
.sZORKE ÉLET (Kisregény 4. rész)

Irta Rónay György

Ez is még a vonaton történt, miközben a Polonia expressz vicináli
sokat megszégyenítő Iassúsággal vánszorgott a morva síkságon. Már ré
gen kialudtuk magunkat, kiolvastunk miriden hazulról hozott újságot,
megbeszéltünk rnindent, amit útitársak megszoktak beszélni egymással;
már régen levízsgáztunk a huszas és harmincas éveik válogatottjainak
Iőlállásából, megiejtettülk, milyen volt a Bocskai csatársora. ki védett
huszonnyolcban a Szabáriában és rniíkor volt bajnok a Nagyvárad; ki
cseréltük emlékeinket azokról az időkről, amikor Babits szenkesztette a
Nyugatot és Mikes a Pesti Napló irodalmi rovatát; egytől egyig fölsorol
tuk fiatalságunk antológíáít és rövidéletű folyóiratait; egy ideig elvitat
keztunk rajta, valóban megborotválkozott-e Palasovszky Ödön a Zene
akadémia színpadán, vagy csak ígérte a közönségnek; aztán mikor már
már holtpontra jutottunk, kifogyva a témáJból, Márton váratlanul ezzel
a kíjelentő kérdéssel fordult hozzám:

- Természetesen te is hallottad, hogy válófélben Vagyunk Lalikával.
Hiába is tagadtam volna, hiszen Pesten mindenki hallotta, jóvészt

magától Mártontól.
- Th mit hallottál, rniért ?
Ez már !kény,erseblb kérdés volt, Lalikát rnindenki szídta, még azok

is, akik annak idején, amikor Márton meglepő házasságáról értesültek,
elnézőerr vagy jóhiszeműen a pártjára állta!k. Lalika húsz éves volt, leg
följeblb huszonkettő, Márton kis híján hatvan. Ez a korkülönbség egy
szerre szólt mindkettejük mellett is, ellen is. mgyooek azt mondták, Már
ton vén szamár, de egye meg, amit főzött, és próbálja lenyelní ezt a fa
lánk kis csukát, míélőtt az nyelné le öket. Mások szerint Lalika naív, ra
jongó kislány, megszánta a magányos, öregedő férfit, és hogy megara
nyozza hanyatló napjait, föláldozta érte viruló fiatalságát.

Hanem aztán jött a futballista. Rossz nyelvek szerínt először a pó
lÓB jött, aztán a rendező.vés osak .aztán a futballista; sőt állítólag lett
volna közben még egy tísztázatlan foglalkozású fiatalernber is, bizonyos
Mísu, akivel Lalika a lóversenytéren Ismerkedett meg: tippeket kapott
tőle, s aztán egy ideig sokat mászkált; vele a tűzpíros Opel Rekordján.
(Ez akkor volt, arnikor Márton végleg leégett .az ügetőn; de csodával ha
táros módon rövidesen regeneralta magát, mert a teljesen esélytelen ló,
rnelyre hirtelen sugalattal kölcsöned minden maradékát föltette, várat
lanul főlényesen nyert). Jött, mondom, a futballista, Márton pedig mé
Iabús píllogássad znagyerázní okezdte a Hungáriában, a Berlinben, v,agy
az utcán, egy fa alatt, egy autóbuszmegállónál, annak, akibe éppen bele
botlott, hogy bármilyen nehéz is, meg kell érteni a fiatalokat, és ha egy
félreértés folytán valakinek áldozatot kell hoznia, a természet rendje
úgy kívánja, ne a fiatal hozza, a'ki előtt még ott az egész élet és jövő, ha
nem .az öreg, aki bőlesebb is, tapasztaltabb is, és a!kinek már úgysincs
sok hátra.

Szóvaí válófélben voltak, 'úudtaaz egész 'Város. De azt azért mégse
tálalhattam !ki nekí, hogy mit mondanak, míért,

- Persze nem igaz - mondta a meggyöeödés elnézésével. - k, 'em
bereik össze-vissza fecsegnek. de egy szó sem igaz az egészből. Nem akar-
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ja eladni a fejem fölül a lakást, nem cipel fiúlkataz ágyamba, és nem ke
ver mérget az ételembe. EgyébkJént nem is tud fŐZin:i.

