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Szépen gondolj rám 
A HABORÜ 

vége Csehszlovákiában ért. Ott estem nagy nehezen hadifogságba. 
Egyik táborból áthelyeztek a másikba, onnan pedig egy sereg vizsgálat után út-
nak indítottak Mariupolba. Ám ezt csak a helyszínen tudtuk meg, ott sem 
azonnal. 

Abból, hogy nem közölték velünk utazásunk célját, jószerint mindenki ar-
ra következtetett — jó magyar módra —, hogy Budapestre visznek, nem Szibé-
riába. A magyar határ előtt még kirobbant egy-egy vita. Némelyek szerint kit-
kit lakóhelye közelében bocsátanak szabadon, mások azon a véleményen vol-
tak, Budapesten szerelnek le. 

Utazásunk elején vidám hangulat uralkodott, hiszen minden kilométerrel 
közelebb jutottunk otthonunkhoz, én már láttam magamat, amint Magdával a 
svábhegyi vén villa balkonján borozunk. Derűlátó alkat vagyok, mindazonáltal 
tudtam, hogy ez a kép közelebb van az álomhoz, mint a valósághoz. 

Egy ideig szlovák földön haladtunk, csakhamar átcsaptunk magyar földre, 
a Duna bal partján pöfögött velünk a gőzös. A marhavagon apró, szögesdróttal 
beszőtt ablakán bámultam az ismerős tájra. Apám a folyó jobb partján épít-
tetett magának egy szerény kis házikót, öreg napjait szerette volna ott tölte-
ni, békében, nyugalomban. 

Mikor vonatunk a bal parton apám házának magasságát elérte, a szigeten, 
a fákon keresztül láttam a hegyoldalban a tömzsi épületet a szűk tornáccal, 
ahol reggeliztünk, ebédeltünk, vacsoráztunk, bor mellett vidáman kacagtunk. 
Így vésődött belém a kép, így őrződött meg, holott valójában túl messzi vol-
tam, hogy a túlsó parton bármit láthassak, ha füzeseket igen, apám kis házát 
semmiképpen nem. Ám a gondolat, hogy odaát áll a kisház, fölébresztette ben-
nem azt a bajosan elfelejthető jelenetet, amikor a hosszú úszás után száraz fel-
sőtesttel, de vizes gatyában lehuppantam Magda mellé, akiből a megkönnyeb-
bülés és az öröm az érzelmek valóságos tűzijátékát váltotta ki, édesanyám 
őszinte megdöbbenésére. 

Mialatt én az ablaknál merengtem, a várható kilátások és a vágyaim kö-
zötti szakadék foglalkoztatott, odabenn a vagonban egyre nőtt a lárma, a mor-
gás. Először csak az idő múlását sokallták, a későbbi zúgolódás már éhségükről 
tudósított. Mi az, még mindig nem adnak enni? Mit gondolnak, meddig lehet 
ezt kibírni? 

A hallottak ráébresztettek üres hasam tiltakozására, mely hangot is adott 
elégedetlenségének. A háborgás egyre nőtt, végül a méltatlankodók közül a leg-
bátrabb, előzetes tanácskozás nélkül, mikor a vonat megállt, vadul megdön-
gette az ajtót. Egy idő múlva az őr kinyitotta, s türelmetlenül kérdezett hátra-
bökött fejével. Mire a szlovákok segítségével megtudtam, mi az elégedetlenség 
oka, vállat vonva megjegyezte, hogy ő sem, más sem törődhet azzal, s ránk 
zárta az ajtót. Magunk maradtunk csikorgó gyomrunkkal, s nemsokára már 
csak arról esett szó, hogy kinek a felesége, az édesanyja hogy készítette a 
töltött káposztát, a gulyást, a pörköltet, s mily jól esett ebéd után az egyszusz-
ra fölhajtott pohár sör. 
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„Nagyon szerettem rád főzni is" . . . írta Magda egyik szomorkás hangú le-
velében, mire fölvillant előttem legnevezetesebb ebédje. Kapás utcai lakásában 
várt rám, idegesnek látszott, mégis boldognak. Olyanformán volt ideges, mint 
a nagy szerepre készülő színészek szorongó, ugyanakkor örömmel vállalt ide-
gességével. Azért volt ideges, mert ebédre várt, s ugyanezért volt boldog. 

Beléptemkor mindjárt megcsapott a lakás ideges atmoszférája: 
— Csak nem történt valami baj? — kérdeztem. — Odakozmált a főzelék, 

a hús, kifutott a leves? 
— Semmi, semmi. Mindjárt, mindjárt. Ülj csak az asztalhoz. 
Mindezt egy lélegzetre mondta, minden jel arra vallott, hogy valami nin-

csen rendben. Rendkívül nyugtalanul keringett a főzőfülke és a fürdőszoba kö-
zött. Meg se moccantam, türelmetlenségében mégis ismét és ismét türelemre 
intett: 

— Mindjárt! Mindjárt! — ismételte szinte lázasan. 
Feszült idegállapotát nem tudtam mire vélni, megdicsértem hát az öltözé-

két. Fehérpöttyös kék kötényt viselt, jószerint csak a lába meg a feje látszott 
ki belőle. 

