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Se karakterológus, se grafológus nem vagyok, de ahogy néztem, az
arc is, az írás is sok mindent elárult. Mintha kéretlenül is megmagya
rázta volna, miért nem vették föl a pesti zeneakadémiára; mintha éppen
így, ezzel a fitymálóan gőgös szájjal vágott volna oda valami sértést az
elképedt tanárnak, aki bírálni merte egy-egy megoldását, kifogásolni
egy-egy virtuózkodó "kenését", vitatni egy-egy értelmezését. Homloka
elég magas volt, mégis valahogy nyomottnak hatott a kiszámítottan hul
lámos, dús művészhaj alatt, mely középütt kis csúcsban benőtt a hom
lokba. Kicsiny álla, közepén nőies gödörrel. egyáltalán nem ugrott előre,

mégis makacs, sértődékeny erőszakosságra vallott. Annára talán csak
szájának éles vonala emlékeztetett, de rokon metszésében is inkább a
különbségével, mert az a leheletnyi vonás az ajk szögletében, melynek
jóformán láthatatlan, inkább csak sejthető fölfelé hajlása Annánál a
bájos groteszkség örök lehetőségét rejtette, itt határozottan lefelé ívelt,
az önteltség olyan fölényével, mely egyszerre volt sértett és sértő, inge
rülten védekező és türelmetlenül támadó. Szeme pedig, ez a sötét szem
pár, bár nem nézett szembe, hanem valahová a messzeségbe meredt,
magam sem tudom miért, talán valami önkéntelen rosszindulat folytán,
azokat a lázasan ránk lobbanó, majd nyomban bizonytalanul elrebbenő

tekinteteket idézte emlékezetembe, melyekben a féktelen önzés kifeje
zése sebzékeny riadtsággal váltakozik, és a szertelen önhittség nehezen
megfogalmazható, önző alattomossággal. A fejtartás valóban színészies
volt, a póz azonban mégse magabiztosságról árulkodott, mint Tóbiás
Laci mondta, hanem éppen ellenkezőleg, nagy belső bizonytalanságról :
azt igyekezett leplezni, azt akarta ellensúlyozni a csinált fölény álarca.

Ezt a benyomást csak megerősítette az aláírás nőies erőszakossága,

a vonások fölfelé törő, kapkodó keménysége és az átkötések szeszélyes
lazasága, a betúk egyenetlensége, indokolatlan kacskaringók tetszelgése:
míndez ingatag kedélyt, hiú, rossz természetet, gátlásoktól görcsös és a
gátlások kompenzálásában hisztérikus kitörésekre hajlamos egyéniséget
sejttetett, egyensúly nélküli jellemet, mely kisebbségérzése kínzó szo
rongásaiért önmaga Idegrohamszerű túlhangsúlyozásaival kárpótolja
magát.

Persze, ettől még lehet lángelme is, gondoltam, és eszembe jutottak
az előadóművészet zseniális paranoiásai és skizofrénjei, akiket két tüne
ményes hangverseny közt zárt intézetben ápolnak, vagy szanatóriumokba
rejtenek a világ szeme elől. Ha Akli Antalt Varsóban méltónak tartot
ták rá, hogy felvegyék az akadémiára, akkor bizonyára tehetséges. Ezt
én még akkor se tudtam volna csalhatatlanul megállapítani, ha egyszer
kétszer hallhattam volna a játékát. Annától annyit tudtam róla, hogy
legjobban Chopint és Schumannt szeretí. Ahogy most az arcképét néz
tem, egy pillanatra fölvetődött bennem a kérdés, vajon nem maszkí
rozza-e egy kicsit schumannosra magát; mert volt benne valami, de nem
tudtam volna meghatározni, hogy mi, ami a testtartás és a hajviselet
különbsége ellenére is a német muzsikus egy közismert daguerrotipjára
emlékeztetett. .

Az arc tanúsága alapján a tehetség erőszakossága mindenesetre meg
volt benne. Legalábbis az olyanfajta tehetségeké. akik elvakult önzéssel
gázolnak át másokon, zsarnokian kizsarolnak mindenkit, akivel kapcso-
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latba kerülnek, gátlás nélkül mindent elfogadnak, sőt kikövetelnek
maguknak, de viszonzásul vajmi keveset, a legtöbbször semmit sem ad
nak érte.

