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Tölbb, mínt félesztendeje .tartott a háború és a párisiak megszekták. Mínt
hogy senJki sem támadta: a 'Magínot-vonal szílárdan állt. Gamelin tábornok, a
hadsereg főparancsnokavalamennyí arcképén oly nyugodtnak és oly megnyug
tatának látszott; az utcáról eltűntek a gázaiarcok is; legföljebb cukrászda ki
rakatokban láthatta az ember még olykor apró másukat. ezüstszínű kartonból,
csokoládécukorkával megrakva.

Marcel Monníer doktor most is, mint a békeidőkben, a 14. kerületi kórház
ban dolgozott. Minden reggel, pontosan kilenc órakor, két orvostársával és
Klára nővérrel együtt (az irgalmasnővérek rendjéből), az élen Bosselier profesz
.szorral, a főorvossal, végiglátogatta a kórház betegszobáít. Ezután a műtőterem

ben, majd az amimlancián tevékenykedett. Este hat órakor hazament, bele
bújt mindkét könyökén hatalmas lyukkal ékes, kényelmes, öreg kék kabátjába,
és saját gyönyörűségére történeteket írdogált, Ezekben a történetekben gonosz
lelkű emberek szerepeltek, akiknek lelkéből azonban a sors keze eltü:ntette a
gonos7JSágot. A sors keze az események során oly mesterí ügyességgel műkö
dött, akárcsak Bosselier professzor keze a műtéteknél, Dr. Monníer félénk, ál
modozó ember volt, A rosszaságot valamiféle betegségnek tekintette és törté
neti hősei iránt meleg részvétet érzett.

A kétemeletes Monnier-ház egy keskeny zsákutca végében bujt meg. Egyik
emeleti szobáját Rudolf Swetz úr bérelte, egy csehszlovákiai menekült, A ház
dr. Monníer nejének, Madame Arnélienek tulajdona volt; ebben a házban
feküdt az a megtakarított pénz, amit Madame Monnier baletthölgy korában,
,egy török déligyümölcskereskedőbarátnőjeként összegyüítött. A cukrozott déli
gyümölcs túlzottan bőséges fogyasztása következtében Amelie fokozatosan gya·
rapodott, mímd súlyban, mind terjedelemben s bár a keleti .fórfiúnak ez Illem
volt ellenére, idővel végétvetett a táncosnői pályatutásnak. Ez viszont már nem
volt ínyére atöröknek,akinek becsvágya, tekintélyi okokból, megkövetelte,
hogy egy baletthölgyet mondhasson barátnőjének. Igyhát. míkor Ameldének
meg kellett válnia a színpadtól, a török viszont megvált őtőle. Az emberek ki
nevették Arnelia balsikerét a művészetben és szerelemben. ő pedig gyűdölettel

lelelt jókedvűkre. Megszakított a laza erkölcsök és könnyű kedély világával
minden kapcsolatot, magányossá lett és szíve besavanyodott. Majd férjhez ment
távoli rokonához, az említett Monnier úrhoz, aki már régen szerelmes volt
belé, még akkor, mídőn apró tüllszoknyácskákban lebegett a színoadon, és be
érte szerelrnének ezzel a kései és már nem is túlértékes díjáv3l1.

Tizenöt esztendeje voltak házasok és házasságuk jó volt. Madame paran
csolt és Monsieur engedelmeskedett. Madame - férjén kívül - az egész em
beriséget utálta. Takarékos volt, olyan' takarékos, arnilyen csak egy francia
kispolgár asszony tud lenni, és a háznál minduntalan kitört a botrány, mert
Luíse, a mindeneslány időnkint kijelentette, hogy azzal a kis ennívalóval, amit
-ő Madametól kap, lehetetlen jóllakni. Ha dr. Monnier tanúja volt az ilyen
jelenetekriek, arca rendkívül aggódó kifejezést öltött, szemhéjei szaporán pis
logtak és könyörgő hangon szólt: "Ne t'echiauffe pas, chérie !"

