Az asszony egy pillanatra meghökkent ettől a felelettől, de aztán folytatta az elbe

szélését. Szebek arra a mondatra figyelt csak föl, hogy: „Beszéltem az ezredessel”, s 
rögtön közbevágott:

-  Nem akarok hazamenni.
-  Micsoda? Mit beszélsz?
-  Itt maradok, Mami, ha lehet.
Az asszony elnémult a meglepetéstől. Aztán megváltozott az arckifejezése.
-  De hát mi van veled, Dédé? -  kérdezte ijedelemmel a hangjában. -  Mi van veled, 

kisfiam?
Olyan nyugtalan és tanácstalan szomorúsággal fogta meg a kezét, hogy a fiú azt 

tette, amire maga sem számított: szelíden elmosolyodott.
-  Ne búsulj, drágám -  mondta az asszonynak, s hízelkedve odaszorította arcát az 

övéhez.
Több mint másfél hónapon át nem tudott se sírni, se nevetni; most, hogy rövid idő

közön belül sikerült kiszorítania magából mind a kettőt, arra gondolt, amit anyja a 
múltkor mondott, amikor faggatta őt, hogy mi a baja, és ő nem tudott válaszolni. „Né
ma gyereknek az anyja se érti szavát.”

Ebben az egyszerű közmondásban, úgy érezte, benne volt minden baja. Ő éppen 
egy olyan világban szeretett volna élni, ahol mindenki megérti még a néma gyerek 
szavát is. Mindig bízott is benne, anélkül, hogy sokat gondolkozott volna fölötte, hogy 
valami különb és rejtelmesebb megértés köti össze az egyik embert a másikkal, mint 
a szavak és a cselekedetek, a kifejezésnek ezek a silány eszközei. Milyen keveset tudnak 
ezek közölni -  igent vagy nemet, nevetést vagy sírást... Mégis rá kellett jönnie, hogy 
ezekre van hagyatva. A világ nem ért másból, mint a hangos, elnagyolt, durvajelekből; 
mindabból, aminek látszata, határozott formája van. Nagyot kell kiáltani, másképp 
oda se figyelnek; két szóból többet értenek, mint tizenkettőből; még jobb egy erélyes 
rúgás; máskor megteszi valami kurta tréfa; egyszerre csak egy dolgot lehet kifejezni, 
s mindent túlozni kell, hamisítani, alaposan megjátszani; van, aki a szerénységből ért, 
van, aki a szemtelenségből; s talán van, amiből még Schulze is értene: egy hadsereg 
és tízezer géppuska. Mindez nem állt a rendelkezésére, és nem szerette a hazugságot; 
mégis eldőlt már, tudta, hogy neki fognak vágni ennek a keserves kerülő útnak, meg
tanul majd bánni ezekkel a durva és lépten-nyomon fájón hamisító eszközökkel, hogy 
formát adjon velük az igazságainak, legalábbis megközelítő formát, mert látnia kellett,
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hogy amÁg nincs valami formába öntve, felfoghatóan kifejezve, addig se nem igazság, 
se nem hazugság, de egyszerűen nem is létezik. Schulze kedvenc szava az volt, kivált 
vele szemben, hogy: „Extrawurst”. Ha engedélyt kért valamire, a tiszthelyettes visz- 
szazavarta: „Nincs extrawurst!” Azt akarta mondani, hogy nincs helye egyéni kivált
ságoknak, nem engedhető meg semmilyen eltérés, különbözőség. Szebek gyötrődve 
engedelmeskedett a parancsnak, mert érezte, hogy ebben az ügyben, mint más ügyek
ben is, senki sincs a pártján. A látszat beszélt, s ő, még ha szóra nyithatta volna is a 
száját -  amit a Szolgálati Szabályzat nem engedett meg -, akkor sem tudta volna túl
beszélni ezt a látszatot. Mit is mondhatott volna? ,Van extrawurst!” -  ez érthető kife
jezés, de nem az, amit pontosan mondani akart. „Ha nincs is extrawurst, enyhén szól
va pofátlanság, hogy ezt pont te hirdeted nekünk, aki a legjogtalanabb egyéni kivált
ságokat élvezed velünk szemben.” Vagy: „Értsétek meg, hogy fütyülök rátok.” Akár
mit mond vagy tesz, majdnem az ellenkezőjét fejezi ki vele mindannak a bonyolult 
dolognak, amit az ő igazságának érez. Ettől mérhetetlenül szenvedett. Azt akarta, hogy 
megértsék; ez nagyon fontosnak látszott előtte -  mindenesetre fontosabbnak, mint 
visszatérni a kényelmes „civil” életbe, ahogyan Apagyi. Miután megismerte, nem tu
dott többé tudomást nem venni erről a világról, nem tudta idegennek érezni a többi
eket. Dolga van velük. Meg kell érteniük egymást elsősorban; s a maga részéről meg 
kell értenie az ő igazukat, amennyire képes rá, és ki kell fejeznie saját magát, ahogy 
bÁrja, nem elég csak élnie, mert ebből senki nem ért meg semmit. Földhözragadt, szo
morú dolog volt ez, elhagyni fellengzős világát, lelke isteni magányát, ahol forma nél
kül teljes és tökéletes minden, s végigjárni a valóság nehézkes, esetlen, tökéletlen vi
lágát; ilyesmi fölött fakadt sÁrva a hajnalodó völgyszorosban, tehetetlenül, mint az új
szülött csecsemő. De nem lehetett változtatni a dolgon, és mire anyjával közölte, hogy 
itt akar maradni, már közönyössé vált az egyszerű tényekkel szemben.

