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E L S Ő  F E J E Z E T

B O T R Á N Y  N É G Y  L E V É L  K Ö R Ü L

Pali majdnem elkésett az iskolából. Otthon felejtette a postát, 
a sarokról vissza kellett szaladnia érte, emiatt csak pontban nyolc 
órakor, a tanárral egyszerre ért a gimnázium II. b osztályának 
ajtajához. Persze, udvariasan előreengedte Zia nénit, s utána lépett 
be a tanterembe, ez talán nem is számít késésnek! Hiszen tulajdon
képpen besurranhatott volna előtte, s akkor szó sem lehetne 
késésről, ő azonban nem élt ezzel a lehetőséggel. „Nono” - mor
molta Zia néni, magyar tanárnő és egyben osztályfőnök, s zordul 
nézett a lányra. Úgy látszik, ma bal lábbal kelt fel; jó lesz vi
gyázni! Ezért Donogán lemondott arról, hogy az ajtóból - szo
kása szerint - kosárlabdázó mozdulattal hajítsa táskáját helyére, 
a bal második padra, hanem beérte azzal, hogy már a lépcsőn 
levetett ballonzekéjét menet közben röpítette fel a fogasra. 
Pontosan oda talált, a kabátka - ha kissé csámpásan is - fenn
akadt, is mire Pali leült a helyére, már nem is himbálódzott. 
Manci, a padtársa gúnyos pillantással összeverte a tenyerét.
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- Ki tapsol? - kérdezte szigorúan az osztályfőnöknő.
- Ne bomolj, mert behúzok egyet, te tapsonc! - sziszegte Pali.
- Hallgass, kócos - felelte Manci sértődötten és sértőn.
De Pali nem sértődött meg. „Modern” rövidfrizurát viselt, 

amelynek lényege a kócosság, vagyis a valamirevaló fésülködés 
szükségtelensége. Van eszében órákat tölteni tükör előtt s a 
szemöldökét tépdesni, mint ez a Mindigszép Manci. S különben 
is, Pali tudta, hogy az ő fitos orrához, két végén felfelé kunko- 
rodó szájához, gödrös állához illik a borzasság.

A tanárnő ismét az osztálykönyv fölé hajolt. Mindig laza, 
rendetlen kontyából elszabadult egy kósza tincs, és remegve a 
mennyezet felé mutatott.

- Reng az eposz! - suttogta Kovács Lili.
Fojtott vihogás suhogott végig a padsorokon. Zia néni egyszer 

azt magyarázta, hogy a leghosszabb vers az eposz, annál hosszabb 
már nincsen, Lili nyomban ezután, tízpercben kijelentette, hogy 
egy van, ami az eposznál is hosszabb, éspedig a Zia néni kon
tyából kilógó hajtincs...

A tanárnő most felnézett:
- Majd lesz itt eposzrengés - mondotta fenyegetően, de gya

nútlanul. Azt vallotta, hogy vaskézzel, az óra első percében kell 
megfogni a gyeplőt. De a fejrázástól még hevesebben lengett feje 
búbján az „eposz”, mire többen hangos nevetésre fakadtak. Szegő 
Anci ráborult a padra, úgy rötyögött.

- Mi van veletek már megint? Majd elveszem a jókedvete
ket! - kiáltotta Zia néni, s lapozni kezdett noteszében. Vékony, 
kissé hajlott orrán arany fémhídra szerelt pápaszem villogott, 
sűrűn pislogott alatta. A nevetés egyszerre elállt.

- Koczka, Kovács meg a Lándori Margit - szólt egy pilla
nattal később, harsányan, de mégis majdnem tréfás hanglejtéssel, 
skandáló szótag-ugráltatással.

Hogy az előbb még zord tanárnő jókedvű daktilusokban hívja 
ki beszámolni az osztály három tagját (Koc - kako - vács - mega
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- Ián - dóri - mar - git), ez máskor bizonyára lenyűgözte volna 
a lányokat, de ma reggel az ördög bujkált a padok között.

- Vács-mega-vács, kó-lili-vács, eposzkovács - mondotta jó 
hangosan Keve Manci, Pali padszomszédja, s ettől az értelmetlen 
és rossz rigmustól újabb nevetőroham tört ki, miközben kopogó 
trocheusokkal vonultak a dobogó elé a felelésre ítéltek, közöttük 
Kovács Lili, a rengő eposz feltalálója.

- Koczka, mit tudsz Ányos Pálról? - kérdezte a tanárnő.
- Ányos Pál... Ányos Pál... - kezdte Koczka - a magyar 

felvilágosodás kezdeteinek legnagyobb és a nemesi ellenállásnak 
első igazi lírikusa volt. Született... született...

Zia néni biztatóan bólintott, és az ablakhoz sétált. Háttal állt 
a felelőnek, aki Ányos példaképeit sorolta, közöttük Voltaire-t 
és Rousseau-t, de nem feledkezett meg Gyöngyösiről és Bessenyei
ről sem. Ezután a „Kalapos király” című versből említett részle
teket. Szóval jól felelt.

Az osztály - a szakadatlanul ömlő beszámoló biztonságos 
árnyékában - óvatosan megkezdte a „rutin”-munkát. Aki fele
lésre számított, a leckét böngészte, mások már a következő órára 
készültek, többen elvégezték tízóraijuk szemrevételezését és átren
dezését, a dundi Gama Bori pedig bele is kóstolt májas kenye
rébe. „Csak a kenyér pereméből harapok egy kicsit” - mentege
tőzött önmaga előtt. Tamás Rozál ceruzáját rágva egy verssoron 
gondolkozott, ketten a tegnap látott mozidarabról cserélték ki vé
leményüket.

Zia néni fél füllel a beszámolót hallgatta, fél füllel az osztály 
zsongását próbálta elemezni, hogy a kellő pillanatban lecsaphas
son valamelyik rendbontóra. Fékezte növekvő idegességét. Nem 
elég, hogy hetek óta családi viszályok dúlják fel életét, ma éjjel 
sem hunyta le a szemét, úgy felizgatták... reggel pedig bele
tört a lakáskulcs a zárba... mennyi bonyodalom lesz  még 
ebből... Ezek az igazán értelmes, érett gyerekek láthatnák rajta, 
hogy valami baja van, és kímélhetnék az idegeit - vagy talán
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éppen, mert látják, kihasználják gyengeségét, megvadulnak és 
kínozzák.

A „rutin-zaj” egyre erősödött; az osztályfőnöknő mindkét fülét 
ostromolta. Az ablak üvegjében látnia kellett, hogy egy lány feláll, 
és papírokkal a kezében hevesen ágál. Hirtelen megfordult, és 
lecsapott rá:

- Donogán! Mi van a kezedben?
- Semmi, semmi, Zia néni - hadarta Pali, s ártatlan, mókás 

képet vágva, a pad fiókjába akarta gyömöszölni a postát.
De a tanárnő már ott állt mellette, és jobb kézzel keményen 

elkapta a csuklóját; a vasgyúró lány olyan erővel huzakodott, 
hogy majdnem a padra rántotta őt, de Zia néni megvetette a 
lábát, és bal kezének hirtelen mozdulatával kitépte Pali ujjai 
közül a papírlapot. Megindult a tanári asztal felé.

- Zia néni kérem, ez magánügy - kiáltotta Donogán Paula 
indulatosan a tanárnő után, és a nyomaték kedvéért még dobban
tott is lábával.

Felháborodott zúgás kelt az osztályban. Csak Gama Bori nem 
méltatlankodott, ő ugyanis most kapta be az egyik libamájdarabka 
felét, és vágyakozva nézett a mellé csomagolt pirospaprika- 
szeletre.

Kutasi Terézia tanárnő már fenn ült a helyén, és szétteregette 
asztalán a bűnjeleket. Koczka boldogan abbahagyta a beszámolót. 
Izgalmas csend támadt, csak egy zacskó zörgött, valaki kekszet 
kotort elő. A tanárnő végigfutott a négy lapon; közben egy pilla
natra elmosolyodott, de nyomban szigorúra változott az arca.

- Nohát! - törte meg végre a csöndet. - Donogán Paula - 
az osztályfőnöknő nem szerette a fiús Pali megszólítást, még a 
Palira emlékeztető Paulit sem -, maradj csak állva! Mondd, ki 
az a Minca?

Pali-Pauli-Paula egy pillanatig hallgatott, majd dacosan kijelen
tette:

- Én. Én vagyok.
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- Igazán? No, hallgassátok, lányok. Szerelmeslevél Donogán 
Paulához, azaz Mincához.

- Zia néni, kérem, ez magánügy - kiáltotta Pauli.
- Ha magánügy, hagyd otthon. Amit idehoztok az iskolába, 

abból iskolai ügy lesz. Hát hallgassátok csak - a tanárnő olvasni 
kezdte: - „Mincám! Mennél tovább nézlek, annál biztosabban 
tudom, hogy Te vagy az én szomorú csillagzatom. Hallod-e, 
hogyan sóhajtozom érted az esti homályban? Mikor üt a boldog 
óra, amelyben ki fogsz szólítani gyötrelmemből? Soha? Ha vála
szod mégis igen, közöld e levél átadójával. Ha nem, gyere majd 
ki síromhoz a temetőbe. Akassz egy darab fátyolt keresztjére, 
hullass egy könnyet göröngyére, emlékezzél sírig hű barátodra, 
Ferencre. ”

Az osztály irigykedve mosolygott, és részvéttel hallgatott. De 
az utolsó mondat után barbár röhej károgott:

- Háááá -háááá-háááá!
Manci röhögött, a szép Keve Manci. Gyönyörű lány volt, ke

cses mozgású, arányosan vékony termetű; finom kis pofiján min
den a helyén ült, álmodozó kék szeméhez, pikáns szájához, válasz
tékos beszédéhez sehogy sem illett ez a sátáni vakogás. A ter
mészet talán gyanút keltő jelül adta ennek a tarka kis madárnak 
a bölömbika-hangot. Pauli megvetően dünnyögte oda neki:

- Ezért még nagyon fogod szégyellni magadat. Ha ugyan 
egyáltalán tudsz szégyenkezni.

Manci nyelvet öltött a vádlottra.
- Csend legyen! - szólt erélyesen a tanárnő. - Nem tudom, 

ki ez a te költői lelkületű imádód, aki az esti homályban senyved 
érted, s azzal fenyeget, hogy megöli magát... az ilyet persze 
nem kell komolyan venni... azt ellenben megmondhatod neki...

- Nem is ismerem - rántotta meg Pali a vállát.
- ... megmondhatod neki, hogy nem valami önálló egyéniség. 

Enyhén szólva plagizátor, másoló. Olyan ez a levél, mint egy 
általános iskolai dolgozat, amelyben az volt a feladat, hogy ver-
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set kell átírni prózába. Ki tudná megmondani, kinek a verséből?
Koczka Anikó jelentkezett, de azonnal mondta is:
- Ányos Pál: „Egy boldogtalannak panaszai a halovány 

holdnál”.
- Jól van - bólintott az osztályfőnöknő. - A helyedre mehetsz. 

Ötös - a lány szaporán kapkodta lábait, mintha attól félne, hogy 
a tanárnő visszavonja az osztályzatot. Gama Bori fulladozva 
lenyelte a fogai közt hersegő paprikadarabot, mert félt, hogy őt 
hívják ki Koczka helyébe.

- De lássuk a második levelet - folytatta Zia néni. - Hall
gassátok csak! „Imádott lény! Lelkem ablakának négyszögéből 
csodálatos tájat látok, ez a táj Te vagy, egy bájos leányzó külső 
és belső egyénisége, amely a perspektíva dimenziójában távolodik 
tőlem. Látom, de mégis ismeretlen. És azon tűnődöm, verzálható-e 
ez, lehetséges-e távolodásból közeledés. Lehet-e közeledni a vég
telenből? Ó, lány, találkoznak-e valaha a mi párhuzamosnak tűnő 
életeink? A mozgás iránya örök, amint az én érzelmem is. S vá
rom, lesem, hogy a szikrázó csillag, aki Te vagy, ad-e jelt e levél 
átadója útján. Hódolattal: Boldogtalan Bódog. ”

Az osztály együttérzett Paulival, és tulajdonképpen néma csend
del akarta volna azonosítani magát vele, de képtelen volt ural
kodni hangulatán. Jobbról is, balról is elfojtott nevetés pukka- 
dozott, mint fővő rizs alól pöfög fel a bugyborékoló víz. Keve 
Manci felvisított:

- Megőrülök! Ó, szegény boldogtalan!
- Ez a szegény is miattad boldogtalan? - kérdezte Zia néni 

Paulit.
- Természetesen - vágta fel fejét hetykén a lány.
A többiek fulladozva kacagtak. A jókedv magával ragadta 

a tanárnőt is. A válla rázkódott a fékentartott nevetéstől; levette 
ókuláját, és szemét kezdte törülgetni.
 Donogán Pauliban forrott a méreg. Mártírnak érezte magát, 
akit igazságtalanul bántalmaznak, hősnek, aki a közösségért har-
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col, bűnbaknak, akit cserbenhagynak. De ő megmutatja, hogy 
kicsoda Donogán Pauli. Összeszorított foggal állja az ütéseket, 
aztán egyszer majd megtudják ezek a gyáva cenkek, szibarita 
vázak, hogy micsoda nagy lelket kacagtak ki!