Amelie egészen rendkívüli ellenszenvvel tüntette ki a bérlőt, Swetz urat.
Swetz úr állandóan hátralékban volt a lakbérrel, gyanús külsejű látogatókat
fogadott (nem is csinált titkot abból, hogy összeköttetésben áll a hazájában
.működő ellenállási mozgalomrnal), az éhező Luise-nak suttyomban jó falatokat
.dugdosott és többrendbeli finom öltönnyel rendelkezett. Holott Monnier úr
ruhatára siralmas állapotban volt. Madame elkeseredését még fokozta az a
rokonszenv, amelyet Monnier úr táplált az iránt a férfiú iránt, amely rokon
szenv a légvédelmi pincékben folytatott éjszakai beszélgetésekben nyilvánult
·meg. Ez az ócska házílommal, Monnierék bőröndjeivel és egy falmélyedésben
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tárolt kertíszerszémokkal megtömött pince nevetséges védelem volt bombatá
madások esetére. Félmagasságban még az utca szintia fölött ~üdt s ezzel egy
kis ablalk révén összeköttetésben is állt. Ejszakánkint jéghideg volt benne és a
szenesládán, meg akivénült, töröttrúgős kanapéri ugyancsak kényelmetlen ülés
esett. Monnier úr, vállai köre tekert ágyterítővel kuporgott rajta, míg Swetz
puha, vastag felöltőjébe burkolózva üldögélt,

A két úriember meglehetős kétkedően nyilatkozott Franciaország harci
készségéről, de még inkább győzelmi elszántságáról és Madame Monnier bosz
szankodott, kettejük bizalmas társalgását hallgatva. De egészen különösen bosz
szankedott Swetz úr köpenye miatt. "Pompás köpeny" - mondta mérgesen,

- Kdfordíttattam - mentegette Swetz úr a köpenyt, mintegy enyhítő kö
rülményt keresve -, rnost aztán megint olyan, mintha új volna. " Kár - tette
hozzá később -, hogy emberekkel ezrt nem lehet megcsinálni.

- Ha az emberi lélekre gondol - jegyeme meg dr. Monnier -, annál, am
hiszem, nem lehetetlen.

Odakint, a pinceablakon valami kaparászott. Madame Mormíer kinyitotta
az ablakot és beengedte a macskát. Swetz úr megjegyezte, hogy ezt az ablakot
tulajdonareppen be kellene falaztatní. Madameot erre felháoorodás fogta el.
"Úgy? és ki fogja azt megfizetni? Talán bizony én ?" Dr. Monnier szemhéjaí
verdesni kezdtek; "Ne t'echauffe pas, chérie!" - dünnyögte.

Június első felében néhány százezer pár német csizma dübörgött végig a
francia földön és francia holttesteken. Es ezekiben a napokban elhajtott, vagy
elfutott Párisból, aki hajtani és futni tudott. A városból, mintha csak kilyu
kiadt volna, mint a vízár, özönlöttek az emberek délnek.

Madame Monníer elvetette azt a gondolatot, hogya házát és holmiját sor
sára hagyja. Igyhát ottmaradt férjével és Louise-sal együtt a Rue de Com
mandant Marchand 31. számú házban. Swetz úr azonban csomagolt. Jóbarátok
szereatek a meneküléshöz egy kimustrált tejeskocsit s hajlandók voltak őt ma
gukkal vinni. Megbeszélték, hogy délután öt órakor érte jönnek. Swetz úr
begyömöszölte ruháit és fehérneműjét nagy szekrénybőröndjébe, könyveit és
írásait pedig néhány kisebb táskába. De a kocsi öt óra helyett már három
óraker a kapu előtt állt, teletömve emberrel és holmival. Még más városrész
ből is fel kellett szednie valakiket, s azonnal indulnia tovább. A legcsekélyebb
poggyász számára sem volt már rajta talpalatnyi hely sem. Egy-kettő, beszáll
ni és gyerünk ! Madame Monnier és Louise ott álHak a kapuban, amikor Swetz
úr benyomakodott a zsúfolt kocsiba. Odabent verejtékes arcú, zilált vonású em
berek szorongtak. A járókelők megálltak és haragos, irigy szemmel bámultak
a szerencséseket, akik el tudnak menekülni. A macska keresztülszaladt az út
testen. Nyomorúságos pillanat volt. "Szerencsés utat" - mondta Madame Mon
nier hűvösen. "Isten velük, reménylem, hamarosan újra itt leszek r"~ - kiáltott
vissza Swetz úr. Luise könnyes szemmel intett búcsút portörlőjével.

