
ARADI ZSOLT:

A BETEGSÉG
A kis villalakás három szobájából, bármelyik ablakon keresztül
nézett szét a világba, csodálatos dolgokat látott. Az ebédlő két ab-
laka a kertre és az utcára nyílott s már ez elég lett volna, hogy
izgalommal töltse el a .kisíiú szívét. A kert még szelíd volt, a ku
tyától sem félt, az öntözőcső barátai közé tartozott s ha a virágokat
látta, akkor földerült, mert mindig anyjára kellett gondolnia, ki
távol volt és kilátástalannak tűnt, hogy hamarosan érte jöjjön. Ve
a drótfonatú kerítésen túl ott hömpölygött már a világ. Az utca
poros volt, nem öntözték. A piszok is izgatta, de a ház másik olda
lán eléje táruló képtől már egyenesen félnie kellett. Három ház
vésődött innen élesen a lelkébe, három igen furcsa építmény. Bal
felé a sarkon egy iskola állott. Először úgy volt, hogy ide fogják
adni az első osztályba, azonban szeptemberre kidobták a padokat,
az íróasztalokat és a fogas okat s a nagy társzekerek vaságyakat,
párnákat, kötszereket és vattát hoztak, azután naponta állt meg a
ház előtt a mentőkocsi. Katonai kórház lett. 1914 októbere volt.
A bécsi iskolák egy részét ígyalakították át. Az ablakból időnként

lábadozó katonák, vagy sápadt, fájdalmas arcok néztek ki. Amíg
sütött a nap, jókedvűek voltak, de azután némelyek fenyegetőztek

is. Ha lent az utcán elhaladt egy jobban öltözött asszony, rákiáltot
tak, míg az ápolónő hirtelen be nem csukta az ablakot. A férfiak
tól cigarettát kértek. Ha pedig kisgyereket láttak, elkezdtek sírni.
A kisfiúk nem értették, hogy mit beszélnek ezek, mert egyik sem
szélott németül. A monarchia összes nemzetiségel összekeveredtek
ebben a kórházban. Voltak közöttük magyárok is, s amióta Hanzí
barátságosan válaszolt, naponként válogatott káromkodásokkal
édesgették az ablakhoz. A hazai föld így ütött vissza bennük.

A gyermeknek furcsa volt az iskolából lett kórház s bár nem
riadt meg semmitől, összehasonlította gondolatban ezt az iskolát a
szomszéd utca elemijével. meg Miala tanító úrral, aki még alig
volt húsz éves. S az összehasonlításból fájdalmas ráeszmélés lett;
itt valami szörnyű dolog történt, s ettől kezdve a kórháziskolát be
vonta egy fekete fátyol.

A másik ház alacsony, földszintes viskó volt és félkör alakú
kiskapuja ritkán nyílott meg. A legtöbb legenda a környéken eh
hez a házhoz fűződött. A csatornatisztító lakott itt kilenc gyerme
kével, akik a belső udvaron játszottak s a környéken az úri gye
rekeknek tilos volt szóbaállníok velük, ha véletlenül kibújtak az
utcára. Azt rnesélték, hogy a csatornatisztító nem is szegény em
ber, hogy gyémántos brosstűket, platinát és ezüstöt talált már
igen sokszor, veszélyes munkája közben, ezeket a tárgyakat azon
ban nem szolgáltatta be és titkos vagyonát valahol Csehországban
őrzi. A csatornatisztító pupos volt, így nem kellett bevonulnia. Ez
a legendák titokzatosságát mégjobban növelte. A kisfiú néha,
amint az iskolából hazatért, órák hosszat elálldogalt az ablak előtt

és nézte az alacsony, pupos házat, ahol a pupos ember lakott. Né
ha észrevette, hogyaszembenlévő ablakból szinte feléje pislog
egy-egy élénk szempár. Azok a gyermekek is a rács mögött éltek,
nem lehetett tudni, miért zárta el őket az apjuk? Talán félt, ha
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találkoznak a másik világgal, az urakkal, akiknek nem kell a csa
tornába járni, csalódni fognak, s jobb ha megmaradnak a maguk
viskójában és lelkük hozzáidomul a szűk falakhoz és ameséhez,
amit a csatornatisztító a mélyből magával hozott.

Az alacsony ház mögött kisebb telek, azután egy nagy udvar
következett, majd egy hatalmas bérház. Ez a ház tulajdonképpen a
szomszéd párhuzamos utcában állott, de mégis idetartozott, abba a
sorba, ahol az iskolából lett kórház, a csatornatisztító viskója és a
többi épület várakozott. A harmadik emeleten, amint beállt az al
konyat, kigyulladt egy vöröses-lila fény. Ez a fény később hosszú
időn keresztül végigkísérte életén a kisfiút, bár nagysokára tudta
csak meg, hogy miért ég ott a lámpa. Szaléziánus Páterek iskolája
és menhelye volt ez a bérház. Vad bécsi proletárgyerekek és ki
csit mulya alsóausztríai, karinthiai parasztfiúk töltötték meg, akik
féktelen ordítozast csaptak mindennap kétszer, amikor kieresztet
ték őket az udvarra, Ilyenkor mindig labdáztak, s egy-két páter is
közöttük állt. Ha valaki a palánkok miatt nem látta volna, hogy
mí történik az udvaron, azt hihette volna, hogya bécsi népnek
nem tetszik a háború és a III. kerület veszedelmesebb lakosai el-
kezdték a forradalmat. .

