
DÉR ENDRE 

Jábázóv háis... 
„jábázóv háis et ábiv yöet i m m o . . . 
(és lesznek egy testté) 

Mózes I. 2. 24. 

Jánossy prof a két „menekült" fiúval a fakultásépülettől mintegy 25 mé-
ternyire ásító bombatölcsért megkerülve, sietősen iparkodott hozzánk. (A bom-
bakrátert egy, a Deák tér alatt folydogáló — előzően láthatatlan — Rák pa-
takig hatoló láncos bomba okozta volt, még március 4-én délelőtt, Sopron 
utolsó nagyméretű bombázásakor.) Április 3-a lehetett, 1945 tavasza, derűs 
és napfényes idő — özön gyehennatüzű nap s hét után —, s mi, vagy kéttu-
catnyian, ottragadt teológusok, aránylagos biztonságban éltünk immár a fa-
kultásépület magasföldszintjén. 

Előző napon sikerült néhányónknak rávennie a város különböző pontjain 
dekkoló társakat arra, hogy — mivel teljességgel magunkra hagytak bennün-
ket előadóink (a közelben lakó Jánossy Lajos és a csendes szavú, de akkor-
tájt bátran és önfeláldozóan mellénk álló dékán: Kiss Jenő kivételével) 
— rendezkedjünk be önellátásra. Ki-ki hozta hát — kézben vagy vállon — az 
elhagyott lakásokból összegyűjtögetett lisztet, krumplit, cukrot; s én, mint 
akit afféle pót-széniornak kiáltottak ki a kis közösség tagjai — mivel né-
mileg kommunikálni tudtam az oroszokkal —, azonnali hatállyal kineveztem 
Mitykó Zolit gh-főnöknek. Zoli volt valamennyiőnk közül a legapróbb ter-
metű s a legvéznább; ám ő hozta valahonnan a közösbe a legnagyobb kupac 
(félzsáknyi) lisztet, s egyébként is roppant akkurátus, élelmes és a javak fö-
lött híven őrködő sortstársnak mutatkozott. 

Reggelenkint az alagsori könyvtár raktárául is szolgáló helyiségben a 
Zoli zabrált lisztjéből került ki a hagyományos reggeli, a rántottleves. Két-
platnis tűzhelyet állítottunk be oda, s minden reggel más-más diáktársnak 
kellett remekelnie. Jól emlékszem, három baglyom egyike, a „Hafó", Háfen-
scher Karcsi különösen sokat adott arra, hogy az, ő rántottlevese legyen a 
legjobb ízű. Máig előttem van a nagydarab, szőke gyerek megvillanó szem-
üvege: „Múzsa,..ezt kóstold meg!" Szakértő meózásom után szinte dobáltuk 
magunkba a gőzölgő csajkakaját. Iszonyú éhesek voltunk akkortájt. 

S éhesek voltak nyilván pártfogoltjaink is. A két „harkai" (valójában 
pesti) muszos fiú. Imre volt a keresztneve a hosszabbnak, s keszegebbnek 
— a vezetéknevére nem emlékszem. Jánossy energikusan bökdöste őket maga 
előtt. Lihegve álltak meg előttem. 

— Kolléga úr — zendült meg Jánossy stentori hangja — a fiúk most 
már nekivágnak a hazaútnak, egy orosz vonatszerelvényen biztosítottak nekik 
helyet. Kérem, próbáljanak nekik valami úti elemózsiát adni, mi, édesanyám-
mal mindenből kifogytunk már. 

Előkerítettem Mitykó Zoltán gh-főnököt, aki egy-egy nagy zsíros kenyeret 
kent nekik sebtében. 

Jánossy Lajos „kőtáblás", nyakba akasztott Luther-kabátban, sötét kalap-
ban sürgött-forgott, mert közben megtudtuk, hogy az orosz katonák lelkére 
kötötték a lelkészekkel kapcsolatos különlegesen figyelmes bánásmódot. 
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Hirtelen ötlettől sugallottan mondtam: 
— Ha lenne a professzor úrnak fölös Luther-kabátja, örömmel kérném 

kölcsön. Hadd mozogjak biztonságosabban — ha már akaratomon kívül ve-
zérürüféle l e t t em . . . 

