
Imre István története
Irta HEGYI BELA

Sem az élete, sem a halála nem volt látványos. Légy, elröppent a nyár!
melegben. Pillanatnyí bosszúság, megszekott unalom utána.

- Meghalt, meghalt - nyugtázta a tényt Kosóczi. - A hivatal nem állhat
meg. Ne felejtsék el, kartársak, a hivatal míndig működőképes, A folytonos
ság a mí optírnízmusunk, a rní erőnk ...

- Szónokol a Kisfőnök - súgta kolégájának, Maskának Debrődi. Maska
lepisszegte ; - Még csak az kell, hogy meghallja. Tudod, mílyen htú,

- Mert megesik, hogy nem is a terv fontos - folytatta Kosóczi -, hanelll
a számok, a statisztikánk, amiböl a terv kiderül. Csak mi tudjuk meggyőzni a
gyárat, a minisztértumot, az országot arról, hogy nálunk minden rendben van.
A graffkonok emelkednek, eredményeink mutatósak, a számok felfelé futnak..
Ki meri tagadni, hogy jól dolgozunk?

- Mekkora demagóg! De engem nem fog kikészíteni . .. - szíszegte fogai
közt Debrődi. Maska ráförmedt: - Fogd be... - Majd Kosóczíhoz fordult:
- Nem kéne mégis egy koszorút közösen ...

- Miért? Kije magának ez az Imre? - torkollta le Maskát -. Rokona?
Akkor látogassa meg vasárnap a temetőben. De ki nekünk? Soha senki nem
fogta a pártját, egy büdös szót nem szóltak fent az érdekében soha. Talán nem
is tudták, hogy létezik. Még egy hivatalsegéd haverje sem volt a miniszté
riurnban.

TA VALY, A BÁLON mutatta be kollégalt a feleségének; - Hárman dol
gozunk egy szobában. Maska, Debrődi meg én. Hallomásból már ismered őket.

Most itt vannak életnagyságban. Ez itt az óvatos, ravaszdi Maska. Mindig tudja,
rnennyit szabad mondani, míkor, míért, kinek ...

Maska nevetett:
- Csókolom - kezet csókolt -. Hallotta? Ne higgyen neki. Azért szívem

is van.
- Ez pedig Debrődi. Dühös ember, de csak magában füstölög. Azt szokták

rá mondani: vulkán a fazékban. Nem kell félni tőle.

- Te csak félj - mordult rá Debrődi -, mert szétverem a fejedet, ha ve
lem ijesztgeted a feleséged... Hogy szánta rá magát? - kezet fogott Imré
nével - Nyolc éve vagyunk kollégák, de egyszer sem hozta el ide.

- Tudja, ó szigorúan disztingvál. Más a munkahely, más II család. Sose
hozza haza a problémáit. A köpenyével a hivatali gondokat is leteszi. Most is
én beszéltem rá, hogy együtt jőjjünk. Nyolc év után mégiscsak illő... - ne
vetett. Tréfa, amit a férje eszelt ki. Vagy több annál? Ismét nevetett, de II két
nevetés nem volt ugyanaz.

- Látod, fiam - szólt Imre a feleségének -, az ott a Kisfőnök. Az a ke
fefrizurás, enyhén pocakos. Aki hadonászik beszéd közben. Mintha mindig ér
tekezleten szólalna föl.

- Miért hívjátok így? Sose mondtad.
- Hát még ezt se? - csattant fel Debrődi -. Ez pedig nem hivatali titok.

Mert itt dühöng a feudalizmus, kérem. A kisfőnökökkel van baj mindlg. Kis
beosztásban vannak, de Iőnökök, Érti, asszonyom? Azok az igazi úrhatnámok,
Parancsokat kapnak ők is, mégis fővezérnek képzelik magukat. Régen az oli
garchák ...