Madame Monníer és a lány aztán fölmentek Swetz úr elhagyott szobájába,
Ott áll tak a bőröndök: a kulcsok a zárban lógtak, a nagy szekrénybőrönd fe
dele nyitva, még sikerült teljesen becsomagolnia. Es ott függött a puha, vastag
köpeny is. Madame Monier levette az akasztóról. az ablakhoz ment vele és
alaposan megszemlelte a szép ruhadarabot. "Szegény jó Swetz úr" - mondta
Louíse - "csak valami baja ne essen". Monníer úr éppen most bandukolt fel
felé az utcán, karján vékony, agyonhordott f'elöltő]e.. Madame Monníer félre
tette Swetz úr köpenyet és bezárta a bőröndöket. " Apoggyász a pincébe j,Öll"
- rendelkezett.

Két nappal később Hitler gépei bevonultak Párisba: a vasból valók és az
ernberhúsból valók is.

A M011Jnier házaspár külső életmódj án nem sokat változtatott a megszál
Jás. A doktor továbbra is bejárt a kórházba. Hűvös időben Swetz úr felöltőjét

viselte. De csak nagyon kedve ellenére. Sokáig makacsul vonakodott, nem
akarta felvenni. De aztán egyszer csak eltünt foltozott, ócska felöltője, az
egyetlen, arnít magáénak mondhatott. Madame Monnier becserélte tüzelőre.

Swetz úrtól nem érkezett semmiféle hír:
Egyszer keresték, A francia rendőrség egyik tisztviselője kérdezősködött

felőle. "Már június elején eltünt - mondta neld Madame Monníer - miJnden
bolmíjáVlB1 együtt."
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- Ha hallanak róla valamit - kötötte lelkére a rendőrségi ember -, azon
nal értesítsenek bennünket.

Ha Madame és a doktor közott a társalgás olykor Swetzre terelődött, az
asszony mintegy vigasztalásul kijelentette:

- 0, az már régen Amerikában VaIIl azóta, vagy valahol máshol, a világ
túlsó végén. És napról-napra könnyebben győzte meg magát, hogy nincs oka
lelkífurdalást éreznie, arniért a bérlő otthagyott holmiját - mely immár gaz-
dátlan jószág - birtomba vette. .

Swetz úr azonban nem volt Amerikában, sem valahol máshol, a világ
túlsó végén, Swetz úr Párísban volt.

Néhány mérfőlddel a Porte d'Orleans-on túl a tejeskocsi beíordult az árok
ba. Swetz úrnak betört- a feje és a bal térdkalácsa szétroncsolódott, A többiek
szepen lefektették az országút mellett a szántóföldre és folytatták sivár útjukat,
rnelynek. nem volt célja, csak iránya. A sebesült elvánszorgott a legközelebbi
házsorig, Ez Párís egyik elővárosához tartozott a legkülső délkeleti peremen,
ahol a város lassankint szabad mezőkké bomlik. Kisemberek laJktak errefelé,
olyan emberek, akiIknek eszükbe sem jutott, hogy jólismert nyomorúságukoól
elszaladjanak az ismeretlen nyomorúságba. Olyan emberek, akik kimentek vol
na a barríkádokra, ha Páris emelt volna banríkádokat, Ambroíse Lercard úr,
hívatása szerínt foltozóvarga, legbelsőbb hajlandóságanád fogva pedig a fenn
álló világrend szenvedélyes ellenzője, szállást adott a hajótörött menekültnek,
anélkül, hogy sokat faggatta volna: honnan és miért ? Mire Swetz úr újra
sántíkální kezdhetett, az Eiffel torony tetejéről már a horogkeresztes zászló
lobogott.