Engem azonban nem ez a fiatal művészjelölt érdekelt, nem az ő

tehetsége és sorsa, hanem Anna. Mintha egy ugrásra kész ellenség képét
néztem volna, és közben ugyanazt éreztem, csak most sokkal világosab
ban és határozottabban, amit ismeretségünk előestéjén aBristolban :
hogy tartozom neki, vigyáznom kell rá, felelős vagyok érte. Hogy meg
kell védenem a nyilvánvaló veszélytől, melyet talán nem is gyanít: az
öccse kíméletlen önzésétől; attól, hogy irgalom nélkül kihasználják s
aztán közönyösen otthagyják. Es mindenekelőtt saját magától kell meg
védeni: az életét fönntartás nélkül alárendelő szeretettől.

Beszélni kell vele, gondoltam, ráébreszteni arra, hogy elsősorban

önmagának tartozik, és figyelmeztetni rá, hogy önmaga iránt is köteles
ségei vannak. Csakhogy ehhez alkalom kellett volna, szerenesés véletlen,
melynek jóvoltából legalább egy órára négyszemközt maradunk. De ak
kor is, hogyan kezdhetnék neki? Milyen szavakkal, milyen fogalmazás
ban mondhatnám ki a kézenfekvő igazságot anélkül, hogy fájdalmat
okoznék?

Mert vigyázni kell rá, nem szabad megbántani, ahogy Márton mondta.
Olyan tisztán hallottam magamban a hangját,háttérül a vonat tompa
zakatolásával, mintha most is ott állnánk, Krakkó felé menet, a háló
kocsi folyosóján. "Ha történetesen megbántanám - mondta - nem
árulná el, csak még jobban becsukódnék... Ezek azok a nők, akik be
felé fájnak." De ki gondolta volna akkor, hogy ez a befelé fájó seb ilyen
mély lehet?

Arra eszméltem föl töprengésemből, hogy Anna hűvös keze könnye
dén hozzáér a kezemhez.

- Mit szól hozzá? - kérdezte és elvette a képet, gondosan vissza-
tette a borítékba és a táskájába csúsztatta.

Az igazat nem mondhattam meg, füllenteni nem bírtam.
- Majd egyszer elmondom.
Rám nézett, kicsit gyanakvó csodálkozással. Jobb szemöldőke föl-

szaladt,
- Olyan bonyolult?
- Igen - mondtam kényszeredetten. - Olyan bonyolult.
- Jó - mondta elgondolkodva. Kis szünet után hozzátette: - De

legyen elkészülve rá, hogy bevasalom.
És mosolygott, olyan mereven és erőltetetten, mint aki csak azért

mosolyog, hogy ne fakadjon sírva.
Egyike volt azoknak a pillanatoknak, amikor szinte tapintani lehet

a hangulat megváltozását. És bárhogy szerettem volna föloldani a hir
telen felemássá fanyarodott helyzetet, valami könnyű tréfával, vagy leg
alább egy semlegesitő közhellyel : mint ilyenkor általában, beáll nálam
a rövidzárlat, "blokkolt az agyam", ahogy az orvosok mondják, és csak
szánalmas bárgyúságole jutottak eszembe. Ráadásul a többiekre is hiába
pillantottam akármilyen segélykérőn, Márton a morzsákat söprögette
elmerült figyelemmel, Laci pedig mereven kibámult az elsötétedő ten
gerre.

Ekkor, mikor már kezdett nyomasztó lenni a váratlanul ránk sza
kadt esönd, s .annál áttörhetetlenebbé sűrűsödött, minél tovább tartott,
asztalunkhoz lépett a pincér, Annához hajolt és a fülébe súgott valamit
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- Telefon - mondta Anna.
Nem látszott meglepetés az arcán. Fölállt és kiment a fülkéhez

a hallba.
Megkönnyebbülten néztünk egymásra, ahogy eltűnt a függöny mö

gött, melyet a huzat éppen púposra dagasztott; és mintha hangosan foly
tatna egy addig néma beszélgetést, hiszen mind a hárman ugyanarra
gondoltunk, Tóbiás Laci azt mondta:

- Bárcsak lenne valakije. Valaki, aki még ide is utána telefonál.
- Értesz is te hozzá! - legyintett Márton. - Ez nem olyan nő, aki

után telefonálgatnak. Ez hűséges - mondta, és tűnődve sóhajtott egyet.
- Mégcsak nem is elhatározásból, erkölcsből vagy kötelességből. Sokkal
súlyosabb eset: egyszerűen természete a hűség. Akkor is hű marad, ha
semmi értelme sincs; és akkor is, ha belepusztul. Nem az urához, hanem
önmagához, a hűségéhez. De mit érti ezt egy filológus!

És megint legyintett, elnézően és kesernyésen.
Laci azonban nem volt hajlandó visszavonulni a filológiába.
- Nem volt elég a részeges férje, ez a durva fajankó! - dohogta.

