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ÓRÁK

Egy gyümölcsösbódénál állt.
Kivilágitott gyógyszertár az utca túlsó felén. Innen is látni lehetett, hogy

nincs bent senki.
János körülnézett. Szétgurult almák, narancsok. Néhány teniszlabda.
A földhöz ütögetett egy labdát. - Be kell csomagolní apa kollégiumi

bőröndjét. Apa ötre vár a papírral. Hol kapok én kék csomagolópapírt ?
Elhajította a labdát. Elindult az üres, kivilágított boltok között. Az

egyikben hatalmas .mérleg. Nem is mérleg, mázsáló. Valaki megérintette a
vállát. I

- Mi lesz a hadkötelezettséggel?
János a szemüveges férfi felé fordult. Fázni kezdett az ingjében. A vállát

dörzsölgette.
- Boszniából visszaözönlenek a csapattestek. Most minden azon múlik,

mi lesz a hadkötelezettséggel.
János hallgatott. Vállát, karját dörzsölgette. Váratlanul kibukott belőle.

- És a zakóm?
A szemüveges közelebb hajolt hozzá. - Levetettük a mundért? - Várt

egy kicsit. - Dehát nem maga az egyetlen.
- Bent maradt egy papírboltban, zsúfoltság volt ... zsúfoltság.
Feltűnt egy menet. Puhakalapok, keménykalapok. Nők fátyolban, malom-

kerék kalapban. Fölfelé néztek az órákra, mintha valami jelre várnának.
A szemüveges megfogta János karját.
- A Parlament elé.
- A frontról jött - mondta, ahogy Jánost betolta amenetbe.
- Nem, dehogy.
Meg se hallották. Egy nyeszlett, kis pofa levetette a zakóját. és ráhúzta.

Kicsit szűk volt, de mégiscsak ...
Kőszőnőm, Baum úr - bólintott János.
- Nem találkozott odakint az öcsémmel? Már hónapok óta nem kap

tunk tőle semmit.
János hallgatott. Úgy. elöntötte él szégyen. "Visszaadom a zakóját, mind

járt visszaadom a zakóját."
Baum urat elsodorták. Egy nő került János mellé. Úgy menetközben meg-

fogta a' kezét.
- Mit gondol, lövetni fognak?
János vállat vont. A nő szinte bizakodva:
-'- A kormánynak már igazán nincs más lehetősége. Könnyen lehetséges,

hogy lövetni fognak.
Katonák a felvonulók között, Fáradt, elnyűtt arcok, sáros köpenyek.

Leszakított vállpántok, letépett rangjelzések. A cérna kigöndörödött az üres
parolin.

- A déli hardérről jöttek - morrdta valaki János mögött. Majd várat-
lanul: - Nem akar beszélni a bajtársakkal?

- Nem, nem, én fel vagyok mentve... apa elintézte.
Döbbent suttogás a sorok között. - Azt mondja, hogy az apja elintézte!
Kávéházak előtt mentek el. Pincérek a járda szélén, szalvettával karju-

kon, leeresztett tálcákkal. Mögöttük a kávéház odúja, Villany égett a pá
holyban. Egy vendég ráhajolt az újságra.
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Nyitott vagon a sarkon. Katonák integettek, nevetgéltek, a lábukat ló

gázták.
A felvonulók megálltak. :!tljenezni kezdtek. Egy nő odaszaladt az egyik

katonához, kendőt terített a, vállára.
- Ezekhez se megy oda? - kérdezte yaJtaki, ahogy továbbmentek.
János nem felelt. Feltűrte a zakó gallérját, mert eleredt az eső. Egy

pillanat alatt fényes lett az "utca.
Ernyők nyíltak míndenfelé,
Azott ernyők a Parlament előtt.

Szekerek húztak el rongyosköpenyes, foszladozó bakancsú katonákkal.
- Már elkezdődött a beszéd? - Egy férfi megpróbált előre furakodni

az ernyők között.
Távoli lövések. Az ernyők meginogtak.
- Lövetnek! (Női hang.) Mégis lövetnek!
- És a beszéd? Azért megtartják a beszédet?
Újabb lövések, most már közelebbről.
János átszaladt a másik oldalra, behúzódott egy kapualjba. Megint

eszébe jutott apa kollégiumi ládája, meg a csomagolópapír. - Talán itt a
házban lehetne kapni.

