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Nem volt más kisérője, csak a sötét éjszaka. Feketében volt az is, ahogy illik,
ha valakit utolsó útjára kisérnek.

Tanuja sem volt más, csak a csillagok. Rendőr messze se látszott s azt
a tolakodó férfit is sikerült leráznia, aki darabig hozzászegődött.

Aki meg majd a gyászéneket mormolja felette egyhangúan: a nagy
víz a lábainál susogott.

Még nem tette a lábát egyik lépcsőre sem, megállt kicsit a rakodóparton
s mellre szorított kézzel bámult lefelé, a vízre.

A víz meg beszélt hozzá. Nekiütődött a kőpartnak, így tett: loccs
toccs - azt jelentette ez: gyere már! Egyik-másik hullám a harmadik lép
csőig szaladt türelmetlenül.

- Most, ha ott ülnék, már nedves lenne a lábam - gondolta.
S nem is tudta, az első lépcsőre hágott. Rálépett, aztán csak megindult

lefelé. Húzza a víz - mondta volna valaki.
Egy-kettő, egy-kettő - így tette a lábát a fokokra, egyiket a másik

után, lassan. Négy, vagy öt lépcsőnyire volt csak a víztől, akkor megállt.
Leereszkedett, leült a hideg kőre. Két karját a térdének támasztotta s fejét
a tenyerébe ejtve, bámult lefelé.

- Hát ez lesz a sírom - gondolta s hangja megereszkedett. Könny
könny után csurrant a kezére, lepergett az ujjai között, rá a kőre, a kőről

felnyalták a hullámok. Igy szaporította a Dunát. Az meg nyulkált utána.
Ott háborgott előtte s mohó ujjaival olykor a lábát simogatta. Csakugyan
vizes lett már a harisnyája.

- Lesz ez még vizesebb is - gondolta búsan s készülődni kezdett.
Köpenyét, kalapját levetette, aztán pár fokkal feljebb elhelyezte a lépcsőkön.

El ne vigye a víz idő előtt. Ámbár - az se baj. Mindegy, adjuk meg a módját
mégis. Ha már így szokás. Az ujságból tudja, hogy mind így csinálják a jelöl
tek. Lám - jelöltek - így beszélt már magamagáról. A retikült is kitette a
lépcsőre. Abban lapult a cédula a rendőrségnek. A cédula, amin megírta az
okot, mindent. Hadd tudja meg a világ. Beteszik őt is az ujságba. Aztán már
úgyse emlegetik soha többé. Se Flórián néni, a lakásadója, se az üzletben s a
vendégek se. Senki ...

Felzokodott. Még lejebb ejtette a fejét. Ugyan mit siratott már, ha
egyszer halni készült. Márpedig hangosan sírt, bele az éjszakába.

De mert semmi se tart örökké, se élet, se halál, se szerelem s minden úgy
fut, rohan és tűnik, mint a víz odalenn, hullám-hullám után - a sírása is
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elállt egyszer. Tenyerével mázolta szét a könnyeket. Ernyedt volt ahhoz,
hogya retikülig nyujtsa a kezét zsebkendőért ; minek? - mikor összerezzent.
Valahogy az volt az érzése, nézik. Félénken oldalt fordította a fejét.

Nem nézte pedig senki. Mert az az ütődött kis öreg, aki az imént még
sehol se volt, aztán most egyszerre csak ott ült a lépcsőn, nem messze tőle,

rá se hederített. Térdére könykölt az is s a vizet bámulta.
Visszafordította a fejét. Kicsit megvonta a vállát.

- Mi közöm hozzá - gondolta. - Ha bántani akar, legfeljebb beugrom
a vízbe. Úgyis odaszántam magam. Menne már. Hogy én is kezdhetném. Még
utóbb - képes - fellármázná a környéket.

Homályosan úgy rémlett, kapni szoktak az ilyenek valamit. Valami
díjat, életmentésért, ilyesmit. Mintha olvasott is volna erről egyszer az ujság
ban. Valami öreg halász lehet, facérkodik nyilván, aztán ilyenkor lesi a jelöl
teket.

