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I. 

Yáli virrasztott fölöttünk esténként és Blazsekné. Itt a szűk utcában, 
a magostestú házak spanyolfala mögött, korán jött el hozzánk az alkonyat, 
még tavasszal is. A levegő sűrűsödött, a falak árnyéka egyre nőtt, egyre szé
lesedett és nemsokára összeolvadt az estével. A sötétség is megérkezett hamar, 
lámpák égtek a lakásban, halvány, tejszínű körrel az ebédlő asztalának lapja 
fölött, a zöldhasas üvegcsillárokból régi gázharisnyák helyéről jött a világos
ság, s csakhamar kusza foltokban csillogott a menyezet, a díszes fehér gipsz
rózsák a négy sarokban és a fölfordítobt, lapos gyümölcskosarak mozdulatlan 
csendélete. Ilyenkor anyánk eltűnt a többi szobákban, apa készülődött el, a 
fehér pillangóját kötötte a háló tükre előtt és derűsen fütyörészett, ahogy 
nem is illett hozzá, komoly cigányarcához. Aztán ment már, - a vastag alko
nyatban magányos visszhanggal kocogott vele a hajtókocsi, kifelé a kerületből.
Sándor kemény patáinak hűvös zaja akkor is hallatszott még a csöndben, 
amikor eltűnt már a kocsi és apa. Ezekre a percekre anyánk is az ablakhoz 
állt, derekáig nyitotta a mély első emeleti ablakot, szótlanul kihajolt, s inkább 
fájdalommal, mint váddallesett a szűkülő utca torkába és a suhanc esti szél 
tépte gyengéd, játszó ököllel a haját. Egyedül állt ott, hátában a szoba csak; 
sötéten és hidegen. Nem gondolt semmire, és mire a táblákat bezárta, az éj
szakát is magával hozta, be hozzánk, és kintrekesztette az idegen, késői utcát, 
az éjjel szellemeit, akikhez semmi a közünk, vagy annál is kevesebb. Az asz
talra símította könyvét és tünődött fölötte, a betűk ármányos csoportjain. 

Ritkán anyánk is elment este, apának ilyenkor rossz napja volt. Nyügö
sen, reménytelen kísérlettel hívta magával, a békesség kedvéért, és akadá
lyokban reménykedett. Inkább udvariasság volt, ahogy az ebédnél kénytelen
kelletlen megszólalt : "Nem jössz a színházba ~ Jó darab megy." De úgy 
nézett rá, mintha kérné: ne gyere, udvariasság az egész, és nincs komoly 
benne. Anyánkat azonban e1futotta az öröm. Sebesen fölpattant. apa homlo
kához szaladt, arcához hajtotta vékony arcát és úgy mondta: "Ó, de jó vagy, 
Károly l" Alkonyi hétkor aztán nekiláttak, fodrászné jött, a kádhoz fűtöttek
meleg vizet és még a műhelyből is hoztak föl, kövér rocskákban, amivel a 
kenyérhez mérik a lisztet. Átfutott Siminé, bolond fürtjeivel, - és készült 
anyánk a mulatságra. Máli térdig járta le a lábát, szekrénytől mosókonyháig, 
át szembe a rőföshöz. Balog úr szalagokat válogatott előtte gyors ujjakkal: 
ezt? azt? - mutogatta, apró kopasz fejéhez illesztgetve hóbortosan, majd 
fekete vászonkabátján próbálta a hatást és elragadta mások öröme. Máli 
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pedig röpült vissza, lengtek a karján a szalagok a készülő estébe. Siminé akkor 
a barna puha haj tornyán motozott már, kényesen pattintgatta nedves ujját 
a forró, háromárkú sütővashoz,s keze szaladt is már a síma buggyán, fél kézzel 
az ejnlágot dugdosta be, s munkája nyomán fényes barázdákban futottak a 
hullámok, akár szántás után a barna dombos földeken. Anyánk lágyan, apró 
mosolyok közt sziszegve nézte, egyre jobban süppedve a ritka boldogságban, 
a sütővas szagos gőzében. - hogyan készül, alakul a haja a színházi estre, 
egy éjszakányi örömre. Néha halántékához vonta két ujját, mintha kérdezné: 
igaz ez? Valóság ez? És a tükörben, a fények játékában sugárzott alakja, 
akár víz dobálná a vakító sugarakat szerteszét, két kézzel. Apa is átjött ekkorra, 
az ajtóban megállt, a tükör mutatta csak feketén, villogva, mint a holló szár
nyait. Nem szólt, kicsit el is pirult, mintha arra gondolna, miért kell anyánkat 
itthagynia estéről-estére,magányosan, mi az, ami elragadja melló1e, homályos 
kalandokra. Később anyánk feléje fordult, egy pillanatra kutató farkasszemet 
néztek, aztán szeméremmel, leplezett szomjúsággal kérdezte: "Szép vagyok 1" 
Apa erre se szólt, megfogta a két meztelen fehér vállát puhán, a tenyerével, 
szinte magához húzta és megcsókolta, hosszan, magyarázkodás nélkül, és ez 
a csók sokáig tartott, - ők ketten tudták csak egyedül, hogy mit rejt magá
ban, milyen hasztalan örömet, milyen lopózkodó fájdalmat. Lent a fogat várt, 
nem a hajtókocsi, Jakab bácsi ült a bakon, két vastag kocsisbajsza lelógott, 
az álom felé, - és Sándor mellé Ilonkát is odafogták, az izgatott könnyű kan
cát, horpadt nemes hasával. Blazsekné a kapuban ült már, két erős konyha
széken, a földszinti rejtett ablakból, a lobogó tűzhely véres lángolása elől
kilesett Vargáné, a nyugtalan láng a falra verte elmosódó árnyékát. Anyánk 
a kocsiban ült hamarosan, a sötétkék ülés puha öblében, laza fátyol volt a 
fején, haja remekén, és fűtötten intett ki, részegségben szinte: "BIazsekné, 
aztán menjen be a gyerekhez, amíg elalszik". Jakab bácsi pattintott, az ostor 
gyöngyösen megröppent a lovak fölött, és az estében egyenetlen, egymásnak 
késve-sietve felelgető visszhangokkal elfutott a kocsi a városba. 

