
AZ ÖTÖDIK LEV:f:L Lr t a Stabó Sándor
1.

Ha felmegyek Pestre, időnként meglátogatom volt osztálytársaimat,
ezek kőzül is legszívesebben Imrét. Ilyenkor elfelejtjük egy kis időre,

hogy ő orvos, én pedig lelkész vagyok. Újra középiskolás diákoknak
érezzük magunkat s forró, fiatalos hullámok járják át bensőnket. Leg
utóbbi találkozásunk azonban nem volt örvendetes. Sápadtan állt elő-
szobája ajtajában, amikor becsöngettem.

- Kovács Józsi öngyilkos lett. Nem ihallottad? - nézett rám hide
gen, mintha közöttünk feküdnék osztálytársunk teteme.

- Hihetetlen - roskadtam le egy székbe s döbbenten néztem. ba
rátomra.

- Lent voltam a temetésén - jelentette ki, s keze megremegett.
ahogy a cigarettája hamuját a tartóba szórta.

Jeges csend ült közénk. Valamelyik szobából átihallattszott a víz
vezeték áramlása; monoton zsivaj hatolt be az útca felől. Mindketten
Jóskára gondoltunk: apró, szürke szemei, kócos göndör haja, magas
alakja lebegett előttünk.

- Mikor láttad utoljára? - kérdezte Imre.
- Vagy két éve. A Boráros-téren szaladtunk össze. Bementünk egy

feketére.
- Nem vettél észre valami különöset?
Erőltettem az emlékezést, hogy felelni tudjak:
- Nyár volt. Tarka ingkabátban, túristaszatyorral hadonászott mel

lettem. Ismerted mozdulatait... Fáradtnak látszott, talán az italtól,
A feketéjéhez is egy deci rumot kért. Ez még a pinoérnek is feltűnt.

~ Miről beszéltetek?
Tovább kutattam emlékezetemben s közben egyre jobban átérez

tem a borzalmat, hogy osztálytársunk öngyilkos lett. Mir&l is volt szó?
- Eleinte bolondozott - mondtam. - Tudod, mennyire szerette

utánozni tanárainkat. Amikor a tervei felől érdeklődtem, elkomolyodott,
apró szemeit riadtan kapkodta. Valamit beszélt a vidéki magányáról és
hogy Pestre óhajt jönni.

- Házasságáról nem szólt?
Nemet intettem.
- Talán amiatt? - tekintettem Imrére. aki közben feketét adott.

Most tűnt csak fel barátom állapota; arca megnyúlt, szernüvege mögött
beesetten. sötét udvarral árnyékoltan ültek szemei: fáradtság, álmatlan
'lág okozhatta. Nőiesen fehér bőre majd egybeolvadt süru, fehérszéke
hajával.

- Bonyolultabb eset - válaszolta.
Hiába kavargattam, nem ízlett a fekete. Enyhe klórszag csapta meg

orrornat. Valahol rádiót bömböltettek. a szaxofon hangja búján ringa
tózott. Imre fürkészőn nézett rám s megkérdezte: mí az egyházunk fel
fogása az öngyiíkosságról?

Megremegtem. Felkeltem az asztaltól és az ablakba álltam. Fáztam,
noha nyár volt, a hőmérő higanyszála 30 fok körül mozgott. Lenéztem a
negyedik emeletről és megriasztott a mélység. Alattam éppen tricikli
húzott el, utasa nevetgélő gyermekekkel lármázott.

- Tudhatod jól - mondtam Imrének, aki még mindig az egyhá
zunk álláspontjár61 faggatott. Autó suhant el a1a1tam, Trabant Comb1
csapott hátsó részén megremegett a fény, s arra gondoltam: mindenki
más benne ülhet, kííntegetbet, csak fi nem. De miért? - tolakodott elő
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újra a kérdés. Imre is mellettem állt, így álltunk egyszer egymás mel
lett a "gímiben" a fizikai szertár ablakában, amíg a tanárunkat vártuk.
Emlékszem, izgultunk, mert a hangvillát addig feszítettük, amíg az
egyik ága eltört. Mindjárt eldugtuk a szekrény legsötétebb sarkába.

- Felesége itt él a Mester utcában - intett oldalra barátom, de
nem nézett rám. - Gyere el holnap, míndent elmondok. Tudod mindjárt
itthon lesznek. Előttük nem akarok erről beszélni.