A földszinti zeneszobában, ahol búcsúzkodtak, egy fa kottatartót nézett folyton, le 
nem vette szemét a cirádákról. Letelt az idejük. Az asszony felállt, s megint erőt vett 
rajta a nyugtalanság. Megragadta a fia mindkét kezét, s tekintetét keresve újrakezdte: 
„Mi jár az eszedben? Mi bánt, fiacskám? Mondd hát meg!”

-  Semmi -  felelte Szebek. -  Ne félj, most már nem lesz semmi baj.
Mosolygott is hozzá, bár mindenhez inkább lett volna kedve, de ez legalább kife

j ezte, a maga gyatra módj án, érzései és gondolatai és vágyai közül legalább azt az egyet, 
hogy nem akarja anyját szomorúnak látni. Ahogy a kapuban utánanézett az eltűnő 
kedves alaknak, egy percig még ott felejtődött az arcán ez a mosolygás.

7

Rettenetesen hosszú volt ez az ősz. Colalto Egon még mindig csillagászati számokat 
jelentett önmagának reggelente: „Ötvenkettő”, „Ötvenegy”. Ötven! Még ötven nap 
karácsonyig! Istenes Dánielnek, Damjáni másik tantermi szomszédjának volt egy kis 
zsebnaptárja, amiben este mindig kihúzta az elmúlt napot; s nem elégedett meg egy 
egyszerű vonással, hanem ceruzájával feketére mázolta az egész sort, a protestáns, sőt 
az izraelita naptárrésszel együtt. Damjáni is számolta a napokat. Hasztalan. Mintha 
még lassabban teltek volna Ágy számon tartva, úgy érezte. Sokszor gondolt arra is, mi
lyen furcsa lesz, ha majd egyszer véget ér ez a három esztendő itt, és nem látják többé 
Schulzét, s véget ér a hét esztendő is, és talán megszabadulnak Merényiéktől. Vajon 
véget ér-e valaha is? Megpróbálta elképzelni, de nem bÁrta.
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Ámbár az értelme világosan ösztökélte, igyekezzék menekülni innét, mert itt nem 
jó, otthon jobb volt, s ha szülei elé tárná a helyzetet, haza is vinnék, Damjáni nem 
sokat rágódott a menekülés gondolatán. Az értelem okfejtését mindig hiú ábrándo
zásnak érezte, és nem pepecselt vele semeddig. Az ész akaratát nem is vette komolyan 
számításba; józan gyávaságára hallgatott, amely nem merte értelmére bízni a felelős
séget döntő lépéseknél. Nem volt innét visszavezető út a gyerekkorba, a Verpeléti úti 
lakásba, a piarista diákok közé. Ha kivonná magát ebből a rosszból, az még rosszabb 
lenne: örök légüresség, félig létezés, nyomorék meghátrálás a valóság elől. Ezt nem 
lehetett szépítgetni. Ilyen a világ, ez a sorsa. Az ember se nem becsületes, se nem bátor, 
se nem nagylelkű. S avval nem változtat se a többieken, se saját magán, ha elválik tőlük. 
Damjáninak nagyon fájt minden, és vad erővel kívánta, hogy szűnjön meg a fájdalma, 
de valahogyan érezte, hogy az nem érne semmit, ha egyszerűen leoltja, kikapcsolja 
az egészet. Mint a hús meg a bor ízét, megismerte a szenvedést, s ha képes is lett volna 
tovább élni nélküle, kedve nem volt hozzá. De hogy ebben a világban hogyan tud majd 
élni, azt nem tudta.

