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Titkos szám
Halló! Egyes?... Nem értem. Azt mondják, hívjam fel a szóló
Egyest. Ki beszél? Mit mond? .. Menjek a pokolba?.. De kérem!
Éppen ellenkezőleg! Hogyan? .. Miért gorombáskodik? Kikérem
magamnak ezt a hangot! Az ördög vigye el... Miért röhög? .. Nem
viheti el saját magát? .. Micsoda buta vicc ez? Nem vicc? Hát akkor
nyögje ki végre, kivel beszélek? Ez nem a solo Egyes? A solo Nul
la? .. Mit mond? Máskor vigyázzak? .. Eh, menjen a pokolba... Hal
ló? Mit fecseg?... Hogy már ott is van? Téves kapcsolás? .. Halló
(Lecsapja a kagylót. Kis szünet. Újra tárcsáz, lassan, csendesen
szól:) Halló. Na végre. Nevem Kovács. Nem jól hallom... Igen, ká,
mint Kovács. Nem tévedés? Mi ez a lárma? (Hárfazene, távoli ének
lés.) Nem valamilyen éjszakai bárral beszélek? Vagy mulatóval,
ahol zenélnek meg énekelnek?... Mit mond? Hogy éjfél után mindig
tisztábban lehet hallani?.. Várjon, megnézem az órát. Igen, éjfél
elmúlt. Hát akkor... Nem tudom, lehet-e beszélni magukkal ilyen
késői órában? .. Maguknál nincsenek hivatalos órák? .. Beszélhetek
nyugodtan?... Mindig van ügyeletes?... Értem. Így is képzeltem...
Ne tessék rossz néven venni... Nem akarok én zavarni... Ha netalán
beugrattak, bocsánatot kérek. .. Hát arról van szó, kérem, hogy ne
vem Kovács. Igen, ezt már mondtam. Én vagyok az a Kovács, aki
nek a fényképét kitették az újságba. Tessék várni, itt van újság a
zsebemben, szétbontom... így ni. Ez vagyok én itt, ez az alak. És a
kép alatt a nevem. Meg a cikk, hogy engem kizártak... Nem, ké
rem, ez még reggel történt. Napközben? Jártam ide-oda a városban,
de nem tudtam kiokosodni... Ezt a függönyzsinórt... itt van, tessék,
ezt még reggellevágtam az ablakfüggöny rúdjáról, és magammal
vittem. Elszántam én magam, kérem. De azt gondoltam, okosabb,
ha várok estig, amíg besötétedik, mert ha észrevesznek, és levágnak
a kötélről. csak még több a hecc... Igaz? Hát vártam estig, amíg
besötétedett. Aztán, szürkületkor, a kis erdőben, a park mellett,
ahol utoljára találkoztam Kázmérral... hát igen, már kinéztem a
fát... Az erdőt meglepte a köd, a ködtől nem láttam jól a fákat... És
a fáktól nem láttam az erdőt... Akkor hozzámlépett egy alak... De
kérem, ha valóságosan a helyes számmal beszélek most, akkor ma
guk ott az ügyeleten már úgyis tudnak mindent... Mi tetszik? Csak
mondjam?... Mindent tudnak, de azért külön el kell mondani? ..
Értem. Szóval, kérem, hozzám lépett egy alak. Nem is lépett, a jóég
tudja... A ködben olyan volt, mintha a levegőben járna, fél méterrel
a föld felett ... De ez csak káprázat volt, igaz? .. Nem káprázat? Ezek
mindig így járnak? Ezek, kik?.. Minek kérdem, mikor úgyis tu
dom?... (Zene, énekelhallgatott.) Éppen ez az kérem, hogy nem tudok
biztosan semmit. Csak azt tudom, hogy odajött egy alak, és azt
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mondta, hagyjam most az egészet, a kötéllel meg a fával... és átadta
ezt a névjegyet... Itt van ni... Meg elővette a ceruzát és felírt a név
jegyre egy telefonszámot... a solo Egyest, igen ... Tessék várni, felol
vasom a rend kedvéért. Az van a névjegyen, hogy aszongya, A-n
gy-a-!... Úgy mint Angyal, igen. Aszongya, hogy ez az ő neve. An
gyal Gábor, itt van ni. Vagy Gábor Angyal?... Elég az hozzá, ideadta
a névjegyet, és azt mondta, hívjam fel ezt a TItkos Számot, akkor
majd jelentkezik az ügyelet... De milyen ügyelet? Kérem, lehet,
hogy ez az Alak a Központból jött, mert utánam küldték? Sok a
spicli, tetszik tudni... Biztos, hogy én most a Központtal beszélek?...