Csakhogy az öreg semmi hajlandóságot se mutatott arra, hogy tovább
álljon. Nem az. Meg is szólalt egyszer, csöndesen, csak úgy maga elé:

- Szép a víz ilyenkor ... Csakugyan ... Szép, Maga is a vizet nézi?
Nem felelt neki. Minek? Mi közük egymáshoz.
Az öreg - már úgylátszik, olyan volt, nem sértődött meg - tovább

diskurált.
- Szokok én ilyenkor idegyönni... Sokszor... Vizet nézni, meg

beszélgetni . . .
Hát csak beszélgessen, ha akar. Ű ugyan nem szól hozzá.
- Mert mindég akad valaki ... Többnyire akad, akivel el lehet beszél-

getni ... Hát azér gyövök én ide. Mert itt jó rnély a víz.
Már az igaz, nem sok összefüggés volt a szavában.
Bütykös ujjával hátrafelé bökött.
- Az a magáé?
Önkéntelenül arra fordította a fejét.
- Igen - mondta halkan s nem is tudta, hogy felel, ni csak. Az se érin

tette különösebben, hogy az öreg kinyujtotta a karját s kézbevette a retikült.
Nem az övé az már úgyse. Mindenkié, Akárkié, aki megtalálja. Ügyetlen ujjá
val kinyitotta, aztán csak hozzálátott, számbavette a tartalmát. Ű meg nézte.
Csak nézte.

- Tükör - motyogott az öreg s bólintott, ahogy legelébb is a kis kerek
tükör akadt a kezébe. - Tükör. Az. Persze.

Tovább matatott.
- Emitt meg a cédula - újabb bólintás - a cédula, bizonyosan.

A rendőrségnek. No, ezt mármost átadhatja maga is. Személyesen.
Csak hallgatta. Mit motyog ez itt össze-vissza?
Valamit felmutatott most. Csillogó, lapos rudacska volt.
- Emmeg micsoda?
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- Ruzs - lehelte s nem tudta, miért pirul el. Aztán hirtelen dühös
lett magára azért a kis, észrevétlen mosolyért, ami - pillanatra csak - a
szájaszélére ült.

- Pirosító; tudom már - bólogatott az öreg. - Az. Emmán pirosító,
biztos. Másnak is volt ilyen, onnan tudom.

De még az erszényt is kinyitotta. Hanem akkor ugyancsak elcsodálko-
zott. A lányra csodálkozott.

- Ebbe meg péz van! - mondotta - péz ! Az, hát. Forinthusz, éppen!
- Pengőhusz fillér - javította ki a lány.
- Mindegy az - legyintett az öreg. - Nékam csak forinthúsz. De

hiszen magának sok pénze van, mért akar meghalni?
- Sok pénzem? - most a lány legyintett. - Ez az egész vagyonom,

tudja meg.
- C, c - hümmögött az öreg. - Mindet odaadta neki?
- Ha egyszer kérte - nézett el a lány messzire s égett az arca. - Neki

se volt ...
Hogyhogy jutott idáig? Hogy így bevall mindent? Nahát ...
- Ebbül itt - csörgette a tenyerén a pénzt megint csak - én majd

három hétig urasan megélnék. De ha muszáj, elélhetnék belüle akár két
hónapig is. Nem mondom, szűkösen, de elélnék. Nem hiszi?

- Hogyan? - most meg a lány csodálkozott.
- Én így: karaj kenyér, az két krajcár.
- Két fillér - javította ki megint a lány. - Fillérben számolunk

mostan. \
- Legyen fillér - egyezett bele az öreg. - Szóval: karaj kenyér 

két fillér. Ha urasan akarok élni, három karajt pusztítanék egy nap, az,
úgy-e, hat fillér. Hat fillérjével meg egy nap hijján három hétre vóna ele
gendő nékem ez a péz ...

- Igy igen - de azért furcsállotta a lány.
- No lássa. Ha meg éppen, hogy csak ehetnék, egy karajt naponta,

akkor meg két hónapig szolgálna engem ez a péz. Két hónapig. Addig meg
csak akadna valami kereset. Valaminő csak akadna. Egészen bizonyosan.
Magának mióta nincs állása?

Lehajtotta a fejét.
- Tegnap óta ...
- Tennap óta? - szörnyűködött. - Tennap óta? Azt' máris a vízre

gondolt? Nemhogy állás után nézett volna?
S olyan rosszalólag csóválta a fejét, úgy csóválta bizony, akárha pap

lett volna a gyóntatószékben.
S a lány is éppen úgy szégyelte magát előtte, mint a pap előtt, a templom

ban. Ugyan rég járt ott is, de már mindegy. Különös nagyon, hogy így volt,
de ez már így volt.
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- Megesett tőle? - faggatta tovább az öreg.
- Nem - sietett a felelettel s az öreg tudta, hogy igazat szól.
- Még szerencse - bólogatott. - Az, szerencse. Mer akkor gyilkosság

is lett vóna a dologbul, nemcsak öngyilkosság. Egy bűn helyett két nagy bűn.

Kis csend után megint csak faggatni kezdte:
- Senkije sincs? Senkije a kerek világon?
- Senkin nekem - sóhajtott a lány. - Senkim. Egy árva kanári-

madaram, az igaz.
- Magának még egy madara is van? Egy kanárija? Tán neve is van?