- Én ebből aSaIk a lakásról hallottam valamit - mondtam. - Azt
is csak félfüllel.

Míntha meg se hallotta volna.
- Egy ideig az anyja járt föl hozzánk főzni. Hívatal után fölug

rott, megfőzte második műszakiban a vacsoránkat. - Eltűnődött. - Tu
lajdoniképpen az anyját kellett volna elvennem, az rendben tartotta
volna a házat, törődött volna velern. Csakhogy akkor -kéroezte - ki
vel törödtem volna én?

Megálltunk valahol, egy kietlen állomáson; néztük ,az a:b1alkból az
épület előtt álldogáló böröndÖS, hátizsákos, .aikJtatásikás embereket, Aztán
a vonat lomha rándulással tovább indult.

- Te is észrevetted már, milyen szomorúak az állomásoikon az em
berek? - kérdezte Mártan és elgondolkodva szemlélte a Iassan hátráló
képet. - Állnak, várjálk a vonatot és szomorúak.

Sokáig hallgattunk. Később erdőbe értünk, hatalmas fenyők lkÖZlé.
- Persze aki csak: iéi. részleteket látja ... - mondta Márton és le

gyintett. - A részletek többnyire terhélőek. Az egész történetet tudnod.
kellene, hogy ítélhess felőle. Elmondhatom? - kérdezte vá.gytalkozva.

- Hogyne - bólintottam.
Megkönnyebbülten mcsolygott.
-t-r- Tudtarn, hogy megengeded. Az én exhjbicionízmusomnak senki

sem bír ellentállni.
&; mondta, mondta, végig a morva lapályon, végig a lengyel Szilé

zián, a fűlepte salaikhegyek közt, feketére kormolódott gyári 1aJkótelepe!k
mentén, a szürkülő afkonyatban és azereszkedő estében. míg a távolban
föl nem tűntek előttünk Czestohowa fényé.

Mint ahogy mondta, mondta később Annának is Krakkóban, a kö
dős koraestében, miközben, mint egy láthatatlan pórázra kötve, körben
kóvályogtunk a Rynekenés üzletről üzletre piros mjkrokordbársonyt va
dásztunk,

- Maga persze vén bolondnak ll1éz engem, Annácska - mondta és
megállt egy pillanatra, hogy rágyújtson; a gyufa rőt lángjában szomorú
nak látszott az aroa,és mínt érzelmes hangulataiban, a hangja is fátyo
losan elmélyült. - Vagy ki tudja, talán cirkuszi bohócnak is, aki piros
rníkrokordban aikarja produkálni magát. Pedig ha tudná, milyen életbe
vágóan fontos nekem az iéi. piros kordbársony! Persze nem akármilyen.
Akármilyet Pesten is lehet kapni, a Szervita téren, amit most Martínel
!inek hívnak, arról a Martinelliről, aki a városházát építette, kaszárnyá
nak vagy kórháznak, ha jól tudom; de én már öreg vagyOik, nekern már
osak Szervita tér marad. Szóval míkrokord, Armáoska, míkrokord. Meg
engedi, hogy elmondjam?

És Anna se bírt ellenállni.
KÖZIben, emlékszem, köröztünk a Ryneken, mint az eszelősök. kör

ben a Rynek Glówny szélén, mint a lovak a porondon; és időnkint be-be
csaptunk. mint ragadozó a vélt zsákmányra, hol a F'lorianskára, hol a
Slawkowskára, hol ravasz csellel túloldalt a Brackáea, hogy egy kis ke
rillő úton megint a Rynekre jussunk, ahol már égbeik a ködben a lám
páik, és egyik-másik üzletben már záráshoz készültek. Milkrokord nem
volt; de Lalika még mindig tartott, szerencsére már a végefelé, .

- Ezért kell nekem a piros míkrokord, Annácska. Most már érti.

105



Ez már a V'ég\sőrekapituláció kezdete volt; lábunk sajgott a gya
Ioglástól, szemünket csípte a !köd; és Márton megint megállt, megint rá
gyújtott, ki tudja hányadikra aznap, és biztonság kedvéért lenyelt egy
görcsoldót, csak úgy víz nélkül, nagy gyakorlattal.

