
ÁLMOK HÁZA
f v e g e n y  - 3 r t a :

— Maga hasonlít a rra  a fekete asszonyra . . .
A lány megborzongott:
—- A barátnőm is m o n d ta . . .  Nem tetszett ismerni azt 

az öreg századost?
— Nem.
Megint elnémultak. Kényelmetlen, nehéz osond eresz

kedett a szobára. Akadozó, hangos lélekzésük hallatszott 
csak. Karmel félszemmel a  lányra pillantott, látta, hogy 
az kerüli a tekintetét. Egyet gondoltak mind a ketten.

Karmel fölugrott, az asztalhoz sietett, vizespohárba 
töltötte a  konyakot és egyszerre fölhajtotta. Aztán újra 
töltött. Leintette a lány ijedt mozdulatát:

—• Ne féljen, nem iszom le magamat. Megszoktam. 
Maga nem iszik? Igyon!

A lány húzódozott az italtól:
— Nem szoktam. Csak a vendégeknek tartom  . . .
Karmel kiitta  a  második poharat is. Agyában megint

hallotta azt a  végzetes zugást, hirtelen fölcsuklott benne 
utolsó tizenkét órájának minden rémsége. Ráförmedt a 
lányra:

— Igyál! Bolond! Ne félj, nem öllek meg. Magamat 
sem. Pedig talán ez lenne a  legbölcsebb. Úgy, ahogy ma 
délután az öreg százados meg a  fekete a sszony . . .  De 
még nem ismerlek, nem tudom, te vagy-e az, akinek el 
kell jönnie? Ne bámulj rám úgy! Nem vagyok őrült. Mit 
érsz vele, ha megmagyarázom is? Hiába mondok neked 
neveket. Tudod, ki volt dr. Szebeni Virgil? Ugy-e, nem 
tudod. Ma délelőtt az állatkertben találkoztam a vakkal. 
Ugy-e, nem ismered a vakot? És Iczky grófnét sem isme
red és álmodban nem látogat meg a porcellán-,asszony. Ak
kor hát mit akarsz? Feküdj le és aludj! Velem ne törődj!

Elfáradt, elosöndesedett, körülnézett, a lányt kereste.

^ ^ S i Q J c c x - ^ ^ Q ^ r ^ c f  (12)

Az sikitásra tá to tt szájjal az ajtóhoz menekült már. In
te tt  neki:

— Jöjjön  vissza! Bátran. Ez se m m i.. .  nem fontos. 
Elintézetlen ügyek. Néha eszembe jutnak. Majd elintézem. 
Már elhatároztam. Akkor megszabadulok tőlük. Tudja, re
pülő voltam . . .  lezuhantam . . .  nem fontos. Egy fontos 
csak. Aludni szeretnék. Mondtam már az uccán is. Aludni. 
Maga az ágyban, én a díványon, v a g y . . .  Reggel fölkelek 
és lakást keresek. A garniba nem megyek vissza. I t t  ma
radok, amig lakást találok. Ha fél tőlem, menjen a barát
nőjéhez a lu d n i . . .  vagy menjen maga a garniba, hiszen 
szokott odajárni. Adok magának pénzt. Hangyácska! Jó 
név. I t t  a pénz Hangyácska, tegye a többihez . . .

Elővette tömött pénztárcáját és egy pár nagy bankót 
te tt az asztalra. Hangyácska fölcsillanó szemmel nézte:

—- Mennyi pénz!
Karmel elnevette magát:
—- No látja! Én nem félek attól, hogy kirabol. Holnap 

is ennyit kap. Mindennap, amig itt v a g y o k . . .  Ez jó szo
ba. Kedves, barátságos, világos, meleg. Az ablakon füg
göny van. Tudja mióta nem aludtam függönyös szobában? 
A régi szobám a gyárban volt, a XVI. számú raktárban. 
Akarja tudni, ki vagyok? Szaladjon á t a  garniba, Valami- 
vics m ajd megmondja.

Hangyácska eltette a pénzt.
—Nem félek. I tt  maradok. Vigyázok magára.

— Köszönöm. Jó éjszakát!
Odament a díványhoz, ruhástul végig'dőlt ra jta  és a 

falnak fordult. Azontúl még a lélekzetét sem lehetett 
hallani.

Hangyácska m eggyujtotta az ágya mellett álló kis 
éjjeli lámpát. Egy-két hasáb fát dobott még a tűzre, gon

Kedves húsvéti kép. Bárányok egy szlovenszkói legelőn.
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Jégtorlaszok a Dunán, Pozsony előtt.

dosan visszarakta a szekrénybe a konyakot meg a  ciga
rettát, elfordította a villanykapcsolót, azután levetkőzött 
és lefeküdt. Eloltotta a kis éjjeli lámpát is.