Mi tetszik? .. Igen... No hiszen akkor!... Tessék? Nem azzal a Köz
ponttal beszélek? Van egy másik is? Ez biztos? ... Nem merem el
hinni. Hát kérem, az alak ideadta a névjegyet, és már odébb is
szelelt, mintha elrepült volna ködben... Néztem utána, mert nagyon
kell vigyázni manapság... Na. De gondoltam, ha már közbeszóltak,
hát várhatok a fával meg a kötéllel egy fordulót, és elébb talán
mégis felhívom ezt a TItkos Számot. Lehet, kérem, hogy az elébb
melléfogtam?... Hogyan? Először mindig a mellékállomás jelentke
zik? Ezt nem tudtam? Tetszik tudni, csak lármát hallottam, meg
röhögést... Aztán olyan volt, mintha valaki láncot csörgetne, meg
nyögtek is, kiabáltak is... Mi? Nem volt téves kapcsolás? De most
mintha énekelnének... Hát kérem ... Zavaros az egész... Mit csinál
jak? Mondjam el? Nem addig, uram. Valamilyen jel kellene nekem.
Egy kis jel, hogy nem ugratnak, nem mentem lépre, valóságosan a
TItkos Számmal beszélek... tetszik tudni, azzal a Számmal; amit
mindig szerettem volna felhívni... Nincs ilyen jel? Hinni kell benne,
ez minden?... Hát kérem, hiszek én, hogyne hinnék... De jel nélkül
nagyon nehéz hinni manapság. Mert mi lesz, ha beugrattak? Volt
már erre példa, instállom. Jónásnak is jelet adott az a... Bocsánat.
Jó, kérem, ahogy tetszik, beszéljünk röviden. Mert ha ön nem az,
Uram, akinek hiszem, akkor Ön most nem tudhatja, ki vagyok és
honnan beszélek, igaz? .. Sok Kovács úr van... Ahogy én sem tudom
biztosan, honnan beszél az úr, igaz?... Nahát akkor, kérem... Én
most leteszem ezt a kagylót... De ha ön rögtön, a következő pilla
natban visszahív és háromszor csenget, az már valami, akkor meg
kaptam a jelet. Ez csak egyszerű, mi? Nem felel?..

(Kovács úr dühösen lecsapta a kagylót. Kis szünet. Aztán három, vij
jogó, hosszú telefoncsengetés.Kovács úr felveszi a kagylót: liheg.)

Hát ez igen, kérem!... Ez már döfi!... A hideg végigfutott a há
tamon. Alázatos... Mi tetszik? Kivel beszélek? A titkárral? .. Mit
mond? Nem a titkárral? .. Szabad még egyszer? Hogyan? Magá
val a... Te jó Isten! Bocsánat! Elszaladt a nyelvem. Engedelmet ké-
rek, most felálltam ijedtemben Tetszik onnan látni engem? Vagy
talán helyesebb, ha letérdelek? Mert régebben így szoktuk... Ma-
radhatok ülőhelyzetben?Mindegy?... Nagyon köszönöm. Nem is
tudom, hogyan szólítsam... Sehogy? Nem szabad kimondani a
Nevét? Értem, Uram. így jó lesz, Uram?... Mert így mondtuk, ré-
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gebben, röviden... De most nehéz önt megszólítani... már úgy ér
tem, a telefonban, fülből fülbe... Miért tetszik nevetni? Kérem, én
nem tudtam, hogy ön jókedvű is tud lenni... Már megbocsásson,
azt hittem, mindig olyan komoly meg ünnepélyes... Nem így
van? Ha az emberekkel beszél, jókedvű? Mint a felnőtt, amikor
gyerekhez szól? Hát ezt nem tudtam... Bocsánat, de nem merem
most tegezni... Azelőtt, igen ... Régen, gyerekkoromban mindig te
geztük... Értem, kérem, értem, nem szólok semmit, vigyázok már,
elharapom a szót. Szégyellern magam, Uram, amiért az elébb azt
a jelet kértem. Mert most már megmondhatom, hogy a Hangja
különösen ismerős. Olyan, mintha egyszer már hallottam volna...
