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Kilépett az elegáns villa kapuján, s a külváros felé vette útját. Ott volt az a füs-
tös kiskocsma, mely mindennap várta. Külön asztala volt, kedvére poharazgatott, 
nem zavarta senki. Egyetlen ismerős sem volt a közelben. Ebbe a lebujba csak 
napszámosok, munkanélküliek, életüket napról napra tengető szegény lelkek jár-
tak. Mégis, mikor belépett a kocsmába, lesütötte a szemét, mintha szégyellte vol-
na, hogy ide jutott. 

Hófehér, kikeményített gallérú inge virított a hunyorgó fényben. Amikor leült 
a számára fenntartott asztalhoz, halk suttogás hallatszott. „Megjött a kocsmaúr!” 

A pincérlány tánclépésben közeledett hozzá: — A szokásosat parancsolja, uram? 
Bólintott. Szomjasan tátogtatta a száját. Ez kell neki. Nem a szalonok kris-

tálypohárban gyöngyöző itala. És a jó modor se kell. Minek udvariaskodjon? 
Semmi értelme ennek. Itt a földre köphet, megmarkolhatja a pincérlány fenekét, 
káromkodhat, mint a többiek. Beszélgetni sem akart senkivel. Minek szaporítani a 
szót, és mit mondhatna ezeknek, a jöttmenteknek? Elmúltak azok az idők, amikor 
kérdésekkel halmozták el. Hízelegtek neki, aztán mindig kértek tőle valamit, amit 
megtehetett volna. Néha meg is tette. Nem mindig egyenes úton járt, de ügyesen 
kerülgette a törvényeket. Egyensúlyozott a szabályok és rendeletek drótkötelén. 
Állásokat, tisztségeket osztogatott, kivándorolt németek villáit ajánlotta fel a kivált-
ságosoknak. Nem minden ellenszolgáltatás nélkül. Mindent titokban tett. Ha elin-
tézett valamit, mégsem volt elégedett. Számtalan apróság nyugtalanította. Lehet, 
hogy nem volt eléggé óvatos, lehet, hogy magára haragított valakit, aki egy szép 
napon beleszólhat a sorsába. Ezek a kérdések aztán megszaporodtak, mint a polip 
nyúlványai, átfonták az agyát. Néha fenyegették, máskor fojtogatták. Döntéseihez 
mégis ragaszkodott. Csak akkor engedett, amikor úgy érezte, hogy nem kap leve-
gőt. És egyre gyakrabban érezte. Mind többször engedett… 

Egy szőrös, torzonborz alak közeledett az asztalához. Csak néhány lépésnyire 
volt tőle, amikor váratlanul megbotlott. Kiejtette kezéből a poharat, aztán vissza-
tért ivótársaihoz. A pincérlány hozzá sietett, rongyos, mocskos törlőronggyal sikál-
ta a padlót: — A törött pohár szerencsét hoz, uram! Bocsásson meg nekik, ők már 
ilyenek, de kocsmavendégek, ki kell szolgálnunk őket! 

Nem szólt semmit, úgy gondolta, legjobb, ha hallgat. Mohón kortyolta a pálinkát, 
aztán az üres poharat az asztal szélére tolta, ezzel jelezte, hogy jöhet a ráadás. 

A szőrös is a sokadik pohárnál tartott. Sűrűn koccintgatott társaival, akik 
közben egyre hangosabbak lettek. 

— A francos fenét, azt kívánom a sok újgazdagnak! — kiáltotta, hogy mindenki 
meghallja. — Lopnak! Mi csak csenegetünk, itt is, ott is egy keveset, de ők megszok-
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ták, hogy marokkal vegyenek mindenből. Habzsolnak. A telhetetlen anyjukat! 
Akasztófán lenne a helyük. Szívesen mennék hóhérnak, ha hívnának, Isten bizony! 

Már a harmadik pohárnál tartott, amikor valaki megszólította: — Rendeljen 
nekünk is egy sort! 

Nem kérte, nem könyörgött, mint a koldusok, hanem egyszerűen felszólította. 
Ez a kocsma törvénye, akinek pénze van, az köteles fizetni a többieknek, ha 
nem, akkor… 

A kocsmaúr kényszeredetten intett a pincérlánynak: — Egy kört azoknak! Én 
fizetem! — hebegte. — Rendben, uram — mondta kurtán-furcsán a lány, de ar-
cán cinkos mosoly jelent meg. 