- Mert ha végül mégis elválunk - folytatta és mélyet sóhajtott 
végül, mondom, mert még mindig azzal áltatom magam, hogy míre ha
zamegyünk. meggondolja magát, vagy mint az anyja szekta mondani, ..
benő ,a fejelágya és végre megérti, mílyen szereneset csinált azzal az ál
dott jó emberrelvazaz velem, ahelyett, hogy mindenféle bikficekkel mász-.
kálna ... dehát mit csináljak vele, ha egyszer el akar menni, nem tart-·
hatern vissza kötéllel, nem fa1azhJatom be, mi:nt a középkorban csinál
ták itt maguknál. Annácska, ahogy Míckiewicz is megírta. egyebet nem
tehetek, mint hogy elengedem, békében és barátságban; nagyon fontos,
hogy békében és barátságban, rnert ha netán kiderül, hogy elszámította
magát a bikficével, bizonyára visszajön, ha ugyan lesz még hova. .. úgy
értem, ha nyerek a Iottón vagy az ügetőn... mondja, van Lengyelor
szá:-]han lottó? és idegenek is játsahatnak? teszem azt, ha nyerek, mond
juk százezer zlotyt, kifizetik? Százezer zlotyért nyilván kapnék egy jó
kocsit, hazavinnérn, eladnám. la kocsit adnám el, nem a lakásomat, akkor
nem kellene ki:költöznöm egy padra a Ligetben, és lenne hova VÍSiS!Za
jönnie, hla elege volt a Misujáiból. V.agy Misujának belőle, mert az is'
előfordulhat. Szóljon, Annáeska, ha untatom.

- Nem, dehogy, a világért sem!
- Most már nem tart solkáig, Annác:sika, ez már a vége, sajnos, en-

nek az egész ügynek Lalikával. De azért, amilyen bolond vagyok, má
sodszor is csak megcsinálnám: pedig, látja, tudom, hogy inkább az any
ját kellett volna elvermem, az 1egalább tudott volna diétásari főzni rám.
Szóval ha mégis elválunk, az a piros mikrokord, amiért annyit rágta a
fülemet, az lesz az egyetlen holmi, amit a testén visel tőlem, és amiről'

adandó alkalommal eszébe juthat, hová kell visszajönnie, ha haj van.
Pesten különben sincs ilyen senkinek. Van zöld meg sárga, és láttam
már liát is, és nem míkróban van piros is, de piros míkrokcrd nínos az
egész városban, A barátnői megpukkadnak. ha meg'látiák benne. Tudja,
Annáoska, mit jelent egy HaJtal nóUek, ha a barátnői megoukkadnak?'
Persze, hogy tudja. Különben dehogy, mit ibesz:é1ek, honnan is tudhatná,
amiikor olyan ártatlan angyal, hogy még az én együgyű locsogásomat is
kibírta ...

Ebédelni, bár nem rendszeresen és pontosan, hanem ahogya napi
program engedte: hol már nyomban azután, hogy a Mária templom bongó
harangjai elverték a delet s a kürtös elfújta a négy égtáj felé a heynal-t,
hol csak mikor már kezdett szürkülni, fél négykor, négykor délután; sőt

egyszer, amikor hosszasan elidőztünk a Pieskowa Skala kastély alatt, meg
bámulva tövében azt az évezredes szelektől hengeralakúra koptatott, bun
kófejű sziklát is, mely a néphit szerint egy óriás botja volt, s gazdája dü
hében döfte bele olyan mélyen a földbe, hogy aztán ki se bírta húzni
többé, hegyébe pedig valamikor valaki nyaktörő bátorsággal, talán foga
dalomból, ki tudja milyen bűnökért, hatalmas vas keresztet plántált 
egyszer, mondom, a Pradnik völgyéből jövet még annál is később, öt óra
tájban, ami már vacsorának is beillett, - ebédelni a Rynek sarkán egy
régi vendéglőbe jártunk.