Letörten léptem ki a forróságt6l vibrá16 utcára. Kedvem lett volna
azonnal hazautazní, de nem tehettem. Mindent meg akartam tudni
Jóskáról. Bemenekültem egy zsúfolt presszóba, jól esett a sokaság. Senki
sem érdekelt, mégis mindenkinek örültem. Csupán azért, hogy vannak.
Egymással beszélgetnek, vitáznak, nevetnek, terveznek, egyszóval: 
élnek! A kávé is jól esett. Míg ittam, agyam lázas sietséggel fogott el
minden hangot. "Ujabb fallal akarják magukat elzárni. Ma már ez le
hetetlen" - öblös férfihang. "Egy fizetésből ma nem lehet kijönni" 
máshonnan. "Tolnay alakítása a Vágy viUamosában remek volt .. "

zavarosan álltak össze tudatom peremén a gondolatok, ha nem is
az értelem logikáján szűrődtek át, belül felold6dtak s kellemes képpé
tevődtek össze: az é l e t e t éreztem lüktetni bennük. Ami a maga sok
színűségében évezredeken át tovahömpölyög. amiből Jóska önkényesen
kilépett. Kiittam kávémát és megindultam szállásom felé. Másnap a
megbeszélt időpontban találkoztunk Imre lakásán.

- Már vártalak - csukta be mögöttem izgatottan az ajtót. - Köny
nyebb lesz, ha kibeszélhetem magamat.

íróasztaláról papírhalmazt markolt. Kiváncsian tekintettem rá.
- Mindjárt megérted - helyezte elém jegyzeteit. - Szombaton lesz

egy hónapja, hogy a postás feltűnő vastag ajánlott levelet hozott. Jóská
tói kaptam. Amint feltéptem, öt címzett levél hullott asztalomra. Az első

levelet nekem szánta. Ez állt benne:
"Kedves Irnrérn,
hosszú barátságunk nem engedheti, hogy ne vegyek Tőled búcsút,

amikor merész lépésre szánom el magamat. Még nem tudom: lesz-e elég
bátorságom hozzá? Ha értesülsz halálom híréről. megkérlek: add postára
az itt mellékelt leveleket. Búcsúsorok akarnak lenni, ha egyáltalán volna
értelmük.

Az ember sokszor előbb megérik arra, hogy meghaljon, mielőtt a ha
lál eljönne érte: ilyenkor legyen elég bátorsága ahhoz, hogy levonja a
konzekvenciát. Másképp csak bajt okoz másoknak is életével.

Kívánom, hogy őrizd meg a velem való szép emlékeidet, a rútakat
- mint ezt is! - mielőbb felejtsd el. Ölel:

Jóska."

Imre szárazon, kitartott hangon olvasta el a levelet, hogy elejét ve
g,ye elérzékenyülésének.

- KiI~nek széltak a többi levelek? - ocsadtam fel a rám nehezedő

fájdalomból.
- Feleségének, anyósának és két ismeretlennek.
- És te?
- Mielőtt postáztam volna, megszegve a levéltitkot, kiirtam mínd-

egyik közleményét. Gondoltam: hátha megtudok belőlük valamit. Csupán
párszavas búcsúszó áll mindegyiklben. Mindössze az ötödik árul el vala
mit. Abban találtam utóiratot, ami sokat mond annak, aki végigjárja



az illetőket, amint én tettem.
Csititóan nézett türelmetlen arcomra.
- Nem vágok elébe. Elmondom sorjába az egész utamat: Ievéltől

levélig. Kezdem a feleségével.

II.

Vasárnap reggel már vonaton ültem s mentem N. községbe, abban
a reményben, hogy még életben találom Jóskát és sikerül eltérítenem szán
dékától. Egész úton nyugtalan voltam, szerettem volna siettetni a moz
donyt, bántam, hogy nem fogadtam taxit. Már azelőtt is voltam Jós
kánál - szüleim is ezen a vonalon laknak; csak jóval közelebb - S nem
a legjobb benyomásaim voltak erről a látogatásról. Délelőtt érkeztem, az
is vasárnapra esett. Otthon találtam őket. Volt földesúri kastélyban kap
tak két szobát, konyhát. Műemléképület, kései klasszikus stílus, háttér
ben nagy gyümölcsös, ami az állami gazdaságé; kellemes látvány. A többi
épületrész raktár-helyiségül szolgált. Tudod, hogy Jóska a gazdaságban
főkönyvelő volt. leát, a feleségét nem ismerted?