A következő hónapokat a suszternál megbújva töltötte. A Rue du Com
mandant Marchand-nak közelébe sem merészkedett. Egy napon azonban emig
ráns-razziákról olvasott az ujságban és arról, hogy azoknak, aIk,iIk elmenekül
tek a városból, elkobozzák lakásukat és a holmijukat. Tudna, hogy kis sárga
Ikézitáslkájábam. egy névsor van, egy csomó címmel; ha az a németek kezébe
kerül, ez otthonmaradt barátai számára bíztos halált jelent. Induláskor, a nagy
sietségben elfelejtette ezt a névsort magához venni. De talán még nem járt a
Gestapo a Monnier-házban, talán még l1.ozzáférhetne a poggyászhoz. Mínden
esetre meg kellett kísérelni, ha mégoly veszéllyel járt is. Elhatározásában olyan
megfontolások is megerősítették, amelyek már túlmutattak a logika határain.
Vagy nem volt-e világos, hogy a sors csak azért rendezte ezt a balesetet az
országút árkában, hogy őt, Swetz urat rákényszerítse a Párizsban maradásra s
így megadja neki a lehetőséget, hogy elhárítsa barátairól a veszélyt?

Elindult hát a Rue du Commandant Marcihand 31. sz. ház felé.
Louise a kapu előtt állt, a lehullott őszí- faleveleket söpörgette össze a

járdár61.
- Jézus-Mária, Swetz úr ! ...
Az nem engedte tovább beszéllni. Mohón kérdezte:
- Kerestek már a nérnetek ?
A lány a fejét rázta.
- Itt van még a poggyászom ?
Louíse ígent bólintott.
- Hol?
- Lent a pincében.
A férfli a pinceajtóhoz futott. De a bőröndkulcsok nincsenek nála. Visz-

szafordult.
- A táSikalmlcsolk ?
- Madame-nál vannak,
- Itthon van Madame?
- Itthon.
Swetz úr tele volt bízalmatlansággal Madame Monniert illetőleg; ismerte

ellenszenvét is. De a táskát egyszerűen magával vinni mégsem merte: Párisban,
azokban a napokban, egy férfi, bőrönddel a vállán, biztos lehetett benne, hogy
felitartóztatj ák.

Fontolgatásra, töprengésre ném volt idő.

- Louíse, okvetlen ki kell vennem valamst a poggyászomból. Gyorsan!
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A kulcsokat! Mondja meg Madame-nak, hogy itt vagyok! KÖTIYÖI1göm, adja
ide a kulcsokat l

Louise tudta, hogy Madame Monnder régesrégen a sajátjáJnalk tekinti Swetz
ÚJr holmiját. Azt is tudta, hogya rendőrtiszt meghagyta: "Ha hallanak róla
valamit, azonnal értesítsenek bennünket."

Madame Monnier bosszús arccal ült íróasztalánál - számadásoket vizs-
gálgatott. A pillanat határozottan kedvezőtlen volt Louise küldetése számára.

- Mit akar? - kérdezte Madame.
- Vissza kell vinnem az üres üvegeket.
- De aztán ne maradjon megint oda órákíg. "
Az üvegek a konyhában voltak, s az út a konyhába a Monníer házaspár

hálószobáján vezetett keresztül. És a hálószoba öltözőasztalán ott állt Madame
szalmából font kulcsoskosárkája, benne a három lapos kis táskakulcs is, kes
keny bőrszalagra fűzve.

A kulcsok eltüntek Louise kötényzsebében és egy perc múlva Swetz úr
kezében voltak.

Leszaladt velük a lépcsőn. Szívében áldotta a derék Madame Monnier-t.
Kivette a kis sárga táskaból a sorsterhes papírszeletet, zsebredugta és a

pinceajtóhoz futott.
A kapualjból férfihangok hatoltak hozzá, s köztük Louise hangja is, aikd

azt mondta: "Odafönt, a második emeleten."
Swetz úr vísszatántorgont a pincébe és dermedten állt. Fölötte kemény,

ütemesen összevágó léptek kongtak," fölfelé a lépcsőházban. Hallott az utca
felől is közeledő lépteket, aztán eltávolodtak, majd ismét közelebb jöttek. A
pince ablakán át Swetz úr Iáthatta azt a férfit, aki odakint föl-alá járt. Igen,
azok! 'közül való volt. :(':Z az ábrázat, ez az ostobán önhitt, magabiztos kifeje
zés, ezek a halszemek. ez a rnerev, szinte páncélbaerőszakolt arc - félreis
rnerhetetlenül.