— Hát, kolléga úr — tárta szét a kezét Jánossy — ha megelégszik egy 
papos, bársonygalléros malaclopóval, akkor segíthetünk a dolgon. Nyakba 
való Mózes-táblám is van fölös, egy fekete sombrérót is kölcsönözhetek, s 
tisztára úgy fest majd, akár egy lelkész. Rendben? 

Kutya meleg volt már, ám én örömmel hordtam Jánossy papi malac-
lopóját, s olyan sikeres maszknak bizonyult, hogy bárhová eljuthattam az 
üszöksebekkel borított városkában; a Kuruc-domb táján könnyedén megke-
reshettem Lajos barátom szüleit és két testvérét. Székely Mátyás bácsinak 
ily módon elszállíthattam azt a sötét öltönyt, amit még „Kepten"-től kaptam 
volt, otthonigazgató profunktól, Dages utódjától. Mátyás bácsi gh-s altiszti 
egyenruháját rögtön felcserélte ezzel a biztonságosabb zakóval, s nadrággal, 
s mivel egy orosz orvosnő jóindulatúan kiengedte a hadifoglyok közül 
— „sztarik" meg „bolnij" jeligével —, nagy ambícióval látott neki a zöldség-
árusításnak valahol a Várkerület szélén. 

Ez a köpeny arra is jó volt, hogy a hevenyészett hadikórháznak kikiáltott 
fakultásépület és a szomszédos elemi iskola parancsnoka, egy pozsgásképű, 
szúrós, fekete szemű, de hamar mosolybaenyhülő arcú alezredes, Mihail Mak-
szimovics még inkább elhiggye: csakugyan lelkésznövendékek vagyunk, s én 
vagyok közöttük a „nacsalnyik". 

Botcsinálta nacsalnyiskodásom — amint említettem volt — kizárólag 
onnan eredt, hogy makogtam valamelyest szlovákul. A „podpolkovnyik", az 
alezredes jóvoltából aztán néhány elengedhetetlenül szükséges orosz kifeje-
zés, szólás is rámragadt. Mihail Makszimicsnak — a zsúfolt épületekhez kö-
tődő bokros tennivalója miatt — szüksége volt félórás-órás kikapcsolódásra, 
lelki fölüdülésre. 

A Deák teret beszegő négyszintes fakultásépület alsó szintjén, az alagsor 
egyik szögletében harmóniummal ékeskedő imaterem volt, áhítatok tartására 
alkalmas. Sokszor fordult elő, hogy ebéd előtt — s gondolom, vizit után 
— bekopogott hozzánk az alezredes, s mosolyogva kérdezte, tört német-
séggel: 

— Möglich ist spielen? 
S mindannyiszor hozzátette: 
— Bach: toccata i f u g a . . . 
:— Da, da, tovaris podpolkovnyik — feleltem rá „kegyesen", rá-rávigyo-

rogva baglyaimra: Gáncs öcsire, Tóth-Szőllös Miskára, vagy akár a fölöttük 
járó, vígkedvű Garami Lajira és Selmeczi Janira. Lopva persze, nehogy azt 
higgye: zenés játszadozását becsüljük le. Kellemesen eljátszogatott ő a har-
móniummal — ha nem- is oly tökéllyel, mint Gáncs Ali vagy Szedressy Pali 
—, hiszen, ahogyan magyarázgatta: tanító volt civilben egy szibériai város-
kában. S alighanem kántor i s . . . 

— Já szibirják! — ütött a mellére valaminő leírhatatlan önérzetességgel. 
(Fogarasi Jóskát juttatta eszembe, amikor azt hangsúlyozta: ő soproni. . .) 