Allítólag Krakkó legjobb vendéglője volt, messze földön híres, speci-o
ális étel-receptekkel, meg ősi hagyományokkal, melyek ha jól emlékszem"

166



egy királyi szakácsot emlegettek alapítóként. Az étterem, illetve éttermek
- mert több, egymásba nyíló helyiségben álltak a négy személyre terített
asztalok - az első emeleten voltak. Régi falép cső vezetett föl a földszint
ről, a hallból, ahol ha fönt nem volt hely, várakozni lehetett, kényelmes
karosszékekben, s ahonnét a ruhatár nyílt, egy szűk, homályos folyosó
végében. Vállmagasságig sötétbarna faburkolatos, zöld tapétás falakra
emlékszem, és rajtuk fölaggatva gyönyörű régi fajánsz tányérokra, s vala
hol, valamelyik sarokban egy vitrinre is, polcain szép fajánsz tálakkal, s
középütt, a főhelyen egy fantasztikus, fedőjén állatfígurákkal, szőlőfür

tökkel, kúszó kacsokkal, tekergő indákkal, bogyókkal és kagylókkal tele
zsúfolt, díszei burjánzó, telhetetlen bőségében már-már barbár porcelán
levesestálra (mely aztán váratlanul Oliwában is eszembe jutott, amikor
fejem fölött csilingelve és dübörögve keringeni kezdett az orgona elké
pesztő zodiákusa); - emlékszem a pincérek figyelmére és tapintatára, a
remek (és remek ízléssel tálalt) ételekre, köztük a ház egyik különlegessé
gére, a céklalevesre, melyet Anna biztatására rendeltem, leküzdve Varsó
ban belém rögződött jogos bizalmatlanságomat minden sötétlila leves iránt,
s mely egész lengyel utunk alatt először és utoljára valóban hasonlított
a mi erősen fűszerezett, tárkonyos és korianderes húsleveseinkre; - és
emlékszem arra a lányos képű, hirtelenszőke, kicsit még ügyetlenke italos
fiúra, aki nagy buzgalmában kifuttatta a sörhabot a poharamból, és ami
kor a pincér szelíden megdorgálta érte, sírvafakadt.

De ennek a sörnek is története van.
Mikor először telepedtünk asztalhoz a hajdanvolt királyi szakács ven

déglőjében, hogy, mint Anna mondta, együnk egyet a jó légkör örömére,
miután kellő tanácskozás után ki-ki megrendelte az ételét, egy másik pin
cér lépett hozzánk és kérdezett valamit, amit nem értettünk, Márton meg
én nyelvtudás híján, Laci pedig azért, mert éppen Anna virágát próbálta
belegyömöszölni egy vázába.

- Azt kérdezi, mit isznak - tolmácsolta Anna.
Hogy mit igyunk? Rövid megbeszélés után döntöttünk. Semmiképp

sem importált magyar bort, azt ihatunk otthon is, ha akarunk, hanem sört,
jóhírű valódi lengyel sört.

- Négy üveg? kérdezte a pincér németül, látva, hogy idegenek va
gyunk, s ha netán németül se tudnánk, az ujjával is mutatta.

- Három - mondta Anna gyorsan.
Laci, aki most már figyelt (és ültében is majd olyan magas volt, mint

a pincér), hirtelen rántott egyet a vállán. Harsányan megismételte:
- Drei, drei, selbstverstiindlich!
úgy fordult a pincérhez, mint mikor egy értelmetlen embernek jól

a szájába akarunk rágni valamit, vagy ha nagyothallónak akarunk meg
magyarázni egyetmást; de utána halkan, dönnyögve még valamit a fülébe
súgott, mire az bólintott, hogy érti, és elment.

Anna nem vett észre semmit, az asztal fölé hajolva levelezőlapot írt.
Tóbiás Laci, akinek voltak néha ilyen, teljesen váratlanul föllángoló ihle
tei, mint az imént is a virágvásárlás a Ryneken, most mintha egyszeriben
ki hamvadt volna: szórakozottan, csöndes befelédúdolással (ez is szokása
volt) a szalvefáját bontogatta, majd egyengette elmerülten a térdén, és
egy ideig semmi mással nem törődött többé.