Kutasi tanárnő szemüvegét is megdörzsölte zsebkendőjével, 
azután gondosan visszahelyezte orrára. Mikor a zaj csendesedett, 
megjegyezte:

- Ezt a derék fiatalembert, Paulánk második számú imá
dóját amolyan szögletes egyéniségnek vélem. Szerintem... ilyen 
szerelmeslevelet ír egy... matematikus.

A nevetés most valóságos robbanást idézett elő. Légnyomásától 
megreccsentek a padok. A fejek jobbra és balra összehajoltak, 
bólogattak. Hogyne, mikor Miklós bácsi, a kockafejű, agglegény 
számtantanár „fűzi” a gömbölyded Zia nénit, ö csak tudja, hogyan 
udvarol egy matematikus!

- Csend, lányok - ismételgette gyanútlanul a tanárnő. - Ha 
érzelgősek is ezek a levélkék, de legalább... tisztességes han- 
gúak. Ezt a harmadikat azonban, amely bizonyos Vénuszhoz 
szól...

- Huuuuuu - sussant végig á termen az izgatott csodálkozás.
- Ez is te vagy?
- Én - vágta ki dacosan Pali.
- Ezt a harmadikat nem olvasom fel, mert ízléstelen. Ez 

randevúra hívja borzas Vénuszunkat, mégpedig elég.... merész 
szavakkal.

- Tessék felolvasni! - kiáltotta Keve Manci, aztán hirtelen 
a pad alá bújt.

- Taffék falolvafni - énekelte tele szájjal Gama Bori.
Zia néni nem vett tudomást az indítványról s a megint fel

élénkülő nevetésről.
- A negyedik levelet tulajdonképpen énekelni kellene. Ez 

ugyanis négysoros vers, megzenésítve. Címzettje... nem tudom, 
álnév-e ez vagy igazi... Téri Léda.
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- Sysitéri Léda - kiáltotta valaki.
A nevetés elfulladt, mert a bal szélső padsorból nagy roppanás 

hallatszott. Balla Rózsi két kézzel markolta a pad felső szélét, 
izgatottan, mintha nagy elhatározással fel akarna állni, jelent
kezni.

Donogán Pauli észrevette.
- Az is én vagyok! - kiáltotta sietősen.
- Gratulálok - bólintott Zia néni. És mintha befelé mosoly

gott volna. - De a dallam maradjon titok - kettészakította a 
levelet. - Gyerekek - folytatta -, nem csinálok ebből nagy ügyet, 
nem viszem az igazgatóság elé. Azért nem, mert eléggé ártal
matlan levélkék, afféle első próbálkozások. Még az a Vénusz- 
imádó is... szerintem... naiv kamasz, csak felvág. Megjátssza 
a tapasztalt, blazirt donjuant. Fiúknál ez gyakori. Újabban lányok
nál is, különösen fiús lányoknál. Mint a példa mutatja. No, leül
hetsz, Donogán.

A tanárnő kétszeresen elszakította az egymásra helyezett lapo
kat. Pauli szeme gépiesen megkereste a szemétkosarat. Zia néni, 
mintha megértette volna a pillantásból, hogy Donogán ki fogja 
halászni és össze fogja ragasztani az elkobzott lapokat, hirtelen 
elhatározással a könyvébe dugta a bűnjelek roncsait.

Donogán Pauli morcosan gunnyasztott helyén az óra végéig, 
miután azonban Zia néni kilépett az ajtón, nyomban felpattant 
az ülésre, és szembefordult az osztállyal:

- Finom alakok vagytok!
Egyszerre gyűrűbe fogták. Pali megrázta rövid fürtjeit, hátra

vetette fejét, és szikrázó szemmel, legmélyebb hangján folytatta:
- Közügyben vérzem, ti meg röhögtök, mint a fakutyák. Szé

gyellj étek magatokat!
Keve Manci elébe furakodott. Tökéletes ellentéte volt egymás

nak a két lány: a forradásos kezű-lábú kamaszlány és a pávás- 
kodó kis dáma, akinek kigombolt iskolaköpenye alól kilátszott 
csipkés nylon blúza és rakott szoknyája. 
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- Te vagy a finom alak - nyelvelt Manci. - Itt megjátszod 
nekünk a férfigyűlölőt, aztán...

- Én sose mondtam, hogy gyűlölöm a férfiakat.
- Nem tudsz érdekelni - legyintett rémes magyarsággal szólva 

Manci, és kisietett az osztályból.
Összevissza kiáltozás kezdődött. „Úgy van - nem igaz - mond

tad - ejha - szép ügy - ki hazudik... ” Az osztály láthatóan 
két pártra szakadt, többen Manci után mentek. „Örök harag” 
fenyegetett a két pártvezér között. A tanítás első napján, amikor 
egy padba kerültek, nagy barátság kezdődött közöttük, de aho
gyan az osztály kamaszosokra és dámásokra tagozódott, s észre
vétlenül ők ketten lettek a két csoport vezetői, egyre élesebben 
álltak szemben egymással.

- A négy levélről beszélj - kiáltotta Gama Bori, ezúttal ért
hetően, üres szájjal, mert tízpercben ő sohasem ért rá enni.



- A négy levél nem nekem szólt, én csak postás voltam - 
jelentette ki Pauli.

Nagy zúgás támadt.
- Hát akkor miért vállaltad?
- Azért - felelte emelt fejjel a kamaszosok vezére mert 

a címzettek nem is tudtak a levélről vagy a fiúkról, nem lett 
volna tehát igazságos, hogy ők bűnhődjenek az én ügyetlenségem 
miatt.

- A kottás levél nem nekem szólt? - kérdezte reménykedő 
hangon Balla Rózsi.

- De neked. Farkas Zoli küldte.
- S most oda a nóta - sopánkodott Rózsi.
- Ne félj, elhegedüli neked Zoli - vigasztalta Pali. - S jobb, 

ha ő húzza el a nótádat, mint Zia néni.
Nevettek. A váratlan tanú jelentkezése különben is Pauli mellé 

állította a jelenlevőket.
- S a többi levél? - kérdezte izgatottan Gama Bori. - Azok 

kinek jöttek? Kitől?
- Majd négyszemközt közlöm az illetőkkel - felelte Pauli, 

szabadkozó kézmozdulattal. Elvégre senkiről sem tudhatom, 
hogy akarja-e nyilvánosságra hozni, ki a titkos imádója. No, ki 
vagyok én?

Pali szinte szoborrá magasodott az osztály felett. Csakugyan, 
mekkora önuralom kellett ehhez! Micsoda diplomáciai érzék! 
Gyors elhatározás! Az általános elismerés közepette a magasztos 
szobor kárörömmel mondta magában: „Csak ez az undok Keve 
Manci nem fogja megtudni soha, hogy Ludady Ferkó hozzá írta 
a sóhajtozó levelet. ”

Nem is érti, hogyan írhat Ferkó - ez a látszólag olyan értelmes 
fiú! - szerelmeslevelet egy ilyen hőbölyült divatbábnak!
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M I  A Z  I G A Z S Á G  A  N É G Y  L E V É L  K Ö R Ü L ?

Ahol a Sysitéri Klub tanyázott, azon a helyen húsz évvel ezelőtt 
még rét terült el, bokrai közt vidám feketerigók és tarka cinkék 
röpdöstek, csakhogy akkor még nem voltak ott gyerekek. Akkor 
a Böszörményi utat, amelyet árok választott el ettől a réttől, a 
Királyhágó tér és a csendőrlaktanya között még nem szegélyezték 
házak - a villamossíneket csak nemrég helyezték át a kavicslapos 
vasúti talpfákról a városias, új bazaltkóvezetbe. A rét túlsó végé
ben magas parton vezetett felfelé a Németvölgyi út, s a Böször
ményi útról látni lehetett, mint száguldozik a 2-es és a 3-as autó
busz, fölfelé zihálva, lefelé süvítve. Az Orbán-hegyet, amelyre 
a Királyhágó térről indult valamilyen rozoga magánjárat, még 
nem takarták el magas házak. De egyszer csak kubikosok, kőmű
vesek lepték el a szűz rétet, a két főút mentén négy-ötemeletes 
házakat emeltek, a rét közepében pedig téglalap alakú tér köré 
(két keskeny bekötő utcával) hangulatos kis városkát telepítettek, 
csupa keskeny, háromemeletes, előkertes, modern bérvillából.

Ludady Ferkó, aki a tér egyik padján ült, s felváltva olvasott 
és szemlélődött, édesapjától tudta a tér történetét. Húsz éve lak
tak szülei a közeli Stromfeld úton, de Ferkó maga csak tizenhat 
éves volt, és nem emlékezett még e városrész nagy megpróbálta
tására, az 1945. évi harcokra sem. Erről is apja mesélt olykor, 
keserűen felemlegetve, hogy mi mindenük pusztult el „az ostrom
kor”, aknától, légvédelmi gránáttól, repülőbombától, tűztől. 
„Csuda, hogy mi egyáltalában megmaradtunk. ”

A pad maga volt a Klub, a Sysitéri Klub. A teret Ferkó nevezte 
el Sysitérnek, lelkes gyorsírás tanulásából maradt rövidítési szen
vedélyében. „Hollósy Simon tér, belrövidítéssel Sysi” - mondta 
egyszer, s a név rajta ragadt a téren, elsősorban Kacsorek Jocó 
buzgalmából, mert ő elragadónak találta Ferkó ötletét, amire 
pedig ő áment mondott, azt a tér ifjúsága vakon elfogadta. Ma 
már a szülők is gyakran Sysitérnek nevezik e „téglányt”, ahol
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fiaik és lányaik játszanak. Mert most aztán van itt gyerek! A park 
túlsó sarkában homokozó, mellette hintasor; több tucatnyi apróság 
csivitelése versenyre kel a verebek zsinatolásával. Apa kissé régi
módi ebben is, nem kedveli a zajt, lehetőleg elkerüli a teret. 
„A háború előtt csendet szerető családok éltek Budán, ha volt 
gyerekük, sem engedték ki az utcára. Aki a lármát szereti, költöz
zék át Pestre. ”

Ferkó nem ért egyet apjával, ö szereti ezt a lármás, eleven 
nyüzsgést. Tanulni is itt tud legjobban. Milyen temetői hangulat 
lehetett itt régen, mármint a háború előtt! De ha apja a régi 
világot emlegette, Ferkó csak hallgatott. Családi hagyomány volt, 
hogy apával nem illik és nem is lehet vitatkozni. Anya sincs 
mindig egy véleményen vele, de még ő sem vitázik.

... Jocó és Bandi, már nem tudni, mióta, rugdalt egy rongy
labdát. Hiába szólt rájuk Ferkó:

- Ekkora laklik, mint ti, ne futballozzanak nyílt téren, mint 
a kis srácok. Menjetek pályára — mivel nem kapott feleletet, még 
hozzátette: - Odalesz a Klub tekintélye!

- Bandi olyan nagy labdaművész - felelt rúgtában Jocó -, 
hogy aki csak látja, tisztelője lesz a Klubnak.

- Rongylabda és tisztelet - jegyezte meg Ferkó, méltatlan
kodva rezgetett hangon. - És mindjárt itt lesz Donogán Pauli - 
keresett más érvet.

- Mi az hogy! - kiáltott fel Bandi, és a pad elé állt. - A hoz
záértők jól tudják, hogy minden nagy labdaművész rongy focival 
kezdte. Az fejleszti a technikát. Orth, Schlosser, Sárosi Gyurka, 
Szusza és a többi nagyság mind rongylabdázott.

Ferkó nem felelt. „Schlosszer, Orth, Sárosi... - tűnődött 
bosszúsan. - Úgy idézik ezeket a neveiket, mintha Rákóczit, Erkelt 
vagy Jókait emlegetnék. ” Nehéz a fiúkkal... De nem szól, mert 
ilyenkor mindjárt a fejéhez verik, hogy nagyképű.

- Ha pedig itt lesz Pauli, itt lesz. Örüljön, hogy idejöhet - 
szólt foghegyről Bandi.
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- Az ő kedvéért nem fogunk lemondani a hagyományokról - 
jelentette ki elnöki méltósággal Jocó.

A pad mögötti kocsiútról, ahol srácok játszottak kétkapura, 
az egyik hátvéd égnek lőtt „gyertyá”-ja a pad felé volt leeresz
kedőben. Bandi előreszökkent, talpát a földről felpattanandó 
labda útjába helyezte, s egy pillanattal később a keményre felfújt 
bőr a bajnok fiú jobb lába alatt pattogott. A lefékezett labdát 
aztán Bandi bal orrheggyel pontosan a kis kapus karjai közé 
pöccintette.

- Kösz - mondta a srác, miközben látható áhítattal bámulta 
a nagy gimnazista utolérhetetlen technikáját.

- Klassz volt, csuda klassz - bólogatott Jocó. - Ahogy a 
nagy könyvben áll. Hiába, labdavétel és labdatovábbítás, ez a 
kettő a játék lényege!

Ferkó fölényesen mosolygott az ilyen megállapításokon, ő „a 
dolgok mélyére nézett”. Hevesen gesztikulálva magyarázta:

- Valóban ügyes voltál, Bandi. Izgalmas probléma, hogy az 
agy a másodperc századrészei alatt kiszámítja, nyilván vázlat- 
szemen fel is jegyzi a labda várható pályáját, ugyancsak század
pillanatok alatt beállítja a lábat a megfelelő helyre, a megfelelő 
szögbe, sőt alighanem még arra is marad ideje, hogy a szükséges 
korrekciókat kiszámítsa, elrendelje és végrehajtsa...