Sok dolga lehetett, három középületnyi volt az ideiglenes hadikórház, 
amelyet irányítania kellett, de azért szívesen tanítgatott — kutyafuttában 
—^egynéhány fontos orosz szóra s kifejezésre. Ilyenekre, hogy „kak gyela", 
meg „szpaszibo", aztán: „eto dejsztvitelyno tak" (ez csakugyan.így van). Ked-
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venc szavajárása volt: „Uzsászno" (borzasztó!) Meg: „otlicsno" (kitűnő). 
Barátkozásunk során — jobbára a harmónium ülőkéjét nyergelve — kí-

váncsian faggatott: miféle szerzet vagyok, mi az apám, hol laknak a szü-
leim. (A társalgás orosz—német—szlovák keverék nyelven — no meg mutoga-
tással — zajlott.) 

— Apám mesterember. Rabotnyik, tyeszár — magyaráztam kézzel-lábbal. 
A fejét csóválta. 
— Egy „rabotnyik" nem adja papnövendéknek a fiát! 
Vissza tromf oltam: 
— Joszif Visszárionovics is papnövendék volt! 
— Igaz, igaz — dünnyögte zavartan —, de aztán . . . aztán . . . 
Nem folytathatta, mert Jánossy prof jelent meg az ajtónyílásban, teljes 

díszben, Luther-kabátban, s Mózes-táblákkal a nyakában. Hevesen inte-
getett: 

— Bocsánat, bocsánat! Kolléga úr, vendégünk v a n . . . 
— Múzsa, itt egy tovaris — kiáltotta a prof háta mögül „Hafó", azaz 

Háfenscher Karcsi. — El akar vinni bennünket, vagy m i . . . 
Nagybajszú, öreg katona hadonászik mellettük nagy igyekezettel: 
— Kicsi robot, továris — kiáltja nekem, s barátságosan veregeti a fiúk 

vállát: — Nyert koncentráció, nyet karcer. Kicsi robot, zatom szudá, da-
m o j . . . 

Az alezredes is föláll a harmónium mellől, s németül nyugtatgat, hogy 
a fiúk „csak" egy stráfkocsira való Kartoffelt lapátolnak zsákokba, aztán 
jöhetnek vissza, sőt, prémiumként némi krumplival stafírozzák ki ő k e t . . . Jól 
jön az a mi konyhánkra — magyarázza kézzel-lábbal. 

Nagynehezen elengedjük Hafót, Tóth-Szőllös Misit meg Németh Pistát 
a szomszédos elemi iskola épületéből eszkábált kórházrészbe, de — biztos, 
ami biztos jeligével — őrt állunk Jánossyval. A prof akár valami élő szobor 
— a fakultásépület bejárati lépcsőjének tetejéről fürkészget az iskola irányá-
ba, magam meg az iskolaépület kapujához húzódom. Wass sicher, ist sicher . . . 

Mihail Makszimics nem szól, de a nyaka töve is vörös; ebből tisztán 
konstatálhattam, hogy dühös. Hogy merünk kételkedni abban, amit ő mond?! 

— Die Knaben kommen zurück! — gesztikulál mérgesen a prof felé. 
Jánossy bazsalyog, bólogat, de nem mozdul, amíg a fiúk nem végeztek a 

krumplihordással. 
Fél óra múlva Hafó, Misi meg Németh Pista izzadtán, de boldogan, vagy 

hétkilónyi jutalomburgonyát lóbálva jelent meg a szükségkórház rácsos ka-
pujánál. Jánossy megnyugodva baktatott haza, néhány házzal odébb levő 
otthonába, a fiúk meg leadták Mitykó Zoli gh-főnöknek a zsákmányt. 

Az alezredes elébem állt, s a már említett fura kommunikáció segítségé-
vel magyarázta, oroszul, németül s gesztusokkal: 

— Andrej! Ha tényleg robotnyik az apád, ne hallgass erre a sztarikra! 
— s dühösen intett a tovasiető Jánossy után. 

— De Mihail Makszimics! Ez a professzor: derék antifasiszta! Segítségé-
vel mentettünk meg két munkaszolgálatost, meg az egyetem könyvtárát! 