Pedig erről szó sem volt. Bécsnek ebben az időben még tet
szett a háború. Hanzí is érezte ezt, bár homályos sejtelmek már
akkor kezdték gyötörni, amikor odahaza nagyanyjánál, a magyar
országi kisvárosban látta a menetszázadot s a katonavonatot. Nem
tudta, hogy mí történik körülötte, de emlékezett, hogy egy-két hó
nappal ezelőtt míesoda tömeg hullámzott a házuk előtt. Mindig így
mondotta: házuk, pedig ő csak vendég volt ebben a házban, nagy
bátyjánál és a villa sem azoké volt, hanem egy öreg úré volt, aki
két magas fiatalember fiával, lányával és annak férjével ugyan
csak ottlakott. Ez az öreg úr Csehországböl, Leitmeritzből szárma
zott és úgylátszik rokona lehetett nagybátyjának. A császári ura
dalmokon töltött be egykor valamilyen magas tisztséget, nyuga
lomba vonult és lassanként megkeseredett. Ebben a keserűségben

legnagyobb része feleségének volt, aki válogatott módon kínozta
az öregembert. Takarékosság címén talán sokszor még enni sem
adott neki. Fiai nem tudták ezt, az öreg pedig nem szólt, mert
féltette feleségét és a maga férfiúi büszkeségét. Ez az öreg úr is
szerette Hanzit és beszélgetett is vele néha németül. Akisfiút
ugyanis német szóra adták Bécsbe, mert írni, olvasni, számolni
már tudott, s így a legjobb megoldásnak a magyarországi kisváros
tanácsadói szerint az mutatkozott, ha odakerül a sok bécsi rokon
közül az egyikhez, s beiratják egy német elemi iskola első osztá
lyába. Hanzinak ez a megoldás nagyon tetszett. Az iskoláról sose
volt jó véleménye, s amikor beszélni kezdtek róla, a gyomra és a
szíve táján nyomasztó érzés fogta el, a szabadságát féltette és azt,
hogy elszakítják az anyjától. Egyszer-kétszer azelőtt is bevitték
már az iskolába, hogy "szoktassák". Akkor megütötte orrát az ola
jozott padló, az elkorhadt padok és a sok különböző kisgyermek
testének szaga és Hanzí valóságos undort kapott, hogy neki is be
kelljen állnia ebbe a seregbe. Odakint napfényben ragyogott az
utca, sétálhatott, ugrálhatott, s életének csak egy szomorúsága volt,
hogy sokat kellett várnia anyjára, de annál nagyobb volt mindíg
az öröm, amikor hazaérkezett a munkából. Most, hogy Bécsbe ad
ták, fájt a távozás, de az iskola rabaágát enyhítette, hogy új vi
dékre került. Szabadnak érezte magát és bátornak. Egy alkalom-
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mal (már a német iskolában) a szelid, szőke, fehérarcú Miala ta
nító úr mindenkit felszólított, hogy mondja el, mit tud a háború
ról. Szeptember végén történt ez és a gyerekek összevissza fecseg
tek. Azután odaért őhozzá is és Hanzí bátran, nem félve attól,
hogy göröngyös németségéért az Erdbergstrasse kis proletárjai ki
nevetik, elmondotta az érzéseit.

"Egy héttel ezelőtt este lehívták a bácsimat Scholcz úrékhoz
a telefonhoz. A bácsimnak éppen aznap kellett jelentkeznie a ka
szárnyában, de még este otthon volt. Sápadtan jött vissza és egy
félóra múlva megérkezett két nővére, Hedwig néni és Paula néni.
Mi az unokaöcsémmel. Pístával a sarokban voltunk, ő még nem
járt iskolába és azt láttuk, hogy a két néni a Tantival együtt na
gyon sír. Valami olyasvalamiről volt szó, hogy Sándor bácsit
agyonlőtték."

Hanzi ezután leült és nagyon kedvesen mcsolygott. Miala ta
nító úr pedig nemsokára felkereste a villát és az asztalon ott látott
egy gyászjelentést. A gyászjelentésben ez állt: Alexander von
Wahl, elsőosztályú követségi titkár, 1914 szeptember lO-én hősi
halált halt.