Ilyenkor a konyhán ettünk. Blazsekné megjelent, Máli szedte az újságo
kat és odaültek mellém a kiságyhoz. Az ablak felől a függöny súlyos árnyéka 
lapult, lentről a sötétség lépett föl vastag lábakkal, - itt bent csak anyánk 
éjjeli szekrényén égett a lámpa, a megvetett aranysárga paplan fölött. BIa
zselmé kövér testét árnyékként fölvetette hirtelen kézzel a falra, Máli gyatra 
kontya mellé. Halkan zizegtek az újságlapok és Máli olvasni kezdett, félig 
hangosan, keresve a betűk között, halkan döcögve és az álom megindult a kis
ágy fölé. Alig volt még álom : - vékony takaró csak, átsütött rajta sárgán a 
világosság, szálai közé akadt a lompos felolvasás, az ágaskodó hírek, a szavak 
ijesztő fullánkja. És az álommal együtt, kart a karban, megindult az újság is, 
híreivel ; a kishegyi gyalázatos gyilkosság, a tüzetes beszámoló hozta magával 
az asszonyfaló gyilkost, aki kék szakálban futkos pástétomaival, asszony
májas kenyérkéivel a pályaudvarokonés kiabál ugráló hangon: "itt a jó falat, itt 
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a jó falat, egy huszas darabja, tessék csak, tessék." És a fénylő májaskenyérből

fiatal parasztleányok néztek elő panaszolva, nyögdécselve az álom sűrű, ré
mült zavarában. A kiságy meg-megreccsent nyugtalanul, mélyülő rémület
ben a lidércek gyülekező sora alatt. Máli fel-felpillantott, Blazsekné óvatosan 
kérdezte felém, mint aki választ se vár: "Alszol már 1" A szövődő álom szét
oszlott hirtelen és hideg, nyirkos ébrenlétben feleltem : "Nem". Máli erre olva
sott tovább, Blazsekné néha belékötött suttogva: "Olvasd meg ezt mégegy
szer", mondta és Máli ismételt engedelmesen, kicsit csodálattal, s Blazsekné 
elindult portyázni a rejtelmek között, sóváran és telhetetlenül a bűnre. Szőtte

fonta az izgalmakat, műkedvelőn és detektív módján, és a gyilkosság száz 
szárnyra kelt és átröppent ismét a kerekedő, fenyegető álomba. 