- Ne túlozd el - vetette közbe Imre -. Kibírtuk... Kibírjuk ...
- Te csak tudod ...
- Szóval a Kisfőnök abban különbözík a Nagyfónöktól - magyarázta Mas-

ka -, hogy közvetlenül minket dirigál. Lefelé tapos, fölfelé nyal, ahogy ez már
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lenni szekott. A Nagyfónök lefelé nyal, és fölfelé kapaszkodik. Lefelé azért,
hogy Jól szolgálják, fölfelé azért, mert a bőrfotellel elégedetlen. Bársonyszék
re vágyik.

- Hierarchia. Ugye, jól mondorn, hierarchia.
- Hagyd már, Debrődi - intette le Imre -. Még itt ill mérgesíted magad.

Nézzed inkább a táncolókat ...
- Felkérhetern a feleséged?
- Ha igent mond ...
Imréné biccentett a fejével.
A lemezjátszóról álmosító keringő hangjai szálltak.
Debrődi átfogta az asszony derekát. Nem hízékony típus. Van tartása. Ke

mény derekú. Beleszagolt a hajába, bőrének illatába. Francia kölni. Leven
dula-illat. Körúti fodrászat.

Beúsztak a táncolók közé.
- Ez a veszedelem, pláne most - folytatta Imrének Maska -. A Kisfő

nök nagyobb hatalom. Tőle nem ment meg senki. A Nagyfőnök számunkra
elérhetetlen, megközelíthetetlen. És hinne nekünk egyáltalán? A Kosóczi szava
szeritírás előtte ...

- Meg kellene próbálni mégis. Hátha fogad. Biztos lehet beszélni vele.
Csak megérti ...

Kimentek a büfébe. A Kisfőnök sört ivott a pultnál:
- A, maga is itt van, Imre kartárs? Sose látom a rendezvényeinken.
- Itt szoktam lenni ...
- Akkor nagyon elbújik... Jó estét, Maska kolléga. Mi van magukkal?

Nem valamí vidámak!
- Szomjasak vagyunk - válaszolt Maska.
- Higgyék el, kartársak - kezdett előadásába Kosóczi -, nagyon fontos,

hogy lazítsunk. Egy ilyen rendezvény valóságos belső környezetvédelem... Pi
roska - szólt a kiszolgálónak -, két konyakot... Az örményből adjon nekik,
az a jobb. Írja a számlámhoz . .. Hol hagytam abba?

- A belső környezetvédelemnél . .. - segítette ki Maska.
- Igen. A belső környezetvédelem megelőzi az ártalmakat. A rossz közérze-

let. Fékezően hat indulatainkra. Megóv minket a konfliktusoktól, Zene, tánc,
ital. Feldob valamennyiünket. Itt mindenki elengedheti magát. Az a dolga. Az
ember míndíg feleljen meg a helynek és időnek. Ez a szórakozás, a kikapcsoló
dás ideje. A holnap már a munkáé. Várnak bennünket a számok, a kimuta
tásole Én mondom maguknak, egy ilyen rendezvény lelki értéke felbecsülhe
tetlen. Még párt is találhat magának, aki akar. Érezzék jól magukat továbbra
is. .. - kezet nyújtott, és kisietett a ruhatárba.

- Hát ez elmegy - jegyezte meg Piroska -, a legjobb vevőm ...

lROASZTALÁT GONDOSAN kipucolták.
Maska és Debrődi asztala szemben volt az övével. Nem martek felnézni.

Mintha belemélyedtek volna az előttük fekvő számsorok tanulmányozásába. Le
sütötték a szemüket.

- Ez az igazi temetés. Mikor a munkánkat, ami az életünk volt, meg
semmisítik - gondolta Maska.

- Szégyen, szégyen. Itt ülünk tétlenül, amikor kopasztják az asztalát
gondolta Debrődi.

A hivatalsegéd kikotorta a fiókokat. Egyiket a másik után ürítette ki. Az
iratokból, levelekből. számlákból kis kupacokat rakott az asztal tetején, papír
kosárba gyömöszölte, ha nem fért bele több, kivitte a folyosó végi szemértáro
lóba. Sokszor fordult.

