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(ős történet)
Lehet, hogy mégis van Isten, sóhajtott a Vaszary Kolos Kórház ka
puján kilépve Sipeki Alfréd; lucskos, tél végi vasárnap volt, a
szennyesszürke felhők mögül pillanatokra villant csak elő a kora
délutáni nap, a férfi kerülgette a tegnapi eső és a korábbról maradt
hólé hízlalta pocsolyákat, ment, amerre a lábai vitték a sáros kisvá
rosi utcákon, majdnem öntudatlanul, olykor megemelte a kalapját,
amikor úgy vélte, valakinek vissza kell köszönnie, semmi mást
nem érzett, csak valami megkönnyebbülést az iszonyú álmokkal és
nappali rémképekkel zsúfolt hónapok után, hogy Giza jól van, és
hogy egészséges fiuk született. Félórája gubbasztott már a kapuci
nus barátok templomának félhomályában, mire igazán magához
tért, és megnevezhető érzéseket kezdett fölismerni magában, az
öröm volt az első; fIne kísértse az Istent, Giza, értse meg, belehal
hat", kérlelte három vetélés és két halvaszülés után a szeritgyörgy
mezei doktor, de az asszony hajthatatlan volt, "csak az él, aki életet
ad", és most ott fekszik boldogan a kórházi vaságyon agyerekével,
a fiammal, dünnyögte Alfréd, először itt és most ejtve ki ezt a szót
a templomi csöndben, babonásan rettegett kilenc hónapon át, nem
készült a gyerek fogadására, most tehát két nap alatt kell elintéznie
mindent, kétnapaz negyven munkaóra, erre mégbármikor képes vagyok,
sokkal jobb ez így, mint az első csapáskor, amikor minden készen
várta már a jövevényt, de egy hideg, mozdulatlan, hidegkék kis
testet látott a vérfoltos lepedőn, Giza hörgését hallotta, mintha már
majdnem a túlvilágról, "az asszony fölépül, ne aggódjék", valami
ilyesmit mondott az orvos, aztán gyorsan eltúnt a bábával és a kis
tetemmel, Sipeki Alfréd meg őrjöngve rugdalta pozdorjává a maga
készítette bölcsőt. gyömöszölte a kályhába a babakelengyét, inkább
gödröt ástam volna neki, ordítozta, majd ugyanezt hörögte napo
kon át, a szomszédok azt hitték, beleőrült. A fiam, mondogatta ma
gában, a hátulról számított harmadik padsor szélén ült, ahol Giza
szokott minden vasárnap, olykor még a hétköznap kora reggeli
miséken is, Szentgyörgymezöröl, Víziváros túlsó végéből ide jár a
barátokhoz, hiába van ott, alig száz méterre a házuktól a nyárfák
között a kistemplom, itt talán érvényesebb a mise?, vagy testhezállóbb
a penitencia?, ezeket jó ideje már csak magában kérdezgeti Sipeki
Alfréd, otthon, a konyhaasztalnál vagy a nyárfás téri kocsmában,
mert jobb a békesség, legyen kinek-kinek az ő hite szerint, valahogy
így mondogatta Anton bácsi is, Alfréd kommunista nagybátyja,
amíg el nem ragadta a történelemformálás tébolya, legyen hát Gi
zának is az ő hite szerint. "Hisz maga egyáltalán, Alfréd?", kérdez
te gyanakodva az esküvőjük előtti napokban a vízivárosi öreg
templom fiatal káplánja, valami tót neve volt, Prohovszki vagy Pro-
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hászka, ,,ne aggódjon, lesz esküvő", fűzte hozzá megnyugtató
hangsúllyal, nagyon emberségesen, amire Alfréd nem tudott ha
zudni, lenyűgöz engem ez a Jézus, de hogy ff is Isten volna, hogy szent
háromság megszűzanya, szóval, bocsássa megaz ffszinteségemet, ezekkel
nem tudok mit kezdeni, a fiatal pap gondterhelt arccal bámult a szoba
távoli sarkába, Alfréd zavartan folytatta, talán túl sokmindent olvas
tam össze ahhoz, hogyjámbor hívfflegyek, és túl keveset, hogytudós hívff,
a tót nevű pap még hosszan nézett a távoli szobasarokba, aztán
gondolatai lassan visszatértek a káplánszobába, kezét Alfréd kezére
tette, ,,hát akkor szeresse azt a Jézust, akit szeretni tud", mondta
mintegy búcsúzóul, "és ne zaklassa a feleségét a templom miatt,
higgye el, magáért is imádkozik ott". Hát legyen Gizának az ő hite
szerint, amiben most mintha igaza lett volna, "ez a gyerek rendben
meg fog születni", mondta egyszer váratlanul a vacsoránál; a má
sodik vetélése óta sosem beszéltek a várt gyerekről, Sipeki Alfréd
kishíján az asztalra csapott, hogy a kutyaúristenit, de az asszony
olyan ártatlan derűvel és nyugalommal nézett rá, hogy szorongó
dühe azonnal elillant, értetlenül bámult csak a feleségére, aki most
maga töltött egy újabb pohár bort az urának, ami egyébként nem
volt szokása, "ez a gyerek rendben meg fog születni, mert odaígér
tem az Istennek". Talán éppen ezen a helyen ülve ígérte oda, gon
dolta Sipeki Alfréd a templomban, hirtelen a torkában érezte annak
a régi korty bornak a savanyú ízét, akkor alig tudta lenyelni, papot
akarsz nevelni beló1e?, a fojtott hangú kérdésre könnyedén csapott
vissza a válasz, "csak ha ő is akarja majd", aztán nevetve hozzátet
te, "és ha fiú lesz". Sipeki Alfréd kényelmetlenül kezdte érezni ma
gát a kemény fapadon, amely persze nem volt keményebb, mint a
suszterszéke, azon tűnődött,mi hozta most ide őt, aki közel tíz éve
nem volt templomban, azért jött volna, hogy megerősítse az asz
szony ígéretét?, vagy hogy visszavonja?, bámult a templomhajó fél
homályából a szentély sötétje felé, ahol az Istennek rejtőznie kell,
ha egyáltalán itt van még, miért éppen itt kéne lennie?, miért nem,
mondjuk, az olasz Jronton?, de eszébe jutott, hogy végül is rátaláltak
a szanitécek, végül is fölépült és hazakerült, szóval nem kikezdbe
tetlenek az ellenérvek, jobb, ha nem szól most semmit, hallgatott
hát örömében és a gyerek jövőjét illető bizonytalanságában, aztán
majdnem fölnevetett, olyan vagyok most, mint a Szent József, van is
fiam, meg nincs is, az én fiam is, meg nem is.