Mi tetszik? Nem egyszer hallottam, hanem sokszor? Csak nem fi
gyeltem oda? Mi? Gyerekkoromban? És aztán később is? Amikor
a gyerek meghalt? Es mikor Marika elment a színésszel? .. És a
bombák reáestek a házra? Hát most, hogy visszagondolok. .. igaz,
mintha már hallottam volna a Hangját, Uram. De meg kell mon
danom... ha nem tetszik rossz néven venni... az ön Hangja min
dig csak azt súgta nekem, hogy mit ne tegyek?... De soha nemhal
lottam az ön hangját, Uram, amikor tudni szerettem volna, hogy
mit tegyek?... Hogyan, kérem? Azt egyedül is tudni kell? így szól
a szerződés? Miféle szerződés?... A kollektív? ... Nem az, hanem
a másik, a régi, amit még Önnel kötöttünk, Uram, személyesen?...
Ahai. Hát kérem... Bocsánat, hogy megvakarom a fejem... tudom,
nem illik... De alig hiszem, hogy csakugyan megkaptam végre a
TItkos Számot... és most közvetlenül Önnel beszélek, Uram! Mi
tetszik? Egyszer mindenki megkapja a TItkos Számot? Lassabban,
könyörgöm. Figyelek, igenis. Minden ember megkapja egyszer az
életben ezt a számot. És akkor közvetlenül beszélhet a... igen ... és
nincs közben titkár, sem ügyeletes... és mindent elmondhat, igen
is... Hej, az a jóságos... Pardon. Csak azt akartam mondani, hogy
hiszek én, kérem, hogyne hinnék. De hát olyan fantasztikus az
egész. Mintha nem is én lennék, valóságosan, aki most beszél, mínt
ha igazában ott lógnék már a fán... pedig a kötél itt van, előttem...
Bocsánat, folyton nyelnem kell közben. Tessék már megmondani,
igazán ne térdeljek le? Nincs semmi értelme, ha letérdelek? .. Ké
rem, én nem vagyok templomos ember, nem olyan világot élünk
manapság... Másképpen neveltek engem az utolsó időben... De
tegnap, amikor besötétedett, bementem abba a kis templomba, ott
a mellékutcában... Nem látott senki... A templom üres volt ... Meg
mondom, ahogy volt, reméltem, hogy ott találom Magát, Uram...
Nagyon figyeltem, de nem hallottam a templomban az ön hangját,
Uram... Mi?... Az ön hangját csak mindenütt lehet hallani?.. Hát ez
meglepő. Minden másképp van. És az én hangom, Uram? Azt lehet
hallani?.. Hiszen nagyon messziről beszélek... Ez aztán igazán tá
volsági beszélgetés, igaz-e?.. Mi? Ott, a vonal másik végén, nincs
Távolság, sem Idő? .. Nahát! Beszélhetek akármeddig? Remek. És
nem bontják a vonalat? Csak maradjak a vonalban?... Hát éppen
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ez az, kérem. Én mindig a vonalban akartam maradni... Vonalhű
voltam, én, kérem, egész életemben... Míg aztán egyszer megtud
tam, hogy nincs az a bizonyos vonal, amelyhez hű lehetnék!... Tet
szik tudni, akkor nagyon megijedtem. Mert addig kérem, vakon
hittem a Vonalban. Dehogy is akartam én kilépni a Vonalból...
Mondjam sorjában? .. Kérem, úgy kezdődött minden, hogy meg
születtem... Ha most végre mindent el lehet mondani, akkor meg
mondom, hogy én ezt nem kértem... Engem nem kérdezett senki...
