
FÉNYKÉPEZÉS
lrta Mándy Iván

Nem kelt fel mrl.ndjárt. Az ágy szélén ült, a lábát lógatta. Megpöokölte
az egyik körmét. Most aztán ki az ágyból! A, dehogy. úgy üldögélt, mínt
egy tó szélén. Szürke sávok a redőny rései közőtt. Egy piros pad, vékony
fával. A pad is, meg a fa is csöpögött. Most locsolhatták őket, akárcsak a
teret. Majd míndjárt feltűnik valaki a pad mögött,

A lábát nyújtóztatta. Várta, hogy felbukkanjon valaki ott kint a téren.
Valahogy a tér is az ágyhoz tartozott. A tér, a piros paddal. Néha úgy éb
redt, hogy ott már üldögéltek.

Ma délelőtt jön valaki. Fényképésznő egy laptól. .Dehát ide igazán
nem özönlenek a fényképészek. Se fényképészek, se újságírók, És most
mégis. Irók otthonukban, vagy valami ilyesmi. Amikor az a fényképésznő
telefonált, próbálta rávenni, hogy inkább a Lukács presszóban. "Mindig
ott vacakolok, ott még össze tudok hozni valamit." Reménytelen. Irók
otthonukban.

Hirtelen megmerevedett. úgy érezte, hogy valahol az ágy túlsó vé
gén arrébb csúszik egy arc, belefúródik a párnába. Megmozdul egy váll,
felemelkedik egy kar, Milyen vékony kar! Egy pillanatra még a szuszogást
is hallotta. A kissé nyűgös, álmos hangot. - Senki se hozza be a teámat?
- Ö meg majdnem ráfelelte. - Mindjárt, anya. - Tudom, fiam - hal
Iatszik az ágy végéből. A kéz felemelkedik, botorkálvaelindul, hogy meg
keresse. Ö meg az ágy szélére húzódik, szorosan az ágy szélére. Lehunyja
a szemét, de azért előtte 'Jan, ahogy az ujjak átkelnek a takarón. Mindjárt
ideérnek, de akkor ő már kicsúszik az ágyból, indul a konyha felé.

Megmerevedve ült az ágy szélén. Lassan hátra csúsztatta a kezét.
Párna, takaró, majd váratlanul a matrac árka. Es aztán semmi. :ms aztán
csak a takaró, rádobva a hatalmas ágy másik felére,

Megfordult. Az ágy másik fele letakarva. A takaró alatt paplan, pár
na, lepedő. Valaki egyszer azt mondta. - Még most is ott fekszik a ma
mája? Ott fekszik, és hallgat. Vagy néha teát kér, és akkor maga beadja
neki. - Ezt mondta egy nő. Meghagy addig nem jön, amíg ki nem cse
réli ezt az ágyat.

Miért nem cseréli ki?
Szembefordult a letakart ágyrésszel. Talán egy mozdulatra várt, egy

hangra. Nem volt mozdulat, nem volt hang.
Közben már felkelt, Nem, most nem kell behozni a teát, kenyeret se

kell pirítani. Addig marad a fürdőben, ameddig akar.
Családi album. Mégha igy fényképeznének le borotválkozás közben.

Valaki azt mondta, próbáljam meg villanyborotvával. Dehát én szeretek
pamacsolní. Egész tűrhető kis lakás, mondja majd a fényképésznő, de hogy
került ide ez a hatalmas ágy? Vékony divány a másik szobában, fekete
sárga takaróval. Apáé volt. Anya mozdulatlanul feküdt, de 'apa recsegett.

Anya: Örökké recsegteti azt a diványt!
Apa: Ez nem dívány, ez egy ...
Anya: Akkor se maga vette!
Apa: Ilyet én nem is vennék.
Anya: És mílyet venne? Megmondaná, hogy milyet venne?
Odabent borotválkozott a fürdőben, és közben hallotta ezeket a han

gokat.
-Legalább a reggelit megesínálhatná. Megkönnyithetné a Kálmán

dolgát,
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- Nem könnyítern meg a Kálmán dolgát. Már eléggé megkönnyí
tettem.