- Semmit sem dobott el. Mindent fontosnak tartott, ami az asztalára ke
rült, nevére érkezett - gondolta Maska,
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- Meg kellene nézni, mik is ezek a papírok. Kíválogatní. Hátha van köz
tük olyan, ami hasznos lehet - gondolta Debrődi.

A hivatalsegéd mintha kitalálta volna:
- Kérem az urakat, ne nyúljanak hozzá. Kosóczi kartárs megtiltotta - és

indult kifelé a következő kosárral.
- Ravatala se volt, mert érdemei se. Nyolc évet töltött ennél az asztal

nál. Mit ér egy hivatalnok? Amennyit az irataival tömött papírkosár? - gon
dolta Maska.

- Megfosztják tevékenységének eszközeitől, tisztsége jeleitől, minket meg az
emlékétől. Minden papírfecni belőle egy darab. Minden irat az ujjlenyomatát
viseli - gondolta Debrődi.

- Mitől volt olyan szelíd? Soha egy hangos szó, Nem veszekedett, nem
vitatkozott. Legalább egyszer az asztalra csapott volna. Lenne mire visszagon
dolnunk - gondolta Maska.

- Szegény felesége. Persze nem volt nagy szerelem, lángolás. Olyan csön
des, békés egymás mellett élés. Szerény boldogság. Úgy látszik, nekik megfe
lelt - gondolta Debrődi.

A hivatalsegéd megzavarta őket:

- Itt a köpenye. Ha kérik... Kosóczi kartárs megengedte, hogy ...
Most néztek fel először.

- Jó, jó - mondta a hivatalsegéd -. Akkor hazaviszem. A fiam szak
középbe jár. Oda kell ...

A hivatalsegéd végzett, elköszönt. Belépett a takarítónő. Debrődi és Maska
már nem szegték le a fejüket. Nézték, hogyan tünteti el a tintafoltokat, ceru
zanyomokat, a résekbe, repedésekbe száradt koszt. A takarítónő előbb a fióko
kat mosta ki forró, lúgos. oldattal, majd az asztal lapját és oldalait áztatta
A mosórongyot többször kicsavarta a vödrébe, s a szlkkadt ronggyal felitatta
az oldatot. Utána törlőruhával dörzsölte szárazra a fiókok belsejét, az asztal
külső felületeit.

Az asztal újjászületett.
Maska és Debrődi összenéztek. Ez már nem ugyanaz az asztal. Egy IlUÍ

sik. Ez már nem az övé volt. Ez már lesz valakié. Az új jövevényé.

KIS KERTES HAzBAN laktak a peremkerületben. Imre naponta két, két
és fél órát utazott. Reggel egy órát befelé, és délután egyet, másfelet a forga
lomtól függően, hazafelé menet. A munkaidő végén nagyon igyekezett, hogy
időben leérjen a megállóhoz. míelőtt a zsúfoltság tetőzne: és hacsak lehet,
rövidítse a hosszú villamosozást.

Fogasra akasztotta köpenyét, Sietve megmosta kezét, arcát a mosdóban.
Megfésülködött, gyors mozdulatokkal igazítva hátrafésült haját, amely oldalt ne
hezen feküdt. Felvette kabátját, kalapját, és búcsúzott a szebától :

- Maska, Debrődi, szevásztok. Holnapig csak kibírjuk hivatal nélkül -:- és
már rohant is kifelé.

Nem is nagyon bánta a döcögő villamost. Úgy érezte, szűksége van ennyi
időre, hogy kiszellóztesse a fejét, haza már semmit se vigyen a munkahelyé
ről. A villamosról már míndig tisztán, frissen szállt le. Úgy kapta ölébe gyer
mekeit, mintha egy más világból egy más világba érkezne s a kettő közt nem
találna semmi kapcsolatot.