Másnap reggelig együtt ivott vele fél Szentgyörgymező, vagyis
az a huszonöt-harminc javakorabeli férfiú, aki erre egyáltalán ké
pes volt, aki bírta még az italt, aki nem maradt ott az Isonzónál,
a Pónál vagy az orosz front valamelyik ütközetében, aki hazake
veredett már a fogságból, akit nem vertek agyon a kommün ide
jén vagy az azt követő rendteremtés során, s aki egyáltalán haj
landó volt együtt inni Sipeki Alfréddal, annak a Schlosser Anton
nak az unokaöccsével, aki tizenhét vízivárosi férfit, köztük négy
szentgyörgymezeit végeztetett ki a vörös terror nevében, mielőtt,
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ahogy a városban rebesgették, Kun Bélával együtt elmenekült. Az
áldozatok hozzátartozói hosszú évekig maguk elé köptek, amikor
meglátták Alfrédot, pedig tudhatták, tudniuk kellett, hogy az ő

kezéhez nem tapad vér, sőt éppen hogy megmentett négy csend
őrt a meglincseléstől, a Marosi-féle vaskereskedés előtt szorította
őket a falhoz a felbőszült tömeg, Sipeki Alfréd valami vörös sá
vos papírral hadonászva és példás ítéletet emlegetve csitította le
őket, a négy férfi kezét összekötöztette, meg ne lépjenek nekem út
közben, aztán egymaga vezette el őket a kenyérgyár irányába, or
dítozott velük, és kipúposodó kabátzsebére csapott, a foglyok fé
lelme lassan értetlenséggé oldódott, hiszen már a város határában
jártak, Alfréd végül levagdosta a kezükről a kötelet, most gyorsan
tCinjenek el, mert még egyszer nem tudom megmenteni magukat, púpos
kabátzsebéből elővette a nagy fém szivarosdobozt, és búcsúzóul
mindegyiküket megkínálta. "Te Isten barma!", sipítozott a kis ter
metű Anton bácsi a három számmal nagyobb bőrkabátból, ami
kor Alfréd beballagott hozzá a forradalmi centrummá előléptetett

városházára, "agyonlövesselek?", Alfréd csendesen csak annyit
válaszolt, hogy neked is jól jöhet még egy kis nagyvonalú ember
ség ebben a nagy kérlelhetetlenségben, ekkor történt, hogy a kis
vörös kakas, ahogy Anton bácsit évtizedek múltán is suttogva ne
vezték a Vízivárosban, tombolva a mennyezetbe lőtt, a golyót az
óta se távolították el Bottyán generális egykori ebédlőjének fage
rendájából, "az ellenforradalmár merénylők törtek városunk hősé

nek életére", ismételte minden turistacsoportot kalauzoló idegen
vezető a történelemformáló hazugságot, amelyet 1951-ben röp
pentett föl az akkori tanácselnök, amikor a szentgyörgymezei
Andrássy utcát Schlosser Anton utcává keresztelte át.