"Gyilkosság", - mondta Máli és lapozott; "borzalmas lelet a Népliget
ben",- mondta Máli és lapozott ; "a tettes megjelent az áldozat sírjánál", 
mondta Máli és lapozott, - s az álom pókhálója befonta alattomosan, - egyre 
mélyebbre húzva a szálakat, - sűrű hálójába a szavakat. Igy jött el az éjszaka 
a kiságy fölé. Máli és Blazsekné szöszmötélőbeszéde egyre hangosodott, mintha 
a Gellérthegy barlangja felől kelt volna ki, hogy áthasítsa az éjszakát, felkeltse 
és rámszabadítsa kárálva-nógatva az alvilágot, és amikor tiz óra felé, a záruló 
kapuk dübörgő, kézről-kézre futó zajában Blazsekné újra felfigyelt, ásítva és 
unottan: "alszol már 1" - válasz se jött, ott volt az álom már, fenyegetve, 
a szoba kietlen sötétségére várakozva árnyaival, testnélküli rémeivel. "Alszik", 
- suttogta Blazsekné ; nagy teste kilépett az ágyak közül, megnyitotta kicsit 
a kinti konyhaajtót, a gyenge fényben intett át Málinak. Erre Máli is meg
mozdult, elcsavarta az éjjeli szekrényen a lámpát és követte, csoszogva, bő
papucsában. Később elhalt ez a fény is, mintha sose lett volna világos azelőtt,
és a hajnal nehezen érkezett csak meg, mintha a kabátját húznák hátulról és 
tartóztatnák még, hogy korán, alkalmatlan időben ne érkezzék. De ekkor 
anyánk és apa ott aludt már az ágyban, apa a hátán, fölvetett sötétedő állal, 
fél lába kibújt ösztövéren és karcsún a takaró fogságából, és mellette anyánk, 
a szíve boldog verésén, fél karja apa vállán, ajkán mosollyal, kicsit gazdagab
ban és sokkal szegényebben. mint azelőtt.

II. 

Ilyenkor hetekre elrabolta apa anyánkat, önző és heves szerelmébe. 
Együtt jártak éjjel és nappal, együtt voltak a házastársi ágy éjszakájában és 
szerelmükben volt valami kínos, gyötrelmes. Apa mintha maga se hitte volna 
el, gyanakodott érzéseire, nem tudta önmaga előtt, régi szokásai vádjában 
megérteni, hogy hirtelen, bolond időközökre mi hozza vissza anyánk mellé, 
akarata ellenére szinte, áradó szenvedélye örvényébe. De vitték magukkal 
kettejük érzései, és szorongva lesték, éles és tettrekész bizalmatlansággal, 
hogy mikor végződik ez az időszak, mikor fogy ki a gyors, érthetetlen érzelem, 
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amely az udvarias, savanyú meghívésból, a hitvesi kötelesség fojtó-szorító 
lelkifurdalásából pattant ki újra és újra, huzavona, ellenkezés után. Ehhez a 
szerelemhez nekünk nem volt semmi közünk. nem a mi szűleink szerették 
benne egymást olvadön. korbácsoltan és céljuk se mi voltunk, mint régen. 
Szinte külön éltek, éber szemek figyelő körén kívül és úgy tartották: mindez 
csak rájuk tartozik. 

Éjjel apa gyakran gyujtott lámpát, ügyet se vetett arra, hogy a kiságy 
felől éberen és kutatva figyelhetik, - és pillanatokig hosszan, szinte benső
űző intés parancsára nézte anyánk fehéren alvó testének csendéletét a párnák 
között, Nem látszott semmi az arcán, vágyakozás se és fájdalom se, legföljebb 
hitetlenség. Az árnyak közt halkan vert anyánk szíve és kezét gyenge fordulat
tal apa felé nyujtotta, félálomban csak, tehetetlen szorongással. Apa arra 
eloltotta a villanyt és aludtak tovább, vagy figyeltek tovább, kutató, tanács
talan érzésekkel egymás felé. 