- Bla-bla... - szólt Jocó, és megveregette Ferkó vállát. - 
Ügy jön belőled a tudomány, mint szódavízből a buborék.

Egy kicsit fölényes volt Jocó magatartása, de azért nem minden 
elismerés nélkül való. Tizennégy éve voltak barátok, s az „elmé
leti” Ferkó meg a „gyakorlati” Jocó nagyon jól kiegészítették 
egymást. Még nem voltak nyolcévesek, amikor Ferkó kitalálta a 
tigrisfogás című játékot, Jocó pedig megrendezte a kertben. Fel
építette a ravasz csapdákat, amelyekbe sorra beleestek a ház körül 
settenkedő kandúrok, vagyis tigrisek. Ferkó állatkertet akart csi
nálni a zsákmányból - Jocó rozsda rágta dróthálókból és más 
„segédanyagából összakalapálta a ketreceket és kifutókat, a cir-
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mosokat meghagyta tigrisnek, a fehér macskát befestette hiúz- 
színűre, a feketét kinevezte leopárdnak. Pár év múlva Ferkó 
kiagyalta, hogy „strandfürdőt” építenek a kertben, egy kimustrált 
mosóteknőre alapítva nagyszabású terveit. Vázlatokat rajzolt, 
költségvetést készített, kidolgozta az ügyviteli szabályzatot. Jocó 
összeszedte a régi,, slag”-okat, kócot és csapokat szerzett, s jól 
működő zuhanyt épített a meggyfa ágaira. Egy szétbontott sufni
ból még pénztárfülkét is ácsolt, sőt figyelme arra is kiterjedt, hogy 
a bejárat előtt parkoló területet meszeljen ki, külön a rollereknek, 
külön a háromkerekű és külön a kétkerekű bicikliknek. Volt is 
bevétel szépen; becsületesen megosztoztak rajta. Mígnem a túlzott 
vízfogyasztás miatt a házgondnokság beavatkozott, s megvonta 
a vízhasználati jogot az engedély nélkül működő vállalkozástól.

Ferkó rendkívül könnyen tanult, tetszetősen felelt. A szám
tan, a mértan, a fizika és a hasonló tárgyak jól áttekinthetően 
s bármikor elérhető módon raktározódtak el az agyában; a huma
nista tárgyakhoz folyton vázlatokat szerkesztett, kortáblázatokat 
és statisztikákat állított össze, térképet készített a csataterekről 
és a szénbányákról, betűrendes mutatót írókról, hadvezérekről és 
művészekről. Minden megmaradt a fejében: egyszer fogadásból 
megtanulta a telefonkönyv egy hasábját - név, foglalkozás, lak
cím, hívószám - s felmondta. Amikor gyorsírni tanult, rájött, 
hogy félperces felolvasás szövegét minden jegyzet nélkül csaknem 
betű szerinti pontossággal el tudja ismételni.

Jocónak ellenben sok baja volt a feleléssel, a megértett anyagot 
nem tudta szépen elmondani, a humán tárgyakkal pedig aligha 
boldogult volna Ferkó segítsége nélkül. Az általános iskola elvég
zése után ő valamilyen szakiskolába, leginkább elektromos techni
kumba ment volna, apja azonban mindenáron gimnazista fiút 
kívánt magának. Kacsorek Ignác bácsi, Jocó apja régebben ház
mester volt abban a házban, ahol Ferkóék laktak. Ez csak mellék- 
foglalkozásnak számított, mesterségként a cipészetet űzte, de 
inkább csak suszter maradt. A környékbeli bérvillák lakói Pesten
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a Belvárosban csináltattak cipőt, Kacsorekkel csak a gumisarkat 
verették fel, meg a gyerekeknek talpaltattak. Kacsorekék az 
,, álláshalmozás” ellenére igen nehezen éltek; csak amikor Jocó 
apja cipészszövetkezetbe lépett - bár az sem volt éppen arany
bánya -, akkor lett biztosabb és egyenletesebb a jövedelmük.

A gazdátlan háromlábú széket és a munkaasztalt Jocó kapta 
meg, s barkácsoló műhelyt csinált belőle. Volt saját építésű transz
formátora, dinamója, tömérdek nyersanyaga (amelyeket más talán 
kacatnak nevezett volna); a környék rádióit ő javítgatta, s most 
éppen magnetofont készített magának. Az öreg Kacsorek nem jó 
szemmel nézte, hogy fia rövidzárlatokat, vasalókat és villany
mozdonyokat javítgat, félt, hogy a gyerekből is amolyan vállon 
veregetett Kacsorek bácsi lesz, amilyen ő volt. Jocójából minden
áron „úriembert”, vagyis hivatalnokot akart nevelni. Kacsorek 
Ignác egyébként naponta borotválkozott, Kossuth cigarettát szí
vott, és keresztcsíkos selyemnyakkendőt viselt csináltatott ruhá
jához; ebben - modern ember volt.

Jocó és Ferkó alapították a Sysitéri Klubot, amelynek még két 
törzstagja volt: Farkas Zoli, a zenész, más néven Nagy Pipa 
(mert sokat dohányzott) és a most érkező Fogarasi Béla, a szem
üveges Bagoly, akinek matematikai érdeklődésére Zia néni olyan 
leleményesen következtetett a szerelmeslevélből.

Jocó nem vett részt az elbukott levélírói vállalkozásban. A ne
gyedik, Vénuszhoz címzett s a tanárnő véleménye szerint is kissé 
merész, sőt ízléstelen levelet Bandi írta, Csobó Bandi. Magyará
zatul szolgáljon, hogy Csobó túl sokat sündörgött a futballöltözők 
tájékán, és ott nemcsak a labdakezelés művészete, hanem a nőkről 
való gondolkodás könnyelműbb szemlélete is ráragadt. A levélíró 
négyek - Ferkó, Béla, Bandi és Zoli - Donogán Paulit várták, 
hogy megbeszélésük szerint beszámoljon a levélakcióról, sőt eset
leg mindjárt a választ is elhozza.

A négy fiú meghitt pusmogása, harsány kacagása néhány héttel 
ezelőtt vonta magára Pauli figyelmét, aki maga is régi bandavezér
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volt. Az általános iskolában ő alapította annak idején a hírhedt 
Denevér Káeftét. Így nevezte el csoportját, mert az iskola egyik 
padláskiugrójában volt a titkos tanyájuk, ahová csak kötélen 
lehetett felmászni, mivel a lépcsőn járás - természetesen - nem 
jöhetett számításba. Sajnos, egyszer elfelejtették felhúzni a hág
csót, s ekkor gyanúba kerültek, hogy „járnak be” a tanáriba s 
„dolgozzák át” az osztályzatokat. A bandán kívüliek közül többen 
be is vallották, hogy Pauliék készpénzért vagy ajándékért vállalták 
ügyfeleik osztályzatainak „matematikai” feljavítását. A Denevér 
Káeftét akkor fel kellett oszlatni; a gimnáziumban Pauli szerette 
volna felújítani, persze komolyabb, középiskolás lányokhoz illő 
tartalommal. Sajnos, nem talált kellő számban megfelelő klub- 
társnőket. Barátnői egyik a másik után fordultak el tőle, Pali 
ugyanis megvetett mindenkit, aki a fiúk kedvéért rúzst, köröm
lakkot és szemöldökceruzát használ. Mindezek elveszik az időt 
attól, hogy valaki a dolgok lényegével foglalkozzék. Szerinte - a 
nők egyenjogúsításának korszakában - nem ilyesmikkel lehet 
a fiúkra hatni, hanem a férfias stílushoz kell alkalmazkodni. 
A fiúk azt a lányt kedvelik, akinek nem kell minden szóért udva
rolni, aki nem affektál, nem kényeskedik, hanem önként lemond 
úgynevezett nőies előjogairól. Pauli legalábbis nem udvarlót, ha
nem egyenrangú pajtásokat keres a fiúk között. Olyanokat, akik 
kárpótolják elcifrásodott barátnőiért.

A Sysitéri Klub tagjai - a négy törzsfőnök mellett voltak még 
vagy tizen - ilyenfajta fiúknak látszottak. Pali tehát elhatározta, 
hogy bekapcsolódik a Klub munkájába. Néhány értelmes oldal
pillantással és szemvillantással sikerült észrevétetnie magát Ludady 
Ferkóval, azután - nehogy valami félreértés legyen - két nappal 
ezelőtt, nem várva be, hogy a fiúk közeledjenek, estefelé, amikor 
már erősen sötétedett, ő lépett oda a padhoz. Csobót és Ludadyt 
különben ismerte, együtt jártak óvodába, bár a pimaszok azóta 
sem köszönnek. Mindenesetre tehát a tolakodás gyanúja nélkül 
odaléphetett, és nyíltan megkérdezte:
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- Srácok, lányokat nem vesztek fel a Klubba?
- Nem - felelte Jocó. - Nem szeretjük a nyafka egyedeket.
- Ismerek nem nyafka nőegyéneket - viszonozta Pali nyugodt 

hangon. - Olyanokat, akik bármely fiúval felveszik a versenyt.
- Persze, te vagy ez a tökéletes, mi? - szólt ajkát biggyesztve 

Csobó Bandi.
- Én hát - felelte Pali. - És van is konkrét javaslatom a klub

életet illetően. De olyan, hogy megvalósítása becsületére válik 
a Sysitéri Klubnak.

- Halljuk, halljuk! - kiáltotta gunyorosan Fogarasi Bagoly.
- Tudjátok mit, ne halljuk - szólt Jocó. Felállt, és lassú lépé

sekkel hazafelé indult. - Inkább vacakolok egy kicsit - női tár
saság elől Jocó mindig apró passzióihoz vonult vissza, nem félénk
ségből, hanem férfiúi öntudattal.

Pali nagy bátorsággal leült Jocó helyére.
- Elmondom, ha megígéritek, hogy hallgattok róla. Mert ha 

ti nem vállaljátok, megcsinálom másokkal.
Ez hatott. A fiúk parolát adtak a titoktartásra. Pali igyekezett 

jó keményen megszorítani a kezeket; lássák, hogy ő nem rózsás 
kacsójú dáma, ő nem ijed meg az erősebb nemtől.

A terve pedig az volt, hogy szervezzenek álarcos bandát, az 
általa kijelölendő lányokat egyenként rabolják el, kezüket-lábukat 
kössék össze, és fessék be hajukat pirosra. Egy volt osztálytárs- 
nője, aki a fodrászszakimában dolgozik, hajlandó a munkát szak
szerűen elvégezni. S van állítólag valamilyen zöld körömlakkja, 
amelyet hetekig nem lehet leszedni, még késsel sem. Mindezt 
természetesen szigorúan nevelő célzattal kell végrehajtani.

- De minek? - kérdezte száraz hangon Bagoly.
- Megszégyeníteni a szibarita vázakat, visszatéríteni őket az 

igazi nőiességhez - vágta ki Pali felvillanó szemmel.
- Ezzel? Marhaság!
- Majd egymás között megtanácskozzuk, aztán értesítünk el

határozásunkról - szólt végre nagyképűen Bandi. - S meglátom,
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mit tehetek az érdekedben - tette hozzá, s közben hátulról, a pad 
támlája felett átkarolta a lányt, és cuppanósan arcon csókolta.

- Légy szíves, ne táplálkozz belőlem — szólt Pali hűvösen és 
harag nélkül, de mérhetetlenül fölényesen. És enyhén mellbe 
ütötte a fiút.

Bandi, mivel könyöke váratlanul lecsúszott a támláról, elvesz
tette egyensúlyát, oldalt lebillent a padról, beverte állát a beton
oszlopba, ajka meghasadt s vérezni kezdett.

- Hűűű! - kiáltott fel.
- Mentők, elsősegély - gúnyolódott Pauli, de mindenesetre 

gyorsan felkelt. - Ha majd a beteg meggyógyul - mutatott vissza
fordított hüvelykujjal Bandira -, folytathatjuk a megbeszélést. 
Szia! - két ujjal szalutált.

És távozás közben mélyen a szemébe nézett - Ludady Fer- 
kónak.

Paulinak ugyanis nem kerülte el figyelmét, hogy a fiúk közül 
egyedül Ferkó nem tett ellenvetést az ő javaslatára, sőt észrevette, 
hogy a fiú állandóan rajta nyugtatja tekintetét. Pauli nem akarta 
egy férfinemű lény „hódoló érdeklődés”-ét megnyerni, azonban 
tisztában volt vele, hogy az ilyenfajta érdeklődést nagyon jól ki 
lehet használni, még ha nem is nagyon illik ez össze „lelki elkép- 
zelés”-eivel. Könyvekből tudta azt is, hogy a férfiakra mély hatást 
lehet gyakorolni azzal, ha „melegen” a szemükbe néznek. Bár 
ilyenkor tulajdonképpen csak a fantázia dolgozik, mert hiszen 
minden szem pontosan leírható elemekből, rétegekből és hártyák
ból áll, egyformán sejtekből, sőt lényegükben egyforma sejtekből, 
merő képzelődés tehát, hogy a szemek elmondanak valamit - 
gondolta Pauli, de azért izgalmasan mulatságosnak találta mind
ezt, és otthon a tükör közvetítésével több ízben váltott önmagával 
ilyen jelentős pillantást. Fejét kissé előredöntötte, s felfelé nézett 
zöldeskék - állítólag ábrándos - szemével; s jóllehet nyomban 
utána hangos hahotára fakadt, mégsem tagadhatta, hogy nagyon 
hatásos az ilyen nézés. És most, gyors búcsúzás közben - hirtelen

22



elhatározással - mélyen és melegen és hatásosan Ludady Ferenc 
szemébe nézett.