— Hol veted a kötényt? Pompásan áll. 
— Mindjárt! Mindjárt! — hadarta —, meg sem hallotta szavaimat.. 
Még egy perc és előttem állt. 
Egyik kezében leveses tál, a másikban merítő kanál. 
Feszült vonásai kérdést és visszafojtott örömet sugároztak. 
— Ülj le végre! — kértem. 
Fejét rázta. 
Óvatosan belesüllyesztette a merőkanalat a tálba, s egy hörpintésnyi levest 

löttyintett a tányéromra; csillogó szeme várakozón tapadt rám. Szája szögleté-
ben félénk kis mosoly. 

Szétterítettem a szájpadlásomon a kanál levest. Vonásaim elárulták tetszé-
semet, Magda megkönnyebbült sóhajjal kapta el a fejem és a melléhez szorí-
totta. 

— Édeskéje, — suttogta.— ugye, Magda eltalálta a szájad ízét? Ugye, 
"olyan a leves, ahogyan édesanyád főzi? Ugye, ízlik? Nem is tudod, mennyire 
boldog vagyok! 

— Ha megetted, hozom a folytatást. 
- — Miért nem ebédelünk ketten? " 

— Nem! Nem! Olyan izgatott vagyok, egy falás se menne le a torkomon. 
Később eszem. Utána. . 

A turbulyával ízesített „tavaszi levest" marti lapu, azaz töltiké követte. Iz-
gatottan leste, ízlik-e. Hogyne ízlett volna. 

Aztán ismét villant a kék kötény, édességül vargabélest kaptam. 
Izgatott volt, mert ekkor vendégelt meg első ízben erdélyi ételekkel, ezzel 

emelkedett ki ez az ebéd abból az ezernyi ebédből, amit együtt fogyasztottunk 
el. A legmélyebb hatást a fehérpettyes kék kötény tette rám, úgyszólván tető-
től talpig beborította, a feje emelkedett ki belőle, mint egy hálózsákból, meg 
lába a cipővel. A mindig elegáns Magda ezúttal, mint a konyha szelleme. 

Jó hangulatban, szinte vidáman közeledtünk Budapest felé, úgy duzzadt 
bennünk a remény, mint vitorlában a szél. Ám mihelyt magunk mögött hagy-
tuk, az arcok úgyszólván megfagytak. Csupa hallgatag, komor arc! Nemsokára 
megindultak az eszelősnél eszelősebb találgatások. A távolodás élménye elsö-
pörte a közeledés minden kecsegtető reményét. Néhányunkban megfogant a 
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szökés gondolata. A többség nemcsak leszavazott, hanem áz őrség értesítésével 
fenyegetett. 

Húsznapi kódorgás után, éjszaka futott be szerelvényünk csikorogva egy 
felében-harmadában szétlőtt vasútállomásra, amiből annyit láttunk, amennyit 
az olykor felvillanó zseblámpák fénye másodpercekre megvilágított. Az éjszaka 
sűrű szövetét duhaj ordítások szaggatták meg. Aztán a parancs is elhangzott, a 
tömeg megmozdult, egyfelől a legénység, másfelől a tisztek gyülekeztek. A há-
rom zászlós, akikkel egy vagonban utaztunk, kapacitált, hogy tartsak velük, 
tisztekkel, hisz a tiszti ellátmány jobb. Nem hallgattam rájuk.. Kerek egy esz-
tendővel korábban jöttem haza, mint ők. .. 

Űjabb parancs, és mi botorkálva megindultunk az egyenetlen terepen. Sö-
tét épület nyelt el mindannyiunkat, találomra betuszkoltak öt-tíz embert egy-
egy helyiségbe,. ki-ki vakon választott vackot magának, takarójá a köpenye, 
párnája a csajkája, volt. Reggel kiderült, hogy a helyiség berendezése mi ma-
gunk vagyunk. . :. 

Néhány nap múlva kivezényeltek munkára. A Martin-kemencéhez kellett 
a szétlőtt tankok roncsait, meg ami fémróncsot találtunk, odahordarii.: Utóbb 
egy kolhozon kellett segíteni, egész álló nap friss levegőn gyomláltunk. A kol-
hoz is ellátott, a táborban félretették az adagunkat, kétszer ebédeltünk, kétszer 
vacsoráztunk. Hadifogságom fénykora ez volt. Ha tudom, hogy odahaza senki-
nek nem történt baja, talán boldog lettem volna. 