Úgy látta, az elemek, amikből összerakódik most körülötte a világ, egytől egyig rossz 
ízűek. Sivár, kedélytelen, visszataszító dolgokból tevődött össze a berendezés, amely 
ideje múlását betöltötte. Itt volt a sár. Az idő rosszra fordult, megjöttek a szelek, meg
hozták az esőket. A gyakorlótér sártengerré változott, s bele kellett térdelniük, hasal
niuk, ami a kitisztíthatatlan bakancsok gondjához még hozzácsapta a nehezen kike
félhető köpenyek, nadrágok gondját. Itt voltak az ébresztők, a kihallgatások, a szem
lék. A tornaóráktól külön félt Damjáni. Nem tudott fölmászni a kötélen, s a rúdon is 
csak fele útig. Szánalmas és lenézett voltát ezek a szörnyű tornaórák igazolni látszottak, 
ami gyalázatos érzés volt. De máskor is félt, mindig félt; mindig számíthatott valami
lyen megalázásra. Csak olyasmire nem számíthatott, aminek örülhet.

A szökőkút medencéjéből már kiszedték az aranyhalakat, leeresztették a vizet, te
lehordták száraz avarral, és bedeszkázták télire. A reggeli csuklógyakorlatokat gyak
ran az emeleti folyosókon tartották, villanyfény mellett. November közepe felé Dam- 
j áni csomagot kapott hazulról, s miután igazolta, hogy névnapja volt előző nap, a tiszt
helyettes nem osztotta szét, ami a soron kívüli csomagok sorsa volt.

A dolgok rendje azonban az volt, hogy a jogos csomagokat is elszedték a többiek a 
legtöbbjüktől, az újoncoktól mindenesetre. A posta a délutáni parancskihirdetéssel 
érkezett. Damjáni engedélyt kapott, hogy átvehesse a csomagját. Alighogy lehozta az 
irodából, Bognár kiment a tanteremből, úgyhogy rögtön előszedte, és lázasan kezdte 
letépni róla a spárgát. Nagy papírdoboz volt. Mielőtt feleszmélhetett volna, megro
hanták. Burger elrántotta előle az egészet, és kiborította Czakó asztalára. Pillanatok 
alatt szétszedték, aki amit bírt. Valaki egy kötött mellénykét halászott ki a csomagból, 
s lelkesen lobogtatta; a képtelen ajándék nagy derültséget keltett. A lényeges termé
szetesen az ennivaló volt. Ott állt Merényi, Homola tele szájjal, tele marokkal, ott álltak 
a többiek. Gereben Enoknak Damjáni levelét sikerült megkaparintania. Ez volt az az 
élénk szemű fiú, aki az első napon Halász Péterrel futballt fűzött, és elkergette Dam- 
jánit. Gereben nem volt ismétlő, de a három ismétlő mellett több volt a Halász Péter- 
féle közönséges csatlósnál; szinte a negyedikük volt. Olvasni kezdte fennhangon a cso
mag aljáról előkerült boríték nélküli levelet:

-  „Edes kis bogaram...”
Burger felordított boldogan: „Bogaram!”, és rángatni kezdte Damjáni fülét, egyre 

harsogva: „Bogaram, bogaram!” Gereben igyekezett tovább olvasni Damjáni anyjá
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nak szálkás Árását, de a zenebona elnyelte a hangját, s végül a fiú halálraszántan kira
gadta kezéből a levelet.