Nemsokára jött a pincér a tálcával; három üveg sört hozott és négy
poharat. Laci fölocsúdva a szeme sarkából figyelte, hogyan teszi le a po-
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harakat, hogyan lát neki a palackok kinyitásának, s amikor az elsőről

lepattant a kupak, kikapta kezéből az üveget és villámgyorsan teletöltötte
az Anna tányérja mellett álló poharat.

Anna végre fölpillantott az írásból.
- Hiszen mondtam, hogy nem iszom!
Laci a fejét csóválta.
- Gondolni lehet, hogy gondolta, de mondaní biztosan nem mondta.

Egyébként itt vannak a kartársak, ők is tanúsíthatják.
. - Akár mondta, akár nem, a jó légkörre inni kell - szólt közbe

Márton.
- Sose szoktam ...
- Nekem meg nem szabadna. Csakhogy a jó légkör, Annácska, fon-

tosabb a szokásnál is, meg az én ulcusomnál is. Egészségünkre.
Anna először cicásan csak az ajkával próbálgatta, aztán, úgy látszik,

ízlett neki, mert lehúnyta a szemét és jóízűen húzott egyet.
Letette a poharat, letörölte szája fölött a hab fehér bajuszkáját.
- Akkor legalább engedjék meg az elv ... - Elharapta, újra neki

fohászkodott: - Akkor úgye megengedik, hogy én is beszálljak?
- Nem engedjük meg - mondta Márton. - Egyébként, amíg hozzák

a levesét - (mert Anna minden ebédet céklalevessel kezdett, mint a benn
szülött lengyelek) -, hogy ne unatkozzék, elmesélem magának ... Te 
fordult hozzám - ha ismered, vagy már hallottad tőlem, ne figyelj ide ...
Szóval, Annácska ...

Hogy mi mindent mesélt? Bármit, ami éppen eszébe jutott. Emléke
ket fiatalságából: amikor először járt szerkesztőségben; amikor a hajdani
Vilmos császár úton egy lámpa alatt, szitáló esőben fölolvasta első köz
lésre elfogadott írását első szerelmének; határtalan boldogságát, amikor
egy szerkesztő, talán Babits, megdicsérte és szép jövőt jósolt neki, ha így
folytatja, és ugyancsak határtalan kétségbeesését, amikor egy másik, ta
lán Kassák, és alighanem ugyanazokra a kéziratokra ingerülten kijelen
tette, hogy ha így folytatja, nem lesz belőle semmi, jobb is, ha abbahagyja
az egészet és elmegy kifutónak; - háborús kalandokat: hogy az érsekúj
vári pályaudvar szétbombázása után a kukoricásban, ahol lapult, elfelej
tette meghallani lefúvás után a gyülekezőt, s nem a füstölgő romok és
lucskos hullák felé indult, hanem éppen ellenkező irányba, keresztül a
kukoricáson; s aztán amikor egy heti gyaloglás és alkalmi szekerezés után
végre fölszállt valahol Törökbálinton a helyiérdekűre, a következő megálló
nálletelepedett a szemközti ülésre egy marcona őrmester, s ő nem győzte

katonabakancsos lábát a pad alá dugni; de végül Budán, a Körtéren, mi
után leszálltak, s a hirtelen légiriadóra a közeli óvóhely helyett mindket
ten inkább egy kapu alá húzódtak, kiderült, hogy a félelmetes őrmester

épp úgy szökésben van és épp úgy a pesti dzsungelban akar eltűnni, mint
ő; - és mesélt történeteket a kutyájáról, melynek most Lalika viseli gond
ját, ha ugyan meg nem feledkezik róla, be nem zárja a fürdőszobába, hogy
majd csak harmadnap vagy negyednap, kószálásaiból hazatérve botoljék
szegény éhen pusztult jószág tetemébe ; és mesélt a lóversenyről meg az
ügetőről. a tippekről és a tikettekről, a helyre és befutóra játszás titkairól,
arról, hogy rníért, miért nem, az ügetőri gyógyszerész úrnak hívják, és
egyszer egy arab vagy álarab negyed kiló kokaint kínált neki eladásra,
egy másik alkalommal pedig tekintélyes vagyont nyert volna és évekre
kint lett volna az összes vizekből, ha Lalika az utolsó pillanatban le nem
beszéli Hollóról a favorit Szélvész javára.
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Mert Lalika is kijárt az ügetőre, Lalika is szenvedélyesen lóversenye
zett, és vagy maga is szerepelt valamilyen módon ezekben a történetekben,
vagy eszébe jutott róluk, néha természetes képzettársítással, mint az első

szerelemről, néha nyaktörő szürrealista asszociációval, mint aszökésben
lévő őrmester esetében.