Gyakran kimaradtak. Siminé mindennapos vendég volt esténként mordály 
kolmizó vasaival, fésülködős varázseszközeivel, és hét felé pörkölt haj, pörkölt 
papír szaga lepte be a hálót. Máli és Blazsekné úr volt fölöttünk, összeját
szottak és elhanyagoltak, szökdöstek a virrasztásból, - Blazsekné tohonyán 
és türelmetlenül, Máli csalafintán. Odasúgott néha: "rögtön itt leszek, csak 
újságért megyek", - és nem jött vissza, az álom nyugtalansága nélküle érke
zett meg. Egyik este Máli szövetséget akart kötni. Nehezen találta a szavakat, 
csak tettekre volt még esze, a szavakra kevés és hiányos: "tudja, nekem van 
egy ismerősöm, az uszályon, aGerlén. Kocsisovszky úr, ez a neve, de én Leo
nardónak hívom. Az megígérte, hogy elvisz egyszer csónakázni, ha süt a hold, 
máma pedig süt. Engedjen elmenni, úrfi, úgy-e nem fog félni? Ilyen nagy 
ember, szakálla van már és fél". Félrevonta a függönyt, kint fehér ingben állt 
az égen a hold, kövér testén rejtelmes járatokkal, különös horpadásokkal, 
egy távoli világ különe tájaival. "Nézze, milyen szépen süt." A szebába is át
vándorolt a hold, belépett az ajtó fölött a tükörbe, és halványan imbolygó 
tallérként világított akkor is, amikor Máli a függönyt összevonta már és ki
zárta az éjszakát. A kiságy felől nem jött felelet, Máli dühös volt és piros, 
eszelős vágyakkal teli. "No, ne utálatoskodjon. Mondja, hogy nem fél. No, 
egyszer elviszem magát is a Dunára, ha nem szól és elenged.." Erre már mehe
tett is, belekarolt csattanó boldogságban a kiságyba, megcsókolt és futott már 
sebesen, hogy vissza ne hívják. Fehéren égett a messzi ágyak mellett a lámpa, 
apró kör, és fölötte őrködött a tükör sötét lapján a hold, mintha a két fény 
felelgetne egymásnak, ez a benti és az a kinti, mindegyik a gyerekkor ijedt 
varázsában. 

Máli attól kezdve mindíg eljárt. Meleg tavasz volt, a hold barátságosan 
és csalogatva hívta el esténkint a vízre. Egyszer nem engedtem el, csak ha 
velem megy. Ha eljárt, másnap a víz szagával volt tele vékony haja, álmatlan 
feje, - és ezt akartam én is, ezt a kalandot és szivdobogtató kirándulást, 
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ezt az egy estére szóló rendetlen engedetlenséget : mindazt, ami kivül van há
zunkon és a kiságy éjjeleinek keserves meséin, gyötrő, emésztő tapasztalatain. 
Máli nehezen ment bele a csónakázásba : igy-úgy, Leonardó éppen nem ér rá, 
az éjszaka is nyugtalan, a hold is ime zavaros, tejes udvara van, - de aztán 
elmentünk mégis. Kézen vezetett le Máli kiskendőjében a Dunához, egy rövid 
sikátoron át és ahol a híd válik el acélos sötétséggel az éjszakától, ott álltak 
sorban a part mentén az uszályok, a halas hajók, kurta stégek köldökzsinór
jával a lépcsőkhöz ragasztva, bizonytalanul és tessék-lássék. Mintha valaki 
mondaná : itt más törvények érvényesek, a halak hazája ez, a síkos hüllőké
és az örvények halottaié. 