- Maga?! Aztán mivel?
Csönd. Csak a dívány dühödt, sértődött recsegese. Aztán a hang a há

lóból.
- Maga"! Maga?!
Kálmán kint ült a konyhában. Teát ivott, aszembenlévő háztetőt

nézte. Ezt mindig szerette. Ahogy lassan iszogatja a teát, és közben az a
háztető, meg a negyedik emeleti gang.

Most csönd volt rnögötte, Az előszoba csőndje, a három kalappal a
fogasen. Az ebédlő csöndje, az asztallal, a székekkel. a letakart dívány
nyal. A háló csöndje,a letakart ággyal.

De amikor mégiscsak megmozdult odabent az a szék a dívány mellett!
Amikor apa mégiscsak kinyúlt a díványról a harisnyáért, meg az ingért.
Ott voltak mind egy kupacban, a széken. Cipők a dívány mögött, törött
orrú, ócska cipők.

- Mert aJhhoz már lusta, hogya szekrénybe tegye a iholmiját - mond
ta anya. - A nadrágját is ott lógatja a széken.

Apa a széket kormányozta a díványról. Valahogy úgy is öltözködött
a díványról. Aztán már hallani lehetett a lépéseket. Majd megint anya
hangját.

- Csak fésülködjön, csak kenégesse a haját.
Apa mándig sokáig fésülködik. Talán addig meg tudom inni a teát.

.Talán addig ...
Apa már indult. Még a tükör előtt fésülködött, még hátrászólt

anyának.
- :És ki vitte be magát a kórházba? Talán Kálmán?
De már indult a kávéfoltos nadrágjában, a fésűt húzogatva ahaján.
- Kálmán akkor is kint volt az uszodában, és ha én akkor nem be-

szélek azzal aszemésszel ...
..:- Kálmán többször is bent járt nála.
- Többször is! - Apa még míndig a feje fölött tartotta a fésűt,

ahogy elhagyta a hálót.
Elhagyta a hálót, elhagyta az ebédlőt. Kiáltások röpködtek utána, de

azzal már nem törődött. •
- Szerenceétlen alak! a fia nyakán lóg, és akkor még Ő •••
Kálmán két kézzel fogta a csészét, odakint a konyhában. Apa most

megy el az előszoba-tükör mellett. Egy pillanatra megáll, végigsimít a fri
zuráján. Mindjárt nyílik a konyhaajtó. apa elmegy a teáskanna mellett,
leemeli a fedelét, Kálmánra néz, megáll mögötte. Egy szót se szól csak
áll a fia mögött.

Ezt nem! Ezt nem lehet! Akkor már inkább ...
Kálmán kint volt az előszobában. Az üres előszobában.

Három kalap a· fogason. Az egyiket levette, elkezdte kefélni, aztán
visszatette. Kissé szédülten állt a kalapole alatt. Remegett a gyomra, és
valahogy mintha egy veszekedés után lenne.

Kihúzta az előszoba-szekrény kis fiókját. Csomó cigaretta, meg egy
kalapács.

Ki kalapált itt? Mit kalapáltak?
Öreg, rozsdás szögek, valósággal ezétfeszítették a dobozt. Mit kellett

megszögelni? Apa szögelt? Na nem, inkább anya. Legfeljebb apa adta
neki a szögeket, Az egész nem tarthatott sokáig, mert anya elkezdte. 
A kezembe adja azt a szögetl Annyit se tud megtenní, hogy ide a kezem-
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be adja?! - Apa derűsen mosolygott, és a földhöz vágta a dobozt a szö
gekkel együtt. Fejébe csapta a kalapját, elment. Otthagyta anyát a szét
szórt szögek között.