Jó, jó, nem panaszkodom, csak mondom. Hát aztán felcseperedtem,
és észrevettem, hogy ezen a földgolyón megélni nehezebb, mint
élni... Ne tessék félreérteni. nem akarok én akadékoskodni, de ha
most végre kimondhatom... Kérem, Uram, megmondom, hogy nem
egészen tökéletes minden ezen a planétán. Nagyon sokat fáztam
már pendelyes gyerek koromban, meg aztán ennivaló sem akadt
mindig... Később a gyárban, Uram, sokat beszéltek a reálbérről,

meg mi, de én nem vettem észre, hogy a sok ígéret közben jobbra
fordul a sorsom. Aztán háborúk is voltak, és mindig meg kellett
ölni valakit, akit nem ismertem. De azért felcseperedtem. Az isko
lából kimaradtam. mert nem volt cipőm, meg nem futotta a tanu
lásra a gyár mellett. Sokan éltünk így, ezen a csillagon. Mariskával
összeakadtam, megszületett a kisgyerek, ez jó volt.; Úgy értem,
köszönöm szépen. Ha most igazat szólok, meg kell mondanom azt
is, hogy ezt az egyet jól tetszett csinálni... De azért az egészet va
lahogy nem bírtuk szusszal, Mariska sem, én sem. Elkedvetlenedik
az ember, kérem, ha sokat kell gürcölni és nincs látszatja... Valami
ben hinni kell, igaz? Hát én hittem az Eszmében. Először csak ti
tokban, ahogy a szemináriumban tanítottak... nem a papi szeminá
riumban, oda én nem jártam, hanem a másikban, a földalattiban...
Na. Aztán egy napon fordult a világ, és már nem kellett titkolni sem
mit, már szabad volt nyiltan és hangosan hinni az Eszmében... Egyéb
ben akkor már nem is volt szabad hinni... önben sem, Uram... Azt
mondták, ön nincs, csak a papok találták ki az egészet, hogy elkábít
sák a népet... Nem vitatkoztam, sokat beszéltek a népek... Én hinni
akartam az Eszmében, minden áron. És amikor fordult a világ, el-
határoztam, hogy mindent megteszek. amit az Eszme tőlem kíván .
Úgy gondoltam, most már enyém a világ, magamnak dolgozom .
Bocsánat, Uram? Magamnak dolgozom, de nem enyém a világ? .
Hát kié? Nehéz ebben kiokosodni. Nem törtem én ilyen nagy za
varosságon a fejem... Én, meg a többiek, százmillió ember, meg
tízszer százmillió ember, nem tudunk mi olyan nagy messzeségbe
nézni, könyörgöm... Valami közelebbi kell nekünk, valamilyen kéz
zelfoghatóbb üdvösség, nem az a másik. .. Ha nem haragszik, meg
mondom ezt is. Én inkább csak az Eszmében hittem, látástól vaku
lásig, ahogy a szemináriumban tanultam... De amikor fordult a vi
lág, azt mondották a Központban. hogy az Eszmét még nem lehet
megvalósítani, mert sok az ellenség. Hát ezt értettem, helyeseltem
is. Elébb végezni kell az ellenséggel, így mondották. Hát végez-
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zünk, az ebadta, mondtam én is... De ki az ellenség? Azt mondták,
ellenség mind a földbirtokos, meg a gyárosok... Ezt is megértettem,
kérem... Nem ismertem őket személyesen, a gyárost sem, meg a
földbirtokost sem, de ha a Központ azt mondja, hogy ők az ellen
ség, akkor nincs helye a vitának, igaz-e?.. Hát aztán végeztek az
ellenséggel, nem bántam én, ott egye meg őket a rosseb, gondol
tam... De akkor meg azt mondották, hogy még mindig nem lehet
megvalósítani az Eszmét, mert még mindig van ellenség. Azt mon
dották, ellenség a romantikus, meg az anarchista intellektuális, aki
megsértődött a régi világban, mert nem érvényesült, mert valahol
görbén néztek reá, és ezért aztán bosszúval akarta pótolni azt, ami
a jelleméből meg a tehetségéből hiányzott... Közénk állottak, de a
Központ azt mondotta, ezek is ellenség, mint a spanyolosok, akik
odalenn verekedtek a spanyol polgárháborúban, mert ezek is csak
amolyan lelkendező nyavalyatörősök... Egy ideig fel kell használni
ezeket is, így mondották azok a rettentő tudós emberek a Központ
ban... Azt mondották, fel kell használni az értelmiségieket az Eszme.