Leonardó rokonok közt ült egy kis padon, a varsa befedett nyílása mellett. 
Pírosan, parasztos élénkséggel viritottak mögötte az ablakokon a muskátlik, 
elkésett füst szivárgott fölfelé a sötétség eresztékjein és lágyan rezgett az uszály. 
Leonardó elénk jött, az uszály szélére, ahol a stég belemar a hajóba. Itt a parti 
fények megvilágították arcát, hirtelenszőkevonásait, erős csontjait, melyekre 
rászáradt csaknem a barna bőr a vízi napon, beesett forró szemeit, gonosz és 
gyenge pillantásukkal. Megfogott a hónom alatt, fölemelt piros harántcsíkos 
trikójához, melle kurta szőreihez, akár a töltés rozsdás és kemény égett füvé
hez. "Ez az!" Máli ingerülten bólintott, erre Leonardó egészen közel szorított 
magához, a lábam horpadt hasát érte szorosan: "Aztán nem félsz majd 1" 
És föltartott magasan, odamutatott a rokonoknak, akik szótlanul forgatták 
a háló olvasó-szemeit és egy szót se válaszoltak. Kemény, fekete dereglye csapta 
az uszály oldalát, lapos fenekén aludni és hálni is lehetett akár, orrán a háló
tartó széles négyszöge üresen reszketett a viz fölött és a holdat fogta csak zsák
mányul a folyó rezgő tükréről. Máli otthonosan tett be, védett sarokba, ő maga 
Leonardóval ült szembe, térdük. összeért, és a dereglye megindult egyszerre sebe
sen, apró hullámok hátán lefelé, egyre beljebb a Dunába, a hid alá. Lobosodva, 
dagadozva nőtt az éjszaka, megcsöndesedett az örvények mélysége, a partról 
se hallatszott semmi, csak a halottak úsztak lent, forogva-vetődvea dereglye 
alatt. Leonardó Máli fölé hajolt, Máli elfeküdt a fölfelé emelkedő fenéken. 
Leonardó még jobban föléje hajolt, a keszeg, kipróbált teste ívét vetette szinte 
föléje, s ernyedt evezőkkel, rostokolva a gyengén sodró-nógató vizen kering
tünk befelé. Kicsi szél járt laposan, néha neki-nekikerekedve, szétszórta a hold 
fénylő testét a fekete víz vastag hátán, és lassan a raktáraknál jártunk már, 
átsütött az épületek útvesztője mögül egy templom órája, tizenegy volt már 
rajta. 

Leonardó fölegyenesedett lassan, horgonyt eresztett gyakorlott kezekkel 
a megnyíló hullámok közé és fölállt. A hold a fekete vízre vetette megfeszült, 
csontbőr testének árnyékát, állt a csónak is, osont mellette a viz és csak lassan, 
játszva forgatta. Leonardó egyszerre hátrafordult, félelem volt a szemében 
meg játékosság: "Tudod, mibe akadt a horgony 1 A Kiril pátriárkába, itt 
fekszik lent, pontosan." Máli fölült zavartan. "Mi volt az 1" "Rác vontató, 
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itt süllyedt el, meg is van írva, könyvben. Régen volt, senki se szabadult. 
Lent vannak ma is, negyvenheten és kapitányuk, Bodgánovics Száva." Vissza
ült, mint aki mesét mond: fölénnyel és rettegéssel, s maga se tudta, - higgye-e, 
nem-e, amit mesél. "Olykor telihold idején előjönnek, a hajó fölszáll a viz 
színére, fénylik, mint a reves fa és Bogdánovics Száva negyvenhét emberével 
kilép a partra." Hal csapódott sikosan a horgony köteléhez, a hold előtűnt
teljes sajtkereken. élesen világító határaival a tintakék felhők közül, lent a 
horgony megfeszült és rajta álltunk a Duna középén negyvenhét rác hajós
legény és Bogdánovics Száva eleven sirj án. "Te láttad 1" "Isten mentsen 
engem attól ..." Rámeredt a folyóra, aztán gyorsan fölrántotta a macskát 
és evezni kezdett fölfelé, ár ellen, egyre jobban a baráti partnak. Visszanéz
tünk, Leonardó is akaratlanul, és ahol az előbb álltunk, a viz halalakú sávban 
mintha derengett volna, áttetszően, sejtelmea üzenettel az éjszakából, meg a 
nappalból. Pedig a hold is elrejtőzött, a csillagok is eltűntek és lámpa se volt 
sehol. Máli fázott, akiskendőjét kérte, a melle, a kívánkozása eltűnt alatta 
nyomtalanul és Leonardót is lehűtötte sajátmaga mendemondája, viszolygós 
ünneprontása, most csak sovány volt és keszeg, akár egy lecsupasztott sápadt 
hal a roston. Nemsokára kicsi fényeivel megjelent a hid lebegő sövénye, itt 
az ár is erősebb volt már, az uszályok egymásután útba kerültek. Leonardó 
azténkiemelte Málit közömbösen, engem is rátett a deszkákra, a dereglyét pe
dig odakötötte az uszály farára. Itt csak az ő fülkéjében volt már halvány, el
mosott világosság, útjelzőnek az éjszakába. Velünk jött még a stégen át, a 
számtalan lépcsőkön föl az úttestre és amikor Máli kezét fogta, suttogva, las
san engedve és visszatalálva érzékei hőségébe, éjfélt ütött a csarnok órája. 