- Nem hinném. - Sportsapkás férfi állt mellette, Zsebredugott kézzel.
- Mindenki csomagol. - Kikémlelt az utcára. - Figyelje csak.

- Lövések, akár a jégeső.

- Fedélzeti fegyverek - bólintott a sportsapkás.
Fényes, fekete ernyők futottak el a kapu előtt. Sortűz. ElhanyatIó er

nyők. Megint sortűz.

- Gondoltam, hogy ez lesz a vége. - A sportsapkás közelebb hajolt. _
Menjen innen. Ha meglátják velem...

- Dehát, ki maga?
- Minek akarja tudni? - Szomorúan elmosolyodott. - Jobb, ha nem

tudja.
- Es maga itt marad?
- Megvárern őket. - A kapualj kövét nézte. - Még mindig jobb, ha itt

kapnak cl. •
János még kérdezett volna valamit. dc kilökték az utcára. A Parlament

üres lépcsösora. Néhány elhajított ernyő a kihalt térségen. A kopott vagon
a sarkon. Köröskörül az ablakok lehúzott redőnyei. Egy elkésett redőny riadt,
kétségbeesett csattogása. Aztán csönd. Talán mindenki elhagyta ezt a várost.
Csak az órák. Ahogy ott álltak egy-egy utcán.

Lovasok tűntek fel a Dunaparton, tollas csákóban. Az egyik kivált kö-
zülök, lassan előrejött. Hangja átszállt az utcákon.

- At kell számozni az órákat. Minden órát át kell számozni.
Csorgott az eső, végigfolyt az órák üveglapján.
Egyik kapualjból a másikba futott a levert forradalom vezére.
A kapuk döngve becsapódtak. Szakadt az eső.

János egy létra tetején állt. Csomagolópapírral próbálta befedni az óra
számlapját. Dehát ez sehogy se sikerült. A papír minduntalan elszakadt, ki
világlott a meztelen üveglap.

Nem adta fel a harcot. A csuromvizes papír már .miszlikre szakadt, de
ő ragasztgatta ezeket az ázott, tépett darabokat.
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KATONAZENE

Szólt a zene a fürdő kertjében. Katonazenészek játszottak, kövér nagy
bajuszos karnagy vezényelt. Hátul, a székeken, üresen tátogó hcgedűtokok, a
kürt huzatja.

Párok a pavillon körül. Világosruhás, nagykalapcs nők, szürke, meg fe
kete öltönyös Iérfiak, Egy férfi szivarra gyújtott. Elmélázva fújta a füstöt,
úgy hallgatta a zenét. Fehérruhás nő hátradőlt a padon, hanyagul lóbálta az
ernyőjét.

.Iános elindult a pad felé, de valaki megfogta á karját.
- Régen volt itt zene - mondta Kálmán bácsi.
Ö még mindig a fehérruhás nőt nézte. Katonatiszt a pad mellett, tollas

csákóban. Könnyedén meghajol, és már a nő mellett ül.
- Ne hidd, hogyatiszteknek könnyebb. - Kálmán bácsi is hátrafor

dult. - Egy percig se hidd.
A pavillon körül köröztek.
- A montenegróí ezred ad zenét. Ki tudja, holnap már kint vannak a

fronton, Hallottál a rácországi hadjáratról?
Vdntatóhajók úsztak lefelé a Dunán. Hosszan elnyújtott kiáltások. Méla,

borús ködkürtök,
Kavicsdombok végig aDunaparton.
J ános megállt.
- Kálmán bácsi látta a kavícsgyűjteményemet ?
- Láttam. l!:s azt is hozzátehetem, hogy nemigen bukkantam még Ilyen

gyűjteményre. De a legszebb darabot mégiscsak én hoztam neked.
- Az arabot.
- Hát te mindenesetre annak nevezted! - Kálmán bácsi felnevetett.

Nagydarab, lapos, kávébarna kavics. Fíuméból hoztam.
- Amikor a Park szállóba költöztünk, még megvolt. - János elgon

dolkozva nézte a kavicsdombokat. - Csak amikor aztán ... Miért költöztünk
mi annyit apával? .,

- A Fisutól is sok kavicsot kaptál. Emlékszel a Fisura? OU volt dro
gériája a Vár mellett, és anyád egyidőben csak hozzá járt.