—  Jó éjszakát! — mondta halkan, már a sötétségben.
De nem kapott rá  választ. Nyitott szemmel, mozdu

latlanul feküdt. Elaludni nem mert. Még mindig ijedezett, 
nátha a titokzatos vendég azt várja  csak, hogy elaludjon... 
és álmában megöli? És reménykedett is egy k ic s i t . . .  ez a 
furcsa, félelmetes katona talán mégis csak odabujik majd 
hozzá, megöleli és akkor tökéletesen megenyhül és fölol
vad és olyan lesz, mint minden más rendes ember, nem 
kell többé félni tőle, szeretni lehet. Talán tudná szeretni. 
V ájjon alszik-e a díványon? Nem mozdul. És talán mégis 
ébren van, gondolkozik . . .  min gondolkozhat? Talán 
megbánta m ár r idegségé t. . .  de szégyeli magát, nem mer 
m é g . . .  majd k é s ő b b . . .  várjunk! De hiába v á r t . . .  Az
után mégis csak elálmosodott és mégis csak elaludt.

Amikor reggel fölébredt, a dívány üres volt. Karmel 
ott aludt az ágy előtt a  földön. Hátraszegett fejjel, mere
ven kinyújtott, keményen egymáshoz szorított lábbal, 
mintha haptákban ülne, szakasztott úgy, ahogy az öngyil
kos százados.

Csak jobbjáról hiányzott a revolver és balkezéről a 
keztyü.

ELSŐ FEJEZET
november 14.

„Régi díványom, régi Íróasztalom, régi lámpám!
Százszor abbahagyott régi naplóm!
Most folytatom. Valamivel agyon kell ütnöm az időt. 

Nem állhatok egész nap az ablakban. És most éjjel van. 
Nem tudok aludni. Amióta betettem lábamat ebbe a lakás
ba, nem hunytam be a szememet. Rettenetesen izgatott 
vagyok. Nem tudom, örüljek-e vagy reszkessek?

Hogyan kerültem ebbe a lakásba? Ki vezetett ide?
Az ablakhoz megyek és átnézek. De nem látok sem

mit. Odaát sötétség van, a  gyermekek alszanak. Majd

reggel! De ha a gyerekek alszanak, nekem is aludnom 
kellene.

Lefeküdjek? Úgyis Mába fekszek le. íg y  lesz ez ez
után mindig?

Már osak azért is le kell irnom mindent, hogy ellen
őrizhessem, mi történik velem. Olyan szórakozott vagyok! 
A zuhanás óta.

Vájjon ide is utánam jön^e a vak?
Milyen kusza írás! Ezeket a  reszkető betűket, ezeket 

az ide-oda cikázó sorokat őrült irta. összehasonlítom régi 
írásommal: milyen nyugodt, férfias, egészséges betűk! 
Milyen józanok, megbízhatók! A háború előtt nem ittam.

Miért történnek velem ilyen furcsa dolgok? Vagy 
mindenkivel így  játszik a véletlen? És ez a  sok véletlen 
nem inkább jól kitervezett, alattomos szándékossága-e va 
lamilyen titokzatos erőnek, hatalomnak, amely ellenem 
tör? Miért?

Résen kell lennem. Föl kell jegyeznem mindent. Pon
tosan, hiven. Nem szabad megfeledkeznem a legkisebb 
részletről sem. H átha éppen az fontos? Az orvos is meg
kért arra, hogy irjak  le mindent, ami eszembe jut. Úgy, 
ahogy eszembe jut.

Tegnap délután voltam nála. Amióta elmentem a  gar- 
niiból, folyton zug az agyam. Még nem vittem virágot dr. 
Szebeni Virgil sírjára , ké t napig szaladgáltam, amig végre 
ráakadtam  erre a lakásra. Ma reggel lehozták bútoraim at 
a XVI. számú raktárból. Úgy ahogy berendeztük ezt az 
egy szobát. A másik három üres még. Valamivics, ak i sze
mélyesen hozta el holmimat a  garniból, megígérte, hogy 
olcsón szerez szép régi bútort, szőnyeget. Be kell mennem 
a bankba is.

A házmesternét nem szeretem. Jól emlékszem még a 
régire, mosolygós, kedves, kövér asszony volt, olyanféle, 
mint Lujza nővér. Ez az uj alázatos, de gonosz. Egyelőre 
ő taka rít rám, de mihelyt j óravaló inast ta lá lo k . . .  Ez a 
Valamivics ügyes fickó, mindenhez ért.
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Két óra. Az ablakhoz megyek. A gyerekek nyugodtan 
alszanak.