Késő őszig a kertben várták a jöttét. Minden évszakban a kert más és más
részét választották őrhelyül. Tavasszal az almafák aló) lesték az utcát; a sok
sok fehér virág gyöngyfüzérként keretezte az arcukat. Nyáron a szölőlugas te
nyérnyi levelei közül kandikáltak ki; szemük, mint két-két érett szőlőszem

a napsugárban. Osszel a vérbő dáliák közül figyelték a közeledő lépteket; egy
egy virágfej voltak maguk is: Edit szökésbarnán, Éva vörösbe hajló szőkén. Edit
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azzal fogadta: - Apu, gondoltál rám? - ~va selypítve érdeklődött: - Selets?
Natyon? - Csak télen szorultak a házba. Orrukat az ablak üvegére nyomva
kutatták a tájat: hol tűnik fel apu?

A felesége mostanában gyakran fogadta panasszal:
- Csakhogy megjöttél! Olyan unalmas nap volt ...
- És a gyerekek?
- Mindig a gyerekek! ~rts meg engem is. Emberekre vágyom, társaságra

Még a kollégáidat sem ismerem ... Ne tarts bezárva itthon ...
- Hiszen tudod, hogy te vagy az otthon. Ha dolgozni mész, a család nem

lesz többé ugyanaz a család. Kilopod innen a harmóniát.
- Edit hatéves lesz jövőre. Anyagilag sem fogjuk bírni. Aházrészletekkel

is tartozunk. A rezsi emelkedik, az árak nőnek. Ii. gyerekeknek egyre több ru
ha, cipő kell. A te fizetésed nem lesz elég. Edit iskolába megy, Évát beadjuk
az óvodába, én meg vísszakéredzkedem a szövetkezetbe. Így lesz a legjobb.

- Azt szeretném, ha a gyerekek mellett maradnál. Űk még őszinték hoz
zánk. .. Örízzük meg ilyeneknek őket, amíg lehet. Rajtunk is múlik, hogy med
dig. Miért ismerjék meg a csalást, az árulást, az önzést, amikur még nincsenek
felvértezve ellene.

- De gondolj rám is, István. Emberek nélkül üresnek érzem magam. Nem
tudom, mí van a világban. Mit hordanak az asszonyok. Mi a legújabb divat a
Váci utcában. Erre te azt mondod: női dolgok. Persze. De én nem akarom leta
gadni, hogy nő is vagyok, nem csak anya.

A gyerekek átszaladtak a másik szooából.
- Ugye, nem veszekedtek? - kérdezte Edit.
- Kislányom, beszélgetünk édesanyáddal ...
- Astán jáccunk? - kérdezte Éva.
- Menj csak agyerekeiddel - mondta bosszúsan a felesége -. Aztán

éjszaka se keress ...

KOSOCZI BEHÍVATTA MAGÁHOZ. fróasztala mögött ült, magas karosszék
ben. Előtte ovális dohányzóasztal, két alacsony bórfotel. Imrét gyermekbútorokra
emlékeztette.

- üljön le - szólt szárazon Kosóczi. Hatásszünetet tartott, majd hirtelen
odavetette - Hibás a számítása.

- Hogy lehet az? - döbbent meg Imre - Többször is ellenőriztem ...
- Itt nem maga kérdez, kedves kartársam. Maga csak válaszol. Szóval több-

ször is ellenőrizte. Pedig nem stimmel. Nem tudja talán a végeredményt? Nem
tudja, mennyínek kell kijönni? Mindenki megkapta ...

- Azt hittem, valami tévedés... A felelősség ugyebár ...
- Kinek a felelőssége? A magáé vagy az enyém?
- Az igazság az, hogy ...
- Miért érdekli magát az igazság? Szent maga, vagy mi?
- Arra gondoltam ...
- Magának arra kellett volna gondolnia, hogy a megadott eredményt ki-

hozza. .. Ez a vállalat érdeke, ezt kivánja tőlünk a terv ...
- De hiszen nem igaz, hogy ...
- Már megint. Mondja, maga ígazság-máníás?
- Becsapjuk magunkat, másokat ...
- Micsoda? - ordított Kosóczi Maga megvádol engem?
- Nem úgy értem ...
- Hát akkor hogy? - csapott az asztalra Kosóczí - Ez kőteíességmulasz-

tás. Ez munkamegtagadás, Ez önkényeskedés.
- Rosszul .értelmeztem ...
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- Maga nem új fiú a vállalatnál. De maga nem tud perspektívában gon
dolkodni, nem látja a távlatokat. Maga számkukac, maga komputer-dugasz. Mit
ért maga a történelemhez! Tűnjön el ...