- Még az öccsét is a nyakába vette. Nem tetszik nekem ez a fickó.
- Tudod - folytatta Márton -, vannak természetek... Persze,

ezt nem tanítják a germanisztikában, de talán még Kretschmerben, sőt

Jungban sincs benne, ehhez élni kell, tapasztalni, befelé, saját magunk
ban is ... Szóval vannak természetek, akikre az jellemző, hogy állandóan
lehetetlen helyzeteket teremtenek maguknak. Zsákutca-jellemek. Akár
milyen egyenes előttük az út, menthetetlenül befordulnak az első zsák
utcába. Valami belső kényszer hajtja őket a kiúttalanságba. Egyikből a
másikba. És nem elég nekik egy; nagy képességük van rá, hogy halmoz
zák a zsákutcákat. Ha netalán rés nyílik előttük, gyorsan befalazzák. Ér
ted? - nézett rám.

Bólintottam, hogy értem; és Laci is értette, hogy magáról beszél, a
maga zsákutcájáról Lalikával.

Márton egy ideig maga eJé bámulva hallgatott, talán azon tűnődött,

sikerül-e befalaznia a rést, melyen át nyilván csak egy újabb zsákutcába
nyílik kijárat; vagy talán azon ábrándozott, hogy mire hazamegyünk,
a rés csodálatos módon, magától befalazódik, hasonlóan azokhoz a mű

anyagokhoz. melyek maguktól forrják be sérüléseiket.
Aztán lepöckölte a morzsákat, melyeket kisujjával gondosan halomba

söprögetett, és Lacira pillantva folytatta.
- Bizonyára nem is sei ted, milyen pontosan fogalmaztál. Azt mond

tad: "Nem volt elég a részeges férje." Hát igen, erről van szó. Arról,
hogy nem volt elég. Az igazán igényes zsákutca-jellemeknek, ahogy már
mondtam, sosem elég egy zsákutca. Azt az egyet, amiben vannak, leg
alábbis négyzetre emelik, nehogy megazokják és elkényelmeskedjenek
benne. Egy terhet már úgy-ahogy megszokott, hát gyorsan a vállára vett
egy másikat is, hogy érezze, hogy cipel valamit. Ez is a zsákutca-jelle
mek természetrajzához tartozik: úgy módosítani egy. képtelenné fejlődött

helyzetet, hogy rendezése végképp lehetetlen legyen.
- Azt hiszem, azért egy kicsit túlkomplikáltad - jegyezte meg

Laci.
- Csak a stílus komplikált. maga a dolog teljesen világos. Ide fi

gyelj. Tegyük föl. hogy az a szerencsétlen Jerzy egy szép napon abba
hazvia az ivást. Megutálja ~Z alkoholt, vagy valami hatékony elvonó
kúrán végleg leszoktatják róla. Tegyük föl, hogy ez kedvezően hat a
jellemér-e is. megszilárdítja valamennyire az egyéniségét. Magyarán
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mondva, benő a fejelágya, ahogy már az harminc után többnyire elő

fordul az emberrel. Elképzelhető, hogy ezzel lehetőség teremtődnék a
kettejük kapcsolatának normalizálására. Persze, nem gondolok semmi
féle romantikus fordulatra. Pusztán csak arra, hogy két fölnőtt ember
közös elhatározással rendbehoz valamit, ami elromlott. Ha tetszik, meg
menti a veszett fejsze nyelét. Közlöm veled, hogy ismeretségi köröm több
mint a felének a házassága a veszett fejsze nyelére épül, pedig elég ki
terjedt ismeretségi köröm van. Még gyerekük is lehetne: élő, és mégse
szexuális kapocs, ami összeköti őket, megbízható érdekszövetségben.
Ehhez az úgynevezett objektív körülmények is kedvezőek lennének:
ketten együtt eleget keresnének, mégha Jerzy le is csípne egy kicsit- a
havi fizetésből, illegális zsebpénznek; és ami a legfontosabb: van meg
felelő lakásuk, ha egyelőre csak egyszobás is. Csakhogy ...

Rágyújtott, hunyorogva szívott egyet-kettőt, öregesen köhécselt,
aztán folytatta.