Cígaretták. Apáé lehetett. Régen szivarozott. Ugorj le, öreg, két fájiri
tosért. - Aztán abbahagyta. Sokáig nem szívott semmit. Az utolsó évek
ben cígarettázott. Mindenhol lehetett találni cigarettát: fiókban, szek
rényben. könyvek közőtt, Egy doboz ragtapasz. Chinoplaszt. Apa karjáról
lógott a tapasz. Nyomta, gyúrta, de valahogy mindig le akart esni. Ilyen
kor nagyon gondterhelt arcot vágott, és odaügetett anya ágyához. Az ágy
nál állt, az előrenyújtott karjával, meg a lelógó tapasszal. Anyán szem
üveg, de az se segített. Vaksin tapogatta apa karját. De azért végülis rá
nyomta a tapaszt. Még egy darabig úgy ült azégyban, halvány, diadal
mas mosollyal. Apa a tapaszt nyomogatta a karján, valami fertőzésről

dünnyögött, és lassan távolodott az ágytól.
Chinoplaszt, Mel1ette penge. Ezzel nyeszetelte apa a tapaszt.
Hülyeség az egész ezzel a fényképezéssell Csak ténfergek, és semmi

hez se tudok kezdeni. Azt a regényt kéne folytatni, dehát itthon nem
megy, Mikor írtam én itthon ... !

Valósággal szökött a presszéba a cetlijeivel. Soha nem mondta meg,
hogy melyik presszéba. Apát egy reggel mégis ott találta. Csokoládé-kávét
ivott. Bólintott, mint egy távoli ismerős. Különben az egyik pI'ElSSZÓS
lánnyal beszélt, az Icával. Aztán amikor elment, megint 'bólintott. lea
később odajött. - Milyen kedves papája van, és nem is tudtam, hogy ré
gebbenfilmproducer volt. - Én se tudtam. - Elhülyülve bámult a lány
ra a cetlik közül. Az meg elnevette magát. - Hogy maguk milyen jó
pofák!

Kálmán előketorta a cetliket. Nem, hát itt nem megy, egyszerűen le
se tud ülni. Most már igazán egyedül van, csönd van, de akkor se.

Ica különben megharagudott. - Azért szólhatott volna, hogy rní
kor volt a temetés. Igaz, osak egyszer volt itt a pápája, de akkor is.

Hány órára mondta az a fényképésznő? Tízre? Tizenegyre? Milyen
gépet hoz? 'I'eleobjektívet? Vagy azzal már inkább filmeznek? Fene tud
ja. Azt hiszem, tízre mondta, és most már féltízenegy. Még várok egy
kicsit ...

- Vársz! - hallotta apát valahonnan a szoba mélyéből. - Ahogy
én téged ismerlek, még utána is telefonálsz.

Szinte látta apát, ahogy egy széken ül. Kalapban, házikabátban, és
mosolyogva figyeL - Szereted te az ilyesmit, öreg.

- Ha éppen tudni akarja, Kálmán fütyül erre! - szállt át anya
hangja a hálóból, - Ö már olyan elismert író ...

- Elismert! - Apa csöndesen nyerített.
- Igenis, hogy elismert. Magáról meg senki se tud... az idétlen

verselről.

- Azt maga nem érti. - Apa vállat vont. Elhallgatott, és csak a
kezét nézte. .

Kálmán bement a hálóba. Elkezdte püffölni a párnáját, beágyazott.
Most már az egész ágy le volt takarva,

Anya éjjeliszekrénye mellett állt. Már eltűntek az orvosságok. Csak
aza félig üres Díanás üveg, meg az üveghez támasztott Mária kép. Ez
itt maradt, és itt is kell, hogy maradjon.

Anya ágya mellett állt.
A takaró alatt paplan, párna, lepedő. - Még most is ott fekszik
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a mamája? Ott fekszik, és hallgat, Vagy néha teát kér, éi akkor maga
beadja neki.

Csöngettek.
- Mondja, maguknál nincs lift?! - Felháborodott, enyhén szep

lős arc a sportsapka alatt. Vállra szíjazott, hatalmas, barna táska.
Kálmán csak nézte. Ez a lány körbenyargalt az emeleteken ...
- Szóval, van lift, csak nem működik! Ezt már ismerem. De azért

bernehetek ... tudja, ezzel fölkapaszkodni a negyedikrel
Ahogy befelé nyomult, még mondott valamit a liftekről, meg az

emeletekről. Odabent letette a táskáját a díványra, közben féloldalasan
pörögve körülnézett.