— Eh, ti durak! — dorgált. S hirtelen a zsebébe nyúlt, s kivette vörös 
könyvecskéjét. 

— Ha munkás fia vagy, nem hallgatsz többé erre a vén papra, aki 
hülyít téged, hanem arra törekszel, hogy ilyen könyvecskéd legyen! 
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— Nem kell nekem ilyen könyvecske! — szállott meg valamiféle ostoba 
bátorság. 

Nyaka tövéig vörösödött a podpolkovnyik. Indulatosan fogott gribancon. 
Tuszkolt előre, az irodájába. 

Ott kihúzta a vörösbor dugóját. Töltött a két előszedett vizespohárba, s 
rámemelte a kékfrankost: 

— Privét, Andrej! (Azaz: szervusz!) 
— Egészségére, Mihail Makszimics! 
— H á t , . . . miért nem akarsz te vörös könyvecskét?! 
Tán a tüzes kortytól is kicsit, no meg a bensőmet jó ideje nyomorgató 

önregulázás reakciójaként — hirtelen nagyon elszánt lettem. 
— Ki vele, Andrej! — biztatott eléggé vészjóslóan, ám halk hangon az 

alezredes. 
Egye fene, ha a fejem veszi is, kerek perec kibököm neki, mi bánt már 

napok óta . . . Nagy lélegzetet vettem: 
— Tovaris podpolkovnyik! Lehet, hogy általánosságban igaza van az öreg 

Freudnak, amikor azt állítja: „a hajlandóság a kellemetlen dolgok elfelejtésére 
— törvényszerű". De én olyan furcsa fickó vagyok, hogy a kellemetlen dol-
gok egyre inkább égetnek, minél inkább igyekszem kitörölni őket az emlé-
kezetemből. 

— Hallgatlak . . . 
Meglehetősen idegesen, szaggatottan, de alighanem érthetően mondottam 

el, hogy az orosz katonákkal történt első találkozásunk csalódást, dühöt vál-
tott ki néhányunkból. Mintegy negyvenen szorongtunk április 1-jére virra-
dóan a fakultásépület légópincéjében. Ügy hajnali 3 óra tá j t megjelent a ki-
nyitva tartott ajtóban egy százados. Jánossy professzor egy ruszin asszony 
tolmácsolása segítségével a tiszt oltalmába ajánlotta a pince népét. A száza-
dos — úgy negyvenöt körüli, deresedő férfi — kézfogással s harsogó - szónok-
lattal viszonozta Jánossy szavait. Eldörögte — lelkesen, s láthatóan őszinte 
szóval —, hogy ők a magyarok fölszabadítójaként érkeztek, tudják, a nép 
többsége nem viselteik ellenséges érzülettel az orosz hadsereg iránt. Ezért az-
tán — úgymond — nyugodtan menjünk föl a pincéből, s reggel ki-ki végezze 
a maga föladatát. Jánossy lelkére kötötte: a templomok harangját húzassa 
meg, és „misézzen" nyugodtan. . . Nem magyarázgattuk, persze, hogy protes-
tánsok vagyunk, s hogy a bombatalálat érte — kisebb, Ráták által ledobott 
bomba sérülését hordozó — fakultásépület aránylag ép, lapos tetején nincs 
harang. Inkább vártunk vagy negyedórát, s akkor kezdtünk szedelőzködni; 
akkor bukkant föl a kijáratnál egy tankista. A joviális századossal ellentétben 
— csendben, s látszólagos nyugalommal ballagott el soraink között. Három 
szemrevaló középiskolás lányt rejtegettünk a gyalulatlan padok alatt. Kettőt 
sikerült visszaterelnünk a félhomályban. Az egyik épp az én padom alatt 
kucorgott előzően. „Vesztemet érzem" vinnyogta-hüppögte, s én erélyesen 
visszaszorítottam a pad alá, s olyat mondtam hirtelen-halkan, ami nem volt 
szokásom: „Kuss" — sziszegtem neki. El is hallgatott — szerencsére, s a má-
sik, közeli leányzóval se lett baj, ő is eltűnt a barátaim padja alatt. 