- Csakhogy itt lép közbe a zsákutca-jellemek törvényszerűsége,

hogy előre elrontsa azokat a bizonyos objektív körülményeket. Jerzy
hiába javuina meg, hiába akarna most már esetleg ő maga gyereket:
"most már késő", mint Anna mondta, hogy már gyerek helyett ott van
az öccse; ott van ez az erőszakos jelenlét a konyhában; de ha nem erő

szakos, hanem egyenesen földreszálIt angyal, Jerzy számára akkor se
más, mint egy idegen a lakásban; a férj szemében akkor is hivatlan be
tolakodó, akit eltűrni, tudomásul venni, kerülgetni kell, aki miatt reg
gel nem ' lehet vizet melegíteni a gázon a borotválkozáshoz, mert még
alszik és szüksége van a zavartalan pihenésre, tekintettel a művészek

labilis idegéletére ... Folytassam? Nem folytatom. Jerzy sosem fog meg
javulni, mert most már igazán nincs értelme, hogy megjavuljon; ha ed
dig gyöngeségből ivott, ezután azért fog inni, hogy ne kelljen másra
gondolnia, a helyzetére, az idegenre a konyhájában; és ha eddig hitvány
ságból csavargott el, eztán azért fog elcsavarogni, mert úgy érzi, hogy
kitúrták az otthonából. Létrejött a teljes lehetetlenülés, a permanens
képtelenség, a zsákutca a négyzeten, emberi számítás szerínt mindkét
végén véglegesen befalazva. Remélem, eléggé tudományosan körvonalaz
tam a dolgot?

- Szóval nincs megoldas? - kérdezte Laci ingerülten, és ugyan
olyan bosszúsan lökte hátrább a székét az asztaltól, mínt Krakkóban
a királyi szakács éttermében, amikor felelőtlennek nevezte Jerzyt.

- Megoldas? - pislogott Márton. - Nincs megoldás - dünnyögte,
és újra nekilátott a maradék morzsák söprögetésének. De hirtelen abba
hagyta és fölnézett. - Legföljebb egy ... Igen - mondta derűsen -,
egy megoldás talán mégis lenne.

- Éspedig? - kérdezte Laci türelmetlenül.
- A lottó - jelentette ki Márton mély meggyőződéssel.

Tulajdonképpen nem is értünk rá kellően elképedni. Márton ugyan
is lelkes magyarázatba kezdett, olyan élénken, mintha kicserélték volna.

- Ha nyerek a lottón ... Egyelőre ugyan nem tudom, a lengyel szisz
témában hány találat felel meg a mi ötösünknek . .. Mondjuk, van egy
ötösöm, legrosszabb esetben egy négyesem. Nyerhetek százezer zlotyt,
de kedvező esetben nyerhetek egymilliót is. Majd megkérem, hogy együtt
töltsük ki, s így aztán teljesen jogos lesz, ha azt mondom, hogy a fele
őt illeti. Mármint a millióé. Mert a százezer vagy kétszázezer persze
mindenestül az övé. Vehet belőle lakást magának, és ezzel minden meg
oldódik. Ha tetszik, külön megy a férjétől, ha tetszik, az öccsét költözteti
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el, mindenesetre lesz egy szép lakása Varsóban, mert ahhoz az egyhez
ragaszkodom, hogy a lakás az ő nevén legyen. Mit szóltok hozzá? - kér
dezte halálosan komolyan.

Mi Lacival csak néztünk egymásra és nem tudtunk mit szólni, egy
szerűen nem volt szívünk szétfujni ezt a szemünk láttára fölépített lég
várat.

Márton nyilván helyeslésnek vette a hallgatásunkat, mert lelkesen
magyarázni kezdte a játékfortélyát, mely eddig ugyan még sosem vált
be, de a legjobb úton van ahhoz, hogy beváljék, a fokozatos megközelítés
elve alapján; mert legutóbb már odáig vitte, hogy két találata és három
melléktalálata volt, az utóbbiakból kettő közvetlenül mellé, és csak a
harmadik közvetve, vagyis két számmal odébb, ami föltétlenül kedvező

jel, a szerencse közeledésére mutat. Ha most ehhez hozzávesszük az új
környezet ösztökélő erejét a tippelésben, azt a rejtett divinációs ha
tását ...

Ekkor végre visszajött Anna, s látva és nyilván megértve kívánesi
arcunkat és kérdő tekintetünket, elmosolyodott.

- Nem kell gyanakodni az elv ... Nincs mit föltételezni - javította
ki magát. - Lindowskival beszéltem.

Mert Lindowski, a ledér Lindowski olyannyira nem volt ledér, hogy
gondosságában utánunk telefonált, megtudakolni, elégedettek vagyunk-e,
rendben van-e minden, jól érezzük-e magunkat, és nincs-e valami külö
nös kívánságunk.