- Csak fényképről. Szépnek találtam.
Nos, amikor elsőízben voltam náluk - folytatta Imre - Jóskát eléggé

illuminált állapotban találtam. Ica bemutatkozásom után kifakadt:
- Míndíg ilyen a barátja. Allandóan iszik.
Jóska szemei fénylettek az italtól, bosszankodást fojtott el felesége

szavam s zavartan kísért a szobába.
- Ica túloz - magyarázgatta. - Tudod, hétközben sok a munkám,

nagy a felelősség. Meg a cimborák is "trinkolnak", nem vonhatom ki
magamat én sem. Az ember alkalmazkodjék a környezetéhez.

Restelkedett, amikor szétnéztem szobájukban.
- Még sok minden kellene. De nem érzem magam itt végíegesítve.

Szeretnék felkerülni Pestre. Sehogy sem találom magamat.
- De Józsikám, én úgy tudom: mindíg vidékre vágytál - feleltem.
Csalódottan legyintett.
- Magam sem tudom: mi lenne számomra jó?
Elkísért a faluba. Csinos házak között vittek apró zeg-zugos utcák,

színes vakolatok, nagy ikerablakok nyelték a napfényt. A főutca hangos
volt a fiataloktól. Lelkesedve magyaráztam valamit a falusi élet fejlődé

séről friss benyomásaim alapján.
- Bizony, sokat fejlődött a falu. Ez itt hajdan legelő volt. De men

iünk haza, hátha valami jó ebéddel vár már Ica ...
A felesége valóban a tűzhely körül foglalatoskodott. Látszott: csak

ritkán főz - hétközben a gazdaság konyhájáról éltek -, óvatos mozdula
tokkal metélte a levesnek való tésztát.

- Hogy tetszik a falunk? Persze, magának idegen lehet itt minden 
biggyesztette le ajkát.

Elnéztem az asszonyt. Volt a külsejében valami a Mikszáth novella
alakokból: magatartása, mesterkélten modern mozgása groteszkül hatott.
Egy kicsit arra a fonák dologra emlékeztetett, mintha a mezei virágot
japánkertbe helyeznék. Önkénytelenül is feltettem a kérdést:

- Kitől szeret olvasni?
Ica zavarba jött, úgy tett, mintha nem hallaná a kérdésemet s ki

osont a konyhából. Egyszer ezt sz6vátettem Jóska előtt, amikor Pesten
találkoztunk.

Sajnos, a feleségem nem művelí magát - jelentette ki Jóska. - De
koratív jelenség. Csak a társaság, a jó megjelenés és a tánc érdekli. Az II
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társaság a malac vicceivel. No meg a ruha ...
Arcán csalódottság ült. Úgy éreztem túlozza a dolgokat. Ica szép asz

szony volt s talán még a műveltségbeli hiányosságait is meg lehetett vol
na bocsátani - feltéve, ha ezt pótolni igyekszik! -, de befejezettnek hitte
magát. Sem modorbelí, sem háziasszonyi tökélyre nem igyekezett.

- Ha mérges, káromkodik, mint egy kocsis - mondta máskor Jóska.
- Miniszteri fizetést kívánna - ezt is panaszolta.
Egyszer a sok kifakadását megelégedve, megkérdeztem:
- Nos, ha igy vagytok, miért nem váltok el?
- Nincs hozzá bátorságom. úgy érzem: nélküle sem tudnék már új

életet kezdeni - vallotta szomorúan,
Sehogyan sem értettem. Talán ő sem. Akkoriban már teljesen az

italnak élt. Többször járt Pesten s csak azért nem jött fel hozzám, mert
ittasan szégyelt volna velem találkozni.

- Beszélj már arról: mi volt, amikor megérkeztél? - vágtam én
türelmetlenül közbe.

Tudhatod, hogy későn érkeztem. Merev, görcsös állapotban feküdt,
mindjárt megállapitottam a mérgezés szimptomáit. A rekamié elótt ra
vatalozták fel. A szobában kettesben voltunk Icaval. A kíváncsiskodókat
elküldtük.