Lehet, hogy őt keresik, de az is lehet, hogy egészen másért jöttek, be
szállásolásról, vagy más efféléről van szó, és röviden elvonulnak. Swetz úr
várt és hallgatózott.

A Gestapo-emberek ezalatt odafönt a lakásban mindenfélét meg akartaJk
tudni Madame-tól. Azt is megkérdezték: "Maradt itt holmija?" És mínapí, a
francia rendőrséggel szemben tanúsított bátorsága most cserbenhagyta Madame
ot. Szívében haraggal telve Igy felelt hát:

- Hagyott.
- Hol van?
- A pincében -
És Swetz úr ismét hallotta a döngő lépteket, ezúttal lefelé a lépcsőn. S

hallotta Madame Monníer hangját, amint izgatottan bizonygatott valamit.
Leértek a kapu alá. "Jobbra - mondta Madame Monníer - a pince

jobbra van."
Swetz úr megértette, hogy életének sorsdöntő órája ütött. De még nem

adta meg magát. A falifülke előtt, melyben a kertiszerszámokat tartották,
ferdén ott állt nagy szekrénybőröndre. Benyomakodott a fülkébe, a bőrönd
mögé,

A pinceajtó kinyílt, a Gestapc-emberek és Madame Monnier lejöttek a
pince néhány lépcsőjén.

Az asszony Swetz úr egyik ládájára mutatott, "Ez itt az övé" - mondta,
Az egyik férfi krétával megjelölte a ládát és ugyanezt tette Swetz úr kézi
táskáival és nagy kartondobozával.

Most ott álltak a nagy szekrénytbőrönd előtt, mely tele volt Swetz érltékes
ruhatárával. "Hát ez itt" - kérdezték a Gestapo-sok.

- Ez ítt ? -.: vísszhangozta Madame Monnier, hogy még egy másodpercet
nyerjen. míelőtt válaszol. Szívét dühös keserűség szorította össze. Most szol
gáltassa ki azt, amit már régen saját jogos tulajdonának tekintett? - és el
fojtotta benne a félelmet. 19y szólt: "Ez itt az uram holmija."

A két férfi tekintete elengedte a ládát és az asszony felé fordult. Ahogy
ott állt előttük, nagy virágos kartonpongyoláját - melynek a zsínóría hiányzott
- görcsösen összefogva domború hasán, a kúszált szür'ke hajtincsek köré csa
vart kockás konyharuhával - hátul lecsúszott a tookójáig -, szája és arca
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kesernyés-édes fíntorba torzulva: mérhetetlenül nevetséges volt. A farkas, aki
Piroska nagymarnájának alakját vette magára.

A ikét fickó röhögött. Kicipelték a krétával megjelölt holmit a pincéből.

A nagy bőröndöt otthagyták.
Madame Monnier téroeiI'eszkettek. Leült a píncelépcsőre. A Gestapo-em

iberekkel és Swetz úr holmijával elrobogó autó zaja elhalt a Rue de Com
rnatndant Marchand-ban,

Madame Louíse-értakart kiáltani, de a hang torkán akadt rémületében: a
szekrénybőrönd mögül, a falmélyedésből Swetz úr lépett elő. Odatámolygott
Madame Monníer-hez, téroreesett előtte a szénporban, megragadta két kezét,
felVláltva csókolta őket és dadogva hálálkodott. Madame megtudta tőle, hogy ő

olyan hősies bátorságról és olyan fenkölt nemeslelkűségről tett tanuságot,
amilyenhez foghatót az egész világon hiába keresnénk. Továbbá, hogy megmen
tette nemcsak Swetz úr életét, hanem egész sor honfitársát. csupa derék, ki
tűnő hazafit attól a sorstól, hogy a hóhérok kezére jussanak.

- Abban a szempillantásban megértettem míndent - mondta Swetz úr 
On tudta, hogy még ott vagyok a pincében ... O, Madame, utolsó leheletemig
el illem fogom felejteni azt a hangot, ahogyan On azt mondta: "Ez az uram
holmija."

Madame még össze tudott szedni magában annyi erőt, hogy "Louise"-ot
kiáltson.