Ezeken az ebédeken, a királyi szakács éttermében, a zöld tapétás falak
közt, a meghitt csendben, ahol még az amerikaiak is halkan beszéltek, és
zene csak este volt: míg hozták a céklalevest, és azalatt is, amíg Anna el
merülve kanalazgatta a lila levet és ropogtatta azt a stangniszerű süte
ményt, amit hozzá adnak, Mártonból mintha zsilipet húztak volna föl
benne, csak úgy áradtak a bizalmas emlékek és vallomások.

Akkor csak sejtettem, ma már tudom is, mert utóbb megkérdeztem
tőle, hogy nem puszta fecsegésből mesélt, (bár nagyon szeretett fecsegni),
és nem is unalomból, sőt mégcsak nem is annak a szorongó magányérzés
nek az enyhítésére, ami néha fojtogató erővel rohanta meg, hanem ezút
tal nagyon is céltudatosan, körmönfont számítással: hogy példát adjon,
hogy a maga nyíltságával elébe menjen a másikénak, és megkönnyítse
Annának, hogy végre egyszer ő is beszéljen magáról.

- Mert ez az én terápiám; megbízható, hiszen magamon kísérletez
tem ki - mondta. - Ki kell beszélni magunkat. A seb, ha kilocsogjuk
belőle a mérget, előbb-utóbb begyógyul, legföljebb egy forradás marad
utána. De ha nem, lassacskán egész lényünket megmérgezi.

Anna azonban sokkal zárkózottabb, vagy talán csak sokkal félénkebb
volt, semhogy hatott volna rá Márton kétségkívül bölcs terápiája. De Már
tonnak az ilyen különleges kóresetekre is megvolt a maga módszere.

Elég átlátszó fogás volt, ám a siker igazolta.
- Annácska, szabad valamit kérdezni? - szólalt meg váratlanul az

egyik ebéden,
- Tessék.
Anna szemöldőke fölszaladt; azzal a kicsit ferde, diáklányosan figyelő

fejtartásával várta a kérdést. Féloldalas varkocsát közben ösztönös moz
dulattal a pulóvere alá igazította.

- Akármit?
- Elmosolyodott.
- Akármit.
- Hát akkor mondja meg nekem ... persze csak ha akarja ...
- Nincsenek titkaim.
- Maga most itt két hétig ide-oda utazgat velünk Lengyelországban.

Mit szól hozzá a férje?
Anna egy hosszú pillanatra lehúnyta a szemét.
- Az én férjem nem szól hozzá semmit. .
(Mikor később a ruhatárba mentünk, mert aznap mi hoztuk el a ka-

bátokat, Márton azt kérdezte tőlem:

- Láttad a kezét?
Bólintottam. Mert az asztalon pihenő keskeny, finom kéz megrebbent

és olyan görcsösen kulcsolta át a söröspoharat, mintha meg akarna ka
paszkodni ebben a reménytelen menedékben. A vékony ujjak nyoma so
káig ott maradt a pohár harmatán.)

Egy darabig hallgattunk. Márton rágyújtott; előbb sokáig piszkálta,
sodorgatta a cigarettát, dohányt pöckölt ki belőle, szidta a rossz töltést,
aztán meg a füst ment a szemébe; szemlátomást húzta az időt. De végül
mégis elszánta magát.