Arra gondolt, hogy ezek itt, a kocsmában összejátszanak ellene. Tetszik nekik, 
hogy idejár, de ugyanakkor utálják is. Kinézik, kiröhögik, palira veszik. Meg kell 
fizetnie, hogy befogadják a lump társaságba, megengedik neki, hogy külön aszta-
la legyen, hogy az arcukba bámuljon, hogy hallgassa káromkodásaikat. Egy szép 
napon talán meg is verik… Érezte, hogy szíve egyre hevesebben dobog. Szeme 
előtt kékes fényű karikák táncoltak. Elképzelte, hogy öklök közelednek felé. A 
szőrös megragadja a tarkóját, aztán rázni kezdi. Ki akarja verni belőle a rosszat. 
Azt a sok-sok vétket, amit rejteget annyi éve. 

Idegesen felröhögött, hogy leplezze félelmét. Csak erre vártak a kocsmavendégek. 
Egyenként emelkedtek fel az asztaluktól, s teli poharakkal közeledtek. — Igyunk brú-
dert, pajtikám! — kiáltotta a szőrös. — Háromszor, mert három az Isten igaza! Ha 
már ugyan van Istened. Ki tudja? Nem baj, kölcsön adjuk neked egy félórára. Nekünk 
nem sok hasznunk van belőle. Üres a zsebünk, érted? A gyárat, ahol dolgoztunk, elad-
ták. Az utcára kerültünk, szép sorjában. Hát van igazság ezen a földön?! 

A kocsmaúr megszeppent. Ő nem hibás semmiért. Nem ő találta ki a kapita-
lizmust, egész életében azt hirdette, hogy a vagyon a népé, persze amikor még hir-
dethette, járhatott előadásokat tartani megyeszerte a virágzó, sokoldalúan fejlődő 
szocialista társadalomról. Most hallgatnia kell. Felkötnék ezek a háborgó-forrongó 
munkanélküliek. És védekezni se tudna. A tömeg megbolondul, ha „voltakat” lát. 
Gyáva vagyok — gondolta. Bezzeg mások nem törődnek velük. A forradalom 
után vállalkozásokba kezdtek, villákat építenek, külföldön nyaralnak, és a hajuk 
szála sem görbül. Sokan politizálnak is. Pártokat vezetnek, keringenek arcátlanul a 
forró leves körül. Honnan merítenek bátorságot? Miért nem félnek ők is attól, 
hogy egy szép napon előkerülnek azok az iratok, amelyeket el akarnak felejteni? Ki 
adott nekik bátorságot, kik állnak a hátuk mögött, kik biztatják őket? 

Rendelt még egy sort az ivócimboráknak. Zajosan koccintgattak a kicsorbult olcsó 
üvegpoharakkal, amelyek nem csilingeltek, csak kopogtak tompán, szégyenletesen. 

Soha nem ivott többet három kupicánál. Most már az ötödiknél tart. Érzi, 
hogy zsibbad az agya, lazul a teste, dagad a nyelve. Mégis rendel egy újabb kört. 
Legalább így magába tudja fojtani a szavakat, mert ő nem beszélhet, nem mond-
hatja el, hogy ki volt, mit tett, nem emlékezhet a múltjára. A kikeményített gallér 
szorítja a nyakát. Páncélövnek érzi. Ki kellene gombolnia az ingét, meglazítania 
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valahogyan. Nem megy, sehogy se megy, a keze nem engedelmeskedik már neki. 
Ügyetlenül fészkelődik, csavargatja a nyakát jobbra-balra. 

— Ne rezelj be, pajtikám! — harsogja a szőrös. — Mi nem harapunk. Csak a 
mocskosokat nem tűrjük! Te rendes alaknak látszol, csak amolyan nyámnyila 
vagy. Egészségedre! La mulţi ani! Zum voll sein! Zsiveli! 