- Nincs fény, egyáltalán nincs fény.
Kálmán is körülnézett. Nincs fény, hát nincs. A falak míndenesetre

elég kopottak, és azok a virágos minták!
- Tudja, nem akartam vakuval jönni.
Kálmán bólintott. Kűlőnben nem nagyon értette, hogy ez a nő miért

nem akart vakuval jönni. Ezüstösen csillogó gép a kezében, hunyorog,
mint aki még míndíg fényt keres,

- Rosszul választottam ki a napot, dehát igazán nem tudhattam
előre. Tegnap még olyan ragyogás volt.

Az ablaknáléllt a gépével. Lenézett a térre. - Ez itt mícsoda?
Kálmán is az ablaknál állt. Ö is lenézett a térre, - A Teleki. Vala

míkor' itt volt az árusok tere.
. - Mindenfélét lehetett kapni. - A nő alig észrevehetően elmoso-
lyodott.

- Sokan utálják ezt a helyet, dehát én már megszoktam. Meg az-
tán írtam is róla.

A nő elfordult az ablaktól. - Ugye nem kell beszámolnom?
- Beszámolni? Miről?

- A könyveiről. Tudja, az embernek alig van ideje.
- Na, persze.
- Azért higgye el, egész jó képet csinálok. Talán később mégiscsak

kapok egy kis fényt.
~s addig? Addig talán a könyveimről beszélünk, amiket nem ol

vasott? (Érezte, hogy csöndes dührohamot kap.) Jó, nem olvas, de miért
ilyen öntudatos? Vagy most csak utál az emeletek miatt?

A szeba felé fordult. Megint az a sarok volt előtte a dívány és a
fal között. Apa cípőí már eltűntek, de a padló csupa karcolás.

- Kaphatok egy pohár vizet?
- Persze, hogyne.
Megint átvonult az előszobán, a három kalap alatt. Ö meg az ab

laknál áll, a fényt várja, meg a pohár vizet; Feketét kéne adnom, feke
tét, meg egy kis konyakot. Nincs kávéfőzőm. Még anyától maradt va
lami lombíkos, dehát az már ... Nincs kávéfőzőm. Minek? Ki jön fel ide?
- Fiam, ha látogatód van, becsukjuk azt az ajtót, én már. nem tudok
elmenni 'hazulról, de becsukjuk az ajtót. Apád meg addig ... - ... ki
van lökve! - Apa morgott, de azért 'elment. A hálószoba ajtaját pedig
becsukták. Az a becsukott ajtó! Egy lány bénultan nézte. - Mit mond?
Hogy az édesanyja. " és ihogy nem tud elmermi? - Egy darabig még
nézte az ajtót, aztán megfordult, és elment. Kálmán nem is próbálta visz
szatartaní. Aztán volt, aki be akart vágtatrii. - Meg kell ismernem a
mamádat! Míért nem mondtad, hogy beteg, leszaladok egy kis csokiért.
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- Ne szaladj le. - A lány megsértődött, és elment. Aztán már nem is
kellett !becsukni az ajtót.

Egy rohadt feketét nem tudok adni l
Benézett a kamrába.
Miért? Mit talál ott? Kávéfőzőt? Bárszekrényt, italokkal?
Vasalódeszka a "'falhoz támasztva. Fölötte a habverő, meg valami

háló. Üvegek a polookon. POirOS, üres üvegek. Az egyikben gyertya, meg
citromhéj.

A konyhában kiengedte a vizet. Jól klengedte, Csészealjat is kere
sett a pohárnak.

A nő a hálószoba ajtajánál állt. Kezét végigcsúsztatta az ajtófélfán,
míntha Ihajszáleret símogatna.

- Ez kinek a haja?
Ö meg ott állt a pohár vízzel. Nézte, ahogy a nő gyöngéden meg

érint valamit az ujja hegyével.
- Idekentek valakit az ajtóhoz? - A nő megfordult, elmosolyo

dott. - Dehát maga nem nagyon szokott verekedni.
Letette a poharat az asztalra, a lány mögött állt. Néhány apró haj

szál, beleragadva az ajtófélfába, Néhány őszes hajszál. Vézna, kis bokor.
Talán az ajtóból nőtt ki.