- Maga szerint mi okozhatta? - néztem. a riadt tekintetű asszonyra.
Odaült mellém a rekamíéra, arca félelmet tükrözött.

Riadtan fogta meg a kezem.
- Itt van a búcsúlevele magának - mutattam az aktatáskámra. De

valamit el kell áruljak. Elolvastam.
- Aklkor maga tudjaI Igérje meg: nem szól senkinek.
- Megbizhat bennem - válaszoltam, bár a levélben semmi sem volt

a bücsüzáson kívül. Feszülten figyeltem vallomására.
- Tudja, Jóskát igazán sosem szerettem. Tetszeni tetszett, főként,

hogy tanult ember ...
Hirtelen felugrott és a kombináltszekrényhez lépett. Erős pálinkát

hozott.
- Igyunk, mert nem birom másképp.

Ittam a barátom ravatala mellett. Megborzongtam. Ica másodszor is
töltött, de csak ő ivott. Majd harmadszor is.

- Mellette rászoktarn - intett a holttestre.
- Inkább mást tanult volna meg.
Felkacagott, de ráeszmélt ennek illetlen voltára. Hátradő1t a reka

mién és eszelősen rám meresztette szemeit.
- Csak őt sajnálja? - Szemei deliriumosan fénylettek. újra töltött

magának. Megfogtam a kezét.
- Ne igyon többet - könyörögtem.
- Kell ... kell! - makacskodott és felhajtotta az erős pálinkát. -

Ez lett a vége - mutatott a ravatalra. Nem éltünk jól sitthagyott ...
- Csak annyit áruljon el: mi volt maguk közt?
Megtántorodott. Odament a ravatalhoz s könnyezett.
- Tudja azt a levélből úgyis. Eszrevett a traktorossal - mondta,

mintegy magának.
Leverten hagytam el a szobát, kimentem a gyümölcsösbe s leültem

egy fa árnyékában. Vártam, mikor fakadok sirva, de nem jött könny a
szemembe, csak a fűszálakat tépdestem.

A temetés még aznap volt. Munkatársai göröngyöket vetettek utána
a sfrlba; özvegye ott állt édesanyja mellett és szorgalmasan törölte sze-



meit feketeszegélyes zsebkendőjével. tn is odamentern a többiek után
részvétet nyilvánítani és kezébe csúsztattam a búcsúlevelet. Házuk előtt

találkát kértem édesanyjától. Azt monda: a reggeli vonattal ő is feluta
zik Pestre és együtt mehetünk, Bólintottam s elmentem egy gazdasági
dolgozóval az éjszakai szállásomra.

III.
Másnap, kora reggel, N. állomáson találkoztam Fodornéval, Jóska

anyósával. Melegszemű, törékeny asszonyka volt. Lánya tőle örökölhette
szépségét, mert kora dacára: az esztendők nem tudták letarolni bájossá
gát. Kendője alól merészen kandikáltak ki sötét fürtjei, itt-ott ezüstös
szálakkal. Ica mellette állt s szótlanul elnézett felettem.

- Milyen tervei vannak? - kérdeztem tőle, amikor anyja eltúnt je
gyet váltani.

- Anya felmegy helyet készíteni Pesten az unokabátyáméknál. Az
tán valami állást vállálok - mondta hanyagul, miközben kavicsokat rug
dosott körömcipőjével. - Elvégre valahogyan csak le kell élni az életet
- nézett rám sértődötten.

- Igaza van. csak el ne rontson senki'!; - csúszott !ki a számon.
Megorrolt. Hátat fordított és többé egy szava sem volt hozzám. De

a vonat vastag füstöt hagyva maga után, megérkezett. Csendes kupét
sikerült találnunk, beszélgetésre alkalmasat.

- Hogyan szólíthatom? - kérdeztem Jóska anyósától.
- Mária néninek: - mondta s elővette táskájából a gyászszegélyes

zsebkendőjét.