Hanem a bejárat közvetlen közelében is volt egy gimnazista lány; elbúj-
nia nem volt ideje, azt könyörtelenül elcipelte a páncélos. Vörös arca volt, 
jól emlékszem, kidülledt szeme s erős állkapcsa. Ezt a harmadik, fejlett szép-
lányt könyörtelenül elvitte a katona — „krumplit pucolni. . ." . Egy ideig 
lökdösődött vele Jánossy prof, de az erősebb a fegyveres katona volt, per-
sze . . . 
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Az alezredes hallgatott mondókám alatt. Akkor sem szólt, amikor hozzá-
tettem: a pincében a nyilas Kúria egyik tanácselnöke épp szemben ült ve-
lem, s amikor a lányt elhurcolták, odasziszegte nekem gyűlöletesen, gúnyo-
san: 

— Na, kolléga'úr, hát ezért várta olyan nagyon az oroszokat?! 
Én nem tudtam válaszolni s érvelni (előzőleg sokat vitatkoztunk!), kus-

hadni voltam kénytelen . . . 
— H á t . . . úgy gondolom, ezután világos, miért nem kérek a piros köny-

vecskéből az árva életben, Mihail Makszimovics! 
Az alezredes amúgy is piros arca bíborpirossá sötétedett-lilásodott. Hosz-

szan hallgatott. Aztán ingerülten förmedt rám: 
— Esz iszt Krieg, Andrej, esz iszt Krieg! 
Betuszkolt az egyik kórterembe. 
— Na, melyik volt az a tankista?! 
Megrökönyödött tekintetek néztek szembe velünk. 
— Melyik az a szoknyapecér? — ismételte meg az alezredes fenyegetően. 

— Mutasd meg! 
— Hogyan mutathatnám meg, tovaris podpolkovnyik? — hüledeztem. 

— Valahol rég Gráz körül jár a z . . . Nem sebesült! 
— Mutass rá! 
Nyugtalankodva hallgattam. 
— Hogy ki a szoknyapecér itt? — nevetett föl a sarokban az egyik 

„szesztra", Szvet lána. . . — Hát én megmondom, Mihail Makszimovics! Ez a 
Szerjózsa a legnagyobb kujtorgó, ni! Csoda, hogy most itt v a n . . . 

Fiatal, napbarnította fiú volt Szergej. Épp nagy hangon olvasott valami 
haditudósítást, mielőtt beléptünk volna. Hangja foszlányait jól hallottam még 
a folyosón: 

— Gyeneralisszimusz Sztálin govorit: „Uzse davnóchotel sz vám pozma-
komityszja. . ." 

Na, csakhamar szegény Szergej is megismerkedett a balszerencséjével. . . 
A bal lába volt csupán átlőve, a könnyebben sebesültek közé tartozott —, ám 
abban a percben elcipelte két férfi. Szanitécok. A műtőben — az alezredes pa-
rancsára — az ép lábát tövig gpiszelték.. . Hogy ne császkálhasson annyit a 
szoknyák u t á n . . . 

A kérdéses dologban holtbizonyosan ártatlan volt Szergej — de Mihail 
Makszimics makacs hajthatatlansága ellen nem volt kontraszer. Szerjózsa két 
mankóval is tovább közlekedett. Naponta többször elbicegett a fakultásépü-
letbe, s magából kikelve üvöltözött, mankójával hadonászva: 

— Andrej, Agyonverlek! 
Félig ijedten, félig jókedvűen nevetve menekültem előle: 
— Szerjózsa! — kiabáltam messziről. — Ártatlan vagyok! 
— Agyonütlek! Andrej, ti: Kaput! — fújtatot t utánam feneketlen dühvel. 
Egyszer csaknem az alezredes pocakjának esett neki igyekezetében. 