érdekében, de aztán végezni kell ezekkel is, mert az ilyen romanti
kus polgári rokonszenvezőmind ellenség, ezeknek sem szabad so
ha megbocsátani... Hát ezt is megértettem, helyeseltem is, mert vo
nalhű akartam maradni, kérem... De amikor ezekkel is végeztünk,
akkor azt mondották a Központban, az Eszmét még mindig nem
lehet megvalósítani, mert még mindig maradt ellenség...

Hát akkor aztán alaposan körülnéztem. Elviseltem én, kérem,
mindent, dolgoztam, hogy a vesém majd leszakadt, mutattak a
moziban is, hogy én vagyok az a vadmarha, aki már elvégeztem
a század végéig előre minden műszakot... Jártam szorgalmasan a
szemináriumba, nem értettem sokat abból, amit beszéltek, mert
mind olyan bölcs ember volt, szarukeretes... De vonalhű akartam
maradni, hát magoltam a szemináriumban... Meg befizettem a
kölcsönöket, hiszen most már az enyém volt a világ, magamnak
fizettem, igaz-e?.. De ahová csak néztem meg füleltem, azt láttam
és úgy hallottam, hogy még mindig van. ellenség. Gyáros, meg
földbirtokos már nem volt. A romantikus intellektuálisokat egy
ideig mutogatta a Központ, mint a cirkuszban mutatják a tanult
kardnyelőt, de aztán ezekkel is végeztünk, mert ezek is ellensé
gek voltak. Akkor meg azt mondották, hogy az ellenség itt van
közöttünk, a gyárban, meg a földeken, a kétkezi munkások kö
zött... meg máshol is, otthon, a családban... És egy napon kimon
dották, hogy Kázmér is ellenség. Hát kérem, ez nagyon megle
pett. Kázmér kenyeres pajtásom volt, pendelyes kölyök korunk
ban együtt loptunk a fatelepen, és aztán a fronton is együtt vol
tunk. Meg később a szemináriumban, meg a gyárban, minde
nütt... De egy napon elvitték a Kázmért és felakasztották, mert
nagy bűnbe esett a sógor... Kiderült, kérem, hogy szocialista... Ak
kor nagyon megijedtem, mert addig nem tudtam, hogy az új vi
lágban, a kumenista urak szemében bűn, ha valaki szocialista...
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És igaz, hogy valóságosan az volt a Kázmér, szocialista volt a
nyavalyás, ahogy én is az voltam... Nahát, kérem... De benne volt
az újságban, hogy felakasztották, mert szocialista, és aztán meg
magyarázták, hogy ez nagy bún, mert ha ebben az új világban
valaki másképpen, régi módon szocialista... hát kérem, annak a
Központ nem bocsát meg. Az ilyen ember rosszabb, mint a gyá
ros, meg a földbirtokos, meg a romantikus spanyolosok, így
mondták... Hej, Uram, akkor melegem lett! Kázmért felkötötték,
és nagyon elbúsultam, de ez még semmiség volt, mert csak ez
után következett a cifrája! Mert, könyörgöm, kimondták, hogy
még mindig van ellenség!... Egy napon Marika is otthagyott, mert
találkozott a tömbmulatságon egy színésszel, aki tökéletesen vo
nalhű volt, nem úgy, mint én, aki még szocialista módon voltam
vonalhű... Hát ezért otthagyott a Marika, és elment a színésszel.
Én meg egyedül maradtam a kisgyerekkel... Ezen nagyon elbúsul
tam. Mert azt mondották a Központban, adjam ki a gyereket ne
veltetni a hivatalos nevelőbe, Fájt a szívem, de mit tehettem? Azt
mondották, jobb lesz a gyereknek, ha a Központban nevelik, mert
akkor már szopós kölyök korában megtanulja, ki az ellenség... Ez
nagyon rosszul esett, Uram. Aztán egy napon pecsétes írást kap
tam, hogy a kisgyerek meghalL Hát akkor nagyon elkesered
tem, Uram. Mit vétett az a kisgyerek? .. Semmit, igaz? ... Erről már
nem is a Központ tehetett, már tessék megbocsátani.:. ezt valahol
egy másik Központban intézték így, ha igaz ....Már megbocsásson,
Uram, miért halnak meg a kisgyerekek?... Azok is ellenség, vagy
mi?... Elgondolkoztam, hogy miért is legyen igazság itt a Földön,
amikor máshol sincs... Bocsánat. Eljár néha a szám, ez a nagy hi
bám, tudom én, kérem. Hát elég az, hogy már nem volt semmim
és senkim. Mind elmentek az ellenségek. Meg a gyerek is... Mari
ka is, Kázmér is... Még az öreg anyámról is azt mondották, hogy
ellenség, mert hiába volt olyan szegény, mint a templom egere,
azt mondották, hogy ilyen koldusszegényen is ellenség, hiszen
osztályidegen... Tetszik ismerni őt személyesen? Ennek örülök...