A kolhozba teherautón szállítottak, sajátságos módon. Hogy az ellenség föl 
ne figyeljen a szokatlan csapatmozdulatra, guggolva tettük meg az utat, ki-ki 
a csajkáján ült, fejét a nyakába húzva, hogy ki ne látszódjék a kocsiból. Egy 
nap pattanás nőtt a fenekemen, s ez bizonyos mértékben csökkentette az uta-
zás élvezetét. Nem törődtem vele, majd . elmúlik magától. Nohát, nem múlt el, 
hanem napról napra nőtt, és napról napra komiszabbul fájt. Kénytelen vol-
tam a kórházban jelentkezni. . : . .,: - : 

Ott aztán az orvos megállapította, hogy kárbunkulos ütött tanyát hátulsó-
mon. Minthogy nem tudtam mi az, elmagyarázta,, hogy a kárbunkulos végered-
ményben furunkulusok együttese, a furunkulusnak egy gyökere van, a kárbun-
kulosnak annyi, ahány furunkulus alkotja: " í 

— Felnyitjuk — közölte áz orvos. 
Egy padra mutatott, s. érzéstelenítésképpen biztatott, hogy. szorítsam össze 

a fogamat. A java a vágás után következett, meg kellett keresni a furunkulu-
sok gyökereit. 

— Holnap mutassa meg magát! — utasított az orvos dolga végeztével. 
Döbbenten néztem rá: 
— Egy napi szolgálatmentesség? 
De már elfordult tőlem. Ez a debreceni orvos volt egyébként a legsötétebb 

figura, akivel a táborban találkoztam. Persze nemcsak ezért. De ez nem tartor 
zik ide. 

A nehezén túl vagyok — gondoltam sóhajtva. Két napig ringatóztam eb-
ben a hitben, harmadnap legázolt az orbánc. A lázam fölszökött negyven felé. 
Ettől kezdve vészesen romlott az állapotom. Ellátmányunk a következő -volt: 
árpakenyér, kanál cukor, kanál zsír. Kombinálhattam akárhogyan ezeket a fo-
gásokat, semmi javulás. Ehettem bármit, ihattam bármit, az étel keresztülsik-
lott az emésztőcsatornámon — az úgynevezett ukrán — hasmenés e kegyetlen 
fajtáját. hívták: akkoriban így — nem kegyelmezett. Amikor , nem rohantam, a 
latrinára, kábultan feküdtem a köpenyemen, fájdalmat nem éreztem, csak' .va-



lami öntudatvesztés formát, mintha testetlenné válva belefoszlanék a párás le-
vegőbe. 

A latrina szoba nagyságú gödör volt, fölibe vasrácsot borítottak, korlát 
azonban nem volt. Láztól és félelemtől vacogva kerestem valamilyen biztonsá-
gosnak látszó helyet a jóformán mindenütt ürüléktől csuszamlós rácson. Egyet-
len rossz mozdulat, s a legförtelmesebb halállal válok meg a világtól. 

Szemlátomást fogytam, lábszáramon lötyögött a bőr, karomról lesorvadt az 
izom, egy nap a hangom is elvesztettem. Cserepes szájjal epekedtem csak egy 
csöppnyi folyadékért, hiszen jól tudtam, hogy az életem ettől függ. S akkor 
mintegy varázsütésre a semmiből előpattant Magda, fehérpettyes kék kötény-
ben, egyik kezében a levesestál, a másikban a merítőkanál, a tányérban leves 
gőzölgött, utána nyúltam, de abban a percben eltűnt a tál, a kanál, a tányér, s 
eltűnt a fehérpettyes kék kötény, a következő másodpercben megismétlődött a 
jelenés, pontosan úgy, mint mikor egy filmjelenetet szüntelenül az elejétől 
kezdve forgatnak, a fehérpettyes kék kötény végeérhetetlenül térült-fordult, 
csak a szomjúság nem enyhült. Aztán sorra megjelentek mindazok, akik éle-
tem során itt vagy amott, Kolozsvárt, Pécsett, Pesten, Kaposvárt, Epinalban, 
Páviában valaha itallal kínáltak, borral, sörrel, vízzel, teával, tejjel, mintha 
megmentésemre összebeszéltek volna, ott nyüzsögtek köröttem, hiába, mert va-
lami gonosz szellem útjukat állta. 

Napok óta nem öltöztem föl, hogy késedelem nélkül szaladhassak a latri-
nára. Zúgó fejjel feküdtem, mégis megütötte a fülem, hogy szobatársaim orvosi 
felülvizsgálatról beszélnek. Itt és itt tartják. Hadifogságban sok mindent az or-
vosok döntenek el. Felültem a köpenyemen, s öltözködni kezdtem. 