- Valakit idenyomtak. - A nő még mindig mosolygott, és a hajszá
lakatsimogatta. - Ideszorítottak,

- Öszes hajszálak Anya már egészen ősz Volt, apa még nem any
nyira. Dehát, mi lehetett? Talán egyszer, amikor nem voltam itthon ..•
Egyáltalán, mit csináltak, ha nem voltam itthon? Veszekedtek, beszél
gettek, vagy csak hallgattak? Csönd volt.. amikor hazajöttem. Anya oda
bent feküdt, apa az ebédlőben olvasott. De egyszer anya kint állt az elő

szobában, hálóíngben, szétbomlott hajjal. - Holnap küldd el apádat, hol
nap küldd ell - Apa akkor is odebent ült, és olvasott. .

Karcolások a falon, és a hajszálak.
Az úton lehetett valami. Azon az úton. Apa odament anyáért az

ágyhoz. Megfogta, kiemelte a takarák közül, kivezette a fürdőbe. Lassan
vezette, a karjánál fogva. Elhagyták az ágyat, az éjjeli szekrényt, a szek
rényt - kar a karra fonódva. Lehet, hogy beszélgettek. (- Tudja, Ilon
ka.. és akkor Dunsicséknál... á, hát aDunsies Dezsőt ismerni kellett
volna, hol van ma egy Dunsies Dezső!) Lehet, hogy nem szóltak egy szót
se. Elhagyták a hálót, kiértekaz ebédlőbe. És akkor apa mondott vala
mit. Anya megállt, kiabált és reszketett. Mire apa: Mit reszket? Maga
míndíg reszket. - Otthagyta anyát az ebédlő ajtajában. De aztán mégis
visszamehetett hozzá, és akkor ...

- Ez a lakás nem [ellemző magára.
A szoba közepéből jött a hang,
Kálmán elfordult az ajtótól.
Afényképésznő az asztal mögött állt, felfelé bámult. - Az a ha

bostorta!
Villanyégő gipszhabestortában. A plafon közepéri egy hatalmas ha

bostorta. A sarkokban v:alamiv:el kisebbek.
- Ez nem a maga ötlete volt.
_ Nem hinném. Még a régi lakó. Tudja, a hatodikon laktunk ...

bombát kaptunk, éppen a háború vége felé, az utolsó napokban... ak
kor jöttünk le ide. (Mintha régi szöveget mondana, kopott, foszladozó
feliratokat olvasna.) - Az a lakó, előttünk, hát igen nyilas volt, és meg
lépett. Tőle maradt a habostorta.
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- :ms maguk nem. nyúltak hozzá.
Ezt mondta a nő. :ms apa, meg anya felzárkóztak Kálmán mögött. Egy

pillanatra mínd a hámlan ott álltak a szobában.
- Nem. nyúltunk hozzá, semmihez se nyúltunk.
- Még festés se volt?
- Anyámnak olyan kis nyugdíja volt, és hát én se ikerestem va-

lami fényesen.
- Nem nagyon közölték az ötvenes években.
- Nem nagyon. (Mégiscsak ismerhet egy kícsít.) Mások vacakjait

kellett átpofozni. - Belebámult a levegőbe. - Mítrícs apót egyszerűen

nem tudtam behozni.
- Mitrics apót?
- Csősz valamilyen hangjátékban. Már nem is tudom, ki írta. Ne-

kem kellett átgyúrni, nekem kellett feldobni Mitrics apót. Feldobni!
- Miért nem hagyta ki?
-- Nem lehetett. Valahogy körűlötte zajlott minden. A derék, öreg

csősz, meg a gyerekek, akik. körtét lopnak. De aztán nem lopnak, mert
megismerik Mitrics apót. Eszpresszóról eszpresszéra vándoroltam Mitrics
apóval. Azok az ifjúsági. hangjátékok ... !

- Biztosan hallottam egypárat. Ezeket mindig reggel adják, és én
reggel általában otthon vagyok.

A fényképésznö megint olyan tétován nézett az íróra, Már bánta,
hogy ráiharapotterre a gyerek hangjátékra. Most talán a többiről is be
szélní kéne, dehát ...

- Az ott kicsoda?
- GÖI'Igey Artur.
- Azt hittem, egy író, Jókai.
- Ugyan, az egész más. Sokkal derűsebb. (Most lehet törleszteni!)