Igen, ezek az együtt elő nemzetiségek. Akiket nem szabad sértegetni. Joguk 
van a nyelvükhöz, szokásaikhoz. Ezt hirdette akkor is, amikor két magyar és egy 
román közül az utóbbit léptette elő. Szemrebbenés nélkül. Amikor eltűrte, hogy 
kálváriát járjanak a menekülni készülő németek, amíg valaki „megsajnálja” őket. 
Ők a hibások, tudták, mi vár rájuk, milyen árat kell fizetniük a szabadságukért… 
Ma is megfizetnek mindent. A hatalom kér, a polgár tejel. 

Megemelte a poharát, de nem jött ki hang a torkán. 
Hirtelen kitárult a kocsmaajtó. Fény hasított a félhomályba. Piros ruhás, piros 

kalapos nőalak ringott a fényben. Lágy vonalak kígyóztak az asztalok felé. Illatos 
tekervények köröztek az italbűzös levegőben. A szőrös magához rántotta a nőt. 
Ott piroslott, lihegett a mellén, mint egy kibomló virág. Virító mákvirágszirmok 
repültek szerteszét. Ő is érezte, hogy a szirmok az arcára szálnak. Elpirult… 

— Van egy kéglim — suttogta a szőrös. — Ha egyszer szükséged lesz rá… 
átengedem neked… Természetesen csak akkor, ha jól megfizeted! 

Ravaszkásan kacsintott a kocsmaúrnak, aztán sietve távozott, magával gombo-
lyítva a piros virágot. A többiek is lassan szedelőzködtek. — Majd holnap, kocs-
maúr! Akkor megisszuk a ráadást is! — mondta valaki közülük. 

Kocsmaúr ott maradt az asztalánál. Egyedül. A pirosló mákvirág szirma si-
mogatta a mellét. Lassan melegítette. Nem hűlt még ki a lelke, csak megfásult egy 
kicsit. Fel kellene melegíteni. Egy nővel. Vágyott, egyre jobban vágyott egy öle-
lésre. Nem akármilyenre, nem szerető hitvesi karokra, hanem vad, fékezetlen 
ölelésre. A szőrös, lám, milyen boldog! Ott van már a kégliben a piros ruhás, pi-
ros kalapos nővel és ölelik, csókolják egymást… A tiltott szerelem a legforróbb. 
Erre csak szabad emlékeznie. 

Egyszer eljött hozzá is a bódult nő, akit Hamvasnak nevezett. Miniszoknyát 
viselt, mélyen kivágott, testre simuló pulóvert. Félig kilátszott duzzadt melle… 
Éppen kihallgatási nap volt. Ott fogadta a hivatalos irodában. „Azért jöttem” — 
suttogta Hamvas —, „hogy engedélyezzen egy gyászjelentést. Szegény kollégám 
autóbaleset áldozata lett, elhoztam az általunk megszerkesztett szöveget… Ön 
ismerte, tudja jól, milyen nagy művész volt!” 

A miniszoknya zsugorodott, a keblek kimásztak a pulóverből. Hamvas szendén 
mosolygott és közeledett hozzá. Túlontúl közeledett. Egymáshoz ért a testük. A 
gyászjelentés az irodai asztalra repült. Csókolóztak. Hamvas nem ellenkezett. Oda-
adóan kínálta fel duzzadt ajkait, kis, hegyes nyelve táncolt a szájában. Holtak a hol-
takkal, élők az élőkkel! Villámgyorsan alákanyarította a nevét, hogy engedélyezi, 
hogy a pártlapban megjelenjen a gyászjelentés. El sem olvasta a szöveget, erre már 
nem volt ideje, mert a hullámzó, duzzadt mellek kifordultak a dekoltált pulóver-
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ből, és az alig-szoknya alatt felpiroslott a tenyérnyi bugyi. A combok megfeszültek, 
amikor rátapadt forró tenyere. Már csak egy lépés volt a beteljesülésig… De Ham-
vas akkor sikoltozni kezdett: „Segítség, meg akarnak erőszakolni!”… A vadmacska 
azt akarja, hogy előbb megszelídítsék — gondolta akkor, és tovább próbálkozott. 
Hamvas meg nem hagyta abba a sikoltozást. Tudta, hogy az előszobában sokan 
várakoznak kihallgatásra. Tudott mindent! Azt is, hogy kelepcébe csalta a főnököt, 
aki meg fog fizetni a csókokért, a simogatásokért. A felgerjedt férfi akkor nem 
gondolt erre. Az íróasztalára fektette Hamvast, eszeveszetten turkált a szoknyája 
alatt… Csak néhány percig folytathatta, mert rövidesen nyílt az iroda ajtaja és meg-
jelent az erkölcscsősz: „Mindennek vége, elvtárs!”… 