— Hát maga még él? — kérdezte az egyik. 
A másik viccelődésre fogta a dolgot: 
— Föltámadásdit játszunk? 
A felülvizsgáló szovjet orvos alig nézett végig rajtam, beutalt a kórházba, 

az orbáncosok szobájába, ahol a harminc beteg közül néhány mindig haldok-
lott. Egy Barabás nevű székely fiú viselte gondunkat, nem üzletelt, a haldoklók 
ételadagjait szétosztotta a lábadozók között. Neki köszönhetem az életemet, 
neki, hogy besoroltak a hazairányított első transzportba. 

Egy évvel bevonulásom után, 1945. szeptember 11-én érkeztem haza, éjjel 
a Nyugati-pályaudvarra. Ott aludtunk, minhogy kijárási tilalom volt, csak reg-
gel indulhattunk útnak. 

A reggel sötét és barátságtalan volt, körös-körül romok. Szabad voltam, ko-
szosan, avitaminózistól dagadt lábbal, bal hüvelykujjamon sehogyan sem hege-
dő seb. Szívem teli aggodalommal: mi történt édesanyámmal, mi Magdával? 
Kit, hol keressek? Meddő tanácstalanságomból útitársaim ragadtak ki, meg a 
hatos villamos, az egyedüli, ami közlekedett. 

Szívdobogva zörgettem a Tinódy utca kulcsra zárt kapuján. A házfelügyelő 
arca láttomra földerült: 

— Tessék csak, tessék . . . Nagyon várják már a doktor urat. 
Édesanyámat épen, egészségesen találtam, jobb kedélyben, mint legutóbb. 

öcsém előkerült, most meg én. Megfürödtem, reggeliztem, öcsém ruháját vet-
tem föl. A Csörsz utca felé indultam. Jószerint gyalog, mert akkoriban a ha-
toson kívül más villamos nem járt. 

Szívem a torkomban nyomtam meg a csengőt, többször egymás után. Mi-
nél harsányabban szólt a csengő, annál riasztóbb volt, hogy zaj nem támad a 
nyomában. 
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Végre mocorgás a kapu mögött, s egy rekedt hang firtatta, ki az, és kit 
keres? 

— Ja, — mondta — a nagyságos asszony nincs idehaza. 
Tovább erősködtem. Végre megértett: 
— A „bujkáló hölgyek" már nem laknak itt. 
— Nem történt bajuk? 
— Hacsak azóta nem, hogy elmentek. Otthon tessék keresni őket. 
A kapun át folyt a beszélgetés, a közbiztonság még nem állt helyre. Zárt 

kapuk mögött a gyanakvás, a félelem. 
Mintegy udvariasságból megkérdezte: 
— Szintén haza tetszett jönni? 
— Szintén! — válaszoltam kurtán. 
A szorongás abroncsai lepattogtak a mellemről. Teli tüdővel lélegeztem föl. 

Abban a reményben indultam el, hogy a Franklin Társulatban, ahol Zádor An-
na, Magda sógornője dolgozott, bizonyára megtudom, hol kereshetem. Gyalog 
mentem, másként nem lehetett. Utolsó találkozásunk mozzanatai zsibongtak a 
fejemben. 

1944 novemberében az alakulatom Bicskén táborozott. 
Vezérkari főnököm jóvoltából, aki jóindulatú ember volt, kaptam néhány 

nap szabadságot. Mihelyt megérkeztem Budapestre, a Csörsz utcába rohantam. 
Szívem a torkomban, nyomtam meg a csengőt, készen a rossz hírre, minden 
idegem megfeszült. Emésztő várakozás után fordult a kulcs a zárban. Margit 
néni állt a nyitott ajtóban, meglepetésében szeme tágra nyílt: 

— Megszökött? — buggyant ki belőle a kérdés. 
Fejet ráztam, hogy nem. Mindjárt Magdáról kérdeztem. 
— Nincs itthon. Reggel ment el, nagyon jókedvűen. 
— Kacagott? — tudakoltam mohón. 
— Hogyne. Mostanában nagyon jókedvű. 
— Jobb hírt nem is kaphattam. 
Megkértem, értesítse Magdát, hogy másnap délután meglátogatom. Este 

édesanyámnál alszom. 
Édesanyámat váratlan megjelenésem kizökkentette letargiájából — három 

gyereke közül egy élt. Bármennyire örültem, hogy a szó szoros értelmében éle-
tet leheltem belé, mégis tűkön ültem, annyira vágyódtam Magda után. Dehát 
arról, hogy éjszakára magára hagyjam, szó sem lehetett. 

Este Magda vacsorával várt. Csöngetésemre ő nyitott ajtót, ölelések, csó-
kok közben vonszolt be a szobába. 

Két-két és fél óra beletelt, amíg úgy ahogy megnyugodtunk, ő az egyik, én 
a másik fotelban konstatáltuk, hogy mindketten életben vagyunk. 