így aztán a hátralévő negyedóra Lindowski dicséretével telt el. Csu
pán az utolsó percekben került sor a lottóra, mintegy mellékesen és já
tékosan : hogy idegen állampolgár is játszhat-e, mekkorák általában a
nyeremények, s mikor és milyen föltételekkel fizetik ki a pénzt.

Anna készséggel, vidáman válaszolgatott; majd gyorsan fizettünk
és a Szép város Kolozsvár dallamára kivonultunk a presszón át a hallba,
hogy megvásároljuk és kitöltsük a lottószelvényeket.

Ami ezután következik, az mind az utolsó sopoti napon történt.
Vasárnap volt. A szálló körül még a szokottnál is jobban zúgtak

a fák, s az étterem ablakai alatt tajtékosan tombolt a tenger
Reggeli után, ahogy a szálló kapuján kiléptünk, majdnem földöntött

a szél. Mint szüntelen ágyúdörgés, hallatszott a partnak csapódó hullá
mok dübörgése.

Tóbiás Laci mintha megbokrosodott volna az elemek dühétől: a jég
hideg szélviharban mindenáron végig akart menni a mólón, ki egészen
odáig, ahol a köveken szétporló habok záporában, szinte már a tengeren,
három viharkabátos túrista állt, nekifeszülve a szélnek. Anna váratlanul
kijelentette, hogy vele tart. Mi Mártonnal a sétány üvegfala rnögül néz
tük őket, amint leszegett fejjel, küszködve törnek előre, Laci fél lépés
nyivel előbb, és mellette, a karjába kapaszkodva, de kissé hátrább, mínt
egy szálas alakja védelmében Anna. Varkocsa kiszabadult a kabátja gal
lérjából; mint egy vastag, fonott ostort, meg-megemelte a rohamokban
támadó szél.

Egy ideig, mondom, föl-alá topogtunk az üvegfal mögött; de aztán
eluntuk a várakozást, hátat fordítottunk a tengernek és elindultunk a
a város felé. A fák alatt, a madáretetőhöz hasonló kis tető alatt a hő-
mérő higanya mínusz hat fokot mutatott. '

- Dolgozni kellene - mindta mélabúsan Márton és összehúzta ma
gát, mert fázott. - Hetek óta csak bámészkodom és a napot lopom.
Várj csak ...
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A bazár elé értünk. A vasárnap ellenére nyitva volt, de még teljesen
üres, csak az eladónők ültek unottan a pult mögött. Márton bement, kö
rülnézett, megtapogatta a pultra kitett szőtteseket, matatott a raffia tá
nyéralátétek közt, majd kérdezett valamit; az eladók a fejüket ingatták
(a kirakat üvegén át nézve olyan volt ez, mint egy némajáték). Márton
pislogott, vállat vont, még egyszer megsimogatta a szőtteseket, aztán
kijött a bazárból; az ajtónyílásba húzódva, háttal a szélnek, rágyújtott.

- Ha azt mondom neki, hogy egész Lengyelországban nem kapni
mikrokordot, egyszerűen a szemembe nevet. Már előre hallom a turbé
kolását: "Édes apuskám, ne linkelj nekem, valld be férfiasan, hogy el
felejtetted." Meg hogy ne akarjam átdobni, mint lukas vödröt a palánkon,
és még jó, ha vödröt mond, és nem valami kényesebbet. Mit csinálhatok?
Hívjalak tanúnak, hogyalábomat lejártam. az érszűkületem ellenére,
tíz fokos hidegben azért a nyavalyás anyagért? Hiába hívnálak, neked
se hinne. Ha egy nő a fejébe vesz valamit, pláne ruházati téren ... 
Legyintett. - Különben is, dolgozni kellene; csak az a baj, hogy nem
jut eszembe semmi; vagy ami eszembe jut, az nem jó. Utóvégre még
sem írhatom meg, hogy egész Lengyelben nincs egy ruhára való piros
mikrokord. Se piros, se más. Mert ez végső fokon közgazdasági kérdés,
tervezési probléma, ilyesmibe jobb, ha nem ártja bele magát az ember.
Különben is, mit tudom én, hátha Wroclawban vagy Lodzban mégis van
egy vég, ha másutt nem, a pult alatt, s akkor a végén diplomáciai affér
lesz belőle, politikai bonyodalom, cáfolat, helyreigazítás, magasszintű

dorgálás. " Egyébként is kevés két és fél flekkre - tette hozzá csüg
gedten.