Aztán megfordult, és igyekezett gyorsan eltűnni. Bár háttal 
volt a Klub tagjainak, mégis látni vélte, mindegyre látta Ferkó 
kék szembogarát, amelynek szélén érdekes, az árvácskára emlé
keztető sárga lángocskák lobogtak.

Különös képzelődés...
Ez a regényes pillantás, ez a fiús lányhoz egyáltalában nem 

illő kacér cselekedet volt különben az egyetlen sikeres mozzanata 
Donogán Paula alkonyati fellépésének. A fiúk ugyanis - néhány 
kivétellel - éppen azon voltak most, hogy levedlik magukról a 
nőgyűlölés kígyóbőrét. Napok óta arról beszélgettek, hogy jó 
lenne állandó nőismerősökre szert tenni. No persze nem olyan 
célból, mint Farkas Zoli, aki köztudomás szerint esténként karon
fogva sétálgat Balla Rózsival a Fodor utca sötétebb szakaszain, 
s olykor csokoládét vesz szíve hölgyének. Nem, a Sysitéri Klub 
tagjai nem óhajtottak ilyen rabszolgák lenni. A nőt mint nyafka 
lényt lelkük mélyén továbbra is megvetették, de mégis szerettek 
volna olykor nőkkel, vagyis fiatal lányokkal - mit is? - együtt 
lenni, nyilvánosan szerepelni, elfogulatlanul beszélgetni, fölényes 
pillantásokat váltani, mindenkor úgy, hogy férfiúi fölényük a 
legcsekélyebb csorbát se szenvedje, sőt éppen hogy egyéni és klub
tekintélyük megnövekedjék. Donogán Pauli javaslatát a négy ifjú 
- mint éretlen és nevetséges, komolytalan és különben is mél
tatlan gondolatot - egyhangúlag elvetette; ezzel szemben Nagy 
Pipa (Farkas Zoltán) megjegyezte:

- Elég csinos lány ez a Pauli. Mindenesetre kapcsoljátok be.
- Csakugyan - sietett közbeszólni Ferkó.
- Bár nem nagyon törődik női mivoltával - folytatta Zoli.
Ezen a ponton megoszlottak a nézetek, pontosan kettő-kettő

arányban eldöntetlenül. Zoli és Bandi szerették, ha a nők „kí- 
csípik magukat” - Ferkó és Béla megvetették a kendőzés minden 
formáját, sőt Bagoly még ezt a kijelentést is megkockáztatta:
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- Egy plezur a nő térdén nekem sokkal rokonszenvesebb, sőt 
sokkal szebb, mint a ciklámen rúzs vagy a hupikék szemfesték.

- Az a legfontosabb, fiúk - vette vissza a szót Zoli hogy 
a nők bekapcsolása ne bontsa meg a Klub egységét. Mert a nőből 
nagy veszedelem is lehet ám!

Mély csend támadt e vészjósló mondatra. Farkas nem sokat 
beszélt, s ezért is mindig súlya volt annak, amit mondott. S ha 
nem volt jelen, akkor érezték csak igazán, milyen fontos lenne, 
hogy ott üljön közöttük, és okos szemét szeretettel a beszélőre 
függessze.

- Veszedelem?... Azt hiszed? - kérdezte Ferkó, kissé bor- 
zongva az ismeretlen, titokzatos dolgoktól. - Azt hiszed?

- Tudom - bólintott Zoltán. - Egy nő,.. elhintheti a viszály 
magvait, összeveszíthet bennünket egymással. Vagy pedig a... 
felületes dolgok felé sodorhat bennünket. Folyton táncolni akar, 
meg csak az operett érdekli... Márpedig, ismerjük be, fiúk, a 
Klub amúgy is hanyatlóban van.

Általános felzúdulás támadt.
- Hanyatlóban - ismételte meg Zoltán. - Hosszú ideje semmi 

komoly dolgot nem csinálunk, csak mókákat... mintha csupán 
az lenne a célunk, hogy a környék rémei legyünk. Lássátok be...

Mást talán megvertek vagy legalábbis megfenyegettek volna 
e komor, vádoló szavakért, de Zoltán szeméből annyi szerető 
szemrehányás, olyan mély klubhőség áradt, hogy a fiúk megdöb- 
benten hallgattak.

- Talán lehetne olyan nőket találni - vélte Ferkó -, akik 
segítenének a Klubot fellendíteni, felemelni.

- Ki tudhatja azt egy nőnél előre - bölcselkedett Zoltán. - 
Ez a Pauli például nevetséges javaslatai ellenére értelmes gyerek
nek látszik, de...

- Mégis veszedelmes lehet, ugye? - szólt közbe Fogarasi Béla, 
rekedt hangon, izgatottan előre hajolva. - Mielőtt felveszünk 
magunk közé egy nőt, ki kell nyomozni, hogy milyen.
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- Nem ér az semmit - legyintett Zoltán.
- Pedig kellemes lenne... ha lányok i s . . .  - folytatta Béla.
Ferkónak tetszett Pauli, de együttérzett a „véresen megsértett”

Csobó Bandival. Ezért így szólt:
- Egyébként nem tudom, hogy olyan kellemes nő-e. A modora 

mindenesetre... hm... erőszakos. Nem?
Csobó ugratást sejtett.
- Ó, ez semmi! - elvette ajkáról a kendőt. - Már nem is 

vérzik.
- Kis vadóc - jegyezte meg a szemüveges Béla hamiskásan.
Csobó olvasta „A házasélet fiziológiája” és „A szerelemtől a

házasságig” című népszerű szakmunkákat, és ismereteivel szeretett 
a gyakorlati szakember szerepében tetszelegni:

- Kérlek, egy vad nőt megszelídíteni... lélekidomárhoz méltó 
feladat. Izgalmas dolog. Feltéve, hogy ez a Donogán lány csak
ugyan vadóc. Mert sok a nők között az álvadóc. Az ilyenek csak 
tettetik az elszánt védekezést, de egy-kettőre behódolnak. Persze 
csak annak, aki ért a nőkhöz.

Ebbe a meddő, elméleti jellegű és Paulánk terveire éppen nem 
előnyös vitába váratlan fordulatot vitt Ludady Ferkó új javas
lata:

- Ellenben tudjátok mit? Ha Bandinak csakugyan nincs kifo
gása a hölgy ellen... - Bandi lovagias mozdulattal jelezte, hogy 
nincs -... nos, akkor próbáljuk őt felhasználni arra, hogy szerez
zen mind a hármunknak egy-egy barátnőt az osztályából.

- Te persze mindjárt őt választod - jegyezte meg gúnyosan 
Bandi. - Ne tagadd, öregem, láttam, nagyon szemeztetek. Engem 
ilyesmiben nem lehet átejteni.

Ferkó tagadta a szemezést, ellenben vállalta, hogy a Klub aján
latát közvetíti Donogán Paulinak.

Paulit az első pillanatban lesújtotta a fiúk indítványa. Hiszen 
ezek ideált keresnek, nem pedig lánypajtást. Használhatatlan 
alakok. Rajtuk van a „holdvilágnézés bambulási korszaka”. Elő-
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ször arra gondolt, hogy „gúnyos kacajjal” faképnél hagyja őket. 
De aztán más ötlete támadt. Mert - ahogyan most újra szem
ügyre vette a bandát - ez a Ferkó például igen jó alanynak 
látszott az ő céljaira. Majd kineveli ő ezeket, csak egyszer befo
gadják maguk közé. S elhatározta: azt javasolja a fiúknak, kezd
jenek levelezést egy-egy osztálytársával, tisztességes ismeretség 
céljából, ő majd viszi-hozza a leveleket, összeboronálja a barát
ságokat, s tanácsaival is rendelkezésükre áll a fiúknak.

- Hiszen ismertek; láthatjátok, hogy én józan és tárgyilagos 
vagyok.

Paulánk a legnyafogóbb lányokkal akarta összehozni a bandát, 
azokra hamar ráunnak, s ő egyedül marad a küzdőtéren. Ferkó 
habozás nélkül a kényeskedő Keve Mancit szemelte ki partne
réül, Fogarasinak Busa Csöpi tetszett „látásból”. Pauli csak kur
tán biccentett erre. „Jó, hadd hisztizzen neked” - gondolta. Nem 
bírta elképzelni, mit csinál majd egy ilyen pápaszemes bagoly, 
amikor Csöpi a cérnahangján fújni kezdi neki véget nem érő 
nótáit, hogy miért nem kapta meg egyebek között kémiából a 
jelest... Farkas Pipa merő lovagiasságból Balla Rózsinak kül
dött levelet. Nem akarta - úgymond -, hogy imádottja kimarad
jon azok közül, akiket osztálytársaik irigysége fog övezni, mert 
szerelmeslevelet kaptak titkos imádóiktól. Bandi a dundi Gama 
Borit választotta, akit egyedül csak ő látott Vénusznak. Meg
egyeztek, hogy először titkosan, névtelenül írnak. Mind a négy 
fiú nagyon féltette férfiúi önérzetét. Az első szerelmeslevél ugyanis 
- Bagoly megfogalmazása szerint - elutasító válasz esetén egy
értelmű a viszonzatlan esdekléssel. De Pauli fölényesen megnyug
tatta őket: ne féljenek, amíg ő tartja kézben az ügyet.

Ilyen előzmények után adták át tegnap a leveleket Donogán 
Paulinak, s a levélküldő négyek most várták a postást a válasszal.

- Engem ez az ügy nem érdekel - jelentette ki Jocó. - Megyek 
haza, vacakolni.

- Maradj még egy percig - kérlelte Fogarasi.
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- Finisben vagyok - magyarázta Jocó. - Még ma bemutatom 
nektek legújabb találmányomat.

- De ez nagyon fontos ügy - erősködött Béla. - Nem akarok 
róla az elnök távollétében beszélni.

- No, isten neki, halljuk - szólt Jocó, és visszatelepedett a 
padra.

Fogarasi Béla be akart számolni társainak Kurbély tanár úrral 
folytatott mai beszélgetéséről. Kurbély Vince ugyanis megkér
dezte tőle: igaz-e, hogy valamilyen titkos klub működik az 
osztályban?

- Igaz, Sysitéri Klub a neve, de nem titkos.
- És mit csináltok?
- H á t . . .  tulajdonképpen semmit. Összejövünk, beszélge

tünk...
- Miről?
- Erről-arról.
- Mi akkor a Klub célja?
Fogarasi rövid tűnődés után így felelt:
- Tulajdonképpen nem értem, tanár úr kérem. Semmi célja 

nincs, csak maga az egyesület. Csupa okos fiú jár oda, mindegyik 
ért valamihez, foglalkozik valamivel, komoly dologgal. De ha 
összejövünk, csak hülyéskedünk...

- Van ez így néha - legyintett a tanár. - Felnőttekkel is. 
Csupa okos ember, aztán ha társaságban összeülnek, mégis csak 
isznak, vagy trágár vicceket mesélnek. Vagy a kettőt együtt.

- A KISZ-ben nem így van - bökte ki büszkén a diák.
- Nem bizony! És látod, mégis az a gyanúm, hogy egyesek 

a ti Klubotok miatt maradnak távol a KISZ-től. Nem igaz?
Erre a kérdésre nem lehetett olyan egyszerűen válaszolni. 

Amikor 1957 őszén, az első osztályban szóba került a KISZ meg
alakítása, az osztály - még az ötvenhatos események hatása alatt - 
úgy határozott, hogy „várakozó álláspontra helyezkedik”. Egyedül
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Fogarasl lépett be rögtön. Eleinte többen sanda pillantásokat 
vetettek rá emiatt, de amikor Jocó bevette Bélát törzstagnak a 
Sysitéri Klubba, ez is megszűnt valahogy. Azóta már a fél osztály 
kérte felvételét a KISZ-be, de a sysitériek közül senki.

- Milyen KISZ-tag vagy te - szólt most szemrehányóan a 
tanár -, aki belenyugszol ebbe a helyzetbe? Mert az a látszat, 
hogy a semmittevő utcai klub miatt bojkottálja az osztály fele 
a KISZ-t.

Fogarasi gyorsan mentegetőzni kezdett:
- Nem ilyen egyszerű ez, tanár úr kérem. Prédikáltam én nekik 

eleget, de hiába. Mindjárt azt mondják, hogy irigylem Kacsorek 
Józsi elnökségét.

- Kacsorek hiú a Klub elnökségére? - kérdezte a tanár.
- Nem az a baj! - Fogarasi lehalkította hangját, és fontos

kodva folytatta: - Józsi jó fiú. De tetszik tudni, őt Ludady be
folyásolja.

- És Ludady miért nem akar belépni?
- Miért nem? Ördög tudja.
Ezzel a beszélgetésnek vége szakadt. A fiúkkal csak ennyit 

közölt:
- Kurbély tanár úr nem nézi jó szemmel a Klubot. Szólt. 