— Ezt a piros bajuszt mikor növesztetted? 
A kérdés után rögtön elkuncogta magát; 
— Nem azért, mintha kellemetlen emlékeket őriznők róla. 
— Borotváljam le? 
— Ne! Ne! Nekem így is szép vagy . . . És bizonyos tekintetben hálás is 

vagyok a bajuszodnak. 
— Valószínűleg sokáig leszünk Bicskén. A front úgy ltászik, megmereve-

dett. 
— Megint szabadságot kapsz? 
— Nem, nem, az teljesen ki van zárva. Hanem levelezhetünk, a tábori pos-

ta megkerülésével. A szállásadóm hajlandó átvenni és közvetíteni a leveleket. 
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Késő éjjelig nála maradtam. Valahányszor indulni készültem, mindig visz-
szatartott. 

— Minek sietsz?. Még van időd — mondta. 
Utóbb érzelmesebben folytatta: 
— Elmégy, és lehet, hogy soha többé nem látlak. Maradj még. 
Tűnődön maga elé nézett, lassan szólalt meg, a szeme csupa ijedelem: 
— Visszajössz és nem találod a te Magdádat. Maradj még egy kicsit. 
— Visszajövök, találkozunk, és soha nem válunk el egymástól. 
— Csakhogy ez nem tőlünk függ. 
— Rossz időben találkoztunk össze. . . 
— Mégis szép napokat töltöttünk együtt, mégis szerettük egymást. 
A marasztalások közepette arra gondoltam, hogy a forgalom az esti órák-

ban csökken, s talári könnyebben fölvesz valamelyik katonai kocsi. Ez persze 
önáltatás volt. Végül elhatároztam magam. 

Magda is öltözködni kezdett. 
— Nem engedem, hogy elkísérj. A nyilasok! Ne feledkezz meg a nyilasok-

ról! 
Hogy ne tegyem ki veszélynek, a Csörsz utcában próbáltam kocsit fogni, 

holott Bicskére nem innen vezetett az út. Valahányszor a távolban föltűnt egy 
meredt szemű autólámpa, vadul, búcsúzkodni kezdtünk, s nem egyszer, mielőtt 
kibontakoztunk egymás karjából, a kocsi már elhúzott. A féltucatnyi kocsi kö-
zül áz egyiket emberséges civil vezette. Látva, hogy szerelmes pár vár segít-
ségre, fékezett, s közel hozzánk megállt. Intett, hogy megvár. 

Én Magdára mutattam és visszaintettem, bólintott, hogy búcsúzzam nyu-
godtan el. Betuszkoltam Magdát a Csörsz utcai ház kapuján. Beültem a vezető 
mellé. Még kihajoltam, láttam Magdát, amint eltűnt a kapuban. 

Néhány száz méternyire torkollt a Csörsz utcába a Bicskére vezető út. 
Idősebb úr volt a vezető, kértem, álljon meg. 
— Ezért stoppolt? — Meglepetés érzett a hangjából, nem szemrehányás. 
— Szabadságon voltam, Bicskére megyek. A feleségem mindenáron ki 

akart kísérni. Nem hagyhattam, hogy egyedül menjen haza. Köszönöm, hogy 
— Ne köszönjön semmit. Isten áldja. 
Befordultam a Bicske felé tartó országútra. A forgalom, alaposan megrit-

kult, nagynéha dübörgött elő egy-egy katonai teherkocsi, de hiába integettem, 
oda se bagózott. Ha valaha azt hittem, a magyar közöny csak szellemiekben ér-
vényes, most meggyőződhettem tévedésemről. . 

Egy öreg német vett föl lovas kocsijára. Azzal döcögtem be Bicskére. Még 
aznap levelet írtam, 1944. november huszonötödikén. 

Íme: 
„Egyre jobban kezdem látni és tudni, hogy szükségem van rád, mint a fa-

lat kenyérre, a pohár borra, elszakíthatatlanul hozzátartozol az életemhez, va-
lahányszor a jövőre-gondolok, ott láttak magam mellett. 

Hiányoznak a vasárnapi ebédek, a közös vacsorák, a hosszú beszélgetések, 
hiányzik, hogy munka közben nem fekszel ott a sezlonon, s olvasol azzal a. cso-
dálatos mozdulatlansággal, amellyel az alkotó munkának hódolsz.. Más vonat-
kozásokban. is, néha a legváratlanabb helyeken és a legváratlanabb időben kí-
sértesz, öttjártam óta megkettőzött intenzitással. Olykor türelmetlenség fog el, 
szeretnék elrohanni hozzád, sebtében összecsomagolni mindent, s felmenni fo-
gason a Svábhegyre, az öreg villába, ahonnan oly gyönyörű kilátás esik. 