Lassan baktattunk fölfelé a főutca kaptatóján. Közben meg-meg
álltunk, néztük az embereket, a kirakatokat, meg az üvegen át az üzle
tek belsejét. A hentesnél nagyban vásárolták a fölvágottakat: valami
párizsifélét, a kolbászt, amiből tekervényes kígyók lógtak a kampókon,
azt a barnásszürke holmit, ami leginkább még a mi bácskai májasunkra
emlékeztetett, és a vastag, lilásvörös véreshurkát.

Márton megbökött a könyökével és rám hunyorított.
- Emlékszel? Véreshurka a Marszalkowskán! Képzeld el, hogy ő

van velünk Anna helyett.
Félperces néma borzongással áldoztunk Madame Schwalbe emléké

nek, aztán óvatosan átkeltünk a csúszós úttesten a tulsó gyalogjáróra.
Alldogáltunk egy kicsit a cukrászda előtt, melynek ajtaja fölött szünte
Icnül szólt a csengő, mert szüntelenül jöttek-mentek a vevők; majd le
sétáltunk visszafelé a moziig, melynek kirakatában a neon körbe szalad
gáló kéklila fényében Mastroianni mosolygott és Sophia Loren bűvölte

több változatban is az ácsorgó ifjúságot, a nyakba omló frizurás fiúkat
és a kurtára nyírt lányokat, akik nyilván a pénztár-nyitásra vártak.

- Gyönyörűek! - dünnyögte Márton mélabúsan.
- Mi gyönyörű? - kérdeztem, mert máson járt az eszem és nem

kapcsoltam idejében.
- A fiatalok! - mondta rendreutasítóan. - Ne rohanj úgy. Hadd

nézzem egy kicsit őket ... Tudod, az a szomorú, hogy évről évre gyönyö
rűbbek .,.

Az üvegajtó kinyílt, az ifjúság harsány diadalkiáltással benyomult,
s majdnem minket is elsodort.

- Hát nem kedvesek? - hebegte Márton, miután a forgatagból
visszanyerte egyensúlyát. - Ha meggondolom, hogy én sose voltam, és
most már soha nem is lehetek ilyen vidám és fölszabadult ...
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Megint fölfelé lépkedtünk; egy percre benéztünk a könyvklubba,
ahol az asztalok körül buzgón olvasták a legfrissebb lapokat, vásároltunk
néhányat az Unesco karácsonyi üdvözlő kártyáiból, megszemléltük a ki
rakott angol és francia könyveket, aztán folytattuk sétárikat a híd irá
nyába, mely alatt épp akkor zakatolt el Gdynia felé a vonat. Három
négy hullámban csoportok jöttek szembe, és friss harangszó hallatszott
a tér felől, ahol a templom tornya emelkedett a háztetők és a fák job
bára már kopasz koronája fölé.

- Dolgozni! - tért vissza Márton a gondolatához, mely valóságos
rögeszméje lett erre a délelőttre, mintha nem bírná legyűrni magában
tétlenség miatt való lelkifurdalását. - Neked könnyű, te szeretsz dol
gozni De én még mindig nem tudtam eldönteni, szeretem-e, vagy utá
lom-e a munkámat. Ez ugyan gyakorlati szempontból lényegtelen kér
dés, mert dolgozni, sajnos, mindenképpen kell; és nem tartozom abba a
szerencsés, de lehet, hogy szerencsétlen kategóriába, amelyiknek ingyen
adják a pénzt. És hát Lalika, Istenem, ő is gyakorlatias lélek, ebből a
szempontból. Neki annyi az egész, hogy "tucikám, izzadj ki valamit hol
nap reggelre és telefonálj előlegért, mert Maresival megbeszéltük. hogy
a Hungibari ebédelünk". Ugye tündéri naivság? De hát ilyen, ilyenek;
éppen az a jó bennük, hogy ilyenek. Hogy kíméletlenek, mert fiatalok ...

Megállt, megfogta a karomat, hosszan utána nézett a cigarettája
füst jének.

- Látod, erről, azt hiszem, mégis tudnék írni valamit. Olyasmit,
hogy "Vasárnap Sopotban". Nem is rossz cím. Egy kicsit szürrealista
lenne; a tengerrel kezdeném, a mólóval, a minusz hat fokkal és a széllel;
aztán jönne a halom véreshurka a pulton. Mit gondolsz, meg lehet írni
a véreshurkát? Mindegy - legyintett - legföljebb törlik. Szóval a véres
hurka, aztán a fiatalok a mozinál. Ezt egy kicsit érzelmesre fognám ; aki
hatvan körül jár, csak kétféleképpen tud a fiatalokról beszélni: vagy
dühösen. mert irigykedik rájuk, vagy érzelmesen, mert szereti öket. Ró
lam pedig köztudomású, hogy szeretem őket. De azért egy mondat ...
Tudod. mi lesz az utolsó mondat? Hogy állnak és várják a nyitást, hideg
től kicsípett arccal, a transzparensek műtavaszában, A giccs határán fog
járni, de épp az a fortélya, hogy mégse lesz giccs: megmenti a véres
hurka, bár azt lehet, hogy kihúzzák, meg a műtavasz, az az egyetlen
szócska, hogy mű. Ha holnap Varsóban légipostára adom, szerdára meg
kaphatják, péntekre lent lehet a kiutalás a pénztárban. Csakhogy 
mondta szkeptikus hunyorgással - ehhez előbb meg kellene írni. De hol
lehet itt írni? - döfött bele cigarettájával a levegőbe. - Sehol. Látod,
ez az én formám. Most végre van témám, és nincs hozzá kávéház.