— Sztoj, sztoj — nyugtatta őt derűsen Mihail Makszimovics. 
Szerjózsa elbicegett átkozódva. 
Az alezredes hozzám fordult, s kijelentette: 
— Megházasítalak. Du mussz verheiraten — tette hozzá németül is, hogy 

tisztán értsem: nincs mese, násznagyomul szegődött . . . 
Mondanom sem kell, mennyire meglepődtem. Váratlan „rögtönzései" kö-

zül is a legváratlanabb volt ez . . . 
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Megmagyarázta: mivel — úgymond — másként nem tudok szabadulni a 
reverendától, s az engem butító öreg papoktól, hát meg kell nősülni. Vagy 
legalábbis nővel kell hálni. 

Vérvörös képpel tiltakoztam, érveltem. Mondtam, amúgy is nősülés lenne a 
sorsom, el nem kerülhetem, s már van je löl tem. . . (Csakugyan volt: egy tö-
rékeny, hiúzszemű, japános kis orsolyita apáca, aki a fogászaton segédkezett 
a fiatal, grúzos-örményes arcú orosz fogorvosnő mellett a fakultás földszint-
jén, s aki szívesen társalgott velem, s nem akart a rendben maradni.) 

— De hát a magyar papok nem házasodhatnak! — kiabált rám dühösen 
az alezredes. Épp ezért ötölte ki ezt a radikális „eszközt". Akkor biztosan 
kiugróm a papok közül, s nem hozok szégyent kétkezi apámra. 

— Rendes embert akarok faragni belőled! — ordította hadonászva. 
— Én protestáns vagyok — magyaráztam hevesen az öregnek —, s a 

protestánsok éppúgy nősülhetnek, mint az orosz papok, a pravoszlávok! 
Nagyon mérges lett. 
— Engem akarsz átverni, Andrej?! Jól tudom, hogy a magyar papok 

nem házasodhatnak! 
S ellentmondást nem tűrve cipelt magával. 
A nyúlánk, mandulaszemű kis fogorvosnőt szinte fogóval a kezében ci-

bálta ki az ambulanciáról. Aztán nagy hirtelen, szinte futva előkerült Szvet-
lána is. A komoly, törékenynek látszó, gyöngyarcú kis fogorvosnő, Klavgyija. 
meg a begyes, molettebb, vidámképű Szvetlána kérdőn nézett az alezre-
desre. 

Az rájuk se rántott. Engem fürkészett vidor arcával. 
— No, Andrej! Válassz! Klavgyija? Szvetlána? 
Azt hittem, bolondozás az egész. Hülyéskedés. De aztán a lányok arcáról 

leolvastam: halálosan komoly a dolog. 
Halálra váltan néztem hol az egyikre, hol a másikra. 
— Davaj, Andrej, davaj! — sürgetett Mihail Makszimovics. — Klavgyija? 

Szvetlána? 
Egyre a kis fogorvosnőre meredtem. Álomszép teremtés volt. Köpeny 

nélkül is láttam volt előzőleg, gimnasztyorkában, s váltig csodálkoztam, ho-
gyan tarthatta meg darázsderekát, szilfidségét a sok túltáplált orosz katona-
lány között. 

Nyikkanni sem mertem. Csak bámultam őt, kiszáradó torokkal. 
— Vot, vot — dörmögte az öreg — Kak hotis: Klavgyija. 
Farkasszemet néztünk. Klavgyija végigmustrált. Nem sok néznivaló volt 

ra j tam: nyurga, csontsovány, pattanásos kamaszféle voltam. Csak a hajam 
ért valamit. Dús, hullámos hajam volt. S gondosan mostam is ezt az egyetlen 
„ékességemet". 

Klavgyija nagy-természetesen vállat vont. 
— Harasó! — mondta az alezredesnek halkan. 
Elámultam. „ H á t . . . ez lehetetlen! Ennek a gyönyörű, mandulaszemű, 

sudár leánynak én, a nyomorult gebe, riadt diák — hogyan is lennék ked-
vére?!" 