Édeském, nagyon boldog voltam, hogy azt a néhány órát együtt tölthet-
tük, s időnkint vissza-visszaemlékezem, s úgy táplálkozom ezekből az emlékek-
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bői, mint egy vén tisztviselő a nyugdíjából. Ma is bánom, hogy az egész előző 
nap kárba ment, egy óra legalább megmaradhatott volna nekünk. Egyszer majd 
kipótoljuk, ha a sors kegyes és erőnket nem emészti föl az örökös rohanás. Nél-
küled nem élet az élet. Írjál szépséges Pömpikém, vágyom az írásodra, majd-
nem úgy, mint rád, olvasás közben hallom a hangodat, mintha mellettem fe-
küdnél, s nem Margit néni tapintatlanul nyöszörgő ágyán. Kimondhatatlanul 
vágyom rád, minden ízedre, minden hangodra, az illatodra, szavaidra. Csókol-
lak, nagyon részletesen, nagyon kimerítőn és körültekintőn, tetőtől talpig, s on-
nan vissza, elidőzve egynémely kitérőnél, alaposan és szenvedélyesen. Csak té 
vagy és. csak te kellesz nekem. 

Nehéz szívvel jöttem el tőled, nehéz szívvel hagytalak ott. Űjra és újrá 
bosszankodom, hogy legalább egy fényképet nem hoztam magammal. Elnéze-
getni, az is az együttlét formája. 

Még egyszer csókollak." 
Magda postafordultával válaszolt, szállásadóm címére; Az öregúr bekopog-

tatott a szobánkba. 
— Szabad — biztattuk egyszerre szobatársammal, Bartos zászlóssal. 
— Pierre úr levelet kapott — mondta, már nyújtotta is. 
Ahogy föltéptem, a kedvesség, a gyöngédség parttalan áradása valósággal 

elsodort, egész valómban fölkavart. Ha magam vagyok, sírva fakadok, így is 
kiszaladt belőlem valami hang, Bartos fölfigyelt rá: 

— Mit olvasol? — ütötte föl a fejét. 
— Édesanyám levelét . . . 
— Nem t u d t a m . . . — mondta bocsánatkérés formán, és visszamerült ol-

vasmányába, amiből én zökkentettem ki. 
A megszólításokban Magda kifogyhatatlan volt, reggel Cila voltam, estéré 

Misa lett belőlem, a következő nap Duckó, Nyunyó, Ninu, Strickó, de voltam 
Cicó úr, Cula, Snuki őrmester, vagy egyszerűen Snuki; 

A Bicskére küldött levél valahogy így kezdődhetett: 
„Édes Cilamila, Arany gombocska, Szagos bükköny, Életem-szerelmem..." 
„Valahogy így" — mondtam. A levél ugyanis nincs meg, valahol Ukrajná-

ban mahorkát csavart belőle egy szovjet katona, s elszívta többi iratommal 
egyetemben. Vonatba szállás előtt, az utolsó motozáson ugyanis egy éberségben 
tündöklő altiszt minden papíromat elkobozta, két személyazonosságim közt is 
választanom kellett: vagy a polgári, vagy a katonai. 

Elhessegettem a múlt e bamba kísértetét, folytattam utamat. 
Amint befordultam az Egyetem utcába, szörnyű kép tárult elém, a zömök, 

sárga épületet egy bomba kettéhasította, fele a szomszéd házhoz ragadt, a töb-
bi csupa rom, az emeleti gépteremből a szétporladt falak között az alkatrészeik-
re bomlott nyomdagépek dermedt, fekete fémhullámban a pincéig csurogtak, 
ott a sötétség nyelte el a roncsokat. 

Egy másodpercre meginogtam, eltűnt a ház, ahol dolgoztam, ahol a kenye-
remet kerestem, mihez fogok ebben a rommá lőtt városban? A Duna-parton 
láttam a Dunába rogyott Erzsébet-hidat, s amerre mentem, mindenütt romok, 
romok. 

Budára kellett átmennem, Zádor Anna, a sógornő a Rózsafa utcábán la-
kott. Pontonhíd kötötte össze a két városrészt: perzsavásár a Duna közepén. 
Óriási zsibvásárrá lett a nemrég oly tiszta, oly példásan rendben tartott város. 
Minden kapualjban, minden utcasarkon alkudoztak, csereberéltek, a levegőt 
vastag füst ülte meg, lángost sütöttek,- tököt, -krumplit héjában, vándorkeres-
kedők cirkáltak, s hangos szóval kínálták portékájukat. Pezsgett, nyüzsgött az 
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élet, amerre csak a szem ellátott. Háború kellett hozzá, hogy e lusta város erei-
ben meginduljon a vérkeringés, hogy akarja az életet, amit a béke éveiben épp 
csak elviselt. 

A Rózsafa utcán szerencsével jártam, Zádor Annától megtudtam, hogy 
Magda jól van, s a korszak legdivatosabb presszójában a „Monptiben" kávé-
főző. 