III. 

Lent lassan zajlani kezdett a viz háta, szakállasodott a világosság és a 
mélyből növekedve, zordonul kiemelkedett hasig előbb, aztán egészen a "Kiril 
pátriárka", ódivatú árbócaival, lomhán dagadó vitorláival, az éjfél görögtüzé
ben. Mozogni kezdett a fedélzet, emberek tápászkodtak föl riasztó némaságban, 
egymásután, akár részeg álomból, sárga földarcukat a hold felé emelve és 
élükön ott járt a viz tetején, a partnak közelítve, vad szakállával, melle bozót
jában fiahalakkal, hatalmasan, az oszlás temetői fényeiben Bogdánovics 
Száva. 

Amerre mentek sárgán lángolt az éjszaka, akár tojást ütöttek volna szét, 
festő levével, a Duna fölött, és Bogdánovics Száva egyre közelebb és közelebb 
került legényeivel a városhoz. Arcukból a halál nézett elő, a koponya kemény 
vajszin váza, szeniük pincében ült, rettegéssel és borzalommal. Az uszályoknál 
hirtelen csoportokban gyülekeztek az emberek, a kopogós mellékutcák köveiről
és ijedten, mozdulatlanul verődtek egybe, rémült foltokba, fölvetett kezekkel 
a lépcsők tetején. Bomlottan nyüzsgött a rakpart, mintha népünnepély oszolna 
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szét. Az emberek ingben, kendőben, lóhalálában felvett pincér-kabátban 
lestek megzavartan a vízre, kabátjuk fecskeszárnya alól kibámult hosszú 
alsójuk, vastag-göbű kendők mögül a kurta hálóing. Máli feszesen szorított 
melléhez, "istenítélet", hajtogatta, "istenítélet". Ezek a halott rác hajósok 
az utolsó ítélet követei, az enyészeté és véres pusztulásé. Lassan a lépcsők
lábához érkeztek már, ahalas uszályok megnyiló hídján léptek föl, a vékony 
stégeken. Inkább szomorúság látszott belőlük, tanácstalan félelem, mintha 
azt mondanák : "mi vagyunk az áldozatok és nem ti, - mit féltek hát 1" 
Amikor vizesen csöpögve, szakálluk és mellük apró halainak jégesőjében,
lábuk ösztövér szárán akaszkodó hinárokkal az emberek elé léptek és a Duna 
közepéről repeső vitorlákkal, láthatatlan kormányossal, rövid szelek pórázán 
a hajó is úszni kezdett a partnak, - akár veszett kutya csapott volna közéjük 
habzó fogakkal, borzolt sörénnyel : megmozdult a rakpart, az emberek futni 
kezdtek engedetlen, nehéz lábakkal a hidak felé. Ahogy fojtó rémületben hátra
néztünk, a rác halottak egyre jöttek csak, egyre többen voltak. Arcukat ko
nokul feszítették felénk, csontjuk csillogott, agyagszin vonásaik mögöttünk 
voltak már sóhajtás-közelben, lassan mallettünk meneteltek gomolyogva és 
tülekedve, s mi nem térhettünk ki semerre, jobbra se, balra se, - a "Kiril 
pátriárka" kiontotta bőséggel, gyarapodó számmal hajósait, a másodkapi
tányt, a nyakigláb árbocmestereket és az utolsó tejfeles inasokat, tele volt 
velük a part, mindenki félelmének akadt társa. Bent a hűvös utcán futottunk 
már esztelenül, amikor mellénk is odaállt az egyik: fiatal, nyurga legény, tes
tén keményen feszült a dohányszin ruha, a széles, rozsdás öv, fején sapka 
mutatta éles vonással sötét, fénytelen haját. És az arca barna volt, vízihalott 
arc, szeme kéken világította járomcsontjait, süppedt száját, iszonyú ifjú szép
ségét, Máli rohant sebesen, a kövezet visszhangozva kattogott, a halott bő
szárú csizmáján csattogtak a szegek. 