"Mit nevelsz a fiadból, Alfréd?", harsogta a pár utcával arrébb
lakó, óriás termetű fuvaros, "mert ilyen gyerek nem születik min
den évben", Alfréd és a többiek értetlenül bámultak rá, a poharak
is megálltak félúton, "hát ma február 29-e van, 1920, szökőév, en
nek a kölyöknek négy év múlva lesz az első születésnapja", har
sogó nevetésbe veszett a koccintások üvegcsörgése, Sipeki meg
örült, hogy nem kell válaszolnia, mert hát igencsak furcsa volna,
ha azt mondaná, hogy valószínűleg pap lesz. Tisztakezűnek ne
vezték már kora ifjúságától kezdődően Sipeki Alfrédot a Nyárfás
kocsmában, ahonnét mindig egyenes tartással, de legalábbis a sa
ját lábán távozott, ahol gyakran tűnt el két keze az asztal lapja
alá, ha megpillantott egy kis fekete pöttyöt valamelyik körme
alatt, miután lerakta a műhelyben az árt és a suszterkalapácsot,
félóráig áztatta a kezét szappanos melegvízben, "olyan a kezed,
mint egy kanonoké", mutogattak a közeli Várhegyen magasodó
Katedrális felé az asztaltársak, de Alfréd kiigazította őket, inkább
mint egy nóorvosé, Szentgyörgymező sok lányáról és fiatalassz0
nyáról suttogták, hogy a Tisztakezű megtapintgatta őket, a jóvá
gású, magas férfi láttán hullámzásba jöttek a női blúzok, de sem-
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mi nem derült ki soha, látjátok, a tiszta kéz nem hagy áruló nyomot.
Évek múlva aztán már átvitt értelmet is kapott a név, hiszen min
denki tudta, hogy Sipeki Alfréd emberéleteket mentett a kommün
alatt, a négy csendőr egyike ráadásul éppen az volt, aki kihallga
tás közben kiverte Alfréd két fogát, mert '18 nyarán a város főte

rén a háború ellen agitált, nem értették Alfrédot sem a barátai,
sem az ellenségei, az a csendőrmentés sehogy se volt normális,
nem értette magát Sipeki Alfréd sem, a kocsmaudvaron revans
ként bármikor örömmel kiverte volna az őrmester úr fogát, de
hogy három másik csendőrrel együtt egyszerűen agyonverjék
mindenféle kétes alakok fényes nappal, a város közepén, ez azért
mégsem járja.

Két nap múlva készen volt a bölcső, meglett a babakelengye,
ragyogott az egész ház, és a fészerben, a tavaszi munkákra vára
kozó szerszámok közül, a felvilágosult Sipeki Alfréd igyekezeté
nek köszönhetőerr hiányzott az ásó, majd veszek a tavasszal, mert
most nem kell, hála Istennek, Giza valami távoli gyöngédséggel si
mított végig az ura homlokán, miután körbejárt a házban és a
kertben, mintha a fia szemével, az örökös pillantásával is megta
pogatott volna mindent, még a nem hiányzó ásó hiányát is, "a
neheze most következik", mondta az asszony csendesen, miután
elköszönt a fuvaros, aki két napig tisztogatta-reparálta a rég nem
használt homokfutót, "hogy annak rendje-módja szerint érkezzék
haza a trónörökös", a gyerek aludt a kissé túlfűtött szobában, az
ajtó résnyire nyitva, ültek a fehér terítővel letakart konyhaasztal
nál, Giza csontos madárkeze az ura hatalmas kezére röppent,
"eddig csak aggódni tudtunk, de ez most már nem elég". A gye
reknek békés, boldog családra van szüksége, valami ilyesmit ma
gyarázott az asszony, de mintha egy könyvből idézne, vagy
Anaklét atyának, a gyóntatójának a tanácsait ismételgetné, "sze
retnünk és becsülnünk kell tehát egymást", mondta kicsit fakó
hangon, de nagyon nyugodtan és eltökélten, mindebből egyetlen
szó, a "kell" sokáig visszhangzott Alfréd hirtelen nagyon üresnek
érzett lelkében, akkor tehát ez nem megy magától. A halálos és véres
kudarcok megkínozták mindkettőjüket, magukat, olykor meg
egymást okolták a történtekért, Giza egyre hidegebb és szótla
nabb lett, Alfréd többet dolgozott és többet ivott, kerülték egy
mást a házban és az ágyban is, ha olykor mégis, hát akkor Alfréd
többnyire Piroskára gondolt, a fuvaros fiatal, erős feleségére, Giza
meg valószínűleg az örök asszonysorsra, a házastársi köteles
ségre, ám az utolsó terhesség előtt mintha változott volna valami,
Giza vonzóbb lett és asszonyosabb, de lehet, hogy mégsem engem
akart, csak a gyereket. Nézte a felesége vékony arcát, alig változott
a terhesség alatt, "a szülés nagyon meggyötörte szegényt, de zok
szó nélkül tűrte a fájdalmat, erős, nagy akaratú asszonya van",
mondta az orvos a kórházban, Giza mindig sápadt arcát most
mintha tűz égetné, keze összekulcsolva a fehér terítőn, végtele-
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