Ez valamelyest meglepett, mindamellett olyan fesztelenül léptem be a 
presszóba és üdvözöltem „kezét csókolom"-mal Magdát, mint a törzsvendég, aki 
napról napra odajár. Láttomra Magda belemerevedett abba a testtartásba, ami-
keze a fogantyún, sem a másikban a csésze. A szeme telt meg élettel, a kifeje-
zés a megdöbbenésből váltott át ámulatra, kétkedésre, csodálkozásra, míg az 
ben megleptem — egyik keze a gép fogantyúján, másikban a csésze. Ki lehetett 
volna vágni, s a háttérrel együtt bekeretezni. 

Egy másodperc, s az állókép megelevenedett. Törzse nem mozdult, sem a 
öröm tiszta fénye ki nem szorított minden más érzést belőle. 

Eleresztette a gép fogantyúját, az asztalra helyezte a csészét, és mint az 
alvajáró, ösztönösen kerülve meg a pultot, az út jába eső asztalt, széket, hoz-
zám lépett. Mielőtt átölelt, hosszú pillantással fölmért, mintha attól tartana, 
hogy nem húsvér embert, hanem kísértetet lát, ami egyik pillanatról a másikra 
belefoszlik a levegőbe. 

— Ö, te! — suttogta. 
Hunyott szemmel öleltem magamhoz. 
Az emlék, mint egy impresszionista festmény; a körvonalakat elmossa a 

fény, a színek egybeolvadnak, a részletek eltűnnek az egész ragyogásában. Ez 
a ragyogás süt át az éveken, mint az állócsillag, amelynek fényét még lát juk az 
égbolton, holott maga a csillag régóta beleporladt az űrbe. 

Nagy volt a forgalom, megvártuk a tulajdonost, hogy Magda elkéredzked-
hessen. Elengedték — ez volt a hazatérések, s a reménytelen várakozások kora. 

Még nem költözött vissza Kapás utcai lakásába, amelyet a nyilasok szállot-
tak meg; egyike hírhedt számon kérő székeiknek ebben a kis házban működött, 
ahány lakás, mind vérben fürdött. A lakók egyelőre máshol húzódtak meg, 
Magda a húgánál, Áginál lakott a Biaritz-házban; a földszintet az Elysée kávé-
ház foglalta el, első randevúnk színhelye. Ági két barátnőjével — Évával és 
Trudival osztotta meg szállását. 

Ahogy Magda szeme fölcsillant, mikor engedélyt kapott a távozásra, még-
pedig két teljes órára, ahogy menet közben hozzám tapadt, ahogy meg-meg-
szorította a kezem, ahogy valósággal beszórt apró csókokkal — mindebből nem 
volt nehéz kiszűrni, milyen — régen nélkülözött — módon óhajtja megünne-
pelni találkozásunkat. Az öröm mellett, mintegy az öröm árnyékában tompa 
szorongás kelt bennem. A vágy bennem is élt, nemcsak a tudatomban, hanem 
valahol a zsigereim mélyén is. Ugyanakkor döbbenten észleltem, hogy testi kö-
zelsége semmi hatást nem vált ki belőlem. 

Reménykedni, mégis reménykedtem, ámbár a máriupoli táborban észlel-
tem először, aztán folyamatosan, hogy a háború megfosztott férfiasságomtól. 
Harminchat éves vagyok, s tiltott gyümölccsé vált, amit legjobban szerettem a 
világ gyümölcsei közül. De hátha a szerelem csodát tesz! 

Szerencsémre vagy szerencsétlenségemre a lakás üres volt. Ahogy meg-
szoktuk volt, lerogytunk a rekamiéra, átkulcsolva egymást, Magda puha szája 
a szájamon — és nem éreztem semmit, vadul visszacsókoltam, akkor sem. 

Arra gondoltam, minél hamarabb közlöm Magdával a vészhírt, annál ke-
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vésbé nyomaszt mindkettőnket. Kibontakoztam karjából, fölugrottam, s egy 
szuszra kivágtam az igazságot: 

— Mit cifrázzuk, Cicuskám, impotens vagyok! 
Magda szeme megrebbent, édes fölhevültsége eloszlott. Sápadtan kérdezte: 
— De, ugye, nem tart sokáig? 
— Fiatal vagyok még. Előbb-utóbb rendbe jövök. 
A zsén, amit a hirtelen műsorváltozás okozott, nem oldódott föl. A kiváltó 

okról nem volt mit tárgyalni, ez csak fokozta volna kedvezőtlen hangulatunkat. 
Háborús élményeink elbeszélésébe belefogtunk ugyan, de hamar ráeszméltünk, 
hogy a téma túl gazdag, bele sem érdemes fogni. Így hát a jelen került teríték-
re, a Monpti felől kérdeztem Magdát. A siker mindig föltüzelte, elmondta, hogy 
ismerkedett meg a tulajdonossal, aki ideiglenesen rögtön foglalkoztatta, de ami-
kor kiderült, hogy a Monpti az egyetlen presszó, ahol az angol vendégekkel an-
golul, a franciákkal franciául, a németekkel németül diskurálnak, egyszerre 
megtriplázta a fizetését. A külföldi missziók tagjai az ő kedvéért látogatták a 
Monptit. 