Hát akkor azt hittem, most már igazán befizettem mindenért, és
nincs ellenség, jöhet az Eszme. De akkor meg kellett tudnom,
hogy még mindig van ellenség... És amikor ezt megtudtam, külö
nösen elváltozott körülöttem a világ... Mert egy napon megtud
tam, hogy én vagyok az ellenség. Igen, én, személyesen, Kovács
János ... Ez nagyon meglepett. Megmondották, hogy ellenség va
gyok, de nem mondották meg egészen pontosan, igazában miért
is vagyok ellenség... Nagyon figyeltem, és tetszik tudni, mi volt a
különös? Megértettem, hogy igazuk van ott a Központban, mert
én valóságosan ellenség vagyok... Amikor ezt megértettem, el
szörnyedtem... Mert azt még értettem, hogy mindenki ellenség,
akinek még van valamije... Ellenség volt a gyáros, mert gyára
volt, meg a kulák, mert földje volt, meg a nadrágos ember, mert
tanult feje meg jó modora volt, meg ellenség volt a Kázmér, aki
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szocialista volt, tehát hite volt... De mi volt bennem, mi maradt
nekem, amitől ellenség lettem a Központ szemében? És akkor
megértettem, hogy igazuk van, én is ellenség vagyok, Kovács Já
nos, ez a nyavalyás ember, aki vagyok... Ellenség vagyok, mert
van még valamim... Ellenség vagyok, mert lelkem van. És akinek
lelke van, az Ellenség. Amikor ezt megértettem, nagyon megijed
tem, kérem. Mert a lelkemtől nem tudok megszabadulni, akkor
sem, ha akarok, igaz? .. Ezt így tetszett kifundálni, igaz-e?.. Han
gosabban, ha szabad kérnem?... (Lánccsörgés, sikoltozás, aztán ének
és zene.)

Mi ez a lánccsörgés, meg visítás? Meg az ének?.. Ne törődjek
vele, csak mondjam?.. Hát kérem, megijedtem, mert megértet
tem, ha felakasztanak, akkor sem tudok megszabadulni a lelkem
től... Ez borzasztó, Uram. Mert már mindent odaadtam az Eszmé
nek, de még mindig volt lelkem... és ezt tudták a ravaszok ott a
Központban. Ezért aztán nagyon megharagudtak reám is. Minden
olyan különösen történt, Uram, eszmélkedéshez sem volt időm.

Egy napon sandán néztek reám a gyárban, meg a szeminárium
ban. Elhúzódtak, nem is köszöntek... Csak lógtam közöttük, nem
tudtam, igazában hol a helyem... És a félelmes az volt, hogy egy
napon a lelkemtől már nem láttam tisztán az Eszmét... Ezt is tud
ták a Központban. Kezdettem nagyon magányos lenni, uram.