A zűrzavar, amilyen hirtelen támadt, olyan gyorsan el is ült. Bognár felügyelő jött 
vissza. Alighogy elfoglalta helyét a katedra mögött, s a tanterem elcsöndesedett, Czakó 
felemelte az asztalfedelét, kivett egy narancsot, és szó nélkül odatette Damjáni elé. 
Aztán rögtön elfordult, és belemélyedt a tanulásba, mint aki megtette, amit tehetett, 
csak azért markolta ki a csomagból ezt a narancsot, hogy megmentse Damjáni számá
ra, de ez olyan magától értetődő, hogy nem is érdemes beszélni róla. Ha senki sem 
vette volna észre ajelenetet, Bognár akkor is felhÁvta rá a figyelmet, mert rászólt Dam- 
jánira, aki csak ült a helyén égő füllel, méla dermedtségben:

-  Tegye el azt a narancsot, Damjáni.
Mindig „Domijján”-nak ejtette a nevét. A fiú összerezzent, és zavartan berakta a 

narancsot a fiókjába. Illenék megfelezni Czakóval, gondolta tétován, csak nevetséges 
lenne, hiszen az egészet megehette volna. Adja vissza neki az egészet? Ez megsemmi- 
sÁtené Czakó nagylelkűségét. Erezte, hogy legalább két naranccsal kellene meghálál
nia a dolgot, annyival pedig nem rendelkezett.

Czakó példátlan, sőt kissé kihÁvó cselekedete ott lebegett a tanterem levegőjében, 
de amikor jó félóra múlva Bognár átment a másik osztályba, csak Gereben Enok pat
tant föl, a többiek, Merényi is, ülve maradtak a helyükön, és látszólag folytatták, amit 
addig csináltak.

-  Cserkész! -  szólt Gereben nagyon izgatottan. MegtaszÁtotta Czakó vállát. Becs
mérlő szó volt ez, a képmutató erényeskedést, mafla álszenteskedést fejezte ki. -  Eredj 
vissza cserkésznek! Vagy az apácák közé!

Villogott a szeme, s látszott, hogy nem bÁr magával. Hirtelen megcibálta Czakó or
rát. A másik felugrott, és dulakodni kezdtek. Ez még példátlanabb eset volt. Mintha 
maga Gereben is elámult volna Czakó vakmerőségén, hogy szembe mer szállni vele, 
s néhány másodpercig tétlenül tűrte az ütlegeket. Senki nem mozdult. Gereben kapott 
egy kiadós ütést az állára, s ekkor, biztos fogásával, végre elkapta Czakó kezét, kicsa
varta, aztán megvetéssel ülepen rúgta, majd lenyomta a földre, mint egy üres zsákot, 
és ott hagyta. Czakó feltápászkodott, és leporolta a nadrágját; de egy csöppet sem lát
szott elégedetlennek.

Halász Péter, akire hatással volt minden szÁnpadias dolog, vacsora előtt becsúszta
tott Damjáni asztalfiókjába egy fél tábla tejcsokoládét; másik felét már megette. Anyja 
levelében szó volt erről a csokoládéról. ,Veron küldi neked, saját pénzén vette, majd 
köszönd meg neki.” Damjáni már régen leszámolt magában Halász Péter barátságá
val, most mégis meglepődött. Mindevvel azonban semmire sem ment. Többet ért Is
tenes félszeg és látszólag teljesen jelentéktelen megnyilatkozása.

Istenes az utolsó negyedórában, szokása szerint naptárját nézegetve, Damjánihoz 
fordult:

-  Tegnap volt a neved napja? -  kérdezte.
-  Uhüm.
A fiú habozott, mintha mondani akarna valamit. De aztán Ágy szólt:
-  Nekem nyáron van. Július huszonegy. -  Meg is mutatta: -  Nézd.
A katolikus rovatban azonban ez a név állt: „Praxedes”. A mögötte olvasható pro

testáns „Dániel”-t nem véve figyelembe, Damjáni Ágy szólt:
-  Praxedes. Szervusz, Praxedes.
-  Marha -  mondta Istenes, és jókedvű lett az arca.
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A narancsnak és a fél tábla csokoládénak Damjáni nem tudott örülni. Az volt a baj, 
hogy -  mint annak idején a radírlopás után -  nem is tudott figyelni semmire. Gon
dolatai szűk börtönudvaron topogtak körbe-körbe; a szorongások, aggodalmak meg
töltötték eszméletét, fogva tartották érzékelését; a világ néhány siralmas gonddá zsu
gorodott itt össze.