Imre felállt. Mintha földbegyökerezett volna. Nem indult a lába.
- Mit akar még?
Újra megpróbálta. Most megrnoccant, lendült, lépett. Kint leroskadt egy szék

re, és percekig úgy érezte, hogy nem kap levegőt.

lVIASKA ÉS DEBRODI elkísérték a megállóig. Közrefogták.
- Ne vedd a szívedre, meg kell őket is érteni - mondta egyik oldalu

Maska.
- Másképp nem tudnak megfelelni az új követelményeknek. Kúlönben si-

pírc - mondta másik oldalán Debrődi.

Imre hallgatott.
- Vigyázz, mert ha ki akarnak szúrní veled, megjárhalod - mondta Maska.
- Képzelheted, ha ilyet rnerészelnek, milyen bajban vannak - mondta

Debrődi.

- Ki tudja, kik állnak mögöttük ... Szép lehetsz, de okos soha mondta
Maska.

- Ezért nem nősülök én meg. Hogy ne merjern megmondani a véleménye
met? Folyton a családot té'tsem, ha kirúgnak ... - mondta Debrődi.

- Ugyan, ne beszélj! Eddig is csak nekünk meg magadnak mondtad. Nincs
benned kurázsi... - mondta Maska.

Imre hallgatott.
- Mi van veled? Egy szót sem szólsz. Rosszul érzed magad? - kérdezte

Debrődi.

- Hívjunk taxit? - kérdezte Maska.
- Nem, köszönöm, Szevasztek - kezet adott Maskának is, Debrődinek is,
Felszállt a villamosra.
A gyerekeire gondolt. Most utazott át az egyik bolygóról a másikra.

AMIKOR AZ ASSZONY megtudta a hírt,' két lányukat maga elé állitotta:
Apátok nem jön haza többé - nyelte fl könnyeit, kiáltásait visszagyömöszölte

a torkába, körmeit a karjába vájta -, értitek, soha többé ...
A nagyobbik már értette:
- Meghalt, anyu?
Éva csodálkozott:
- Elutazott? Meghalníba? Nem mondta, Messze van az, anyu?
- Nagyon, nagyon messze, kicsikém ...
- Mit kérdezel annyit - förmedt rá Edit -. Apu nincs. El fogjuk temetni ...
- Mint a kutyusunkat . .. a kertben ... ?
- Ah, te buta - intette le Edit -, apu - ember ...
Éjszaka az asszony szabadjára engedte érzelmeit. Fejét a párnájába fúrva

zokogott, fél füllel a szomszéd szoba neszeit figyelte. A gyerekek nyugodtan
aludtak. Atázott a párnája. Sós tóba merült az arca. A sírás végigfutott a tes
tén, rázta, cíbálta gonoszul. Éjfél után bezárkózott a vécébe, ott jajgatott, ar
cát kezébe temetve, kiabált, amíg be nem rekedt, könnye ki nem apadt, hang
ját nem vesztette. Holtfáradtan támolygott vissza a szobába, hullott vissza az
ágyba hajnal felé. Kiszáradt fa, gyökértelen Virág.

Edit keltette föl kilenc után. Szeme tele volt könnyel:
- Anyu, most mí lesz?

MASKA MEG DEBRÖDI odahúzták széküket az asztala mellé:
- Mi van veled, öregem? Napok óta figyelünk.
- Alig köszönsz, Leülsz az asztalodhoz. Teszel, veszel, kímész, bejössz, rním

egy robotgép.
- Velünk van bajod? Megbántottunk?
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- Nem, nem - tiltakozott bágyadtan Imre -. Dehogyis!
- Szörnyen sápadt vagy. Nem kéne orvoshoz menned?
- Emészted magad valamiért? Nem segíthetünk?
- Hagyjatok - szólt alig hallhatóan Imre.
Maska és Debrődi visszaültek az asztalukhoz. Fejüket csóválták. Mint az

orvos, mikor még nem tudja, mi a diagnózis. De gyanakszik. A tünetekből pró
bál következtetni. Aggodalomra akkor van ok, ha a beteg nem segít; ha a be
tegség lefegyverezte.