\ Szólt a zene a fürdő kertjében. Kálmán bácsi és János a pavillon körül
járkáltak.

_ Hatalmas, sötétzöld palack a fürdő kapujában. Víz tört föl belőle, párá
san remegő sugárban.

- Leköti agyomornedveket - bólintott Kálmán bácsi. -- A császár soha
nem ivott más vizet, innen vitték neki.

Be lehetett látni a fürdőbe. Az úszómedence is olyan párás. Kopasz. he
gyesszakállas férfi és egy teltnyakú nő a medence szélén. A férfi csíkos úszó
crlkóban, a nő buggyos, fodros Iűrdőruhában. Lábukat a vízbe lógatták.

- A trónörökös nagyon szerette ezt a fürdőt. - Kálmán bácsi J ános
hoz hajolt. - Külön kabinja volt. Akárcsak annak a bizonyos udvar-
hölgynek. ,

- Csak nem azok ott?
..- Mit képzelsz! Rudolf soha nem húzott volna fel egy ilyen trikót.
János a szűk, kis földberoskadt utcák felé fordult. Apró házak vették

körül a fürdőt.

A zene elhallgatott.
- Szünetet tartanak a montencgröíak - mondta Kálmán bácsi.
Tompafényű szobák a kis házakban, barna bútorokkal.
- Almárium. - János elmosolyodott.

Itt mindenüttmegtalálod. Meg a be:főttesüvegeket a szekrény tetején.



Egy nő ágyazott. Dobálta, paskolta a dunyhát, a párnát. A katona kar
nagy az ágy szélén ült, a derekát masszírozta. Csákója az asztalon, zubbonya
kigombolva. Ö meg csak ásítozott, a derekát· nyomogatta.

- Ledől egy kicsit - mondta Kálmán bácsi.
Fej-fej mellett úsztak: János és Kálmán bácsi. Rajtuk kívül nem is volt

más a medencében. Lassan úsztak. Eszükbe se jutott volna, hogy versenyez
zenek. Kálmán bácsi öreg, pikkelyes karja kiemelkedett a vízből. Egy pilla
natig a levegőben hagyta, mint valami csöpögő rudat.

- Nem tudom, beszélt-e apád arról a bizonyos albumról, amit Rudolf
fal szerkesztettek,

Hosszú padsorok a medence mellett. üres padsorok. Egy frottírköpenyes
férfi gubbasztott csak az egyik pad végén.

- Hogy jobbán megvilágítsam a helyzetet, tulajdonképpen apád volt a
szerkesztő, Rudolf teljesen szabad kezet adott neki. A Monarchia vasútháló-
zata. '

- Vasúthálózat? Apa nem foglalkozott Ilyesmível.
Apád sok mindennel foglalkozott.
De mégis ... vasút ...

A korlátba kapaszkodtak. A korlatba kapaszkodva lógtak a medence
szélén. Csorgott róluk a víz, ahogy kiáztatták magukat.

Sokan várták az album megjelenését. - Kálmán bácsi felhúzódzko
dott. Egyetlen éles könyök lett. - Nem is annyira nálunk, mint külföldön.
Főleg Angliában. - Visszacsúszott a vízbe..

- Miért éppen Angliában? .
- Rudolf angolbarát kapcsolatai közismertek. - Lehalkította a hangját.
Itt, ebben a fürdőben, nemcsak szetelmével találkozott. A hátsó kabin

soron komoly tanácskozások folytak a brit birodalom képviselőivel. Ezekről

a tanácskozásokról sajnos, elég korán értesültek az udvarnál.
A frottírköpenyes alak szivarra gyújtott.
- Néhányan Porkusch fürdőmestert tartják abesúgónak.
- Az a frottírköpenyes ?
Kálmán bácsi nem felelt. Egy darabig szótlanul lógtak a korláton. Majd

az öreg alig hallhatóan.
- A szcrelmi légyottokkal nem nagyon törődtek az udvarnál. de ezeket

a megbeszeléseket nem nézték jó szemmeL .
A medence szélén ácsorogtak. Két elnyúlt, kiázott fürdőtrikó.