Miala tanító úr még azt is megtudta ebből, hogy Alexander
von Wahl egy Hohenzollern herceg titkára volt és később rájött
arra is, hogy Alexander von Wahlnak nem kellett volna még be
vonulnia s a fiatal tanító szívében meleg érzés fakadt föl a másik

. fiatalember ránt, akit nem is ismert. Az iskolában mégegyszer
felszólította Hanzit és a gyermek előtt elmondotta neki, hogy ki
volt az, aki meghalt.

Igen: tömegek hullámoztak a házuk előtt. Mindenki énekelt,
sárga-fekete, fekete-fehér-piros zászlókat lengettek és mindenki
énekelt. Katonazenekarok járták be a kis mellékutcákat is. A szűk

odukból sohasem látott alakok jöttek elő. Mindenki ordított és ő

csak annyit értett, amennyit a zene mesélt neki. A Gotterhaltet is
merte, tetszett neki és minduntalan ennek dallamai robbantak ki
és hatalmas Hoch Salvék dörögtek a házak között. Mikor a tömeg
már lassan elvonult, a két gyermeket a nagynéni levitte az utcára
és a villamossal bementek a Ringre. Ott éppen akkor kezdődött

egy újabb felvonulás, mely magával ragadta őket a Burg felé. Az
nap volt ez, amikor kitört a háború. Férfiak, nők, gyermekek, kom
lisok és szekerek sodródtak a tömegben, de Hanzi emlékezetében
csak egy maradt meg. Közel álltak a Burg épületéhez és nagynénje
izgalomtól remegő hangon mutatott fel hirtelen egyablakba és azt
mondotta, hogy ott áll a császár.

Hanzi emlékei azóta is megmaradtak erről az arcról, a császár
arcáról és nem keverte össze őket fényképekkel, rajzokkal, melye
ket attól kezdve látott. Hiába olvasott könyveket, történelmi mun
kákat, életrajzokat erről az emberről, aki ott állt; - neki mindig
az a különös sápadt arc maradt, a messzíségbe révedő szemekkel,
teljesen mosolytalanul s úgy tűnt, hogy az az alak mintha maga az
Isten lett volna. Az Istenről még megfogható képzetel nem voltak.
Nem is tanult Róla, csak imádkozott hozzá. A tömeg azonban,
mely végtelennek látszott és elfoglalta a Ring minden szögletét, az
ablakokat, a háztetőket, mintha még a levegőben is fekete ember
testek lógtak volna és napernyős asszonyok, úgy bámulta ezt a sá
padt arcot a Burg egyik ablaküvege mögött, mint az Istent. Hanzi
már ekkor hitt Istenben, aki atya volt. Tudta, hogy imádkozni kell
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hozzá, arra is emlékezett, hogy anyja és mindazok, akiket közelről

ismert, mindig az Istenhez fordultak. A szive táj án jót és meleget
érzett, ha ilyesmiről hallott. És valahogyan olyan természetesnek
tűnt a hasonlóság az ablakban álló férfi arca, az óriási tömeg és
az Isten között.

A császár aztán eltávozott az ablakból és Hanzi csak sok év
múltán emlékezett ismét vissza erre az alakra. Földöntúli volt.

*
Frici bácsi aztán elment s már régóta nem volt otthon s csak

távoli levelezőlapok jöttek tőle, Volhíniából. Edus néha kézenfogta
Hanzit, de ez nem pötolta a két nagy férfi távollétét. Franci is el
ment és az öreg leitmeritzi nagyon csendesen üldögélt a kis kert
szaletlijében, maga elé bámult s nem törődött vele, ha a felesége
veszekedett is. Hanzi lassanként mind nyugtalanabbá vált. Az is
kola már nem ízlett annyira, néha meg szinte félve bandukolt át
az üres telken, szemező esőben az Erdbergstrasse felé.

Valami nem volt rendjén.
A mamától ugyan rendre jöttek a levelek s Hanzínak minden

egyes alkalommal könnyes lett a szeme és amikor a mama tortát
vagy süteményt küldött, nagyon lassan ette meg kis asztalkáján az
eléjetolt darabot. A szája egy kissé ferdén állt, mert közben arra
gondolt, hogya mama mégsincs itt.

Béesre lassan nehéz idők virradtak. Málr akkor kezdett el-el
fogyni az élelmiszer s egy napon Erzsike néni mosolyogva, de egy
kicsit zavartan tálalta fel a kukorícatisztból készült pudingot. Más
nap aztán ismét volt fínom tészta. Diós és mákos is egyszerre,
mert a határszéli városkáböl, ahol a mama lakott, megérkezett a
csomag és Hanzi számára is a levél. A csomagban liszt volt, sok
gyümölcs, seölö, alma, zsír és egyszer-egyszer hús is jött.