KÉT HÉT MÚLVA Kosóczi ismét hívatta. Nem ültette le. Áll az íráasztala
előtt, szemben vele. A szívét markolászta egy kéz, nyornkodta, facsarta, mint a
cítromot, Úgy érezte, összeszorul a mellkasa, a levegőt ki tudja préselni, de a
belégzéskor már nincs elég tere. Mintha hurkot vetettek. volna rá, míelőtt be
lépett ide.

Kosóczí papírt lobogtatott a kezében:
- A maga piszkos írománya l Mit bámul? Maga írta, nem?
- Az igazgatónak címeztem ...
- Most pedig itt van, a kezemben! Mit képzelt tulajdonképpen? Forradal-

mat a vál1alatnál? Megbontjuk a vállalat egységét a maga rögeszméje kedvéért?
Kitesszük levelét a faliújságra, vagy kinyomatjuk a Magyar Nemzetben? Maga
szerencsétlen l Itt egy összeforrott kollektívával áll szemben! Ezt akarja meg
törni?

- Az igazgatónak címeztem ...
- Mondjon valami újatl Az ilyeneket, mint maga az ötvenes években ...
- Én csak a magam nevében ...
- Ki maga? Magának itt nincs neve. Neve a hivatalnak van. Az igazgató-

nak van. Nekem van, ha tudni akarja. Maga munkaerő, aminek ára van. Az
adott bérkategóriában fizetjük. Ha jól tudom, nem is rosszul.

- Az igazság az, hogy ...
- Kinek az igazsága? Az igazság annyiféle, ahány oldalról nézzük. A ma-

gáé nem időszerű.

- Azt szeretném kérni ...
- Kérni? Ezek után? Az kérhet, aki teljesíti az előírt feladatokat. Magával

nem lehet mit kezdeni... Ha van még jóérzés magában, kérje ki a munka
könyvét ...

Szebájába érve a székére roskadt. Fejét az asztal szélére hajtotta, az asz
tallap éle nyomot vésett a homlokán. Keze két lába közé hullott; lába remegett.

VACSORA UTÁN a gyerekek behúzódtak a szebájukba játszani. Feleségével
a konyhában maradtak.

- Várj egy kicsit, István. Kérdezni szeretnék tőled valamit - mondta az
asszony -. Hetek óta figyellek. Mí van veled? Napról napra sápadtabb, fárad
tabb vagy. Fogysz, mint a gyertya. Ami azelőtt sohasem fordult elő, mostanában
hazahozod a terheidet. Nem szólsz, de ahogy jársz-kelsz közöttünk. morfondíro
zol magadban, ülsz a fotelben mozdulatlanul, abból látszik, hogy valamit fel
adtál az életedből. Vagy most vesztesz el.

Imre némán ült.
- A gyerekeket is elhanyagolod - folytatta az asszony Szórakozott vagy.

Öltözködésnél elesaréled a gyerekek cipőit, pulóvereit.
Imre nézte az asszonyt.
- És hozzám sem vagy már a régi. István, kérlek, mí van? Arra nem

gondolsz, hogy segíthetek?
- Ne beszéljünk róla - mondta a férfi -. Bocsáss meg. hogy megfeledkez

tem magamról. Nem fog többé előfordulni, Igérern.
- István, nem erről van szó. Nemcsak erről. Ami köztünk van. Kettőnk

ről. .. Hogy nem látok beléd, nem tudom, miben változol meg közben ...
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- Ne beszéljünk róla. Én míndennap a hétköznapokból térek vissza ide, az
ünnepekbe, és miriden reggel az ünnepekból indulok vissza li hétköznapokba. Itt
nem akarok másról hallani, csak szerétetről. Nem akaruk mást látni, csak
egyetértést. •

MIELOTT ELINDULT az igazgatóhoz, bevett egy nyugtatót. Víz nélkül nyel
te le, pusztán a gyomrára bízta. Keserű volt, végigkenődött a torkán, izével
tele lett a szája.