A azobába is utánunk jött, - nem szabadulhattunk szótlan erőszakától.
Megállt akiságynál, Máli reszketve fejtette le lábamról a harisnyát, a kis 
inget, gombolós nadrágot, aztán nyakába vette a lábát lelkendezve, egymás
után csapódtak utána az ajtók a kihalt lakáson végig, mint sietős papucs a 
köveken. Itt a kiságy mély volt, a függönyök biztonságosak, és a rác is szo
morú, tűnődő. "Mitől félsz 1" - kérdezte s kezemért nyúlt ujjai puha rácsával. 
Bent a tükör lapján a hold úszott most is még, búcsúzó mozdulattal, a lámpa 
is égett. "Azért mert halott vagyok 1 Nincs azon félnivaló. Mi vagyunk a leg
szegényebbek és mi félünk a legjobban. Ki üt meg egy beteg kutyát, ki meríti 
göthös oldalába hirtelen sarkantyúját 1 Hogy bántana akkor egy halott, 
aki éppígy védtelen 1 Nekünk vannak emlékeink még, azért járunk vissza. 
Te nem emlékezhetsz halálunkra, régen volt, a hatvanas években, - gyorsan 
jött, meglepetésnek. Mind hagytunk hát itt a sietségben valamit. Én az egész 
életemet, a várakozó éveket. Húsz éves voltam, nem láttam még semmit, 
csak a dunai viharokat és a dunai napot. De ki pótolhatná mindazt 1 Egy ilyen 
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éjszaka! Mit ér ennyi évtizedért cserébe. .. Utoljára a század fordulóján 
jártunk fönt. Egész hajnalig hiába kerestem valakit, aki meghallgatna, valakit, 
aki maga sem élt még semmit, aki tapasztalatlan és jóindulatú. Most, annyi 
várakozás után, rájöttern boldogtalanságom ízére, - ha elmondom, köny
nyebb leszek és nem vállalkozom még egyszer ilyen kalandra. Azt mondom 
hát neked: - ne kívánj tapasztalatokat, fogadd a világot ártatlannak és 
jóakaratúnak, szépnek és bíztatónak, főleg pedig fogadd értelmesnek, célszerű
nek, vagyis pontosan olyannak, amilyen sohasem volt még. Járj szűzen és 
tapasztalások nélkül, akkor boldog leszel. Boldog 1 - talán túlzok. De nyu
godt mindenesetre. Óvakodj ezért a tapasztalatoktól, az okosságtól, az isme
retlen kutaktól. Az egyik csalárd áprilisi idő, a másik fölösleges, a harmadik 
okvetlenül mérgezett. Ez az én üzenetem neked, ez Prokóp Miletics üzenete 
a túlvilágról és a víz alól. Élj vele határozottan és férfiasan, bár alig hiszem, 
hogy követed majd tanításom. Később jössz majd rá, hogy hallgatnod kellett 
volna szavamra. De akkor az én nyugalmam előtt már mindegy. No, jó éjsza
kát, aludj csak." Mosolygott, a villanyhoz lépett és ahogy kifelé indult, mezte
len fogain megvillant még a hold. De az is indulóban volt már és kint, a Duna 
felől is eloszlott lassan a sárga, éji fény, mintha a reggel vitte volna el ezt is, az 
éjszakával együtt. És ekkor már jó volt elaludni. Az első hajnallal aztán a 
"Kiril pártiárka" is visszatért a halak közé, a vízfenék ráncos homokjára és 
süppedve, egyre mélyebbre ásva magát készült újabb telelésre, hosszú időre,
a háborítatlan meder védelmében. Prokóp Miletics üzenete csak az álomba 
tért vissza később, gyengéd erőszakkal, nyugtalanítva, mintha előkészíteni
akarna a várakozó időre, társaként apa és anyánk intelmeinek. Tanácsa vé
szes volt és meggondolkoztató és biztosan nem az első tanács, amely hiába, 
értelmetlen órában jött. Szép szavak csak, semmi más, s mindössze egy kevés
sel több csak: - Prokóp Miletics vértanúságával. De ki emlékezne a vérta
núkra az élők mellett 1 

(Folytatása következik.) 
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