- Igen sajnálom szegény vőmet - csuklott el a hangja.
Kutatóan néztem. Könnyei őszintén hatottak, tekintete a gyász for

rásából bánatozta arcát.
- Hallottam, doktor úr jó barátja volt. Szegény Jóska ...
Sokáig hallgatott; több gyászos emlék találkozhatott szívéberr, ilyen

kor lelketlenség kérdezősködni.Kinéztem az ablakon. Szokásos hazai kép
futott el a sürgönyoszlopok között: magasra futó kalászosok, tengeri és
cukorrépatáblák. fent szőlőkarók tüskéllettek a dombok hajlatán. Elun
tam a képek suhanását, az asszonyra néztem. Elfogta tekintetemet.

- Látom, Mária néni szerette a barátomat.
Bólintott, majd így szólt:
- Hosszú ideje, hogy özvegyen élek. Csak ez a kislányom maradt.

S azt hittem, boldog lesz, mert Jóska komoly ember volt. Tetszik tudni
- folytatta szemeit törölgetve -, nehéz volt az én életem. Férjem oda
veszett a háborúban, egyedül gazdálkodtam, de a napszám sokat elvitt.
Kislányomat mégis megkíméltem s örültem, hogy jól férjhez adhattam.
Legalább is azt hittem, szeretni fogják egymást ...

- Nem tetszett sejteni valami bajt?
Elhárítóari intett.
- Sokszor hónapokig nem kaptam tőlük egy sort sem. Gondoltam:

boldogok. Nekem pedig van elég munkám.
- De látogatóban csak volt? S aikkor sem tűnt fel semmi?
- Inkább őket vártam. Nekem nehéz kimozdulni ilyen messzire. Leg_

utóbb láttam már, hogy nem egyeznek.
- Mikor? - csaptam le hirtelen.
Riadtan tekintett vizsgálóbírói arcomra s időbe telt, míg megnyú

godott.
- Mikor is? Október elején. Akkor van náluk búcsú.

..



- S mit tetszett látni?
Az emlékek újabb könnyeket csaltak szemébe.
- Icuskám gyalázta a vömet. Megbánta, hogy férjhez ment. Azt

mondta: mindíg iszik, nem viszi őt magával sehova. Józskával, amikor be
széltem, Iegyintett. "Mi örömünk lehet, mama?" - kérdezte. Olyan szo
morúan állt előttem, hogy megsajnáltam. Gyerek kellene már, feleltem.
Unoka ...

- S erre?
- Ica kinevetett. Azt mondta: éppen elég egy férj is nyűgnek. Igy

beszélt az én kislányom - sírdogált ismét Mária néni. Önző volt, min
díg csak magával törődött - panaszkodott, mintha megfeledkeznék, hogy
mellette vagyok. Most is engem küld fel Pestre, hogy helyet keritsek
neki az unolkabátyjánál.

- Mást nem mondhat Mária néni?
Nemet intett, Közben a vonatunk is befutott aDélibe, szedtük a hol

minkat s mielőtt elváltunk, átadtam a búcsúlevelet.
- Borzasztó, hogy ez történt vele. A jó Isten legyen irgalmas...
Mentem a legközelebbi címre. A nyolcadik kerületbe szólt a levél:

Karikás Erzsébetnek. Itt szokott megszállni. ha Pesten járt - ennyit hal
lottam csupán. Nos, hátha valamit megtudhatok tőle?

IV.

Türelmetlen csengetésemre siető lépteket hallottam, majd az ajtóré
sen idegesen tekintett ki egy őszes hajú, magas, molett asszony. Bemu
tatkozásom után kertelés nélkül előhoztam Jóska halálát.

- Borzasztó, hogy ez lett a vége - jajdult fel, mint aki már tudott
róla. Nehezen jutott szóhoz:

- Jóskának az édesanyja volt a mindene. Szegény, ha tudná ...
Később a következőket is elmondta: Jóskát korán elhagyta az apja,

aki jóhirű rnérnök volt abban az időben. Nyugatra ment s nyomtalanul
eltűnt. Emma, Jóska édesanyja, rajongásig szerette gyermekét s fia is
beteges érzékenységgel kapcsolódott hozzá. Alig [árt nélküle valahova is.

- Erzsike néni milyen kapcsolatban állt velük? - kérdeztem.
- Emma únaktestvérem volt anyai részről. Volt idő, hogy sűrűn ta-

lálkoztunk. Csak velük jártam össze. Szegénykém, ha tudná - rázta újra
a zokogás. - Ne haragudjon, doktor úr, nehéz beletörődni ebbe a katasz
trófába.