Miért nem léptek be a KISZ-be?
Ferkó összerezzent.
Fogarasi figyelmét ez nem kerülte el.
Ó, hogy szeretett volna Ferkó a KISZ-be járni! De apja ride

gen csak ennyit mondott: „Ha belépsz, már el is költözhetsz 
hazulról! Ide többet nem teszed be a lábadat! ”

Nem, az ő apját nem lehet meggyőzni, aggályait nem lehet 
eloszlatni. De erről beszélni a fiúknak vagy a tanároknak? Ez 
olyan lenne, mintha feljelentené az apját. Sietett tehát kijelenteni:

- Én nem lépek be. Nem kötelező... és... és elvégre... 
nem hagyom magamat ráncigálni. Én akkor megyek kirándulni, 
amikor én akarok, akkor megyek színházba, amikor én akarok..,
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- Ezt már sokszor hallottam tőled - jegyezte meg élesen 
 Fogarasi. - De ez csak kifogás. Miért nem mondod meg legalább

nekem az igazat?
- Milyen igazat? - kérdezte Ferkó, és elpirult szorongatott 

helyzetében.
- Tudod te jól! - kötözködött Béla. - Ha olyan nagy legény 

vagy, és azt teszed, ami neked tetszik, miért nem beszélsz 
őszintén?

- Nem értelek - hebegte a szorongatott fiú.
Jocó sietett Ferkó segítségére.
- Butaság - jelentette ki. - Mit izélsz vele? Ha itt megva

gyunk egymással, ott miért ne férnénk össze?
Fogarasi erre csak kérdéssel tudott válaszolni:
- Akkor miért nem léptek be?
- Azért, öregem, mert Ferkónak van igaza. Nem hagyjuk 

magunkat ráncigálni. Nem vagyunk már dedósok! Én is azt sze
retek csinálni, amit én akarok. Most például bezárom a vitát, 
és elmegyek vacakolni - ezzel Jocó megfordult, és hazafelé indult.

- Azért olyan sietős, mert jön a Donogán-lány? - kiáltott 
utána Fogarasi.

Csakugyan, a sarkon éppen felbukkant Pauli.

- Fiúk - szólt halkan, de szigorúan Csobó -, ne felejtsétek el, 
a nők előtt nem szabad hasra esni. Ha a csajok nem ugrálnak 
örömükben, amiért levéllel tiszteltük meg őket, máris dobva 
vannak. Pauli is legyen boldog, hogy a postásunk lehetett. Értitek?

Értették, de azért szorongva figyelték a lány közeledését.
Pauli is izgatott volt. Mit mondjon ezeknek a kamaszoknak? 

Vallja be nekik fiaskóját? Árulja el nekik, hogy néhány jámbor 
levélen lebukott? Mivel férfias jellemének teljes tudatában volt, 
nem sokáig lehetett vitás előtte, hogy a fiúknak kertelés nélkül 
be fogja vallani kudarcát. Írjanak újabb levelet - ezek az elkob
zottak amúgy is elég gyenge elmeszülemények voltak s most
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majd óvatosabban fog eljárni. Ha pedig a fiúk pimaszkodnak, 
a k k o r . . .  nos, akkor egy időre felfüggeszti a Sysitéri Klubbal 
kapcsolatos terveit.

A nehéz feladatra jól felkészült ember biztonságával, a majd
nem ellenséges óvakodásról mit sem sejtve, Pauli megtorpanás 
nélkül ment egyenesen a padhoz. A fiúk elterpeszkedve ültek, és 
nem mozdultak, ahogy Bandi elrendelte. Ferkó szívesen átadta 
volna a helyét, de hát a bajtársiasság...

Pauli megállt. Csend fogadta.
- Válasz? - kérdezte Béla, néhány másodperc múltán.
- Nincs - felelte a lány ugyanolyan kurtán.
Bandi nem nyitotta ki a száját, csak szemöldökének felvonásá

val jelezte, hogy magyarázatot követel.
Pauli, lelkiismeretétől szorongattatva, kínosabbnak érezte a 

helyzetet a valóságosnál. A fiúk úgy viselkedtek, mint akik fele
lősségre vonják, mintha máris tudnának mindent. Ez felháborító



volt. Pali gyorsan elhatározta, hogy csak azért se mondja meg 
az igazat ezeknek a nagyképű hólyagoknak.

- A levelek elvesztek - állította.
- El-vesz-tek!?! - ismételte meg fenyegetően Béla.
- El. Azaz... lehet, hogy még előkerülnek... Otthon...
- Talán a szüleid olvassák? - kérdezte kissé nyugtalanul és 

szemrehányóan Ferkó.
- Az én leveleimet nálunk otthon... nem olvassa el más - 

csattant fel Pauli önérzetesen.
- Lassabban - intette le Bandi.
- Csak bátorkodom megjegyezni - mondottá Zoltán, vissza

fojtva dühét -, hogy ezek a mi leveleink voltak.
- N e m  úgy értettem, hogy az enyémek - 

védekezett Pali, és zavarodottan elhallgatott.
Kínos csend következett. Végre Csobó 

Bandi törte meg. Kegyetlen ridegséggel kö
zölte:

- Nyilván nem véletlen, hogy tudtommal 
sehol a világon nem alkalmaznak nőt levél
hordónak.

A többi három fiú kajánul vigyorgott.
- A görögök - vette át a szót Ferkó - 

rabszolgák fejére íratták a levelet, nehogy 
elvesszen.

- A fejükre?
- Piros festékkel? Vagy zöld körömlakkal?
Mind a négy fiú hangosan hahotázott.
Ez a társalgás kegyetlen vesszőfutás volt

Paulinak. Rosszul sült el a meggondolatlan 
hazugság. S el kellett ismernie, hogy sokkal 
gyengébb a fiúknál. Most mit tehet? Konokul 
hallgatott. Ebben a pillanatban jobban utálta 
a szemtelen fiúkat, mint hűtlen, cicomás



barátnőit. Legjobb lenne azt mondani: „Fütyülök rátok” - és 
örökre eltűnni a térről.

- Ejha! Jobbra csodálkozz! - vezényelte most Csobó Bandi.
A négy fiú tekintete hirtelen a megadott irányba vágódott. 

Pauli követte szemüket. Keve Manci közeledett. Most fordult ki 
a bekötő utcából, hetykén dobálta formás lábait, ide-oda riszálta 
derekát. Kápráztatóan elegáns volt. Modern szabású jersey kis
kosztümöt viselt, különleges sapkát. És tűsarkú cipőben tipegett.

A fiúk nem először látták, de eddig vigyáztak, hogy ne vegyék 
észre. Mert ez mindjárt beképzelne magának valamit! Most azon
ban elismerő cicegések között mereven bámulták mind a négyen, 
hogy éreztessék Paulival személyének jelentéktelenségét.

Keve Manci nyomban észrevette, hogy nézik, sőt csodálják, 
s hogy a kedvező helyzetet kihasználja, egyenesen a csoport felé 
tartott. Rég szeretett volna már megismerkedni egy-két sysitéri 
kamasszal - elvégre miért csak Balla Rózsinak legyen valóságos 
udvarlója? Most kitűnő az alkalom, hiszen ott áll Donogán, majd 
azt mondja, hogy vele akar beszélni, és közben bemutattatja ma
gának a bandát. Akkor már sima az eset. Nem vitás, hogy ő 
jobban fog tetszeni nekik, mint ez a hullaarcú, csámpás sarkú, 
reszelős kezű Donogán.

Kéznél voltak neki ezek a becsmérlő jelzők, mert egész dél
előtt Paulit szapulták Lándori Margittal. Lándori ugyanis nem 
készült magyarból, a múlt órán felelt, ma biztosan csak a daktilus 
kedvéért hívta ki Zia néni. Más körülmények között legalább 
hármassal megúszta volna, ha a tanárnő nincs ma történetesen 
olyan paprikás kedvében. De Pauli feldühítette a hülye leveleivel, 
s ennek ő adta meg az árát, ő, Lándori Margit. Mert Donogán 
mindig különcködik, kitalál valamit, hogy hősködjék, aztán más 
kapja helyette az egyest. Keve Manci, bár jó tanuló volt, meg
értette barátnője keservét. Az is szégyen - tette hozzá hogy egy 
ilyen nagy lány, ha lebukik, nem tud valami értelmes kifogást 
mondani a levelekre, hanem csak összevissza halandzsázik. Ki
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tudja, mi az igazság a levelek ügyében? De nem is érdekli őt, ki 
is ment rögtön a tanteremből, ő, Keve Manci, annyi szerelmes
levelet kaphatna, amennyit csak a k a r ! . . .

Pauli kivételesen örült Minca-Manci megjelenésének, mint 
felmentő seregnek. S - önmagát legyőzve - kedvesen ezzel 
fogadta:

- Hű, de kicsípted magad!
De célt tévesztett. Manci sértően gyerekesnek találta a „ki

csípni” szót az ő felnőtt eleganciájára, gúnyolódásnak a dicséretet, 
s rögtön valami kellemetlent kellett mondania.

- Mi az, Palcsi? - kérdezte. - Ez a négy fiatalember írta 
netán a négy levelet?

Pauli könyörögve hunyorintott Mancinak, hogy hallgasson erről, 
de már későn. A pápaszemes lecsapott a fecsegőre:

- Hogyan? Pardon, miféle levél?
A fiúk csodálkozó és megdöbbent arcáról Manci rögtön kita

lálta, hogy véletlenül telibe talált, ha még nem is tudta, hogy 
minek. S mert egyszerre az érdeklődés középpontjában tudta 
magát, úgy vélte, hogy mielőtt kikészíti Paulit, megengedhet ma
gának egy kis vakmerőséget.

- Magát én nem ismerem - fordult a pápaszemeshez, aki két 
fejjel látszott alacsonyabbnak nála.

- Pardon - állt fel a fiú. - Fogarasi Béla.
A többiek ülve mutatkoztak be. csak éppen megemelkedtek 

egy kicsikét. Nem követték el ugyanazt a vigyázatlanságot, mint 
Béla, Manci ugyanis villámgyorsan letelepedett Fogarasi üres 
helyére. Bandi ráröhögött Bagolyra:

- Komámasszony, hol az olló?
Béla elfordult, mintha semmi köze se volna a dologhoz.
Paulit bosszantotta, hogy ő csak áll. mint a vádlott, de most 

nem mert kötekedni Mancival.
 - Manci barátnőm - szólt bájos mosollyal - a legszebb lány 

az osztályban. A tavalyi évzáró bálon ő nyerte a szépségversenyt.
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Magatok is láthatjátok, hogy joggal... És az eleganciája! Tyű! 
Még az osztályfőnöknőnk is megjegyezte egyszer, hogy Manci úgy 
öltözködik, mint egy operettszínésznő.

Zia néni ugyan a dicséret leghalványabb szándéka nélkül tette 
ezt a megállapítást, ezt azonban itt most el lehetett hallgatni. 
Manci lépre is ment, felöltötte legédesebb mosolyát, és előrenyúj- 
totta jobb lábát:

- Ezt a csukát nézzétek meg. Most jött Amerikából.
A fiúk Manci fess bokáját nézték. Női cipő nem érdekelte 

őket; hogyan is lehet csukának nevezni az ilyen incifinci bőrtákol
mányt, amelynek se oldala, se sarka? Az igazi csuka bagariából 
készül, dupla talpán túraszegek vagy stoplik ékeskednek. Sötét
barna bőrhöz világosisárga, széles fűző - az igen!

- A levelekről beszéljünk - szólt Béla könyörtelenül.
Manci már nem haragudott Paulira, mindent megbocsátott neki. 

Biztatóan rámosolygott. „Ne félj tőlem, jó tettért jót várj. ” És 
így szólt:

- A levelek? Csak tréfáltam. Maguknak semmi közük a Pali 
leveleihez. Mert képzeljék, csuda nagy démon ám ez a Pali, egy 
napon négy mandrótól kapott szerelmes levelet.

- Ő egymaga? - hördült fel Bandi, úgy is, mint mandró.
- Négyet, egymaga - ismételte meg Manci. - Bár lehet, hogy 

többet is, de négy levelet vett el tőle az osztályfőnök. Még fel is 
olvasott belőlük. Az egyiket valami hülye matematikus írta, a 
másikban kotta is volt, a harmadik valami Ányos-versből idé
zett... Persze, akadnak ilyenkor, akik készségesen röhögnek az 
osztályfőnök viccein, én azonban fel voltam háborodva...

Manci beszélt, csacsogott, beleszédülve annak a gyönyörébe, 
hogy mindenki őt hallgatja. Nem vette észre, hogy a mandrók, 
különösen pedig a hülye matematikus egyre dühösebbek lesznek, 
hogy Pauli már fehérre sápadt. Ö érezte a fiúk gondolatait: „Hát 
ezért csaltad ki tőlünk a leveleket? Ezért mondtad, hogy a te 
leveleid? Hogy négy titkos imádóval tetszelegjél az osztály előtt? ”
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Ferkó már le is szögezte magában, hogy nőkkel nem szabad kez
deni. Előrehajolt, és Manci profilját tanulmányozta. Vajon ő is 
ugyanilyen álnok?

Bandi felkelt, és két kezét nadrágzsebébe süllyesztve, fenye
getően Pauli elé állt.

- Szóval ezért ugrattál be minket a levélírásba?
Manci észrevette, hogy már senki sem figyel rá és elhallgatott. 