*
Egyik nap uzsonnára mentek Frici bácsi anyjához, Pista nagy

marnájához. Sokat kellett villamosozni, amíg elérkeztek a város
másik végébe, de a két gyereknek megérte a mulatság mindig.
Most azonban az öregasszonyt nem találták sírva, mint azelőtt, mí
óta fia Alexander meghalt. Egyideig állandóan templomba járt,
vagy Bécsben élő leányaihoz meg a menyéhez ment és csak a fiá
ról beszélt, akiről azt mondotta, hogy rövid időn belül külügymi
nisater lett volna. Nem is volt talán lehetetlen, amit az öregasszony
állított. Most a nagymama fagyos mosollyal fogadta őket. Arca
még szikárabb lett, mint azelőtt, kezei csontvázszerűnek látszottak,
az uzsonna kellemetlen légkörben telt el. Nála mindig volt kuglóf,
még a legnehezebb időkben is, mert ő is kapott a szomszéd ország
ból élelmiszert.

A gyermekek egyszerre csak arra lettek fígyelmesek, hogy az
öregasszony keze ökölbeszorul, feláll és fenyegetőzik. Erzsike
néni rémülten nézte. Nem mert rászölni. Az átkozódás csak rövid
ideig tartott, s a nagymama ismét leült, gyors, de halk beszélge
tésbe fogott menyével. Aztán ismét összeszorította fogát és a má
sik keze szorult ökölbe fenyegetésre. A szeme villámlott, arca ki
pirult s aztán tehetetlenül zokogva esett vissza egy karosszékbe.

A gyerekek megérezték, hogy itt valami történt. összebujtak s
a félelemtől nem mertek szólni. Az öregasszony most az ég felé fe
nyegetőzött és az Istent emlegette, aki elvette csodálatos fiát.
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Ez időtől kezdve többször jártak a nagymamához, de a gyere
keket a cseléd hamar elvitte sétálni, vagy hazarohant velük. Két
szer az utcán mentek az öregasszonnyal s amikor templomok elé
értek, ott is megállt és fenyegetőzött. A járókelők nem széltak rá,
s amikor egy ízben egy szelídebb asszony utánuk jött és megkér
dezte, miért teszi ezt, a nagymama gőgösen felelt:

- Elvette a fiamat. Értelmetlenül.
Ez volt az utolsó eset, hogy a gyerekeket anagymamával

egyedül engedték az utcára. Ezentúl ő jött hozzájuk s a fiúk most
már vágyakoztak a kis, nagyon régi bútorokkal tele rakott lakás
iránt, amelynek minden darabja Nürnbergről beszélt.

•
Karácsonykor nagy esemény történt. Az öreg leitmeritzi egy

délelőtt kopogtatás nélkül jött be a lakásba. öt nem izgatta, hogy
bárki megsértődhet ezért, vagy a családnak kellemetlen lehet. A
maga érdekéről volt szé, amint már az első mondatböl kiderült és
így csak önmagát nézte. Alacsony termete ilyenkor nekifeszült,
kis bajusza kackiásabb lett s nem nézett senkire. Kikeresett ma
gának a falon egy pontot és azt vizsgálta. Az erek az arcán kékek
voltak.

- Nézze kedves Erzsike, -szólott - a maga ura úgy sincs
itthon. Hogy míkor jön meg, azt igazán nem tudhatja. Sőt az is
lehet, hogy fogságba került.

Erzsike azonban nem volt olyan asszony, akit ilyesmi meg
Ijesztett volna. Összeszorított fogakkal védte mindig a család ér
dekét (öt évig várt az urára, amíg megesküdhettek), most is át
látta, hogy az öreg mít kívánhat. Hidegen felelt:

- Ezt, kérem, előre nem jósolhatja meg senki. Lehet, hogy
ott marad, lehet, hogy fogságba esik. De holnap reggel épp úgy
beállíthat.

Az öreget nem lepte meg a válasz, szeme tovább is a falon
maradt és előre elhatározott beszédének sineiböl nem hagyta ma
gát eltéríteni. Mintha nem is hallotta volna az asszony válaszát,
folytatta:

- A fiam, Edus, mint tudja megházasodott, csak éppen a
háború akadályozza még, rövid ideig, hogy idehaza legyen. Ne
künk arra a negyedik szobára, amely a Duna felé, a Wiener Mol
kerei felé néz, szükségünk van, mégpedig azonnal. Nekem meg a
feleségemnek a három szoba kell, viszont a fiatalasszonynak is
szüksége van kettőre. Maga meg egyedül van a két kisgyerekkel
si a negyedik szobét nyugodtan odaadhatja. Már holnaputánra ide
rendeltem a kőműveseket és a két ajtót belalazzák.

Erzsíke arcán sem 'rándult meg egyetlen izom sem.
- És mít szól hozzá, ha a szobát nem adom? Magának, mint

Pista keresztapjának. tudnia kellene, hogya két gyerek nagyon
nélkülözné a gyerekszobát, a hálószobából nem csinálhatok ebéd..
lőt, s ha a férjem hazajön, neki szüksége van egy helyiségre, ahol
nyugodtan elvonulhat. A diákok dolgozatait kijavítani, nem cse
kélység, aztán tudja, hogy Frici milyen ideges.