— A szakmában — zárta le a tájékoztatást, — senki nem keres annyit, 
mint én. 

Az infláció nagykanállal habzsolta a pengőt, Magda tehát dollárba fektette 
a keresetét. 

— Ezzel kapcsolatban van egy mulatságos történetem. A kosztpénzt ki-
adom, a maradékot pedig a Révai lexikon valamelyik kötetében rejtem el, hogy 
a mostoha időkben se kopjon föl az állunk. Tudnod kell, hogy Ági lakásán né-
gyen lakunk, de csak én keresek. 

— Hogyhogy! — méltatlankodtam. 
— Hidd el, jól járok. Annak fejében, hogy eltartom őket, gondoskodnak 

rólam, ők vásárolnak be, ők főznek, mosnak, mosogatnak, fűtenek, takarítanak, 
kiszolgálnak. És mákkal várnak minden este. 

— Miféle mákkal? 
— Nem tudom már ki bolondított meg. Bebeszélte nekem, hogy a máktól 

lehet legpihentetőbben aludni. Esténként a lányok tejjel föleresztett, édesített 
főtt mákot készítenek. Miután megfürödtem, hálóingben az ágyba bújtam, És 
kiszolgáltak, mint egy királynőt. 

Ezen olyan jóízűen kacagtunk, még az impotenciámról is megfeledkeztünk. 
— Ja a történet! — ütött a homlokára. Mondtam, hogy a dollárt a Révai 

lexikonba rejtem, nehogy valamelyik lány elköltse, tudod, sokat éheztek, s ezért 
gyakran „megkívánnak" ezt vagy azt. Én a háztartásra kiadom a pénzt. A töb-
bit eldugom. De mindig elfelejtem, melyik kötetbe dugtam. Egyszer keresgélés 
közben Ági tetten ért. Megkérdezte: 

— Mit keresel a lexikonban Macikám? 
— A koalíciót — vágtam rá. 
— Te nem tudod, mi a koalíció, — kérdezte Ági tanfelügyelői modorban. 

— A debreceni nemzetgyűlés óta koalícióban élünk. A koalíció a pártok 
o lyan . . . 

Itt elnémult, és úgy nézett rám, mintha megőrültem volna. 
— Nem értem, Macikám! Nem értem, miért keresed a koalíciót a V be-

tűnél? 
Bosszantott, hogy megzavart. Ráförmedtem: 
— Hagyj már békén a hülye koalícióddal! Azzal kirohantam a szobából, de 

még hallottam Ági méltatlankodását: 
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— N e m értem, Macikám . . . 
Kirobbant belőlünk a kacagás. Könnyeinket törölgettük. De közben lejárt 

az idő, vissza kellett menni a Monptiba. 
Búcsúzóul erősen magamhoz szorítottam. 
— Cilamilám, aranygombocskám, szagosbükkönyöm . . . 
A táborra, az elmaradt ölelésekre gondoltam, és sírva fakadtam. 

BRATKA LÁSZLÓ 

Macskák májusban 
Hajnalban ébredtél, 

megint rádjött a sámános nyugtalanság, 
gubancolgatod kötéltelen gondolataid 
vörös fonalát 

Hatalmas felületeket aranyoz be a nap, 
pattognak, brummognak a rügyek, 
levelek, friss hajtások sisteregnek 
— Fákon, növényeken tör át a Föld 
céltalan, vak erejének dübörgése 
(A harmadik emeletről látni, 
amint teozófus képpel, járják útjukat a macskák, 
elhivatottan, ahogy a paraszt megy az eke mögött) 

Az évkerék május szakasza érinti, hajtja a Földet 
Gátfutásként megéltük az ünnepeket 

a karácsonyt, a húsvétot 
(márc. 8-án hóvirágot kapnak a kolleginák 
és egy órával előbb hazamehetnek) 
de százból hányan tudják, 
hogy miért márciusban, máskor áprilisban van húsvét 

no de minek, hiszen benne van a naptárban, 
mint ahogy benne vagyon minden 
a személyiség-köri leírásban, 

amit mindenki túl akar teljesíteni, 
hogy boldoguljon, vigye valamire, 
kibontakozzék 

Embereken tör át a Föld 
céltalan, vak erejének dübörgése 
... Fölfedez, kidolgoz, forradalmasít 
és a tudomány gyufapálcikáiból 
Halley üstökösig, Marsig érő 
acélvázat rak össze, 
mint gyufa Eiffel-tornyot 
szabadfoglalkozáson a katonák 