- Rosszul élnek együtt? - kérdezte csöndesen.
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Megint szünet következett, még az előbbinél is hosszabb. Es csak
aztán a válasz:

- Nem élünk együtt. _
Es elmondta a történetüket.
- Másodéves egyetemista voltam, lengyel-magyar szakos bölcsész,

amikor kéthetes nyári ifjúsági kirándulásra mentünk Zakopanéba. Ott
ismerkedtünk meg: fölügyelő tanár volt egy táborozó lengyel diákcsoport
nál. Utána egész éven át leveleztünk. Először csak amolyan nyelvgyakor
lásnak vettem, az egyetemen jóformán minden társamnak volt levelező

partnere; hanem aztán valahogy levélről levélre mélyült, magam sem vet
tem észre, magam se tudom, hogyan. A következő évben ő jött Magyar
országra; akkor egy hetet nálunk is töltött, Udvariban, a Balaton mellett;
édesapámnak van ott egy kis nyaralója. Varsóba már úgy ment haza, mint
a vőlegényern. Szivélyes, szolgálatkész, rokonszenves fiatalembernek talál
ták, abból a fajtából, amelyiknek mindenütt az az első gondja, hogy meg
kedveltesse magát. Egyébként is kész, komoly ember, harmadéves tanár.,
ráadásul nem is valahol vidéken, hanem a fővárosban. A szüleim nem szól
tak ellene; különben sem igen szóltak bele a dolgaimba. Legföljebb csak
azt emlegették néha, főként édesanyám meg a nagymama, hogy Varsó
rettentően messze van, gyorsvonaton is egy egész napnyira, apám meg
egyszer-kétszer azt, hogy ha már elkezdtem, kár lenne abbahagynom az
egyetemet. De mindenre akadt válasz és megoldás. Varsó mégiscsak elér
hető gyorsvonaton, repülőn meg éppenséggel csak pár óra, nem több mint
Pesttől Udvari, és karácsonykor. húsvétkor meg nyaranta úgyis hazajövök.
Ami pedig az egyetemet illeti, mint lengyel szakos (már otthonról tud
tam valamit: apa is, nagyapa is beszélt lengyelül), tanulhatok tovább a
varsói egyetemen, a miénk útján el lehet intézni, hogy fölvegyenek, és
talán még azt is, hogy az itteni éveimet, vagy legalább egy részüket be
számítsák. Sehol nem mutatkozott semmi akadály; ezúttal még a bü
rokrácia is kegyesnek bizonyult, mert karácsonyra megvolt mindkét rész
ről minden szükséges irat és engedély. Értem jött, megesküdtünk, meg
vártuk otthon az újévet, aztán eljöttem vele Varsóba. Hát így kezdődött

- mondta és Mártonra mosolygott.
- Igen - dünnyögte Márton. - Többnyire így van, többnyire simán

kezdődik, Lalikával is így volt. Az elején minden jól megy. Baj csak a
folytatással szokott lenni.

- Az én varsói életemnek már kezdete is csupa baj volt - folytatta
Anna. - Es nem is a lakás volt a legfőbb baj, hanem a hazugság. Vala
hányszor otthon ez a kérdés szóbakerült, mert végtére a szülők mégiscsak
tudni szeretnék, lesz-e hollaknia a lányuknak és rendes körülmények közé
kerül-e, mondom, valahányszor szóbakerült, Jerzy mindig fölényesen
legyintett, elnézően mcsolygott nagymama aggodalmain, és ha nem is
mindig ugyanúgy, de mindig félreérthetetlenül teljességgel megfelelő la
káSTól beszélt, erősen hangsúlyozva ezt a teljességgel megfelelő-t. Emlék
szem, egyszer még a nemzeti büszkeségét is fölvonultatta, mikor anyám
egy kicsit részletezni szerette volna a meghatározást. "Mit tetszik gondol
ni! - mondta. - Lengyelországban nem hagyják a tanárokat nyomorta
nyákon élni!" Es lelkes előadásba kezdett azokról a szövetkezeti pedagó
gus házakról, melyeket éppen most építenek Varsó szívében. Persze azt
csak visszatekintve, mai tapasztalataim alapján látom olyan élesen, hogy
ezek az előadások mind általánosságokban mozogtak, és se az nem derült
ki, vajon van-e neki is valami érdekeltsége abban a pedagógus felhőkar

colóban a Wiejskán, se az, pontosan milyen helyiségekből és mellékhelyí-
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1Ségekből áll, és hol is van tulajdonképpen az a teljességgel megfelelő lakás.
Miért hazudott, míkor tudhatta, hogy akkor még a világ végére, egy put
riba, egy ólba is utána mentem volna? Ma már ezt is tudom. Egyszerűen

azért, mert ilyen a természete. Dehát ezt nem volt könnyű fölismerni. És
aztán elismerni még nehezebb volt. Mert akármennyire is tény, egy asz
.szony mégse bírja csak úgy tárgyilagosan tudomásul venni, hogy az ura
kóros hazudozó, és egyetlen szavára sem lehet adni.