Klavgyija és Szvetlána néhány napig a fakultásépület vendégszobájában 
lakott akkoriban. Az alezredes pár pattogó szóval utasította Szvetlánát, hogy 
ezen az elkövetkező éjszakán néki másutt kell a ludnia . . . A vendégszoba 
Klavgyijáé — s az enyém. . . 
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Azon a délutánon elfúló lélekzettel rohantam az alagsorba, ahová az 
egyetemi kar gazdag könyvtárát rejtettük-pakoltuk volt a nyilasok elől. Rö-
hejes igyekezettel iparkodtam tanulmányozni a képzőművészeti albumok se-
gítségével — a női test fölépítését. (Őszintén bántam akkor, hogy harmadéves 
koromban megfutamodtam egyszer a bordélyház szalonjából. „Hát} te mit 
akarsz itt, girheském? — kérdezte akkor évődve egy testes kéjlány. — Olyan 
vékony vagy, hogy fejestül-mindenestül magambatemetlek!" Megsértődve 
rohantam ki a szalonból. De marha voltam! Most aztán nincs rutin — fel-
sülök!) 

Milyen is az a titokzatos csoda — a női t e s t ? . . . 
Évekkel előbb kedves jópajtásom, Jánosy Pista — aki a bölcsészetet ab-

szolválva jött teológusnak — egy albumban Giorgione Alvó Vénuszának rep-
róját mutogatta nekem lelkesen. A kari könyvtáros, Ferdinánd Pista barátom 
meg Paul Cézanne aktjairól tartott nekem kiselőadást vagy másfél eszten-
deje — nagy szakszerűséggel. 

Szívdobogva vettem elő az albumokat. Csalódottan, kétségbeesve raktam 
vissza őket: az Alvó Vénusz kezefeje épp a Titkok Titkát takarta el szemér-
mesen — a nagy Cézanne fürdőző nőinek se sok hasznát vettem anatómiai-
l a g . . . 

Nagy lámpalázzal léptem este a vendégszobába: Szvetlána épp terített 
nekünk valami hideg ételt. Még füstölt hal is akadt az asztalkán. Aztán hátba 
vágott, kacsintott vihogva, s elsietett. 

Klavgyija lerúgta lábáról a rámás csizmácskát, szögre akasztotta gim-
nasztyorkáját, s a világ legtermészetesebb módján ringott a fürdőszoba felé. 
Anyaszült meztelenül, enyhén táncos léptekkel. Jól letusolkodott, nagyjából 
ledörzsölte magát a nyitott ajtóban valami fürdőköpenyfélével, aztán — mint-
ha ott se lennék — „faképpel" búj t egy lepedő alá a sezlonon. Nagy-közöm-
bösen intett nekem: 

— Davaj, Andrej! Kupaty-sza. 
Szigorú arccal küldött a fürdőszobába. 
Csak úgy citerázott kezemben a szappan, de valahogy lecsutakoltam 

magam. ; 
Klavgyija intett: bújjak mellé a lepedő alá. 
A fogam vacogott, a láz didergetett a lepedő alatt. 
Klavgyija nem segített. Feküdt a lepedő alatt a tüneményes testével 

— vagy öt percig. Nem mozdult. Majd türelmetlenül mondta: 
— No, Andrej, sto bugyet? Mi lesz? 
Semmi nem lett. Csak a fogam vacogott megállíthatatlanul. S ömlött a 

víz a hátamról. 
Ügy látszott, hálótársam megsértődött. 
— Eh, ti durak! — szólt lenézően. Aztán a falnak fordult, s pár perc 

múlva fölhangzott egyenletes szuszogása. 
Egy ideig mellette vacogtam. Majd óvatosan lecsúsztam a kanapé mel-

letti szőnyegre. Előbb Klavgyija gimnasztyorkáját borítottam magamra, de 
égetett az is. Végül is saját condráim alatt aludtam el pokoli nehezen. 