Swetz úrnak legfőbb ideje volt eltűnnie, ha a rendőrségi kijárási tilalom
órája előtt haza akart érni. Mégegyszerjkezetcsókolt tehát s "köszönöm, kö
szönöm" mormogta,

A kapunál ott állt Louíse,
- Madame hívja magát - mondta neki Swetz és - Louise, Madame egy

szent!
Az ijedtség elvette szegénynek az eszét - gondolta Louíse.

Madame újra íróasztalánál ült és Louise elmondta neki, amit el tudott
mondani, kezdve Swetz megjelenésén. Elmondta a kulcsügyet is, készen arra,
hogy elviselje a fejére zúduló vihart. De a víhar nem tört ki. Madame mind
össze néhányszor bólintott, mintha azt akarná mondaní: "Na igen, minden
esetre" és féloldalról sanditott Louise-ra. Végül annyit mondott: "Hát rendben
VIlUl, és .... nem, Louise nem tévedett ... és mosolygott.

- Akkor én most megyek, visszaviszem az üvegeket.
- Menjen csak, édes fiam.
- Edes fiam? Úgy látszik, ez is megbolondult - gondolta Louise.
Madame Monnier újra elővette számadásait . .. de a számok fölött kibá

mult az ablakon, föl, a kék-sárga- és rózsaszínekben razvo-tó felhőkre. A7. ég
alja olyan áttetsző, leheletfinom pasztellszínekben tündöklött, amílyenhez ha
sonlót sehol a világon semmiféle őszi este nem tud az égre festeni. e~yedül a
páríeí őszi alkonyat. Madame Monmier már százszor is látta ugyanezt a vilá
gítást, de - a balettben töltött évek óta - ilyen szépnek, mint ma, méd, soha.
Az utcai lárma - hónapok óta - már csak búskomor, tomnitott. """i"t~gy

gyászfátyolba burkolt mora] - behatolt a szebába. Madame Monnier-nek sír
hatnékía támadt. :Éspedig nemcsak az elmúlt félóra feszültségének reakciója
képpen. hanem, mondhatni, úgy egyáltalában. Szíve megtelt részvéttel: szánta
Párist, jóságos Marcelljét, az embereket odalent az utcán. sajátm-i tó t. <wetz
urat. Micsoda szörnyü halálfélelmet kellett annak az embemek kiállania ott,
a bőrönd mögött, O pedig megmentette az életét, és vele más, derékemherek
életét is. ütőere gyors ütemben lüktetett, de ez nem volt kellemetlen. Emléke
zetében felidézte a pincebeli jelenetet, minden legapróbb részletével együtt.
"Ez itt a férjemé" -mondta hangosan. Es még 'Újra átélte azt a pillanatot és
a veszélyt, amellyel az színültig telve volt, Madame Monnier öntudatában ege
le\kedete eloldódott az alacsony indítóoktól, amely vezette. Svívét S'lvárd,:'s s"'o
ritotta össze: vágy olyan emberré lenni, akihez az ilyen tett illenék: s ez a sö
váegás felébresztette álmából a jóság zenélőóráját.

Este elmondta férjének, hogy a Gestapo a házban járt és elvitte .'1. bérlő

holmiját. Swetz úr megjelenéséről hallgatott és Louise-nek is megtiltotta, hogy
beszéljen róla.
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A doktor felsóhajtott: - Ezer szerencse. hogy az a szegény Swetz idejében
elmenekült Párísból, Ha ezek kézrekerítettélk volna, egek ura! ...

- Hisz ezek olyan ostoba vadállatok - rnondta Madame Monnier mély
megvetéssel.

Másnap reggel, mikor a doktor kalap és kabát után nyúlt, hogy a kórházba
induljon, Madame így szólt:

- Ez a köpeny túlságosan bő neked.
Monnier úr rendkívül meglepődött.

- Na ugye, hogy bő? - kiáltotta.
- Szét kell néznem, hogy egy másikat szerézzek neked. - Hangja mínt

míndíg, ellentmondást nem tűrően csengett.
.:.... Az még ráér, ne t'écheuffe pas, Chérie ! Meetanában olyan enyhe idők

járnak. Egyelőre nincs is szükségem semmiféle felöltőre.