Néztem magam elé. KÖ2Jben eszembe jutott: felhivhatnám innen fe
leségemet és a kórházat, értesíteni őket hollétemről.

- Csak tessék - adott engedélyt s már tárcsáztam is.
Amikor visszaültem a fotelba, úgy éreztem: esztendőket öregedett

szememláttára az asszony.
- Azelőtt gyakrabban beszélt Jóska a doktor úrról - jegyezte meg.
- J ó barátok voltunk.
- Meggondolatlanul kötött házasságot. Lakik itt a házban egy kislány

nagyon szerette Jóskát, Gyakran feljött, ha nálam találta. Egyszer kihall
ga:1Jtam besaélgetéeüket - árulta el bízalmasan. A lány képzőművészeti

Miskolás. Jóska is eredetileg odakészült. de a közgazdaságira vették fel.
Szépen rajzolt, festett, grafikából néhányat nekem adott megőrzésre. Ott
vannak - intett szemével a szekrény irányába. - Művészeti kérdésekről

beszélgettek. Majd később, a búcsúzásnál, Jóska megfogta a lány kezét:
"Jó lehet magának, Adrien. Nem siklott még ki az élete." - "A magáé
talán igen?" - csodálkozott a lány. - "Nem érdemes róla beszélni." - "És



ha újra kezdené?" - "Ahhoz hit kellene. Nincs mar hitem sem a tehetsé
gemben, sem semmiben. Kívánom, legyen boldog" - fordított hátat a
lánynak.

- Nem vehette észre a konyha ajtajából, hogy ott álltam s rnín-
dent hallhattam.

- Mikor történt ez a beszélgetés?
- Alig egy hónapja.
- F.:s?
- Bementem hozzá és megkérdeztem: "Jocókám, tetszik-e neked Ad-

rien?" - "Miért kérdi Betti néni?" - gyanított valamit. - "Hát hogy,
olyan értelmes, szép kislány. Úgy látom: ő szerét téged. Gondold meg \
fiacskám, elromlott a házasságod."

- Izgatottan kelt fel, mérgesen szaladt fel-le a szobában és pörölt:
..Ha elromlott, elromlott. Miért rontsunk el mindenkit. Értse meg Betti
néni, őrültség lenne minden kísérlet. En már képtelen vagyok arra, hogy
más legyek. Müvészet? - legyintett. Elég müvészet hétről...hétre leélni az
életet."

- Majd mi történt?
- A szokásos. Elment a városba és késő éjszaka érkezett vissza itta-

san. Ilyenkor magyarázkodott, fogadkozott, míg el nem aludt. De a lány
ról nem beszéltünk többet. Sokat sírtam miatta. Örültem egyídöbeú, ami
kor arról beszélt: felköltözne Pestre s eleinte nálam lakna, míg silkerül
lakáshoz jutniuk. Nem is értem: miért történt ez így? Mondjon valamit
róla, - könyörgött,

Elmondtam, amit eddig megtudtam. Sajnos, az egész falu tudott bol
dogtalanságukról. S az asszony nem is leplezte a traktorossal való viszo
nyát. Jóska is tudhatott róla. Legalább is így hallottam attól az embertől,

akinél éjszakai szállást kaptam tegnap.
- Istenem, de borzasztó! Hogy lehet egy nő ilyen közönséges - tép

kedte ujjait Erzsi néni s hangtalanul zokogott. - Szegénykém, miért nem
hagyta ott azt a bestiát.

- Előttem is érthetetlen. Pusztán akaratgyengeséggel nem magya
rázhatern meg. Bár Jóska is ludas volt - szóltam őszintén. De mi vitte
végül is a nikotinos pohárhoz. azt nehéz lenne elmondani.

Az idő elhúzódott, úgy láttam Erzsi néni, aki bánattól roskadtan ült
a fölébe hajló filodendron mérgeszöld levelei alatt, már nem sokat mond
hat Jöskáról. Atadtam a búcsúlevelet, amit magához ölelt s támolyogva
kísért ki a keskeny előszobába.