Templomba nem akartam menni, egészen tegnapig nem, amikor
már minden mindegy volt, mert délután megtudtam, hogy kizár
tak a Pártból... Az önérzetem is lázongott, köptem a markom,
nem akartam beadni a derekam, virtuskodtam, hogy én még ak
kor is hiszek az Eszmében. amikor az eszme már nem hisz ben
nem... De egyszerre üres lett körülöttem a világ. Egyedül marad
tunk, hogyismondjam... a világ, meg a lelkem ... és nem volt kihez
szólni... Telefonáltam a Központba, hogy igazában mi a baj ve
lem, de gorombán feleltek, azt mondták, majd a reggeli újságból
megtudom... Hát ma reggel aztán megtudtam ... tessék, kérem, itt
az újság... Mutattam már? .. Bocsánat... Hát akkor levágtam ezt a
függönyzsinórt, és elhatároztam, hogy kimegyek ebből a bitang
világból, nem is viszek magammal semmit... se ruhát, se könyvet,
se emléket, se haragot, csak a lelkem... így indultam útnak, ma
reggel... De aztán ott az erdőben, ahol utolszor találkoztam Káz
mérral... mert ő is ott bujkált, amikor kiderült a szégyen, hogy
szocialista, tehát hite van, tehát fel kell akasztani... Ott az erdőben

hozzám lépett egy alak, és ideadta ezt a névjegyet... Itt van, ni...
Aszongya, Angyal... És azt mondta, elébb hívjam fel ezt a titkos
számot, mert mielőtt kimegy az ember ebből a redves világból,
joga van Azzal beszélni, aki... Hát igen. No, Uram, hát felhív
tam... Most már kettőnké a szó, igaz? .. Miért hallgat, Uram? .. Ki
legyen most már velem, könyörgöm?... (Hárfazene, egészen csendes.)
Azoknak, akik az Eszme nevében ítélnek, nem kellek, mert lel
kem van. Azok, akiknek lelkük van, gyanakodva néznek reám,
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mert hittem az Eszmében. Marika elment, Kázmér valahol odaát
van... Nem tetszik tudni róla, hová került?.. (LÁnccsörgés, nyögés,
szitkozódás. Aztán megint háifazene.) Meg kell nézni a nyilvántartó
ban? És a kisgyerek? ... 6 merre van most? Uram, már megbocsás
son, valami nincs itt rendben. (Háifazene.) Mi ez a zene megint?
Meg közben ez a lánccsörgés, meg a nyögések.. Meg az ének...
Nem jól hallom a hangját, Uram... Miért nem felel? De nem ad
dig, Uram! Nekem válasz kell, igazi válasz, szavakkal... (Zene,
csendesebb.) Csak arra tessék felelni, esedezem, mi lesz most már a
lelkemmel? ... Mert volt nekem sok bűnöm, Uram, tudom én jól...
Kívántam a felebarátom marháját, házát, asszonyát is... Meg ha
misat szóltam, keményen beszéltem az öregekkel... Nem tagadok
le semmit... De az is igazság, Uram, hogy soha nem segített sen
ki! És az ön hangja, Uram, soha nem szólalt meg, hogy meg
mondja, mit tegyek.. Hát akkor... Hol van ön, Uram? Van ön? ..
Ott van, ahol zenélnek meg énekelnek meg nyögnek és a lánco
kat csörgetik? ... Instálom, nem lehetne egyszer közelebb jönni?..
Mikor ilyen nagy bajban van egy ember, mint én ... Úgy tudom,
atyafiságban is vagyunk, hasonlítok önre? Hát akkor, kérem...
Mondja már meg, Uram, mi lesz velem? És mi lesz ezzel a nyo
morult csillaggal, ahol most élek?... Sok itt a szóbeszéd manap
ság, kérem... Van, aki azt mondja, egy napon kihűl a földgolyó, és
aztán csak kering majd a semmiségben mint egy hideg fekete
kő... Más meg azt mondja, égni kezd ez a bolygó, az óceánok fel
forrnak és a hegyek lángolni kezdenek.., És mi is égünk akkor,
emberek, százmillió és ezermillió fáklya, húsból és hajból és cson
tokból... Az újságban is olvastam... Mi tetszik? Hogy nem a vége
fontos? ... Hát mi?... Én vagyok fontos, az ember, akinek lelke
van? ... Egyedül kell kitalálnom, mi a rossz és mi a jó? (Zene han
gosabb.) Tessék már szólni a színészeknek, hogy ne zörögjenek
most közbe ... Uram! Nem hallom már a hangját ebben a lármá
ban. Nem felel? Hallja még a hangom?... Csak azt akarom mon
dani, hogy már nem tudom ki az ellenség és ki a barát. Halló!
Uram!... Érti, amit mondok? Nagyon egyedül vagyok a világban.

(A háifa most erl5sen kicseng, aztán hirtelen elhallgat.)

New York, 1955.
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