Pauli sápadt arca hirtelen tűzvörösre gyulladt.
- Idehallgassatok - szólalt meg tompa hangon. - Naigy hibát 

követtem el. Az előbb nem mondtam iga... nem fejeztem ki 
magamat világosan. De szándékosan tettem. Hiba volt, bevallom. 
A levelek elveszték, mert... mert Zia néni elvette őket tőlem.

- S te azt mondtad, hogy mi neked írtuk a leveleket?
- Rólatok nem volt szó. De azt csakugyan mondtam, hogy 

mind a négy levelet nékem írták. Nem adhattam ki a címzette
ket! Hiszen ők nem is sejtettek a dologról, tehát ártatlanul bűn
hődtek volna! Értitek? Ha bevallom, hogy én csak postás vol
tam, akkor ki kell adnom a levélküldők nevét, nem mondhatom, 
hogy nem ismerem a feladókat. Különben is az én ötletem volt az 
egész levélírás, egyedül nekem kellett a felelősséget vállalnom. 
Tehát nem dicsekvésből vállaltam a szerepet, a négy levelet, és 
nem is éppen dicséretet kaptam érte. Sőt, anyámat is be kellett 
küldenem az osztályfőnökhöz. Lebuktam, bűnhődöm. De nem 
akarom, hogy a becsületemen folt essék. És különösképpen nem 
akarom elveszíteni a ti becsüléseteket... Egyébként, ha akarjá
tok, és ha megbíztok bennem, ha hisztek nekem... írjatok új le
veleket. Majd jobban vigyázok. A címzetteknek egyébként meg
mondtam az elkobzás után, hogy ez vagy az a levél nekik szólt.

Pauli töredelmes vallomása és előadásának drámaisága mély 
hatást tett a fiúkra. Jólesett nekik, hogy Pauli ilyen nagyra tartja 
az ő becsülésüket. S milyen különös, hogy talán mindörökké hall
gatott volna hőstettéről, ha Manci nem kotnyeleskedik itt. Mi
csoda szerénység!
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Manci nyomban észrevette, hogy Pauli került az érdeklődés kö
zéppontjába. Hogy magára terelje a figyelmet, elővette műanyag 
tasakjából a rúzst és a tükröt, s munkába vette a száját. De éppen 
az ellenkező hatást érte el vele. Még Zoltán is elfordította a fejét 
tőle. Ez a perc nem volt alkalmas szájfestésre.

Ferkó zavarodottan forgatta fejét. Bánta, hogy az előbb csak 
egy percig is elébe helyezte Mancit Paulinak. S aztán riadtan meg
kérdezte:

- És... és közölted a címzettekkel a feladó nevét is? - hangja 
rekedt volt az izgalomtól.

- Nem, nem közöltem, hiszen a titkosság mellett határoztunk 
- jelentette ki Pauli. (Milyen korrekt ez a lány, akár egy fiú! ) - 
De ha kívánod, kérlek, én megmondhatom... — vállat vont. Eb
ben az emelkedett pillanatban, fájó szívvel, de megmondta volna 
Keve Mincának, hogy ő a Ferkó „címzettje”.

- Nem, nem - szabadkozott a fiú és fellélegzett. Hiszen így 
akkor még nem kötötte le magát Manci mellett!

Bandi váratlanul felállt, és Pauli elé lépett:
- Kedves Pauli - szólt ünnepélyesen. - Én nem vagyok a sza

vak embere, hát csak annyit mondok, hogy ez... férfias maga
tartás volt. Meg az egész viselkedésed. Igen. És elégtételül... 
(mert hiszen tudjuk mi, hogy mi a lovagiasság) bármikor szívesen 
látunk itt a Klubban.

- Mint tagot? - ragyogott fel Pauli szeme.
- Ha akarod - állt fel Ferkó, és ő is hatalmasan kezet rázott 

a lánnyal. Manci az ilyen férfias üdvözléstől darabokra esett 
volna. - Deee... - jutott eszébe Ferkónak — természetesen Jo- 
cónak, az elnöknek hozzá kell még járulnia.

- Foglalj helyet itt közöttünk - mondta Béla, még mindig 
állva.

- Szervusz, te Pál! - mondotta Zoltán, kezet nyújtva.
Pauli elfordult, mert ettől a kitüntetéstől könnyes lett a szeme. 

Bosszantó, hogy éppen akkor, amikor fiúnéven szólítják.
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Pauli és Béla is leült, s ettől egyszerre szűk lett a hely a padon. 
Bandi rászólt Mancira:

- Húzd össze magad!
- Húzza össze maga - felelte Manci.
- Jön Jocó! - Zoltán hangja olyan harsányan rikkant, mint 

egy tábornoknak kijáró kürtjel.

N É H Á N Y  K I S Z Á M Í T H A T A T L A N  K Ö V E T K E Z M É N Y Ű  

P O F O N

Kacsorek Jocó egyelőre nem közeledett a klubpadhoz, hanem a 
tér jobb oldalán ásító egyetlen üres telket tanulmányozta. Kezé
vel szemét ernyőzve lépegetett egyszer jobbra, másszor balra. Köz
ben megmegállt.

- Mi az, Jocó? - kiáltott oda Ferkó.
A nagy mechanikus nem hallotta meg. Elmerülten azt mére

gette, hogy a ferdén nyugat felé hanyatló nap mikor fog előbuk
kanni a tűzfal mögül azon az egyetlen térszakaszon, ahol nem ta
karja el ház az égbolt nyugati alját.

- Nem hall, nem felel, akár latin órán - csóválta fejét Ferkó.
- Csak már bevezetnék a politechnikai oktatást - sóhajtotta  

Béla. - Jocónak egyszeriben felvirradna.
Kacsorek József elnök befejezte szögmérő tanulmányait, és oda

ballagott a padhoz. Szálfa termetén hanyagul lötyögött az új, de 
már műhelypecsétes, ámbár még így is elegáns kétsoros szürke 
ruha. Jocó a lányokat figyelmére sem méltatta. Nagy tekercs szi
getelőszalagot húzott elő a zsebéből, és lepöckölte róla a ráragadt 
kenyérmorzsákat. Közben halkan beszélt:

- Mindjárt meglátjátok. Ez lesz az igazi!
Ferkó odasúgta Paulinak:
- Kérlek, felejtsd el, hogy Mancinak írtam a levelet. Hiszen 

nem is volt igazi, csak vicc volt, minek tudjon róla?
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- Azért vetted át a mondatokat Ányos Páltól?
- Azért.
Pauli kétszeresen megkönnyebbült. Hiszen így Zia néni plá

giumvádja is alaptalan.
- Örülök neki... - szólt halkan.
- Örülnék neki - fordult feléjük rendreutasítóan Kacsorek el

nök ha te is idefigyelnél, Ferkó. Különben... ha nem érdekel 
benneteket, nem is magyarázok tovább. Majd mindjárt meglát
játok, mit alkotott öregapátok. Aztán próbáljátok kitalálni, ho
gyan működik. Egyébként... - úgy tett, mintha csak most venné 
észre a két lányt - ha már lánynak születtetek, adjatok egy ollót.

- Én nem hordok magamnál - mentegetőzött Pauli.
- Tessék - szólt diadalmasan Manci, és felrántva tasakjá- 

nak villámzárát, előkotort egy körömollót.
- Öhö - szólt Jocó. Lehúzott egy darabot a tekercsről, és 

nyírni kezdte a kis ollóval. De a manikűrszerszám beleragadt a 
szalagba.

- Mit csinál vele? Tönkreteszi - kiáltott fel Manci sértődöt
ten. - Aztán én a kezemet ápoljam vele!

Jocó, mintha nem is hallaná, tovább nyiszálta a ragacsos anyagot.
- Adja vissza - ugrott fel Manci, és megfogta Jocó karját.
- No - szólt Jocó, és egyetlen mozdulattal lerázta magáról a 

lányt.
Manci közben véletlenül rátenyerelt a szalagra, majd odakapott 

a tulajdon arcához. A fekete kulimászos micsoda az orrára ra
gadt. Harsány nevetés tört ki. A lány letépte magáról a szigetelőt, 
de ekkor meg ujjai közé tekeredett, orrán és orra alatt pedig fe
kete pacnik maradtak.

- Vegyék le! Hagyjon békén! Menjen innen! - kiabált Manci 
összevissza, kétségbeesetten hadonászva és kapálózva.

A fiúk körülállták és nevették. Manci azt hitte, hogy mind bán
tani akarják. Visítani kezdett:

- Segítség! Segítség!
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A hinta felől Kéve Gabi, Manci öccse szaladt oda. Kemény, 
hatodikos ifjú. Azt hitte, hogy nénjét szorongatják: nekirohant a 
banda legerősebb tagjának, Jocónak, és sípcsonton rúgta. Jocó 
vasmarokkal lefogta a gyereket, Manci pedig sivalkodva elszaladt 
a Böszörményi út felé. Az elnök félig lerántotta a zakót a kölyök- 
ről, és úgy húzta rá a két karjára, hogy most már fél kézzel is ke
ményen lefoghatta.

- Eressz el! Eressz el! - kiabálta a srác.
- Mit akarsz itt?
- Megvédem a nővéremet!
Jocó nevetett.
- Idehallgass, öcsi! A sípcsontomért nem bántalak. Annak a te 

rúgásod semmi. De a kedves nővéred pimaszkodott velünk, s mi
vel őt állítólag nem illik megrakni, helyette te kapsz két pofont. 
Add át neki üdvözletünket..

Két középerősre méretezett nyaklevest adott Keve Gabinak. 
A gyerek arca elé emelte két könyökét, de miután több ütés nem 
jött, és a zakóját is eleresztették, csak nyelvet öltött ellenfelére, 
aztán nővére után iramodott.

- Derék kis kölyök - ismerte el Jocó. - Kár, hogy a nők vé
delmére adta a fejét. No, fiúk, hozom a készüléket.

Erre olyan izgalom támadt a Klubban, hogy az egész Manci- 
ügy azon nyomban feledésbe merült. Az elnök eltűnt, majd né
hány perc múlva az üres telek kerítésének egyik oszlopa mögül 
bukkant fel. Lekuporodott, felágaskodott, drótokat húzott maga 
után, szeget vert be, csavarozott, tekercselt. A fiúk áhítattal fi
gyelték.

De Fogarasi suttogva megkérdezte Paulitól:
- Honnan tudta ez, hogy matematikus írta a levelet?
- A tanárnő megjegyezte, hogy... olyan precíz a levél, mint 

egy matematikusé.
- Ugye? - húzta ki mellét a fiú. Büszke volt matematikus mi

voltára, és örökre szívébe fogadta ezt a kedves Paulit.
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Jocó átlépett az alacsony kerítésen, és közeledett a csoporthoz. 
Zsebéből apró, kerek tükröt húzott elő, megtörülte, játékosan 
megforgatta, szóval izgatta a kedélyeket, mint bűvész a nagy mu
tatvány előtt. Végül belenézett a tükörbe, belefogta a napot, 
amely éppen előbukkant a tűzfal felső része mögül, s a fényt a 
kerítés egyik oszlopára vetítette.

Megtáncoltatta a fényes pontot.
- Minden kész - jelentette ki csendesen.
Mi lesz ebből? Bizonytalanság, majdnem csalódottság lett úrrá 

a fiúkon. Mit lehet csinálni ilyen közönséges kis tükörrel?
- No, én megyek - szólt váratlanul a 

nagy csendben Pauli. - Szerbusztok - el
indult a Németvölgyi út felé.

- Most mész el? - mondotta Ferkó. - 
Hová rohansz most egyszerre?

- Manci mamája jön - súgta Pauli.
A másik irányból Kevéné közeledett,

elég sebesen, már amennyire a gömbölyű 
idomokat hordó vékony lábaktól telt. 
Mérges arca nem sok jót ígért azoknak, 
akik két gyermekét sértegették, bántal
mazták az előbb.

- Félsz? - kérdezte Zoli.
- Maradok - válaszolta Pauli. Hiszen 

ha Jocó által is elismert, valóságos tagja 
akar lenni a Sysitéri Klubnak, akkor nem 
szaladhat el csak úgy.

Kevéné a napfénypontos oszlop előtt 
balra fordult, hogy a kocsiúton átvágjon 
a klubpad, illetve a fiúk felé. De ebben 
a pillanatban Jocó tükre szeme közé vil
lantotta a nap fényét. Kevéné megtorpant, 
arca elé kapta a kezét.



- Pardon - szólt oda a nagy mechanikus huncut arccal, és el
fordította a „reflektort” a megriadt nő arcáról.

Kevéné kiáltásra nyitotta fel száját, de torkán akadt a szó. 
A háta mögött elbődült egy autótülök. Az asszony ijedten oldalt 
ugrott és hátrafordult. Rögtön látta, hogy a bekerített és gazzal 
felvert telek felől nem jöhet autó. Visszafordult, de akkor a duda 
a másik fülébe trombitált bele. Megint szökkent egyet, mint aki 
már a lökhárító ütését érzi, megint hátranézett. A kürt újra meg
szólalt, pedig most már világos volt, hogy sehol sem közelít autó.

A fiúk dőltek a nevetéstől, hasukat fogták, térdüket csapkod
ták, és torkuk szakadtából hahotáztak.

- Szemtelen fickók - jutott végre hangjához Kevéné. - Mit 
röhögnek?

A duda újra megszólalt, az asszony összerezzent, és megint ol
dalt ugrott.