- fgérje meg, hogy még meglátogat - nehezedett vállamra.
- Nem tetszik tudni: ki ez a Nemezes Antal? Neki is írt - mutat-

tam a címzett borítékra. Kispesten lakik.
- Dehogynem. A Biccentő... - elnézést kérően nézett rám - már

mi így hívtuk Jócókérnrnal. Náluk lakott egy évig, amikor Kispesten dol
gozott, hogy ne kelljen annyit villamosoznia.

Elköszöntem s megindultam a Szentkirályi utcán az 52-es megállóhoz.

V.

Apró villalakások előtthaladtam el, tenyérnyi virágoskertek fordul
tak felém, míg megleltem a címzett helyet. Magas léckerítés zárta el há
zukat, végig kellett mennem a kerten, ahova üvegverenda ugrott ki. Han
gos köszönésemre vékonyka kis ember bicegett elém, minden lépésnél kí
nos arcot vágva, mint általaban a csípőficamosok. Közlésem után üveges



szem.elclte1 meredt a tlWolba, mint aik:i. nem értette míről van szó, Bese
gítettem a szobába, ahol II sarokban küejezésnélküli szemekkel maga elé
roskadt világtalan embert találtam. Nyilván a testvére lehetett. Hiszen
ezek nyomorékok - döbbentem meg. Miféle kapcsolata lehetett Jóskának
velük? - csodálkoztam s egy cseppet sem éreztem jól magam ennyi fo
gyatékosság láttán.

- Vendégünk van, Adi - szólt a mellettem bicegő ember a sarokba.
Testvére megragadta a fehérbotot és megindult irányunkba. - Kovács úr
meghalt. A Józsika ... öngyilkos lett.

A vak megtántorodott, belemarkolt az elébe került szék karfájába s
remegő ajakkal ismételte testvére szavait. Félszegen ültem közéjük. Praxi
somban megazoktam a különböző betegségeket, de magánházban mégis
csak más. Végigjárattam tekintetem: egyszerű bútorok, aránylag tiszta
ság, rend mindenütt. Az ablak előtt, ahol ültem, alacsony szerszámos
asztalka állt, még a hosszan benyúló ablakmélyedésben is szerszámok
sorakoztak. Középütt könyv, rajta szétnyitott szemüveg.

- Hogyan történhetett!? - jajongott a vak.
Megsajnáltam a szerencsétleneket, hogy beteges magányukba így be

törtem.
- Végigjárom mindazokat, akik a barátomról tudnak valamit. Úgy

hallottam egy évet maguknál töltött. Milyennek ismerték meg? - szerét
tem volna mielőbb túlesni a látogatáson, mivel fáradt is voltam. Mit is
tudhatok meg tőlük? - gondoltam keserűen.

Tóni tért előbb magához. Leültette bátyját a szerszámosasztalka má
sik oldalára, velem szembe, s gyengéden megsimogatta. Az reszkető fej
jel hallgatott, csak a botot szerongatta.

- Mire kiváncsi a doktor úr? - fordult felém az öccse.
- Míndenre: hogy élt maguknál. mit csinált szabadidejében, egyszó-

val milyen kapcsolatban voltak?
- Hogyan élt? - puposodott össze aszékén. - Mint lakó, nagyon

rendes volt. Pedig féltünk kiadni neki a szobát, mert a fiatalokkal pórul
jártunk már. Legtöbbjük megvetett. lenézett minket, hogy ilyenek va
gyunk - biccentett keserűen. - Volt olyan is, aki fizetés nélkül odébb
állt. De Józsika - később így szólítatta magát "7 még segített is néha ne
künk. Eleinte ugyan későn járt haza, sokat olvasott még éjszaka is. Egy
szer megbetegedett - valami influenza-járvány lehetett -, magas láza
makacsul tartott s én ápoltam. Akkortól gyakran bejött hozzánk s elbe
szélgetett. Édesanyját sokszor megsiratta. "Nincs már senkim" - mondo
gatta.

A vak hirtelen felemelkedett s felénk tapogatott a levegőben. Engem
keresett rekedtes hangjával:

- Doktor úr ... én is öngyilkos akartam lenni. De a jó Isten meg
akadályozott szándékomban. Ez akkor történt, amikor a klinikán meg
tudtam, hogy nem tudják megmenteni a látásomat. Tetszik tudni, mit
csináltam? - csuklott el a hangja s megtántorodott.