Válasz helyett szó nélkül fölmutattam a házra, mely talán méter
nyiveI az utca fölött annak a dombnak a magaslatán emelkedett, amelyen
túloldalt, homlokzattal a térnek, a templom is állt. (Ezt a dombot vágta
át egy szinttel mélyebben az utca.)

- Sopot legjobb kávéháza - magyarázta Anna, mikor megérkezé
sünk délutánján városnéző sétánkon ide is elvetődtünk. - Nyáron na
gyon kellemes a teraszon, a tarka ernyők alatt.

És még a sarkot is megmutatta, ahol az asztaluk állt, mikor a nyáron
itt fagylaltozott a rokonaival.

- Hát izen - mustrálgatta aggályosan Márton a kávéház tükör
ablakait. - Kérdés, elég csöndes-e, lehet-e dolgozni benne.

Képzelni se lehetett volna csöndesebbet. Az egész terem üres volt,
kivéve az utolsó asztalt az ablaknál: ott egy öregúr szundikált kiterített
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újságja fölött. Nyilván meleg is volt, mert a kiszolgálónők könnyű fehér
blúzban trécseltek a pultnál, a páholyok és székek kényelmesnek lát
szottak, az asztalok pedig elég nagynak ahhoz, hogy elférjen rajtuk a
papír, s írás közben ne lógjon le róluk az ember könyöke.

-No jó - vont vállat Márton.
Fölcammogott a lépcsőn, közben a zsebeit tapogatta, és az ajtóból

gondterhesen visszaszólt.
- Azt hiszem, nincs elég tinta a töltőtollamban.

- Nem baj. Irj az enyémmel.
Elvette a tollamat, minden külőnösebb lelkesedés nélkül, és ki-be

nyomogatta, mintha nem bíznék a szerkezetében. De semmi baj nem
volt vele, kitűnően működött. Erre még "egy utolsó kísérletet tett.

- Te rnost misére mégy?
Bólintottam.
- Meddig tart?
- Attól függ ... Félóra ... háromnegyed ...
- Beszólsz értem utána? - kérdezte rábeszélő hangsúllyal.
- Nem - feleltem határozottan. - Hagylak dolgozni.
Most már minden reménye összeomlott.
- Hát akkor megpróbálom - dünnyögte, és lenyomta a kilincset.

Fél tizenkettőre értem vissza a szállóba. Alighogy a kabátomat le-
vetettem, megszólalt az éjjeliszekrényen a telefon.

Anna volt, de az első pillanatban alig ismertem meg a hangját:
mintha valami fojtott izgalomtól lett volna fátyolos.

- Már kerestem, de nem felelt a szobája.
- Egy perce sincs, hogy megjöttem.
- És Mód elvtárs?
- Márton ? Beült dolgozni a kávéházba.
- Nem haragszanak?
Kis csönd; aztán:
- Nem értem - mondtam. - Miért haragudnánk?
- Hogy otthagytuk magukat. Mikor visszajöttünk a mólóról, tűvé

tettük az egész partot ... Attól féltem, megbántódtak.
- Hát ilyen ostobának tart minket? - kérdeztem.
Nem vette tudomásul az évődő hangsúlyt: riadtan tiltakozott. Majd

váratlanul azt mondta:
- Nagyon hideg van a szobámban.
- Nálam meg nagyon meleg. Most is nyitva az ablakom.
Üjabb szünet következett, egyike azoknak a pauzáknak, amikor

szinte tapinthatóan érzi az ember, hogy aki a vonal túlsó végén a kagy
lót tartja, még vár valamit; egy mondatot keres magában, egy akármilyen
mondatot, mellyel fönntarthatja az összeköttetést, s egy újabb arasznyi
lehetőséget adhat reményének a beteljesedésére. Aztán olyasformán, mint
amikor valaki bátortalanul ugyan, de mégiscsak tesz egy parányi lépést
előre, ezt hallottam:

- Megfagyok itt fél kettőig. Azt hiszem, lemegyek a hallba.
- Ne menjen le a hallba, - mondtam. - Ebédig itt a folyosón is

eltölthetjük az időt.