Attól még olvashatott is valamit.
- Miért ne olvastam volna? Szóval, Görgey tábornok képe.
- Apám írni akart róla, tanulmányt. Görgey, meg a negyvennyol-

cas szabadságharc. Talán ez lett volna a címe.
- Az apja is író?
- :mvekig készült erre a tanulmányra. Könyvtárba járt, jegyze-

telt ... aztán valahogy mégse.
A fényképésznő körbejárta a szobát, Majd kissé szemrehányóan,
- Nincs fény.
- Nincs.
- Magát meg feltartom.
- Nem, dehogy. Azt mondta, majd figyeld meg, hogy én milyen

másképp nyúlok Görgeyhez.
- Ki nyúl Görgeyhez ?
- Az apám.
- Ja, igen.
- Nem akarta elsíetní, Anya meg azt mondta. - Ugyan kérem ma-

ga sose kezd hozzá semmihez! - Dehát apa hozzá kezdett, csak nem volt
vele mezelégedve , .. nagyon készült erre a tanulmányra.

- üljön le!
:Éles, sárga fény tört be a szebába. Az asztal két szélénél álltak. Kál

mán Görgey tábornokot nézte. A nő átkíáltott hozzá.
- üljön már le! Végre van egy kis fény.
A fény valósággal kettévágta a szobát, A nő valahonnalll a túlsó part-
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ról integetett. 6 meg leült. És akkor már a cetlik is körülötte voltak,
szétszórva az asztalon.

- Mintha éppen dolgozna.
- Mintha éppen. - A ceruza csonkkal belepiszkál a eetlikbe. Azok

a kúsza, egymásbatorlódó sorok! Egy-egy szó többször is áthúzva. Egy
másik bekarikázva. Áthúzott szavak, bekarikázott szavak. És minden
féle jelek: hurkok, lasszók, nyilak, valami olyan maszatban!

- Azért nem kell, hogy írjon.
- Nem kell? Igazán?
- Jó, jó, nem akartam megbántani. - A háta mögül jött a hang.

- Hogy maguk milyenek l De itt legalább nem kell megcsodálnom a Iür-
dőkádat.

---.: A fürdőkádat?

- Az egyik kollégája, ha szabad így mondanom, kiküldött a für-
dőbe. Még le se tettem a gépet, és már valósággal rámripakodott. "Men
jen ld a fürdőbe!"

- Nem rossz.
- Aztán, aihogy visszajöttem: "És most mondja el, hogy mít látott?"

Makogtam valamit. Iszonyú dühös lett, és megint kizavart. Amikor már
negyedszer is kíkergetett, a felesége odasúgta. "Mondja már neki, hogy
még sose látott ilyen süllyesztett fürdőkádat;"

- És maga?
- Megmondtam neki, hogy a Széchenyi fürdőben sokkal többet lá..

tok. Erre felrobbant.
Kálmán fölemelte a ceruzacsonkot, bekarikázott egy szót.
- Ismer tőle valamit?
- Kitől?
- Ettől a fürdőkádastól?
- Egypár verset. - A hang elhádegedett, - Mondtam, hogy nekem

erre nincs időm.

Kálmán kihúzott egy szót. Közben érezte, hogy a fény lassan elfogy
körülötte.

- Az embernek annyi mindent kéne csinálni. - A nő valahol az
ajtónál volt.

A zöldes sárga fény rácsúszott a falra. A székre. Apa ült a széken,
házikabátban, fejét kissé oldalt dűtötte, két kezét egymásra tette.

- f,gy profilból olyan, mint egy madár;
Kálmán egy mozdulatot tett a oetlik fölött,
A fény eltűnt, aztán megint előjött, és megint eltűnt. Kálmán úgy

féloldalról csak azt látta, hogy a nő az ablaknál áll. Kezében a gép, le
bámul a térre,

- •.. aztán a fiamat !ki kellett küldeni Svájcba, mert csak ott van
olyan orvosság.