Az öreg többé nem vitakosott. .
- Egyszóval holnapután reggel küldöm a kőműveseket, ne

haragudjon, hogy zavartam. Grüss Gott! Auf Wiedersehn.
Az asszonynak igaza volt. Másnap reggel "megjött" Fritzi

bácsi. De nem úgy, ahogy várták. A sanktpölteni kórházból telefo-
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náltak, hogy Friedrich von Wahl tüzérhadnagyot a wolhiniai harc
térről idegsokkal a kórházba beszállították. December 22-ike volt.
A gyermekek nem értették, mit jelent ez a szó s csak azt látták,
hogy Erzsike néni sír. Megint összegyűlt az egész rokonság, épp
úgy, mint Alexander von Wahl halálánál, csakhogy akkor az öz
vegyasszonyt vigasztalták, most pedig mindenki a feleségét. A
nagymamát nem lehetett kihozni sodrából. (j már kemény volt.
Fenyegetésétől, átkozódásától. tele volt a szeba. Ki akarta dobálni
az összes imakönyveket, rózsafűzéreket és szentképeket a lakás
ból. Kijelentette, hogy ezt a fiát nem engedi át az Istennek. Dél
után már el is utazott Sankt Pöltenbe, nem engedte, hogy a fiatal
asszony vele menjen és azt mondotta:

- Egy hónapon belül egészségesen hazahozom. Csak közben
az a svihák meg ne jelenjen itt.

A "svihák" az ura volt, Fritzi bácsi apja. Már régóta nem él
tek együtt. Az öregúr orvos volt,' de csak a maga kedvtelésére.
Utazni szeretett és a mások gyerekeivel törődött. Hol Montevide6
ban, hol Stokholmban tűnt föl, még a háború előtt, aztán, ha nem
volt pénze, beállított az öregasszonyhoz, aki egy darabig tűrte, sőt

simogatta és szerette, de azután utasítást adott a cselédeknek is,
hogy ha Nürnbergből jön a doktor úr, dobják ki. A nagymama
most megint attól félt, hogy az öreg beállít, zavarokat okoz, most
pedig az ő erejére szükség van, át akarja önteni minden energiáját
és gyülöletét a fiába.

Már huszonnegyedikén táviratozott is: "Fritzi eszméletnél, ne
féljetek". Az öreg istentelen asszony sürgőnye úgy hatott kará
csony előestéjén, mint a mennyből jött üzenet. Egyszerre kiderül
tek az arcok, s már Hanzi is vidámabb volt, mert a mama délután
hat órára jelezte érkezését ahatármenti kisvárosból. Időközben a
vén leitmeritzi mégsem küldte el a kőmiíveseket, hanem helyette
fenyegető levelet hozott a posta. A levélben megismételte mind
azt, amit élőszóval elmondott, s hozzátette, hogy most még kivétel
képpen vár. Pedig előre megjósolta, hogy Fritzivel történni fog
valami, tehát úgy sincs szükségük arra a negyedik szebára. Még
azt is hozzátette, hogy a lakás árából nem enged, hiszen a mai ne
héz időkben a háromszobás éppen olyan, mintha négyszobás vol
na. Másoknak ugyanis ez sincs. Erzsike nem válaszolt, hanem ké
szülődött a karácsonyra,

Hanzi sohasem felejtette el ezeket a karácsonyokat Bécsben
Wahléknál. Abban a bizonyos negyedik szobában, ahol volt még
egy-két bútora nürnbergi hagyatékból, hatalmas fát állítottak fel.
Kubik úr vágta és a Waldvirtelből hozta. Ott laktak a szüleí Zwit
tauban és most élelmiszert is hozott. Ha a piacon kellett volna
megvennie, nagyon nehéz lett volna. Az ajándékok agyerekeket
nem lepték meg. Már előre hallottak róla rebesgetni, hogy haris
nyát, cipőt és valami ilyesfélét fognak kapni mind. Hanzí legna
gyobb vágya egy gőzgép lett volna. Levelet írt, hármat is, a Jézus
kának. Egyiket anyja útján, a másikat Erzsike útján, mert úgy
illett, hogy ott is beadjon egy kérelmet, a harmadikat pedig apja
útján. Még más vágya is volt, de ezt szétosztotta a levelekbe. Az
egyikben puskát kért, a másikban ostort, a harmadikban egy
trombitát. Mindez persze nem érkezett meg. Az asztalon sok süte
mény, öt torta állott, befőttes üvegek, zsebkendők, zoknik, persze
a cipő is és két társasjáték, meg ólomkatonák, de ügyesen el
osztva, hogy a gyerekek ne vesszenek össze. Az igazat megvallva,
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Hanzi megkapta volna a gőzgépen kívül mindazt, amit kért, ha
nem Bécsben ünneplik a karácsonyt, Az anyja megvette neki a
puskát, a trombitát és az ostort is, de más egyebeket is, amit nem
kért. Erzsike azonban rémülten fogadta nővérét.