Erdemes ezt csinálni? -  gondolta. -  Hiszen ez annyi, mint a semmi.
Várt valamit, de csak a jó dolgokat tartotta valaminek. Ami rossz, az nem az ellen

kezője ennek, az semmi. Tulajdonképpen sosem hitte el, hogy a rossz dolgok csak
ugyan léteznek. Akárhogy el volt keseredve, szíve mélyén egy pillanatig sem hitte, 
hogy valami rossz neki árthat. Tudta, hogy ezek a fiúk sem akarnak rosszat, nem úgy 
értik a dolgot; s elég másként értelmezni, és minden rossz semmivé válik. Csakhogy 
ez aztán semmi is, és sosem lesz belőle valami.

Az Elek fiúk szobájában például volt valami. A zöld ernyős, erős fényű asztali lámpa, 
a falon függő Beethoven-maszk, a körzők, szótárak, szétdobált ruhadarabok között 
teljes határozottsággal érződött ez a láthatatlan, foghatatlan valami. Ugyanúgy, a Mé
nesi útnak vagy a kilences villamosnak vagy az Erzsébet híd budai hídfőjének egy ilyen 
vagy olyan pillanatban -  eső után, március 27-én délben, Pest felől jövet -  megvolt a 
maga kétségtelen tartalma, ha nem is lehetett néven nevezni, mi az voltaképpen. He
vesebb valami volt az a Maricával kapcsolatos érzés, amire egy álmából emlékezett; 
hevesebb, de erőtlenebbül létező valami. Sajátságos módon, a legbiztosabban az léte
zett számára, ami a legbizonytalanabb valami volt. Soha nem látott lakások, utcák, te
rek, háztömbök, világos ablakok, leredőnyözött ablakok; folyók, hidak, városok szerte 
a világon; planéták és regényhősök; utazások a Coloradón, rikkancsok London bel
városában; elmúlt délutánok és eljövendő nappalok-éjszakák; meg az emeletről leszű
rődő zongoraszó. Mindez felhívta Damjáni figyelmét valamire, ami nagyon bizonyta
lan és teljesen határozatlan dolog volt, de ami mégis a legbiztosabb és leghatározottabb 
valamit jelentette az életében.

A bizonytalan jó dolgok helyett itt csak a biztos semmivé csökkenthető rosszak vet
ték körül. A sár rossz volt. Ha meggondolja, persze, nem olyan nagy baj; sőt egyáltalán 
nem baj, hisz ha mindegy, hogy mit csinál, akkor semmiféle jelentősége nem marad 
annak sem, beletapos-e, belehasal-e a sárba, keféli-e félórákig a bakancsát, köpenyét. 
Marad a semmi. Ez azonban nem képes kitölteni az idő múlását; vagyis ha az ember
nek nincs egyebe, csak baja, akkor ezt semmiféle meggondolással nem küszöbölheti 
ki az életéből, amely nem tűri a vákuumot. Damjáninak nem állt módjában meggon
dolni, hogy a sár nem is olyan nagy baj. Nagy baj volt.