- Majd adok én maguknak pimaszkodni, pofozkodni! - riká
csolta a járdáról, mert a kocsiútra nem mert lelépni. - Csak jöj
jön haza a férjem...

Több szavát nem lehetett érteni, mert a tülök most már folya
matosan bőgött. Kevéné feladta a harcot, oldalt fordult, és sietve 
elpipiskedett. Mit is kezdhet ezekkel a nagyra nőtt, neveletlen ka
maszokkal? A férjére nem számíthat. Az csak mosolyog, ha arról 
beszél neki, hogy a fiúk már megint tűrhetetlen zajt csaptak a té
ren. „Hát hol éljék ki a fiatalságukat? ” - kérdi. Persze, könnyű 
neki, mindig késő este jön haza, amikor már csönd van a téren, 
sőt Gabika is alszik, miután előbb neki nyafogott fél óra hosszat, 
hogy látni akarja a papát meg az autóját.

A téren a fiúk a nevetéstől merev arcukat nyomogatták.
- Én egy hétre kiröhögtem magamat - fuldokolt Bandi.
- Csak azt nem értem - jegyezte meg Ferkó -, hogy honnan 

jött az a váratlan dudálás, mindig a legjobb pillanatban.
- Ez az. Hogy véletlenül mindig éppen a legjobbkor szólalt 

meg - toldotta hozzá Zoltán.
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- Ó, te muzsikus! - Jocó nevetve hátba vágta Zolit. - Vélet
lenül! Jegyezd meg, komám, semmi sem történik véletlenül ezen 
a világon! Én dudáltam.

- Csak nem akarod azt mondani...
- De bizony! Ezzel a tükörrel dudáltam, ni!
- Ne bomolj! Tükörrel dudálni?
- Azzal.
- Akkor mutasd, hogyan!
Sajnos, a nagysikerű bemutatót nem lehetett megismételni, 

mert Kevéné után a nap is eltűnt a házak között. De a bűvész 
enélkül is tudott bizonyítani. Az egyik kerítésoszlop tetején ko
pott fényképészeti megvilágításmérő lapult, nyílásával feléjük for
dítva s mögötte valami hangszóróféle. Valahányszor beletalált 
Jocó a tükrözött fénysugárral a szeléncellába, a kilendült mutató 
bekapcsolta a mellette elvezetett áramkört, az pedig megszólalta
tott egy membrános hangkürtöt. A kiváló mechanikus diadal
mas arccal, lépésről lépésre végigvezette bámulóit a készülékek 
és vezetékek szövevénye mentén, egészen a Kacsorek-lakás ab
lakáig.

- Egyszerű, mint a pofon - mondotta végül, a nagy emberek 
nem mindig őszinte szerénységével.

- Neked egyszerű - szólt Csobó Bandi, mély tisztelettel. - De 
én? - legyintett.

- Kár, hogy a papa nem látta az esetet. Mindig azt mondja, 
hogy nincs semmi haszon az én fusizásomból.

Zoli megnézte az óráját:
- Hű, a nemjóját, de késő van! Elkésem az óráról. Jocó, hozd 

ki a feleségemet.
Kacsorek eltűnt a lakásban, majd visszatért a zöld posztóru- 

hába öltöztetett csellóval. Farkas Zoltán ölelő mozdulattal szorí
totta oldalához elmaradhatatlan hangszerét. Ferkó adta, Jocó 
népszerűsítette a kisbőgő hitvesi jellegű becézőnevét. A csellista 
elvonult, a többiek is szedelőzködtek.
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- Kész vagy a leckékkel? - kérdezte Ferkó Jocótól.
- Jó, hogy szólsz. A latinba bele se szagoltam. Nem találom a 

szótáramat.
- Biztosan megint beépítetted a dinamóba...
- Nem építettem be, csak alátettem. A papír jó szigetelő.
Ferkó nevetett.
- Én elkísérem Paulit, te addig szereld le a készülékeidet.
Örült, hogy senki sem tett megjegyzést, de amikor elindult a

lány bal oldalán, úgy érezte, hogy több gyanakvó szempár is sze- 
geződik a hátára.

- Szerencse, hogy ilyen simán ment a... felvételed - kezdte 
a beszélgetést. - Majd latinozás közben beszélek Jocóval az ér
dekedben.

- Elég rosszul állt az ügyem - mosolygott a lány. - Végered
ményben ennek a buta Mancinak köszönhetek mindent. Ha ő 
nem fecseg...

- Az igazság mindig győz.
- És kimenti az embert a tulajdon hazugságából is...
- Bölcs mondás - mosolygott rá a fiú a lányra.
Pauli riadtan elkapta a tekintetét. Félt, hogy erre az elisme

résre bók következik, a bókból meg udvarlás lesz. Tetszett neki 
a fiú, olyan jó lenne pajtásnak, de valami ízetlen széptevés mind
járt mindent elrontana közöttük.

- Jó pofa ez a Jocó - menekült gyorsan más témához.
- Az. Mit szólsz ehhez a kolosszális készülékhez? Kár, hogy a 

tanári kar egyáltalában nem méltányolja Jöcó képességeit.
- Ti annál jobban.
- Igen. De ne félj tőle, derék fiú. Megszerzen a beleegyezé

sét. Én vagyok az alelnök, rám hallgat. És akkor... most jut 
eszembe... vasárnap eljöhetnél velünk biciklizni. Visegrádra me
gyünk. Egész napra is elengednek a szüleid?

- El. Én oda mehetek, ahová akarok.
- Jó neked. Este is?
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- Akkor is.
- Hogy sikerült ezt elérned?
- Nem is tudom. Magától így lett... Hogy miért? Talán... 

Egyszer véletlenül kihallgattam a szüleimet, amikor rólam beszél
tek. Azt mondta apukám: „Nyugodtan elengedheted egyedül is 
akárhova. Soha nem fog visszaélni a bizalmunkkal. Egy lányra, 
én mondom neked, senki más nem tud vigyázni, csak saját maga. ”

Ferkó sóhajtott, csak nagy sokára felelt:
- Az én apám még azt se nézi jó szemmel, hogy a Sysitérre 

járok. Képzeld, ilyen helyzetben alelnöknek lenni... Apám min
dig azt mondja, hogy a mai világban nagyon meg kell nézni, kik
kel érintkezünk.

Mit lehetett erre mondani? Szerencsére éppen megérkeztek 
Donogánék kapuja elé a Galántai utcába. A lány kezet nyújtott.

- Viszlát — befordult a rácsos kapun.
Ferkó szeretett volna utána nézni. Elképzelte, milyen ruganyo

san szökell végig a betonkockákon. Könnyű Paulinak... Neki 
mindent szabad, ő se élne vissza vele, ha ugyanilyen szabadsá
got kapna. Jocót sem korlátozzák a feltalálásban. Farkas Zoli 
annyit muzsikál, amennyit csak akar. Jobb kezével Rózsiba karol 
a sötét Fodor utcán, bal kezével a „feleségét” szorítja magához. 
Bélának és Bandinak is mindent lehet... ő, csak ő él úgy még 
mindig, mint egy kisdiák. Oda nem mehetsz el, Ferkó; ilyen 
könyvet ne olvass, Ferkó, ez nem neked való; azoknak ne kö
szönj kezétcsókolomot, Ferkó; minek folyton moziba járni, 
Ferkó...

F E L T Ű N I K  E G Y  G Y A N O S  I D E G E N

A latinnal gyorsan végeztek. Jocó feje jól fogott, ha figyelt. De 
Ferkó tudta: barátja akkor is elcsúszhatik, ha hibátlanul lefor
dítja holnap azt a tizenöt sort a Fabiusok hősi haláláról szóló 
Ovidius-versből, mert Kurbély tanár úr esetleg ragoztat is vele.
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Jocó ugyanis nem volt hajlandó deklinációt, konjugációt tanulni. 
Az általánost jeles eredménnyel végezte, s a gimnáziumban is jól 
indult. Hogyan is süllyedt ilyen mélyre?

Talán a népszerűség ártott meg neki! Mert „nagy mechanikus” 
néven tisztelik, ezért érzi méltóságán alulinak, hogy latint meg ef
féléket biflázzon. Pedig Jocó nemcsak szerelni tud, bámulatosan 
érti a fizika elméletét is. Atomerő, űrrakéta, a legmodernebb ta
lálmányok minden csínja-bínja a kisujjában van. A televíziót csak 
az ő magyarázatából értette meg végre Ferkó. Amikor az Orbán 
téren felfakadt egy forrás, Jocó - akár egy kész mérnök - pontos 
játéktervet készített, hogyan lehetne ott miniatűr völgyzárat és 
vízierőművet létesíteni. Elképesztő, milyen sokat tanult a turbi
nákról, az elektromosság vezetésének bonyolult problémáiról. Az 
integrálszámítással is foglalkozott, és egyszer belekezdett a har
madfokú egyenlet megoldásába. Ferkó szerint Jocó többet tudott 
a számtan-fizika tárgykörből, mint tanáruk, Filatorisz Rezső, de 
ezt rajta kívül senki se látja, mert más előtt „nem jön ki”. Alig
hanem az volt a baj, hogy a fiúkat a trükkös csodamasinák na
gyon érdekelték. A hiú Jocó ezért egyre inkább a saját találmá- 
nyú készülékek gyártására adta a fejét, s így jutott el az olyan 
fantasztikus gépezetig, amilyen a tükörrel megszólaltatott duda 
volt.

- Gyerekes dolog ez - mondta neki Ferkó, meggyőződése el
lenére, csupa jóindulatból.

- Egyáltalában nem! - felelte Jocó. - A XVIII. század óra- 
rugós masinái, ugráló lovacskái, hegedülő bábui is játékok vol
tak, de belőlük fejlődtek a mai tökéletes szerszámgépek!

Jocó most egyébként magnetofont szerel magának, s közben 
már arról ábrándozik, hogy távirányításos játékautóval lepi meg 
tisztelőit, a tér kicsinyjét-nagyját. Mindent ért az elméletből is, 
de ha Filatorisz tanár úr elkezdi „forgatni” az anyagból, pontat
lan kifejezéseket használ, a végén boldog, ha egy hármassal meg
ússza.
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A technikai játékok miatt züllött le a Sysitéri Klub is közönsé
ges kupaktanáccsá. Milyen remek irodalmi vitákat folytattak még 
tavaly is! Meghívták ankétra a közelben lakó Németh Imrét, hogy 
beszéljen nekik az „Őserdők mélyén”-ről. Akkoriban Afrika-láz 
uralkodott a téren. Később, a Verne-korszakban eljátszották „A 
tizenötéves kapitány”-t, majd amikor az északi-sarki könyveket 
falták, az egész környéket „áttérképezték”. A Sysiteret például 
akkor még Barents-tenger néven ismerték, a jegeskocsi volt az 
úszó sarki állomás, s a Makkhetes vendéglő, amelynél a jeges- 
kocsis mindig hosszú időt töltött, a Cseljuszkin-fok büszke nevét 
viselte, bár nem mindig volt ott sem jég.

Ezek kedves, bár gyermekes emlékek. Lassan feledésbe merül
tek, s most órák hosszat arról folyik a vita, hogy Lantos berúgta 
volna-e a gólt, ha Tichy helyett ő kapja a labdát. Ferkó az idén 
újjászervezte a Klubot, és komoly irodalmi vitakört akart létesí
teni, de azzal, hogy Jocót választották elnökké, eleve az irodalom 
ellen döntöttek. Most semmivel sem foglalkoznak rendszeresen. 
Ferkónak csak azt sikerült elérnie, hogy „utazó csoportot” létesí
tettek. Most például társasutazást tesznek Spanyolországban, 
vagyis a túra résztvevői, spanyol „anyagot” kutatnak fel, s a jövő 
héten sorra beszámolnak élményeikről, azaz olvasmányaikról. Va
jon hogy fog ez sikerülni?

Hazafelé bandukolva ilyen gondolatokkal ért Ferkó a Galántai 
utcához, ahol Pauli lakik. Tulajdonképpen alaptalan reményeket 
fűz az ő bekapcsolásához is. Miért segítene az irodalmi érdeklő
dés fellendítésében olyan lány, aki hajfestő gengszterbandát akar 
szervezni? Nem, Pauli nyilvánvalóan Fogarasi Béla „esete”. Ö 
szenvedélyes „magándetektív”, aki már a tizedik Conan Doyle- 
regényt olvassa egyfolytában, s azzal kérkedik, hogy matematiká
val fejlesztett logikája a bűnügyi nyomozás művészévé teszi, mint 
dr. Watsónt, a híres angol magándetektívet.

Az Agárdi utcán felfelé haladva, gyorsan közeledett Ferkó 5 
Stromfeld úthoz. Hamarosan otthon lesz, és ez a tudat - mint
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mindig - most is percről percre jobban lesújtotta. A Sysitéren so
kat marháskodnak, de ott mégiscsak szabadnak érzi magát, mert 
nincs ott apa, aki minduntalan figyelmeztesse, hogy ezt vagy azt 
nem szabad tennie. „Apádnak mindenről megvan a szilárd véle
ménye. Manapság kevés az ilyen ember! - szokta mondani anya. 
- Ha ő is úgy forgatná a köpenyét, mint sok ismerősünk... ” Le
gyintett.

Igen, apának szigorú elvei voltak. S ezeket Ferkó nehezen vi
selte el. Nem értett egyet velük, maradinak tartotta apját és gon
dolkozását. Érveit sokszor - úgy érezte - meg tudná cáfolni, de 
nem szólhatott.