- Elkényezteted a gyereket - mondotta neki - és Pistának
különben sem vettem ilyen dolgokat. örökös veszekedés lenne
belőle.

Igy aztán Hanzi csak abban osztozott, amit Pista is kaphatott.
De nem fájt neki. Anyja az ölébe vette és fülébe súgta, hogy min
dent meg fog kapni, csak éppen nem szabad szólni róla Pistának
meg Erzsike néninek. Hanzi az anyja öléből rámosolygott a mama
arcára és megértette. Összeesküvés volt közöttük s ez jól esett
neki. Anyja egyébként is úgy kezelte, úgy beszélt vele, mint egy
felnőttel, mint jó barátjával. Hanzinak ez volt és ez lett az erős

sége mindig. Érezte ezt az összeesküvést, amelyamamához füzi,
szabad volt neki mindent elmondani, még a rosszat is, mert úgy
kapott ki, hogy jól esett. Az any ján keresztül a felnőttek társadal
mába tartozott s nem érezte hiányát, hogy nincs testvére.

Fritzi bácsinak közös levelet írtak, aztán a gyerekeket is el
vitték az éjféli mísére, mégpedig nem az Erdberg-straesei temp
lomba, hanem a Rochus Platzra, ahol fényesebben mondták a mi
sét. Amint kiléptek a kapun, meg kellett állniok egy pillanatra.
A csatornatisztító viskójának összes ablakai fényesek voltak s a
család azt hitte, hogy ott is ünnepelnek. Megkönnyebbültek erre a
gondolatra, mert a csatornatisztítóék, bár legendák keringtek ró
luk, nyomorúságos emberek voltak és ezek jelentették a környék
számára a szennyet, píszkot, az alacsony sorsot. A villamoshoz ve
zető utca sarkán azonban Erzsike néni majdnem felsikoltott. Egy
nagy, fekete kocsi fordult be a sarkon és ott állt meg a csatorna
tisztító háza előtt. Valami baj lehetett. Hirtelen keresztet vetett,
erősen belefogózkodott nővérébe s azok mind a ketten magukhoz
vonták a gyerekeket. Meg is gyorsították lépteiket s Erzsike csak
a mise után, odahaza mert szólni nővérének, hogy mi volt az a fe
kete kocsi.

Másnap reggel már az egész környék tudta. A fűszeresnél és
a trafikban már részleteket beszéltek. Az iskolából lett kórház fél
lábú házmestere magának követelte a legfőbb értesülés jogát.

Adolf Blazsek, mert így hívták a csatornatísztítöt, a szentestén
akasztotta föl magát. Később az újságokban is benne volt, hogy
miért. Drága ruhákat vett a gyermekeinek s ez feltűnt. Nyomozni
kezdtek s kiderült, hogy bankbetétje van. A saféban megtaláltak
egy csomó elveszett brosstűt és gyémántot, amit nem szolgáltatott
be soha. A vizsgálat megindult és ez volt a vége.

A gyerekek csak arról tudtak, hogy Blazseknek hívták a csa
tornatisztítót s ez nagyobb meglepetés volt számukra, mint halála.
A szembenlévő ház üres lett és titokzatossága megnőtt.

*
Január vége felé a gyermekkel nem lehetett bírni. Nyugodt

kisfiúból hirtelen izgatott kis kölyök lett, többször hirtelen elvö
rösödött, sírni kezdett, hol a fogát fájlalta, hol a fejét s azt is meg
tette, amit sohasem eddig: otthagyta az ételt az asztalon és rá kel
lett rípakodní. Azelőtt, ha erősebb szét széltak hozzá, azonnal el-
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sírta magát és visszavonult a sarokba. Most dacosan nézte a teli
tányért, lábait nekífeszítette a széknek és nem evett. Miala tanító
úr meg is jelent az iskolából feketébe öltözötten és panaszt tett,
hogy Hanzi nem figyel. Dobol a lábaival, sőt a szomszédját is meg
rúgta A nénje egy darabig nem sokat törődött ezekkel a jelensé
gekk:t, mert hiszen az ő fia állandóan rakoncátlankodott és nem
talált semmi különöset abban, ha a másik gyerek is "végre vala
hára" rendes emberré válik és nem marad olyan alamuszi. Külön
ben is a férje már jó ideje a gyógyulás útján volt a sanktpöltení
kórházban és így semmi különösebben fel nem izgatta. A háború
sem volt probléma többé a számára, csak azzal foglalkozott, hogy
minélolcsóbban vásároljon s hogy Kubikné, a takarítóasszony be
ne csapja, ha egyedül engedte ki a piacra. A gyerek azonban fel
tűngen soványodott és mindez alig öt nap leforgása alatt történt.
Mindennap a torkát fogdosta és panaszkodott, hogy a foga fáj.
Unokaöccsének éppen akkor javították fogait (a fogorvos eleget
csodálkozott, hogy az ötéves kisfiúnak már valami baja van) s így
az egyik nap Hanzít is elvitték magukkal. Hanzit nem kellett cso
koládé oroszlánokkal. marcipánnal és ezüstbe csomagolt csokoládé
egykoronásokkal édesgetni, ment magától is. A fogorvos rendelője