Hogy hívják?
- Matyi - suttogta s megint kibuggyant a könny a szeméből.

- Matyi; lám, Matyi - bólogat az öreg. - Hát aztán, magot hagyott-e
nekije? Kendermagot? Meg vizet? Ki ad néki vizet már ezután? Arra nem
gondolt, hogy főfordul a Matyi?

- Már én arról se tehetek - sóhajtotta a lány.
- Dehogy nem tehet ! Már hogyne tehetne ! Magára volt bízva az az

árva pára! Maga felelős érte! Még van valakije, akiért felelős, hogy mehet
neki a víznek, he? Mi? Hát nem szerette?

- De nagyon szerettem - sírt fel a lány. - Éppen azért szerettem,
mert senkim se volt. Este, ha hazajöttem az üzletből. kiengedtem a kalická
ból. Akkor rendesen a vállamra szállt, megcsipte az arcomat ...

- No - mondta kurtán az öreg - itt a keszkenő. Törölje meg a sze
mét, aztán gyerünk.
. Úgy lett, ahogy mondták. De valami álomban. Mintha álomban csele-

kedett volna.
Már a kalapot is feltette, karjára vette a köpenyt is s kézbe a táskát,

mikor végre megkérdezte :
- S hát maga? Kicsoda maga?
- Én? - nevetett az öreg. - Halász vagyok. Halász vagyok, bizony.

Az. Péter, a halász.
- És miért cselekszi ezt - kérdezte csak, hogy kérdjen valamit, ahogy

megindultak egymásmellett s egyre följebb hágtak a lépcsőn.

- Parancsba kaptam - mosolygott az öreg. - Régen parancsba kap
tam én, hogy ezt cselekedjem.

- Amott a dunai őrség - mutatott előrefelé, ahol- jó messze még-·
lámpavilág imbolygott az éjszakában.

- Aha - mondta a lány. - Értem. Ilyenkor maga biztosan kap valamit.
- Nem azér teszem. Nem mintha kapnék. Ámbár a kapitány úr jól

ösmer engem.
- Ki az a kapitány?
- Hát a parancsnok. Viszem én neki a lelkeket, sorba.
Mentek, mendegéltek. Lassan elfogyott a szó is köztük. Abba az irányba
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mentek, amerre a víz ment. Sötétkéken sustorgott a mélyben. Most is nézte
még néha, de már nem érzett se bánatot, se vágyakozást. Úgy járt vele, mint
a régi kedvessel, akiből kiábrándult az ember. Nézte, nézte a vizet és nem
érzett semmit.

Csak botorká1t a parton, mintha álmában tenné. S most már a vizi őrség

piros lámpása húzta, vonzotta magához, mint a hold a holdkórost.
Odaértek. Az öreg csodálatosan ünnepélyes mozdulattal mutatott az

ajtóra.
- Lépjen be. Tessék.
Most kelt fel a hold? Vagy már előbb is sütött?
Különös, különös fényköpenybe öltöztette az öreg halászt. Most ismerős

nek tetszett az arca is. Ugyan hol találkozott vele? Hol is látta már?
Van néha ilyen megmagyarázhatatlan érzés: neki például képre vagy

szoborra kellett gondolilia most. De hogy miért?
Kábultan esett be az ajtón. A sötétből a világosságba.
Odabenn józan villanyfény fogadta.
Kérdezték, mit óhajt, noha sejtették, hisz zilált volt kissé, de amúgy

nyugodtnak látszott.
Lehajtotta a fejét, szégyenlősen s a háta mögé mutatott.
- Majd az öreg - gondolta. - Majd az elmond mindent.
Csodálkozva tekintettek rá. A háta mögött nem állt senki.
- De hiszen , de hiszen ... - dadogta - az öreg halász hozott

idáig ... Péter, Aki , aki a lelkeket halássza ... Ű mondta Hiszen
a kapitány úr is ismeri Sok lelket hozott már ide ... Mondta .

Az egyenruhás úr a fejét rázta.
- Nem ismerek semmiféle Pétert. Semmiféle halász. És nem vagyok

kapitány, csak fogalmazó.
Majd szelíden felemelte az előtte álló állát, hogy jobban a szemébe néz

hessen.
-- Ne is törjük most a fejünket azon, hogy hogy is került maga ide.

Az a fő, hogy itt van. Mi a terve most?
- Hazamegyek - felelte a lány.
- Ne értesítsük a hozzátartozóit?
Hevesen rázta a fejét.
- Vagy nincs senkije?
- De igen.
Az már nem tartozott a hivatalos emberekre, hogy egy árva kis madár

képével csalogatták vissza a partról.
Megfordult és lassan kiment az éjszakába, ahol fehéren és szelíden vilá

gított a hold.
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