És valóban vége lett. Ha nem nevezik ki egy vállalat igazgatójának, akár a 
rendszer áldozata is lehetett volna. A Forradalom előtt bocsátották el, tehát pá-
lyázhatott volna akár a forradalmár címre is, amint azt mások, az okosabbak meg 
is tették. Csakhogy ő akkor is gyáva volt. Megelégedett azzal, hogy mégis főnök 
marad, és nem hurcolják törvényszékre erőszak vádjával… 

Hamvas a botrány után szép karriert futott be. Államfők díszvacsoráján énekelt, 
mulatott. Ráadásul előléptették az intézmény párttitkárává. Szoknyája megnyúlt, pu-
lóvere elfedte kebleit, fürtös haját kontyba csavarta. Mindenki tisztelte, mert ellenállt, 
sikoltozott, leleplezte a „Don Juan”-t, megvédte a proletár erkölcsöt. 

Kocsmaúr nagyokat sóhajtozott, miközben fizetett. A pincérlány szabadko-
zott, hogy neki semmi köze az egészhez, „az úr akarta, hogy fizessen”. Persze 
nem tudhatta, hogy nem a számlával van a baj, elegendő nyugdíja van ahhoz, 
hogy akár tízszer ennyi vendégnek is fizessen egy ilyen olcsó lebujban. A mákvi-
rág tüzes szirmait nem láthatta senki… 

Az italtól bódultan szédelgett ki a kocsmából. Tántorogva haladt a külvárosi ut-
cán. Az út vitte magával, kanyargott, körbejárt, nem vezetett sehova …A mellette 
elhaladó emberek közömbös, egyforma, szürke árnyaknak tűntek. A szegénység 
menetelt mellette. Vagy az elégedetlenség, a beletörődöttség, ki tudja… 

Úgy rémlett, hogy egy árok széléhez ér. A mélyen kiásott sánc ott tátongott 
előtte. Minden erejét összeszedte, hogy bele ne szédüljön a mélységbe. Megbot-
lott. Valaki megfogta a karját, hogy el ne essen. Erőtlen, gyönge érintés volt csu-
pán, nem segítőkész mozdulat. Ő tovább ingott, lengett, a mélység örvénylett 
alatta. A kéz már nem támogatta. Egy pillanatra kijózanodott. Úgy rémlett, hogy 
Hamvas nagy kerek szeme bámul rá. A nő sápadt arcán két piros folt pettyezett, 
gyér hajszálai úgy tapadtak a fejére, mint a megtépett libák maradék tollai. 

— Rosszul van, elvtárs? 
Kétségtelenül, Hamvas hangja volt, de nem tudott válaszolni neki, csak nyü-

szített, mint a megkergült kutya. Minden erejét összeszedte, hogy Hamvas reme-
gő kezét megragadja… Meggondolatlan mozdulat volt, egyensúlyát vesztette. 
Ismét elszédült, aztán a semmit markolva zuhant a gödörbe. 

Hamvas kesernyés vénasszonyarcát már nem láthatta, a sár bemázolta az arcát…
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Magdinak 
 

Megbántott kedvesed 
letarolt termő szál, 
olyan, mit zivatar, 
jégverés lekaszál. 
Lelke a szétzilált 
gabona levele, 
pacsirta sirató 
bánata jár vele. 
Hány könnynek harmata 
éleszti újra fel? 
Félted őt? Melengesd 
pólyáló kezeddel, 
táplálja szívednek 
lüktető vérere, 
ő lesz majd számodra 
életed kenyere. 
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Boszorkány vagy. Az ítélet: 
szívem máglya, megégetlek. 
Hamvadat magamra szórom, 
s feltámadsz új lángot szórón. 
Nincs menekvés, a varázson 
nem fog égető parázsom 
sohasem. 
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