Mindig átázott a cipője. Volt úgy, hogy cuppogott a lába a nedves szivaccsá gyűrődő 
kapcában, volt, hogy csak némi undok nyirkosságot érzett, de mindenképpen ebben 
taposhatott aztán egész nap. Sáros volt a két gyakorlótér, sáros a kisváros sok külső 
utcája, sáros a szelíden hajló domboldal, s ez a sok sár rátapadt a köpenyükre, nad
rágszárukra, bakancsuk beleragadt a lucsokba, ha menetgyakorlatra vonultak ki a lö
völde felé, vagy a másik, meredekebb kaptató irányába, a nemezgyáron is túl, a Kál
váriára. Zárt rendben mentek természetesen, mint mindig, mindenhová, mint a tan
teremből a hálóterembe vagy a hálóteremből az étterembe, „beosztásiban, s Damjá- 
ninak ez a beosztása, vagyis a helye Gereben és Zsoldos között a sorakozónál, akár 
„fejlődött vonalban”, akár „kettősrendek”-be fordulva, ismerősebb hely volt már a ré
gi, otthoni lakásuk legmeghittebb szögleténél is. A második tagpár második sorában 
állt vagy menetelt a félszázaddal, mintha egy vonatnak lenne bizonyos kereke vagy 
egy gályának valamelyik bordája; így utazgattak ide-oda.
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De ismerősek voltak már a falak is, a lépcsőfokok is, ismerős volt a földszinti folyosó 
balszárnyának levesszaga, az emeleti illemhely olajos bűze, ismerős volt a sok bekere
tezett olajnyomat, Tulp tanár anatómiájával meg a fordulóban a Las Meninasszal. Szürke 
katonasapkáját Damjáni nem tévesztette volna össze senkiével, bármilyen egyformá
nak is látszottak; nemcsak a varrását, bélését, apróbb feslések helyét ismerte, hanem 
a sapka egész megfoghatatlan egyéniségét, jellemét, formáját, azt a -  talán zenére le
fordítható -  titkos lényeget, amelyet kifejezett, s amely élesen megkülönböztette a vi
lág összes többi sapkájától. Ismerős volt a visszhangos hatalmas étterem, villacsöröm
pölésével, tengermorajlásával, zenekari esztrádjával, Ferenc József császár életnagy
ságú olajfestményével; ismerős az óraütés hangja, Schulze acélgyűrűje bal kezének 
kisujján. Ismerőssé vált az egész idegen világ Damjáni számára, de azért éppen olyan 
átmeneti dolognak érezte, mint az első napon. Ami időt itt tölt el, az nem számít. Nincs 
itt semmi jó az életében, semmi értelme az egésznek, tehát semmi is. Csinálta a töb
biekkel együtt rosszkedvűen, amit kellett. Gyakorlatoztak, meneteltek, mentek ket
tősrendekben az őszi hegyoldalban, énekelve a régi bakanótákat, vadul nekieresztve 
hangjukat a torkukra érdesedett keserűségen át, „A gőzösnek hat kereke -  de fényes 
-  de fényes -  de fényes...”, és bokáig sározva cipőjüket a csúszós vagy tapadós vagy 
híg latyakban, míg december első hetében egy szép napon le nem esett a hó.

Délelőtt indult meg a havazás egészen váratlanul. Sűrű, himbálódzó, imbolygó 
nagy pelyhekben hullt-hullt szakadatlan, s ahogy teltek az órák, inkább erősödni lát
szott, mint alábbhagyni. Szélcsönd volt. A tanterem ablakait szinte elvarázsolta ez a 
kavargó fehér színjáték; mintha egy óceánjárón utaznának valahová, Damjáni nem 
tudta levenni a szemét az egyhangú és csodálatos látványról. Részeg lett, olyan hirte- 
lenül érte a hóesés. Nemcsak hogy nem számított ilyesmire, de még csak eszébe sem 
jutott ez a lehetőség. A tízórás nagyszünetben szétfutott a hír, hogy elmarad a délutáni 
gyakorlat. Az orvosi vizit és a tízórai-kiosztás után Istenes elővette a kivágós-ragasztós 
íveit, vagyis egy repkénnyel befutott skót várkastélyt, amiről már csak az utolsó tor
nyok hiányoztak, s amit a hónap elején a városi papírkereskedésből hozathatott a zseb
pénzén, mert ez volt egyike az engedélyezett vasárnap délutáni szórakozásoknak. 
Damjáni jóindulatú érdeklődéssel nézte a kastélyt. A kályha tetején megint gyorsab
ban kezdett forogni Szabó Gerzson körzőhegyre tűzött papírkígyója, mert a fűtő újabb 
vödör szenet öntött a tűzre. Zsoldos egy simmit fújt a fésűjén, mindig újrakezdve a 
refrént.