- A fiát! (Hát már fia van? És mióta beszél róla?)
- Azt mégse kívánihatom a férjem szűleitől, hogy rendszeresen

küldjenek orvosságot, meg különben is jobb, ha ott csinálja végig a kú
rát, Azt mondják, ebben a korban még nem olyan veszélyes. Ötéves.

- Hát ha még csak ötéves ...
- Az idegek. - A fényképésznő eltűnt az ablakból. - Attól van

az egész. A fulladások mindenesetre, Az utolsó levélben azt írták, hogy a
fulladások elmaradtak, vagy legalábbis jelentős mértékben csökkentek.
- A hang a háló felé távolodott. - Akkor talán majd haza is hozha
tom. .. akkor igen.
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A hang elhalt a háló felé.
Bement a hálóba? Ott áll az ágynál? Az éjjeliszekrényt nézi? A Dia

nás üveget, meg a Mária képet? Fényképez? Vagy csak ott van?
- Mire jó ez? - Apa dőredőlt a széken. - Mire jó ez az egész?
Kálmán vállat vont, megint áthúzott valamit az egyik cetlin. Föl

emelte a ceruzát, majd Ieengedte,
A padló megreccsent.
Ez a nő még mindig ott áll az ágynál ? Anya meg gyönge, távoli

hangon, kiszól a takaró alól. - Hát akkor hozna nekem egy üveg Dia
nát, kedvesem? Nincs jobb, mint egy ilyen sósborszeszes ledörzsölés. Itt
míndjárt az utca elején talál drogériát,

A nő mintha mondott volna valamit, Padlóreccsenés. Csönd.
Mélységes csönd, ahogy fölnézett a. cetlikból. Egy darabig még úgy

ült az asztalnál, kezében ,a ceruzával. Először a válla kezdett gyanakodni.
A válla és a nyaka. Letette a ceruzát, hátra fordult. A háló félig nyitott
ajtaja. Felállt, benézett. Senki.

Körülnézett az ebédlőben. A fény eltűnt a falról. Az üres székek, az
asztal, a szétszórt papírdarabokkal.

Hova tűnt ez a nő?

Még visszajön, ha lesz fény? Vagy egyáltalán ... ?
Egy pillanatra lehunyta a szemét, Ú gy doboltá az asztalon azt a régi,

gyerekkori hívogatót,
- Egér, egér, ki a házból
most jöttem a kávéházból
aki nem jön ki a házből ...
Fölnézett. Nem volt mellette senki. Két tenyér az asztal lapján. Az

ujjak még doboltak egy kicsit, majd megmerevedtek,
Végígment az előszóbán. Benyitott a fürdőbe. Benyitott a kamrába.

Egy darabig a habverőt nézte. Aztán megint a háló ajtajában állt, mínt
ha ibe akarna szólní valakihez. Megérintette a hajszálakat. Azokat az
ajtófélfába ragadt, vékony hajszálakat. Közéjük fújt, míre megremegtek.

Visszafordult az ebédlő felé. Székek a fal mellett, a letakart dívány.
A falon képek. Az ott Görgey tábornok.

Az asztal körül keringett.
Szétszórt papírlapok az asztalon, és a pohár víz. A nő nem is ivott

belőle. "Kaphatok egy pohár vizet?" És aztán nem is ivott. A szoba kö
zepén állt, fölfelé bámult a gípsztortákra. "Ez a lakás nem jellemző ma
gára." Feketét kellett volna adni, feketét, meg valami ..

Aztán ott ült az asztal előtt, és most már csak a cetliket tologatta.

•
Szomorkodom nemzedékem miatt, amelyben nem találom meg az emberi

volt annyi lényeges vonását; amely maholnap csak bárokat, matematikát és
gépkocsit ismer a szellemi élet formáiként ... Egyetlen sarkalatos problémát
látok én ezen a világon: hogyan kelthetjük fel ismét az emberekben a szel
lemi nyugtalanságot - mit tehetünk azért, hogy rájuk harmatozzék valami,
ami egy gregorián énekhez hasonlít? Az igazi probléma szerintem: újból fel
fedezni, hogy van még a szellemnek élete, amely magasabbra hág, mint az ér
telem élete, s amely egyedül elégitheti ki az ember vágyait.

Antoine de Saint Exupéry

187