- Adikám, vigyázz! - karolt bele fivére.
- Nikotint szereztem be egy kis üveggel, hogy még az éjjel meg-

iszom. Mit ér már az én életem vakon ... Amikor hazaértem, öcsém már
feküdt. Vártam, míg elalszik. De ő megszólalt: "Adikám, úgy fáj a lá
bam. Segits beborogatni, Sehogy sem vagyok ..." Ahogy ezt kimondta,
Isten világosságot gyújtott lelkemben. Hogy hagyhatnám magára az én
testvéremet ... - zokogott öccsére támaszkodva. - Másnap elmondtam
neki: mí volt szándékomban. Odatettük a nikotinos üveget az imádságos



könyvünk mellé, hogy íígyelmeztessen minket: mitől szabadított meg az
Isten - mutatott az ablak irányában.

Gyors pillantást vetettem az üvegre. üres volt. Egyszerre megbor
zadtam.

- Még benne van a nikotin? - kérdeztem.
- Nem nyúltunk hozzá - mondta mit sem sejtve a fiatalabbik test-

vér.
- Mikor volt maguknál legutóbb Józsika?
Tanakodtak egymás között.
- Tán egy hónapja sincs. A körzeti orvosunk előző nap járt nálunk

s azóta sem jött. Pedig havonta mindíg belátogat - mondták meggyőzöen.

A nikotin innen ered - állapítottam meg. Hajamba markoltam vadul
selképzeltem Jóskát, amint e levert hangulatú szobában odaosonhatott
a szerszámok közt lapuló üveghez, hogy kiöntse tartalmát.

- És miröl beszélgettek akkor? Emlékeznek még rá? - mozdultam
feléjük, mert már a csend közénk fagyott.

- Nehéz lenne elmondani. . . - gondolkozott Tóni. - Mert olyan fu
rákat mondott. Hogy irigyel minket, mert mi egészségesek vagyunk és
ő beteg. Mit is mondott? - keresett emlékezetében. - Igen. Lelki-fehér
vérűségről magyarázott valamit hosszasan, de mi nem értettük meg. Elég
sokáig időzött, délután jött s már fénylettek az utcai lámpák, amikor el
köszönt.

A vak újra felemelkedett:
- Tőlem azt kérdezte búcsúzóul: "No Adi bácsi, tudja-e már hasz

nálni az utcán is a fehérbotot?"
Nem hallgattam már tovább rájuk. Elővettem a levelet s odatettem

az asztalra. Gyorsan búcsút vettem tőlük s rohantam a villamos-megálló
hoz. Csak a kocsiban tértem vissza a lelki aléltságból, amikor a nyitott
peron védörácsának támaszkodva belém kapdosott a hűvös szellő ...

- Ez volt az ötödik levél? - biztattam kérdésemmel Imrét.
Fáradtan bólintott, mínt alki most érkezett meg a hosszú útról, olyan

kimerilltnek látszott.
- És mi volt benne? Az utóirat, amit említetté1?
Elővett egy papírszeletkét s tagoltan mondta: "Igazán az a nyomo

rék, aki már senkit sem tud szeretní." Keze megremegett. talán a súlyos
igazságtól. Idegesen kelt fel az asztaltól s hirtelen megkérdezte:

- Miért hallgatsz? Nem értetted az utóiratot? Ebben vád van! Vád
- kiáltott keserűen. - Gyógyulást keresett nálam is, másnál is s nem vet-
tük észre ~t a bomlasztó folyamatot, ami benne végbement. Egy-egy
találkozás kimerült a mai filmek, könyvek megvitatásában. sz:ínházjegyek,
tréfák s apró szemrehányások sorozata volt az egész barátságunk, de a
lényeges kimaradt a kapcsolatunkból ...

- Mire gondolsz?
- Soha nem jutottam tovább a felszínnél - dőlt újra a fote1ba. Ma-

gára hagytam a fullasztó gondban ...
Az órájára tekintett. Csengő szólalt az előszobában.

- Ök jönnek. Most ne folytassuk, majd máskor - kísért ki egyúttal
engem is, aki már távoztam, csak futólag üdvözölte feleségét s kisfiát.
A lépcsőházban még utánam szaladt s kérdően suttogta:

- Mondd hát nem tudunk igazában barátok lenni?
Válaszom meg sem várva tűnt el a becsapodó ajtó mögött,