-  Ni -  kiáltott fel valaki az ablakban. -  Megy el Schulze.
Maguk között mindenkinek valami más nevet adtak -  Bognárt például Zukinak 

hívták, az egyik századost Kengurunak, Danilo főhadnagyot Taplónak -, csak Schulze 
maradt Schulze. Odatódultak az ablakokhoz. Minthogy tudták úgyis, hogy délben 
Bognár következik szolgálatra, s tudták, hogy a parancsnok és a G. H. főnök kivéte
lével a tisztek és a tiszthelyettesek mind kint laknak a városban, semmi különös nem 
volt abban, hogy Schulze megy haza. Mégis, ezt Damjáni is megnézte magának. Jó 
volt ezt látni: lépegetett a hóban, már elhagyta a szökőkutat, most beért a főalléba, s 
lassan egyre távolodott. A kopasz ágakra fehér prém simult, a vaslámpák tányérjára 
fehér süveg nőtt, fehérség borult a parkra, a szökőkút deszkafedelére, a városkára, a 
hegyekre, az egész világra. Véget ért a sár korszaka. Damjáni megbűvölve nézte ezt 
a fehér, édesen szelíd és mégis hatalmas varázslatot, s míg a hópelyhek lassan belepték 
Schulze elhagyott lábnyomait, valami olyasmit kezdett megérteni, hogy ez a rossz há
rom hónapja meg ami még jön majd, mégiscsak valami, mégiscsak az ő élete, s ahogy 
ez a keserves lassúsággal eltelt idő, ámbár minden jó dolog nélkül, de mégis magába
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foglal valamit, ami az Elek fiúk szobáj ának vagy a Döbrentei tér egy pillanatának titkos 
értelméhez fogható, csak más és ú j.

Kerülővel ment vissza a helyére. Megnézte az Osztrák-Magyar Monarchia falitér
képét, megnézte a kályhán forgó papírkígyót, aztán megnézte, mit rajzol a kis Matej, 
aki Czakó mellett ült. A fiú nyomban elrántotta a papirost.

-  Mi az? -  kérdezte Damjáni.
-  Semmi.
-  Mit rajzolsz?
-  Semmit. -  Aztán vállat vont: -  Csak a lakásunkat, otthon.
-  A szobák alaprajza lesz? -  kérdezte Czakó, aki szintén odakönyökölt.
-  Ej, menjetek a francba -  mondta Matej.
így aztán Czakó Damjánival kezdett beszélgetni, s váratlan bizalmassággal elmesélt 

neki tücsköt-bogarat önmagáról, egyebek közt azt is, hogy hogyan lőtt rá az apjára 
revolverrel, míg a csöngetés a növénytanóra kezdetét nem jelezte.

(Befejezése következik.)

Esterházy Péter

WHO ’S WHO?
Részlet egy regényből

Mária Terézia megkérte édesapámat, hogy őt mint Csehország választófejedelmét he
lyettesítse Frankfurtban József fia császárrá koronázásán. (Nem ért rá? Vagy apámnak 
akart evvel kedveskedni?) A papám nem szerette Józsefet, az se őt. Nem császár, nem 
király, csak egy zseniális hivatalnok, mondta róla lekezelőleg. Később azután, amikor 
J ózsef király lett Magyarországon, a viszonyuk még inkább megromlott. Micsoda un
heimlich dolog ez, hogy a király nem arisztokrata, dörmögött a papám, akit a legna
gyobb rosszindulattal sem lehetett liberálisnak vagy felvilágosultnak nevezni, mind
azonáltal volt stílusérzéke.

Azon az áprilisi estén fényárban úszott Frankfurt városa. A koronázásra érkezett 
küldöttek szállása pompásan ki volt világítva (a pfalzi küldötté különösen kitűnt kö
zülük), s ott olyan világos volt, akár fényes nappal. A küldöttek versengve igyekeztek 
egymást túlszárnyalni. Édesapámé azonban valamennyién túltett. Az ünnepélyes nap 
tiszteletére mellőzte kedvezőtlen fekvésű szállását s annak környékét, hanem ehelyett 
a Rossmarkt szép hársfasorát ékesítette föl, elöl színesen kivilágított portállal, a hát
térben pedig még annál is fényesebb távlattal. A fák között áttetsző talpazaton fény
piramisok és golyóbisok álltak, egyik fától a másikig lámpafüzérek húzódtak, s azokon 
csillárok függtek. Apám több helyütt kenyeret, kolbászt osztogatott a népnek, a bor 
sem hiányzott.

Édesapám egyszer csak egy értelmes arcú kamaszra lett figyelmes, aki barátnőjével 
lelkesen csodálta apám művét. A fiú széles mozdulatokkal mutogatott a lánynak, és