Reggel Klavgyija már falatozott, amikor fölriadtam. Rám nézett moso-
lyogva, csóválta a fejét, de nem szólt balek voltomról. 

Én nekibátorodtam: 
— Klavgyija! Ha jön az öreg, ugye, azt mondhatom, hogy megtör-

cént . . . 
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Nevetett, bólintott. 
— Ládno, Andrjusa. Nyicsevó! 
Mihail Makszimics már reggel háromnegyed kilenc körül jelentkezett, 

hogy játszani akarja Bachot. 
Széles mosollyal állt elém: 
— No, Andrej?! Vsze v porjádke? 
S kezével, ujjaival mutatta, hogy mire gondol. 
— Dá, dá, továris podpolkornyik! — hazudtam elpirulva. Klavgyija is 

nevetve bólogatott. 
Az alezredes nagyon boldog volt. Mintha személy szerint ővele történt 

volna valami nagyon jó . . . 
— Harasó, harasó! — vert hátba keményen. Csaknem orra buktam. 
Gyalázatosan rosszul éreztem magam. Üres lélekkel kóvályogtam vagy 

két napig. 
A fiúk közben — a városban szorultak — megtudták, hogy van enniva-

lónk. Liszkay Guszti és még páran — kezdtek visszaszivárogni a fakultás-
épületbe. S nekem szálláshely után kellett néznem. 

Másnap délután fölmentem a fakultásépület harmadik szintjére, amelyet 
előzőleg a nyilas Kúria bitorolt volt pár hétig. A tökéletesen kirámolt, haj-
dani dékáni hivatali helyiségekben szétszórt ügyiratokat leltem szerivel. Meg 
zöld fejléces, üres levélpapírok tömegét. „M. Kir. Kúria, Sopron, Deák tér 80." 
virított spenótszínnel a papírok bal felső sarkában. 

Gondoltam: ide, az üres hodályba nyugodtan beállíthatunk akár 4—5 vas-
ágyat is a tartalékból. 

Aztán tovább lépkedtem a törmelékes folyosón. Valami az auditórium 
maximum irányába vonzott. Ez a hatalmas terem — a félkarélyos hallgatói 
székekkel — mintegy bekoronázta az egész épületet, magányosan képezvén a 
negyedik szintet. 

Most por, piszok, üvegtörmelék fogadott. Átcaplattam a fölfelé vezető 
lépcsőn; kíváncsi voltam, mi lett azzal a gipszdísszel, amelyet az ostrom 
utolsó napjaiban szétvágott egy apróbb bomba. 

Fönt, a legfölső lépcsőnél üvegszilánkok, s tátongó lyukak fogadtak. 
A lyukakon át könnyedén ki lehetett volna jutni a lapos tetőre. De mocca-
natlan maradtam. Dobogó szívvel, földbe gyökerezve álltam meg. Kigúvadt 
szemmel. 

A törmelékes lapos tetőn — két ellenkező sarokban — anyaszült mezte-
lenül, békésen sütkérezett két nő. A fogászati kis apáca, az orsolyita nővér 
meg se moccant. 

Klavgyija viszont meghallhatott valamit a csoszogásomból. Fölkelt, für-
dőköpenyét hanyagul a bal vállára vetette, s felém lépkedett. Apró, kemény 
almamelle meg-megrezdült. Tüneményes hosszú combjai belevakítottak bá-
mészkodó szemembe a csorgó-villogó napcsóvában. 

Nem kellett Giorgiogne, se az öreg Cézanne. . . Köpenyét leterítettük a 
hatalmas katedraasztalra, Dagaséra, s a nyiszogó üvegszilánkokon, maltertör-
melékeken — férfivá lettem. 

Leírhatatlan-boldogan, félálomban tántorogtam egy mosdóhoz Klavgyijá-
val. Ahogyan a vizet magára csapkodta, rám is szitált pár cseppet. „Do ve-
csera!" — mondta mosolyogva (majd este is). 

Hanem az én feleségem mégis a kis orsolyita apáca lett — akit a tetőn 
hagytunk. 
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