Végigsietett a folyosókon, le a lépcsőházon. át az udvaron. Futva tette meg
az utat az igazgatósági épületig, Az első emeleten a megfeleló ajtót kereste. Az
"Igazgató" feliratún bekopogott.

Az előszobában a titkárnő fogadta;
- Igazgató kartárs ma nem ér rá. Szíveskedjék a jövő héten érdeklődni.

- Imre István vagyok.
- Tudom, elő van jegyezve ...
Hétfon ezt a választ kapta:
- Igazgató kartárs elnézését kéri, de ma az egész napja foglalt Értekezlet.
Kedden:
- Külföldi üzletkötők vannak nálunk. Ma lehetetlen ...
Szerdán:
- Nem tudja fogadni. Felment a minisztériumba.
Csütörtökön:
- Nincs bent.
Pénteken:
- Influenzás. Próbálja meg a jövő héten ...
Hétfon:
- Üzleti ügyben külföldre utazott. Legalább két héti.
Két hét múlva, hétfőn:

- Sajnos, haláleset. Temetésre ment.
Kedden:
- Uzenetem van a maga számára. Igazgató kartárs intézkedett, méghozzá

kedvezően. Döntését írásban megkapja.

FOGASRA AKASZTOTTA köpenyét. Sietve megmosta kezét, arcát a mos
dóban. Megf'ésűlkődött, gyors mozdulatokkal igazítva hátrafésült haját, amely
oldalt nehezen feküdt. Felvette kabátját, kalapját, és búcsúzott a szebától :

- Maska, Debrődi, szevasztok. Holnapig csak. kibírjuk hivatal nélkül - és
már rohant is kifelé.

Dél óta fájt a feje. Vett be csí llapítót, de nem sokat használt. Enyhült va
lamelyest, szűnní azonban nem akart. Abroncsként szorította, feszítette a fejét.
Egy kis séta, gondolta, egy kis kerülő a megállóíg, talán jót fog tenni.

Egy kirakatnál megállt. Zakója belső zsebéből elővette az igazgató levelét.
Délben kézbesítette a hivatalsegéd. Már vagy ötször átf'utotta, de képtelen volt
tüzetesen elolvasni, megtorgatní, megrágni a szavakat. Most a címzésnéltartott,
de keze máris reszketni kezdett, táncolt a papiros. Csak egyetlen szót látott
tisztán, világosan, mindíg növekedve, nagyobb és nagyobb betüktől hízva, göm
bölyödve, ahányszor a levél újraolvasásába fogott: "FELMONDOK ..." "FEL
MONDOK ..." "FELMONDOK ..."

Szédülés fogta el. Hányinger émelyítette. Megkapaszkodott a kirakat kereté
nek oldalába. Ijedten nézett körül. Úgy vel tc, jobb lesz elhalasztani a sétát. Es
sietni. Mielőbb elérni a megállót. Nyelt egyet, kettőt, többet. Próbálta legyűrni

gyomra ideges, háborgó hullámzását. Nagyokat lélegzett. Úgy látszott, sikerült
felülkerekednie. Elindult.

Felszállt a villamosra. Leült menetirányban. Felberregett a csengő, becsukód
tak az ajtók. Továbbgördült pályáján a kocsi.
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Kitekintett az ablakon. Mintha megtaszította volna valaki. Odébb lökte vol
na a fejét. Meglegyintette volna homlokát. Ugyanaz a szédülés, mint az előbb.

Hiába meresztette szemét, elmosódott a kép, összefolyt előtte minden. A vász
non nagy tarka foltok futbaI1oztak. Forgott vele az utca, a villamos, a házak.
Megmarkolta az ablak karfáját. Másik kezével kígombolta kabátját, zakóját,
meglazította nyakkendőjét, ingjének legfelső gombját is szabaddá tette. Ez meg
könnyebbülést hozott neki.