- Igaz - felelte színlelt közőmbösséggel: de hiába leplezte, érez
tem a hangjában a megkönnyebbülést, amiért így kimondatlanul is meg
valósult a titkos kívánsága. - Akkor megyek - mondta, és letette a
kagylót.
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Annyi időm se volt, hogy rendbeszedjem a gondolataimat; máris föl
tűnt a folyosó végén. Gyors, apró léptekkel közeledett, de amikor észre
vett, lassitott egy kicsit.

Kezet nyújtott, azzal a már jólismert, diáklányosan félszeg mozdu
lattal.

- Örülök, hogy nem neheztelt meg - mondta és leült mellém, a
másik karosszékbe. Kezét a térdére fektette; úgy ült ott, mint egy meg
szeppent kislány.

- En meg örülök, hogy így alakult a dolog - mondtam. - Majdnem
két óránk van ebédig. úgyis szerettem volna beszélni magával.

- Tudom - bólintott. - Az öcsémről . .. Azért telefonáltam 
tette hozzá kis habozás után és elpirult. Aztán rám pillantott, de utána
rögtön újra lesütötte a szemét. - Nagyon rossz véleménye van róla?

Olyan szorongva kérdezte, mintha élete függne a választóI; s én ettől

a hangsúlytól, mely egyszerre ráeszméltetett vállalkozásom kockázatára,
ösztönösen meghátráltam.

- Hogy mi a véleményem róla? Nagyon nehéz véleményt alkotni
valakiről, akit nem is ismerünk. Egy kép alapján, ahol annyi minden
múlik a beállításon, a pillanatnyi hangulaton ...

- Es az írása? Láttam, hogy az írását is megvizsgálta.
- Megvizsgáltam! Egyszerüen csak megnéztem; de se írásszakértö

nem vagyok, se különösebb jelentőséget nem tulajdonítok egy aláírásnak.
Egy húszéves fiatalember, aki ráadásul művész is, mindig pózol egy ki
csit, amikor a nevét aláírja. Nem azt írja alá, aki, hanem azt, akinek
képzeli, vagy szeretné magát.

Közben az arcát néztem: mintha egyre jobban bezárult volna, csa
lódottan és különös, elszemélytelendő szomorúsággal. Mint aki hitt egy
szótlan ígéretnek, bízott egy hallgatólagos megállapodásban, aztán az
utolsó píllanatban kiderül, hogy mint már annyiszor, most is rászedték,
s az egész csak üres hitegetés volt. Elszégyelltem magam a kertelésemért:
hogy semmitmondó szólamok mögé bújok és gyáva tapintatoskodással
próbálok kitérni a bizalma elől. Meg a kötelességem elől, gondoltam;
mert ha már négyszemközt vagyunk, és kívánta, sőt talán egy kicsit
rendezte is úgy, hogy négyszemközt lehessünk, míg Márton a kávéház
ban igyekszik megnyugtatni a lelkiismeretét, Tóbiás Laci pedig a szobá
jában alszik, legalább annyival tartozom neki, hogy nyiltan megmondom,
amit az igazságnak érzek.

- Nézze, Anna - kezdtem - elég sokat tünődtem rajta, hogyan
fogalmazzam meg a mondanivalómat úgy, hogy el se hallgassak semmit,
de magának se okozzak fájdalmat. Megvallom, nem tudtam összeegyez
tetni a kettőt. Lehet, hogy fájni fog ...

- Nem baj - mondta. - Lehet, hogy mégse fog fájni ...
Talán félórát beszéltem egyfolytában, és egyetlen egyszer sem szakí

tott félbe, és nemcsak hogy egy árva szóval, de még egy parányi rnozdu
lattal se. Most is magam előtt látom figyelő szemét, okos kis arcát és
mintha most is itt áradna körülöttem az a különös, mély időtlen hangu
lat, mely, talán a karosszékek kék huzatától, sajátos kékes árnyalattal
maradt meg az emlékezetemben, s melybe úgy szűrődött bele időnként a
hallból fölhangzó óraütés, mint a tengermélyre süllyedt valóság harang
szava. S talán a tenger is zúgott, az igazi tenger odakintről, a falakon át;
de lehet, hogy ez már csak az emlékezés hullámverése.

(Folytatjuk)
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