- Apád ugyan rendszeresen kapta a pénzeket, de kissé lassan dolgo
zott. És meg kell mondanom, a munka jelentős része rám hárult. Mindegy,
erről most már ne beszélj unk. Régi barátság fűz apádhoz, és hát Rudolfért
aztán igazán mindent megtettem volna. - Felemelte a fejét. - Mint ahogy
neked is meg kell tenned mindent.

- Dehát ...
- Porkusch fürdőmesterrel ne törődj. Ha csak megmozdul, a kabinosok

végeznek vele.
János lekuporodott a kőre. Vissza akart mászni a medencébe, de Kálmán

bácsi elkapta a karját.
- Nem, nem, Jánoskám! Ezt meg kell tenned. Ki kell mosnod a sebet.
- Miféle sebet?
- A tragédia után sikerült elrejtenünk a trónörököst. Képzelheted, mí-

lyen állapotban! Te még segíthetsz rajta. Te vagy az egyetlen, aki ...
Elhallgatott. Arra a férfire nézett, aki ott állt mellettük. Rövidrenyírt, fe

hér haj, barnáspiros arc. Fehér atlétatrikó, fehér nadrág.
- Tőle aztán igazán nem kell tartanunk - bólintott Kálmán bácsi. 

Egyébként Kovács úr visz majd el Rudolfhoz.
Kovács úr és János elindultak a szűk kabinsoron.
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Homályos ablakok. Fullasztóan nehéz levegő. Oldalt egy-egy gyúrópad.
lepedőhalmazzal. Kiszáradt úszótrikók az ablakkilincsen, fürdőköpenyek. Ge
reblyék a sarokban, meg mindenféle kertészszerszámok. Csövek u falon, mint
egymásratapadt kúszónövények,

Az egyik kabinajtó félig nyitva. János, úgy elmenőben, belesett. Övig
meztelen, kövér férfi aludt odabent, fejét a falhoz dűtve.

Az atlétatrikó fehér foltja János előtt.

Víz zuhogása. Mintha azokon a tekervényes csöveken át ömlene egyre
vadabbul. A falak mőgül.

- Már megint kieresztik a vizet. - Kovács úr megállt. - Idegen für-
dőkbe eresztik, a Rudasba, meg a ...

Intett Jánosnak, hogy várjon egy kicsit, azzal eltűnt.

Csukott kabinajtók. Az egyik mögött Rudolf.
Egy gereblye megcsúszott a falnál. Lezuhant. Ott feküdt a kabin előtt.

János csak nézte azokat a hatalmas, rozsdás fogakat. Az egyik félig kitört.
A gereblye, ezekkel az irtózatos fogakkal, végignyúlt a folyosón.

- Vigyék innen ezeket a szerszámokat! - János futni kezdett. - :Vi-
gyék innen! o'

A kis vasút kifutott az alagútból. Fűvel benőtt sínen szaladt, fűvel be
nőtt, elvadult kertben. Roskatag pavillon a kert közepén. Abban egymásra
dobált gereblyék, ásók.

János kihajolt a vasút ablakán. A fürdő gazzal benőtt épülete. A kapu
előtt félig földbe temetett, megfeketedett palack. Az ablakok bedeszkázva, A
deszkák résein át látni lehetett az üres medencét.

János eltűnődve nézte.
- A Fisuval jártunk ide. A Fisuval, meg a Kádár Micuval.

KUNSZERY GYULA VERSEI

RÓZSADOMB ŐSSZEL

Rózsátlan most a Rózsadomb,
a fákon zörgő kósza lomb;
kilobbant már az égi láz.
és romba dőlt a régi ház;
tarolt, zilált a régi kert:
itt zord, süv'Ítő szél sepert,
letörte fái ágait,
lehervasztá virágait,
megtépte karcsú ciprusát ..•

És elsuhant az ifjúság.

ALPOKBAN

Egek zafírja, fák smaragdja,
gyémántja havasoknak,
a tündöklő sugárözönben
szikrázva fölragyognak.

Hiába minden, fel nem olvadsz
ez izzó ragyogásban,
inert odalent a szíved mélyén
" szénfekete gyász van.
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