Az asszonyelengedte felöltő nélkül.
Délutánra megváltozott az idő. Vihar tört ki. Szélvész, zivatar. A kór

háztól a Rue du Commandant Marchand-ig azonban háromnegyed órát kellett
gyalogolni: jármű nem létezett. A doktor este bőrigázva, hidegtől vacogva ért
haza. Madame azonnal ágybadugta. SzemrehányásokJkal illette önmagát, hogy
engedett érzelgős-erkölcsösgerjedelmeinek Swetz köpenyével kapcsolatban.

Másnap Bosselier professzor tüdőgyulladást állapított meg. Madame Mon
níer hadakozott az Ürtstennel: ez volt hát a jutalom jócselekedetéért?

A professzor mínden este eljött a'k'kor is, amikor dr. Mormier már túl volt
minden veszélyen. De egyszercsak, anélkül, hogy előre jelezte volna, hirtelen
beszüntette látogatásait.

Vasárnap azonban Klára nővér jött el. Dr. Monnier éppen aludt. - Ne
költse fel - mondta Klára nővér -, még éppen elég jókor meg fogja tudni!

Aztán elmondta Madame Monriier-nek, hogy csütörtökön, mikor Besseher
professzor kisszámú orvosi kíséretével - melyből betegsége előtt dr. Monnier
sem hiányzott sohasem - éppen szokásos reggeli körútját tartotta a nagy kór
termekben, mikor megjelentek a német titkosrendőrség emberei. Az egyik be
teget akarták elvinni az ágyából. Az illetőn előző nap súlyos műtétet hajtottak
végre és képtelen volt fölkelni. Az emberek erővel felrángatták.

Pólyái felbomlottak és hosszú csíkakban úsztak utána a padlón. A rendőrök

az ajtó felé vonszolták. Az ágyakból ,.Pfuj" kiáltások hallatszottak, néhány
beteg hisztéríkusan üvöltőzni kezdett, majd egyszerire egy üvegpohár repült át a
termen. Köpőcsészék, vízesüvegek, hamutartók követték. "Az egyik rendőrt 
mesélte Klára nővér - olyan szerenesetlenül találta el a halántékán egy vi
zesüveg, hogy összeesett."

- Szerencsétlenül? - kiáltott Madame Monnier - Talán szerencsésen ? ...
Klára nővér felelet nélkül hagyta ezt a kérdést és tovább folytatta beszá

molóját. "Bosseliel' professzort a kíséretében lévő két orvossal együtt letartóz
tatták. Kíjelentették, hogyha azt, aki a végzetes üveget elhajította, negyven
nyolc órán belül ki nem szolgáltatják a németeknek. akkor ... Képtelen köve-
telés, rnert a bombázás mindenfelől egyszerre kezdődött, úgyhogy még maga
a tettes sem tudta volna teljes bizonyossággal állítani. hogy valóban ő volt. 
Klára nővér elhallgatott, ölében összekulcsolt kézzel, lehajtott fejjel. Egy idő

múlva szólt: "Ma reggel lőtték őket agyon. Odakint Vincennes-ben.. Bosselier
professzort, dr. Pinlochet és Labault doktort."

Madame Monnier kikísérte a látogatót az előszobába. A fogasori ott füg
gött Swetz úr köpenye. Az asszony rábámult a köpenyre. "Adjon hálát Isten
nelk - mondta Klára nővér -, hogy a férje megbetegedett és nem volt ott a
kórházban csütörtökön ... és ma reggel Vincermes-ben."

Madame Monnier lekísérte' a lépcsőn, ki egészen a kapu elé. Időközben

beesteledett. Az utcai lámpák nem égtek, a házak előírásosan elsötétített abla
kaiból nem tört elő fénysugár.

- Vigyázzon az úton hazafelé, kedves nővér. Már egészen sötét van.
- Az ember megszokja a sötétséget - mondta Klára nővér és megpróbál'"

mosolyogní.
Lassan lépegetett lefelé az utcán. Apácafőkötőjénekkét szárnya, mínt két

apró, fehér vitorla lengett tova a szürkeségben.
Sílk Ilma fordítása
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