nem tett rá különösebb hatást, az álomszerű félhomályban izgatot
ság nélkül várta, hogy mikor kerül rájuk a sor.

Először Pistát vizsgálták, aki nagyokat bömbölt, aztán beemel
ték őt is a nagy székbe. A doktor sokáig nézegetett jobbra-balra.
aztán arca elkomorult. Sürgősen lemosta szublimáttal a kezét és
igy szólt:

- A kisfiú mandulái meg vannak duzzadva, a fogainak sem
mi baja nincs. De az is lehet, hogy difteritisze van. Megmérjük
a lázát.

S Hanzit ezen a napon már kocsin vitték haza s talán ettől az
úttól álmodta oly különös álmait ezután betegsége során, meg ké
sőbb is a kisfiú.

Gyönyörű fekete fiakker volt és őt ültették a főhelyre. A néni
meg az öccse szembeültek a kisülésre. A gumikerekű fiakker las
san és hangtalanul surrant a forgalmas bécsi utcákon, ablakait
bevérte a hó. Néha-néha meg kellett állni, vagy lassitani egy for
dulónál és ilyenkor az emberek benéztek az ablakon. Nagyon sok
fiatal nő járkált az utcán, úgy rémlett Hanzinak és ezek mind rá
mosolyogtak. Kigyúltak a lámpák, fényes lett, amerre a kocsi el
haladt. A teste áttüzesedett, de jól érezte magát a puha ülésen SI

nem gondolt semmire. Talán néha-néha a mama jutott eszébe,
amíkor egy hozzá hasonló arc a havas ablaknál megjelent. Egy
szer egy hídon is átmentek s ekkor érezte először Hanzi azt a kü
lönös, furcsa valamit... Azt hitte, hogy a híd másik végén hatal
mas gömb fekslZik, mely mind nagyobbra nő, fl hol egy helyben
forog, hol meg nekilendül. Miközben a kocsi haladt, a gömb is jött
vele szembe, mikor pedig már elérte őket, az egész fiakker éSI ő

is átváltozott gömbbé, folyton nagyobbodtak és igy emelkedtek fel
a levegőbe, hogy aztán megint lezuhanjanak. A gömb ekkor gom
bostű nagyságú lett, majd, hirtelen megint irtózatos terjedelművé

puffadt seét. Semmi sem volt ebben a gömbben. ami léghajóra
vagy valami könnyű anyagra emlékeztette volna. Nehéz aeélszerű

anyag volt s mégis oly csodálatosan nőtt és kisebbedett.
Már régen átkoesikáztak a hídon, amikor Hanzí ismét azt

érezte, hogy hídon mennek s ez az óriás mozgó gömb feléíe gurul.
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Meg is kérdezte a nénit, hogy mi ez. De az csak mosolygott, oda
nyujtotta kezét a gyerek felé, de aztán meggondolva visszahúzta.
Először megakarta simogatni, később azonban eszébe jutott, hogy
hátha difteritisz.

Hanzínak ezen az éjszakán szörnyű álmai voltak. S hogy nem
később, idősebb korában álmodta ezeket, egészen biztos, mert
reggel frissebben ébredt, arca vörös volt, de vidáman nézett szét
az ágyban s aztán elmesélte, hogy merre járt. Kocsiban ült és ko
rona volt a fején. Mosolygott s a fiakker méltóságteljesen haladt
a bécsi utcán. Mindenünnen ujjongó emberek vették körül a ko
csit, amerre haladt, benéztek az ablakon és integettek neki. A vál
lán hermelinpalást volt és a bakon a kocsis mellett egy skatulya a
legújabb, legfinomabb játékgőzgéppel. Igy vonulhattak talán egy
érahosszatt a városban, a Ringen, a Kaertnerstrassen, aztán onnan
megint ki a Ringre, fel a Máriahilferstrasse, a Belvedere kapui
elé. A kapunál katonák várták díszben, akik kisegítették és ra
gyogó uniformisok, estélyi ruhás asszonyok sorfala között vonult
fel Hanzí a díszterernbe.