M egpróbálom. . . “

Karmel fölállt az íróasztal mellől és még egyszer k i
nézett az ablakon. A sötét uccában egy kopott régi bér
kaszárnya élettelen ablakai néztek farkasszemet vele. Egy 
pillanatig mohón meredt rá a sötétségre, mint valami fe
kete folyadékra, amelyet ki kell innia, hogy megláthassa 
mi van mögötte. Aztán összehúzta az ablak függönyét és 
leült a kályha mellé. Onnan nézte uj szobáját, régi búto
rait, a  sarokban álló ágyát, díványát, kopott selyempzár- 
náit, képeit a falon. Ott lógott vivókészlete is, amelyet 
gyerekkorában kapott édesapjától. A szoba igen nagy 
volt, az az egy pár bútor, amely szerényen meghúzódott 
a  falak mentén, nem sokat m utatott benne. Frissen be
eresztett padlóján a szőnyegek úgy festettek, mint ekzóti- 
kus államok hosszúkás, ta rk a  bélyegei egy ajánlott levél, 
nagy sárga boritékán.

Két napig lakott Hangyácskánál. Nem ivott többé; 
korán lefeküdt, nem mozdult el a díványról. Hangyácska 
belenyugodott m ár abba, hogy cselédje legyen csak. Nem 
kellette magát. Reggel is, este is teát főzött neki a spiri
tuszmasinán.

Karmel korán kelt, egész nap lótott-futott. Tiz üres* 
lakást is megnézett, de egyik sem tetszett neki. Hangos, 
nagy házak harmadik, negyedik emeletén voltak ezek a 
lakások, kiváncsi folyosók vezettek hozzájuk. Szédült, 
amikor lenézett az udvarra  és az volt az érzése, hogy 
menten lezuhan. Ezeket a címeket Valamivicstől kapta, 
talán azért is húzódozott tőlük. Inkább találomra járta  a 
várost, nézelődött, kérdezősködött, az újságok apróhirde
téseit bújta. „Négyszobás urasági lakás, első emeleten.

minden kényelemmel, közel a Városligethez11. . .  igy ke
rült a  lármás Szondy-uccába.

Lassan, szórakozottan ballagott, csöndesen fogyaszt
va a házszám okat. . .  16 . . .  24 . . .  messze volt még a cél
tól! Egypárszor ismételgette magában a címet: 100, b)... 
100, b) . . .  közel a Városligethez, első emelet, minden ké
nyelem. És közönyösen bámult egy pár piszkos gyerekre, 
egy földszintes kis vendéglő félrecsapott tetejére, amely 
olyan hetykén ült, mintha a  ház maga is berúgott volna 
a kocsmáros borától. Találkozott egy üres targoncával, 
két kóbor kutyával és egy düledező „szállodáival, ame
lyet köldökig a földbe sülyesztett már az idő. Csodálkozva 
meredt egy borbély cégtáblájára, amelyről egy disz- 
magyarba öltözött, hullámos hajú, fekete bajuszos gaval
lér minden ok nélkül lenézte a polgári járókelőket. A 
szürke háztömbök fakó ablakain a  szegénység könyökölt 
ki és hátul, a láthatatlan alkóvok fülledt sötétségében 
könyörtelenül irto tták  egymást a  külső Terézváros moz
galmas életének legelszántabb harcosai: az ágyrajárók és 
a poloskák.

Karmel érdeklődése egy-egy ilyen fölrezzenés után 
nyomban elernyedt. Az életbe való egy-egy pillanatnyi 
bekapcsolódás után rögtön elmosódott előtte mindaz, 
amit látott. Házak, emberek, gázlámpák egyformán bele
olvadtak, elszintelenedtek, belevesztették egyéni képüket 
abba a ködbe, amely a kórház óta ránehezedett. Kábult 
révedezésének párái sürüsitették ezt a ködöt, álmok és 
emlékek nyüzsögtek benne, összefonódtak és birkóztak a 
valósággal. Ebben a viaskodásban mindig a legerősebb, a 
legfrissebb: a valóság m aradt alul. Elmúlt, eltűnt, Karmel 
akkor fogadta csak be, amikor az emlék koldusgunyájá- 
ban kopogtatott be hozzá.

Magyar parasztlányok húsvéti ünneplőben.
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Szép Heléna ellopózik az alvó Menelausztól, hogy Pár ishoz siessen a megbeszélt találkára. (Jelenet Korda

Mária egyik  legújabb filmjéből.)

Most is hamar visszasülyedt ebbe a ködbe, nem tudta  to tt lépést testével, hol előtte szaladgált, hol messze mö- 
már hol jár, hová akar eljutni, csak ment a gép tudat- götte kullogott, 
talanságával és az alvajáró biztonságával. Lelke nem tar- (Folyt. Iköv.)
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