Becsukta a szemét. A gyerekeire gondolt.
A ház. A kert. Edit arca. Éva arca. A felesége. Éva szeme. Az almafák.

Almát szednek. Virágot ültetnek Kapálják a veteményest. Fürdenek a kádban.
Edit Éva hátát mossa, szappanozza. Az asszonyakertkapuban. A kerítés mö
gött áll, az utcát kémleli. Integet egy sállal. A felesége. A felesége. A felesége ...

A villamos csattogott, rázkódott, hörgött. Mintha a villamost utánozná: apró
hörgésele törtek fel a torkából. A szíve ki-kihagyott. A tüdeje küszködött. Keze
lecsüngött, feje a mellére bukott.

Úgy ült ott, mínt aki mélyen alszik. Mint aki végre elengeelte magát.

J2e:p,kI!J~z/(;rfLlJ[} n.
EMLÉKEZÉSEK (10)

írta SZILI LEONTIN

Szabó Lőrincet egy nagyon régi könyvnapon még Sárközi György mutatta
be nekem az Athenaeum sátrában. Akkor még eléggé fiatal voltam, s azt hi
szem, nem mondok újat azzal, hogy ő szívesen mondott a . nem éppen csúnya
nőknek olyan "szépeket", amilyeneket a legtöbb nő örömest hall és főképpen

el is hisz magáról. Azt hiszem; nincs olyan nő, aki tükörből visszanéző kép
mását szívesebben látná rútnak; nő voltam én is, de nem különösebben hiú,
míndíg sajnáltam az értékes időt holmi "kozmetikai pepecselésekkel" elveszte
getni. S volt még egy tulajdonságom, amiről - visszanézve a rnúltba - így
nyilatkozott épp nemrégiben egy igen régi íróbarátorn: "Tudja··e, hogy miért
tudtam magának fiatal korában, és most is, amikor átlépte már a hetedik X-et
teljes őszinteséggel fedni fel magamat? Mert maga, bár nőies nő volt, mégsem
igyekezett soha nőiségével hatni a férfibarátaira." Azt hiszem, ez pontos meg
határozása volt férfiakkal kötött hosszú életű és zavartalan barátságaim míért
jének Nagyképűség volna azt állítanom, hogy csakis azért, mert én minden
emberben egyedül csak szellemi értékeit vettem figyelembe; elsősorban valóban
ezt, de nagyon is észrevettem az esendőségeit, sebzettségeit is, s ezeket mín
dig kellő tapintattal igyekeztem "kezelni". S azt sem hallgathatom el, hogy
első fájdalmas csalódásom hosszabb időre felvértezett az esetleges újabbak ellen,
később pedig teljes lélekkel és biztonságos hálávalolvadtam fel egy közös élet
harcainkban egyre töretlenebb szövetségű házasságban. Különbcn is, lelkiismere
temet semmiféle kapcsolatomban sem tudtam soha fél reténm : az egész életre
szóló védőoltást már gyermekkoromban megkaptam, két, lényegileg értékes em
ber félresikerült frigyének később megfejtett tanulságaiból. S gondolom, mert
ilyen voltam, ezért sikerült Szabó Lőrincnél is a kezdeti szép szavakat tartal
mas beszélgetésekké változtatni, bár míndtg éreznie és éreznem kellett, míly
nehéz megértenie a hivőnek az éles eszű, mindenre válasszal kész szkeptíkust.
Az időben a véletlen sokszor hozta őt utamba, szerkesztőségben, kiadóhivatalban,
és egy közös barátunk társaságában. A számomra lényeges dolgokban nagyon
is ellentétes lénye ellenére is nemcsak költői nagyságát fogtam fel, de világo
san éreztem, mennyire megrágta életkedvének egészséges gyökereit fiatalkori sok
nyomorúsága, önbizalmát és mások iránti bizalmát megtorpanásokra kényszerítő

sok meghasonlása. Bizalmatlanná tették a társadalom kézzel tapintható igazta-
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