- Szóval nem volt lakásuk? - kérdezte Márton.
- Volt lakásunk - mondta Anna. Kortyolt egy parányi sört, inkább

csak, hogy az ajkát megnedvesítse. - Már amennyire lakásnak lehet ne
vezni. Jártak már Obudán ?

Bólintottunk. Tudtuk, hogya szülei is ott laknak, valahol a gázgyár
környékén.

- Akkor ismerik azokat a régi, hosszan benyúló udvarokat, kétoldalt
a földszintes lakásokkal. Az ajtó az udvarról közvetlenül a konyhába nyí
lik, az egyetlen, fapadlós vagy kőpadlós szoba a konyhából. Az apró abla
kok olyan alacsonyan vannak, hogy aki elmegy az udvaron, még akkor
ís belát, ha nem akarja. Villany többnyire van, szál dróton lógó körte,
legföljebb mázas pléhernyővel; víz azonban nincs, csak egy közös csap az
udvar közepén. Istállókból, raktárakból alakított szükséglakások voltak
ezek, talán az első háború utánról, talán még régebbről, a legszegényebb
proletárok, munkanélküliek, egykori vagonlakók. lecsúszott vagy lezüllött
.értelmiségiek lakásai; ma már többnyire lebontották őket, alig egyet
kettőt látni belőlük, azok is hamarosan csákány alá kerülnek ... Hát egy
ilyenbe költöztem. Ez volt az a teljességgel megfelelő lakás.

Szája sarkában megjelent egy gúnyorkásan keserű kis vonás. És amit
-csak nagyon ritkán tett: rágyújtott. De a füst izgatott grafikonja csak még
inkább elárulta az ujjai remegését. Úgy próbálta leplezni, hogy csuklóját
az asztal szélének támasztotta, de hiába: a füst nyomjelző csíkja tovább
rezgett. Erre megvonta egy kicsit a vállát, mintha azt mondaná: mindegy,
és folytatta.

- Először fekhelyünk is csak egy volt, egy roggyant rugós, vedlett
divány; de aztán egy hét múlva megemberelte magát és szerzett egy má
sikat is, kölcsönbe az egyik barátjától. Egyetlen asztalunkat ellepték a
füzetek, amiket javítani hurcolt haza, s aztán néha hetekig hozzájuk se
nyúlt. Kis dobkályha állt a sarokban, mellette nyitott ládában a szén meg
a fa; ha begyújtottunk, pillanatok alatt kipirult a cső, átizzott a kályha;
ha nem tömtük, ugyanolyan gyorsan kihült, és dermesztő hideg lett a szo
bában. Vízért az udvarba kellett menni a közös kútra; két vödörnyit tud
tam tárolni a konyhában, mert két vödrünk volt, egy mázas meg egy hor
ganyzott; reggelre többnyire meghártyásodott bennük a víz, abban az
évben különösen hideg volt a január és a február. Az udvar végében a
közös illemhelyről jobb, ha nem is beszélek.

- Azt ismerem - mondta Márton. - Én sokáig azt se tudtam, hogy
angol vécé is van a világon.

- Mindent ki lehet bírni, ha két ember szereti egymást - mondta
Anna. - Csakhogy ...

- Csakhogy?
- Ha közösen vállaljuk, mindent el lehet viselni. Csakhogy ő nem

vállalta velem együtt azt, amibe belevitt. Hogy akkor miért vitt bele? ...
-. Miért? - szólt közbe ingerülten Tóbiás Laci. - Felelőtlenségből!

- mondtá és méltatlankodva egy kicsit hátrébb lökte magát az asztaltól.
(Folytatjuk)
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