És akkor furcsa dolog történt. Amint a főhelyre vezették, a
trónushoz, a sorfalat álló emberek elé egy rács ugrott, amely vala
mennyit, külön-külön ketrecekbe zárta. Hanzi csodálkozva nézett
körül, aztán leszaladt a trónusről. Kulcs csörrent a kezében és
egyenkint odament a ketrecekhez. A nénje elborzadt, amikor
Hanzí tovább mesélt, de a gyermek nyugodtan és világosan mon
dotta el mindazt, ami történt. A ketrecekből előléptek az emberek
s ő valamennyinek a szíve felé nyúlt és a sorfalat álló összes mél
tóságoknak, uniforrnisos és estélyiruhás alakoknak, öregeknek és
fiataloknak kivette a szívét. "Nem vérzett" - tette hozzá okosan
és naivan, aztán visszamentek valamennyien és épp úgy hajlong
tak felém, mint azelőtt. Egy lány szívét tartottam meg a kezemben
s csak azt tudom, hogy jól esett.

A néni lélegzetvisszafojtva nézte a gyermeket, rohant az or
voshoz. anyjához, rokonaihoz, postára. Azonnal sUrgönyzött test
vérének. Az orvos nem akarta elhinni, hogy a gyermek ilyeneket
beszélt. Anyósa és sógornői kétkedő szemekkel nézegették az á~Y

ban fekvő gyermeket s aztán néha bizalmatlanul, sőt haragosan is
pislogtak feléje, mintha gyűlölték volna. A szoba megtelt izgalom
mal, az anyós azt mondotta, hogy a gyermeket azonnal kórházba
kellene vinni, furcsa kis kölyök, ő már régen látta, hogy nem jó
vége lesz.

- Olyan különös a szeme - kiáltott egy nagyot az öregasz
ezony, - Nem bírok a szemébe nézni, valami lángol benne, félek
tőle.

Az orvos megmérte a lázát, hideg borogatásokat tett a nyaká
ra, aztán simogatni kezdte a kisfiú fejét. "Nem kell félni" - mon
dotta, de Hanzi ilyenkor érezte már, hogy igenis félni kell. Most az
következett, hogy leszedték róla a takarót és mind a két combjába
tüt szúrtak, aztán megint nyugodtan alhatott tovább. Álma nem
volt.

A dolognak híre ment a házban és a környéken i'81. Kubikné volt a
hfr széfhordozója. Huszonnégy óra alatt tudták az eseteta katonák
az ískolakörházban, tudta a fűszeres, az öreg leitmeritzi, tudta az
egész ház s a környező proletárházak lakói is. Amikor elmentek a
kerítés előtt, rámutattak az ablakra. Mindenki úgy vélte, hogy is
merte már Hanzit. Legendák nőttek körülötte. Mindenki története-
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ket tudott róla, milyen volt, amikor játszott, amikor iskolába ment,
sőt akadt egy kövér hentes, aki azt állitotta, hogy észrevette, aho
gyan Hanzi a kutyájával beszélgetett.

- A kutya egészen rendes szavakat mondott - ismételte a
hentes a hazugság meggyőződésével.

S ettől az időtől fogva a jámbor öregasszonyok a ház előtt ke
resztet vetettek. Csoda történt - mondották. Ha egy gyermek ilyent
álmodik, abban van rendkívüli. És mindnyájan imádkozni kezdtek
fiaikért, férjükért, apjukért, akik a fronton voltak.

Aradi Zsolt

VIDOR MIKLÓS

VERSEK

J'ISSZAOSENG(j ÉNEK

Barna hajad
szelek fujják
zörmölölö
lombbal 
lassú szirom
hava hull rá.
átborwng az
oldal.

Kék szemedet
elsiratják
hullámok a
vizen,
piros ajkad
meleg hamvát
pipacs őrzi

szűzen.

EZ (}STVARAZS

Szép este I Nézd, a márvány
felhők erezve-lágy

szélét ezüstre festi
a jámbor holdvilág 

a szél zörrenve surran
ezüstsugár alatt,

az ezüstlombú nyirek
varázsban állanak ...

A tó partján jajongón,
suhogva .sír a sás,

súlyos csöppjét leejti
a zengő vízmosás 

a földön égve villog
ezüsttallér gyanánt,

irigy lombjukat rázva
merednek rá a fák ...
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Karcsú tested
felöItötték
szelídszemű

őzek -
zúgó erdő,

az öröklét
rejtegeti
őket. .

S száll a lelked
égbezengő

madarakkal
délnek,
míg ajkamon
visszacsengőn

elhallgat az
ének.

A bástyafokra nádszál
ezüsttündért vetett

e jótékony varázslat.
hogy táncol. leng, lebeg I

A víz tükrén kacagva
ezüstvitorla száll,

a tó naiádja siklik,
az ezüstarcú lány ...

A templom fönn az orrnon.
a fényben, karcsúri áll,

ezüstharangja kondul,
a hangja: holdsugár 

S a kis harangtoronvban
vár némán, álmodön.

az Isten, színezüstben
s a vén harangozó ...