Hallgatni azonban  terhes, és igazunk tudatában hallgatni le
alacsonyító. Ezt érezte Ferkó, s mindig az árulás szégyene kerül
gette, ha belépett a sok nagy méretű bútor miatt szűk, egyébként 
pedig régen festett lakásukba. Az előszoba fogasán idegen kabát 
lógott. A kifelé fordított selyembélés olyan szépen és csábítóan 
fénylett, hogy Ferkó kénytelen volt megérinteni. S miközben fu
tólag végigsimította a lágy anyagot, megnézte a nyakrész alatt dí
szelgő cifra szövetpajzs cégfeliratát: „Szép utcai Mértékes Szabó- 
szövetkezet, osztályon felül”.

A vendég, aki apjával társalgott a szobában, sehogyan sem il
lett ehhez a kabáthoz. Gombhíjas, pecsétes, kopott ujjú zakót vi
selt meg piszkos pulóvert, olajfoltos tréningnadrágja be volt tűrve 
bokapántos bakancsába.

Az idegen derűs arccal fordult az ajtó felé.
- A fiam - mutatta be Ferkót Ludady.
- Találkoztunk már - mosolygott egyre a vendég, de azért 

megmondta a nevét: - Tárai-Tietzke.
Ferkó valami ismerősét fedezett fel a látogatóban vagy inkább 

mozgásában, vagy talán az arcán állandósult mosoly emlékeztette 
valamire? Amikor belépett, hirtelen kínosan félbeszakadt a tár
salgás.

- Bocsánat, csak kiviszem a könyveimet - mentegetőzött.
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- Nem zavarsz minket, leülhetsz - felelte apja.
Az idegen ellenben rosszul leplezte ingerültségét amiatt, hogy 

a gyerek ottmarad közöttük. De lehet, hogy csak képzelődés az 
egész - korholta magát Ferkó hogy már megint túl nagy je
lentőséget tulajdonít saját személyének. Néhány pillanatnyi csend 
után az idegen így szólt:

- Úgyis megyek már. Csaaaak... még ezt az egy esetet aka
rom elmesélni... Ha már belekezdtem...

- Mondd csak - biztatta élénken Ludady, s előre felderült az 
arca.

- A legravaszabb zsidó, akivel találkoztam - mondta Tárai- 
Tietzke, mintha folytatná ezt a témát -, a Mózsi volt, Ipolyságon, 
harmincnyolcban. Az volt a híre, hogy őt még senki sem csapta 
be. Hát Károlynak, az örmény tisztiszolgának még ez is sikerült. 
Kijelentette, hogy egy hamis ötpengőst fog elsütni a Mózsinál. 
Képtelenség! - vitattuk mi, tisztek. Fogadtunk. Hát a pucér egy 
üres butéliát, Leánykát, megtöltött vízzel, s ügyesen feladjusz- 
tálta, mintha érintetlen volna. Betette a kosarába, és elment a 
zsidóhoz, kért egy üveg Leánykát. A kapott butéliát eltette, és át
adta a hamis pénzt. A Mózsi persze rögtön visszadobta. „Más 
pénz nincs nálam, ennyit adott a százados úr” - mentegetőzött a 
csicskás, és a pultra helyezte a vízzel töltött butéliát. Nagy dia
dallal jött ki az üzletből, pénz nélkül szerzett egy üveg bort a vá
ros legravaszabb zsidajától.

- Ravasz, nagyon ravasz - mondotta az öreg Ludady, zavar
tan mosolyogva.

Ferkó összeszorított szájjal hallgatott.
Tietzke észrevette.
- A fiadnak, úgy látszik, nincs humora - szólt szemrehányóan 

az apához, majd Ferkóhoz fordult. - Vagy nem értetted meg? 
Min töprengsz?

- Azon - felelte Ferkó vontatottan -, hogy ki fizette meg a 
kereskedőnek a kárát.
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- Hahaha - nevetett a vendég. - Széplélek a fiad, Feri... 
Csalt az a zsidó eleget, hát egyszer őt is rászedték... Aztán mit 
számított neki egy üveg bor? Később elvették az egész boltját.

- Miért? - kérdezte a fiú.
- Mert zsidó volt. Tehát gazember volt. Csalta a magyarokat.
- De a századparancsnok még rajta is túltett csalásban - je

gyezte meg Ferkó. - Néki mi baja lett?
Tárai-Tietzke nem válaszolt.
Ludady nehezen találta meg, mit mondjon.
- Ez viccnek sem jó - szólt végül szárazon. - És tudod, Tibor, 

én akkor is ellene voltam minden ilyesminek, törvénynek, atroci
tásnak, gúnyolódásnak...

Ferkó hálás pillantást vetett apjára.
- No és mi hasznod lett ebből a nagy humanizmusból? - gú

nyolódott az idegen. - Egyenlő jogú vagy most egy proletárral?
- Nem - felelte az öreg Ludady. - De... - és büszkén fel

szegte fejét - erkölcsi alapom van ahhoz, hogy magamnak egyenlő 
jogot követeljek.

- Lárifári, sokra mész vele - dünnyögte Tárai-Tietzke.
Ferkó most becsületesnek és következetesnek érezte apját. Mi

lyen felemelő, ha valaki változott viszonyok között kitart elvei 
mellett, bármibe kerül is! Igen. Ludady Ferenc egyéniség - gon
dolta. - A tévedéseivel együtt...

- Mire megyek? - kérdezte vissza Ludady. - Semmire. De 
nem az a fontos. Én másodszor is ellene volnék a zsidóüldözés
nek, az állampolgárok bármiféle alapon való megkülönböztetésé
nek. Remélem, a fiam is így érez.

- így, édesapa - mondta Ferkó meghatottan. Első eset volt, 
hogy otthon véleményét kérdezték ilyen dologban. S mert apja 
tekintetéből biztatást olvasott ki, folytatta: - Nem lehet nevetni 
olyan történeten, amelynek az a kiindulópontja, hogy egyik ember 
alábbvaló a másiknál.

- Hogy érted ezt? - kérdezte méltatlankodva az idegen.
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- Hát úgy, hogy... a százados úr, aki nem tudom, milyen 
nemzetiségű, nyilván lenézte az örményt is, a zsidót is, mint... 
másodrendű becsületű embert. De milyen jogon, ha ő is csalt, 
éppúgy, mint Mózsi, csak éppen nem személyesen...

Az idegen sértődötten felállt. (Hiszen ő volt a századparancs
nok. )

- Majd máskor folytatjuk - szólt Ludadyhoz. A fiúnak nem 
nyújtott kezet, úgy ment ki.

- Micsoda elegáns kabátod van - hallotta Ferkó.
- Amerikai csomagban jött - nevetett Tárai-Tietzke. - Sejt

heted, hogy nekem nem telik ilyenre.
Vajon miért hazudik? - tépelődött Ferkó. Még jobban bosz- 

szantotta, hogy apja szívélyesen búcsúzkodik ettől az embertől, 
azok után, amiket itt mondott. S még érthetetlenebbé vált ez, 
amikor a vendég távozása után ezzel lépett be apja a szobába:

- Ez a Tárai rengeteget szerzett azokban az időkben... Be
ült valami nagy zsidó vagyonba. Sokan megtették akkoriban... 
De a végén egy fityingje sem maradt.

- És... nem lett baja belőle? - kérdezte a fiú.
- Ügyesen kibújt mindenből. Csuda esze van. És nagyon mu

latságos ember. Sokat elnéznek neki.
- Én ilyen emberrel nem állnék szóba - tört ki Ferkó.
Az öreg Ludady egyszerre megmerevedett.
- Mit tudsz te az életről? Meg aztán... a botlásokat el kell 

nézni!
Ferkó úgy érezte, ő nem tudna ilyen embernek megbocsátani. 

Anyjához menekült sérelmével.
- A botlásokat megbocsátani csak az tudja igazán, aki maga 

sosem botlott. Ilyen ember a te apád. Légy büszke rá - mondta 
anyja a panaszkodó Ferkónak.

Később Ludady is kiment a konyhába.
- Tulajdonképpen mit akart megint ez a Tárai? - kérdezte 

az asszony.
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- Semmit, semmit - felelte a férje. Ferkó zavart érzett a 
hangjában.

- Mit csinál most? - firtatta Ludadyné.
- Egy autójavítóban dolgozik. Segédmunkás. Panaszkodott, 

hogy nyomorog.
- De a kabátját a Belvárosban csináltatta - szólt közbe Ferkó.
- Ugyan! Csomagban kapta! - szólt Ludady olyan eréllyel, 

hogy ezzel lezárta a témát. De később hozzátette: - Nem vál
tozott semmit, még mindig folyton mókázik... - majd azután: - 
És még mindig zsidózik.
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M Á S O D I K  F E J E Z E T

K E V É N É  E L H A T Á R O Z Á S R A  J U T

Kevéné első mérgében hazarohant a térről, felhívta egy ügyvéd 
ismerősét, hogy azonnal intézkedjék a téri útonálló banda ellen. 
Vitesse javítóintézetbe az egész népséget! Hogy az sem olyan 
egyszerű? A mai ügyvédek nem értenek semmihez - letette a 
kagylót, és elhatározta, hogy ő maga veszi kézbe az ügyet. Körül
hordozta a véres kardot a környéken. Össze kell fogni a szülők
nek a rémuralom ellen. Rendet és közbiztonságot kell teremteni! 
De ahányszor csak elmondta, hogy mi történt Mancival és Gabi- 
val, a válasz mindig így kezdődött:

- Ugyan, ez semmi! Az én gyerekem...
Mindenki panaszkodott, hogy a fiúkat nem lehet otthon tar

tani, nem alkarnak tanulni, „rémes” modort és szokásokat vesznek 
fel. A lányok meg a fiúkat utánozzák. Bezzeg régen... Míg férj
hez nem ment valaki, nemhogy púdert, de még rizsport sem hasz
nálhatott. Ezek a mai tizennégy évesek pedig már pingálják az 
arcukat, fodrászhoz járnak, lakkozzák a körmüket...
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A korai piperészkedés emlegetésében Kevéné mindig neki szóló 
szemrehányást érzett, ezért ilyenkor gyorsan odébbállott. Igen, 
az ő Mancija csakugyan olyan már, mint egy dáma, de hát nem 
tizennégy, hanem tizenhat éves. És miért ne teljesítené lánya 
minden kívánságát? amikor megteheti; ha már ő maga annyit 
szenvedett lánykorában szegényes ruhatára miatt, legalább Manci 
legyen boldog. Az ura ugyan mindig morog, hogy túlöltözteti 
a gyereket, de ezzel csak azt érte el, hogy Manci valamilyen 
állandó sértődöttséggel szól apjához, sőt gyakran tiszteletlenül 
vagy éppen pökhendien beszél vele - állítja az ura. Pedig Manci 
modora százszor finomabb, mint azoké a lányoké, akik a Sysitér 
illemóráit látogatják - magyarázza ő erre, mire azonban a férje 
kifejti, hogy Gabika tudomása szerint sokat játszik a téren, még
sem gorombáskodik az apjával. S mivel persze Mancit bosszantja, 
ha a kisöccsét dicsérik, egyre romlik a helyzet apa és lánya között.

Kevénének, miközben így füstölgött magában, eszébe jutott egy 
gyanús és veszedelmes momentum. Mialatt ismételten kihallgatta 
Mancit a ragasztószalagos merényletről, többször az volt az érzése, 
hogy a lány minden felháborodása ellenére is voltaképpen sze
retne ehhez a bandához tartozni. Furdalni kezdte a lelkiismeret, 
hogy ez az ő hibája. Nem elég egy lányt óvni a rossz társaságtól, 
jó társaságot kell szerezni neki. Ez a legjobb védekezés! De Man
cinak nincs egyetlen barátnője sem.

Kevéné tépelődéseiből akkor bontakozott ki elhatározás, ami
kor másnap a Joliot-Curie téren Ludady Ferenccel találkozott. 
Kedvelte ezt az embert, aki mindig olyan békebeli hódolattal 
tette neki a szépet, de most mégsem mulaszthatta el, hogy oda ne 
mondja neki:

- No, gratulálok, a maga fia is jó társaságba került!
Ludady nem is sejtette Ferkó alelnöki szerepét - enélkül is 

gyakran kínozta rossz érzés fia felől kissé zavartan hallgatta 
Kevénét a mai fiatalság zülléséről. Hogy hangosak és szemtelenek, 
hogy verekednek és csúnya szájúak, hogy nem tanulnak, nem
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fogadnak szót, nyűvik a ruhájukat, a másét is tönkreteszik; az ő 
Mancijának vadonatúj jersey kosztümjét is összemaszatolták va
lami ragacsos kulimásszal - nem lehet a foltot kivenni többé, 
csak ollóval -, s ráadásul a kis Gabit megpofozták, hatan, azok 
a nagy kamaszok, a hatodikos csöppséget. 

- S az én fiam is köztük pofozkodott meg pimaszkodott? - 
hördült fel Ludady.

- Személy szerint nem, úgy tudom, nem... A lányom azt 
mondja, hogy ő egészen más, mint a többi, szinte kirí abból a 
zsiványbandából. És én magam is láttam...

- Nagyságos Icuka asszonyt is inzultálták?
- Hogy képzeli! - méltatlankodott Kevéné. (Dehogy fogja el

mondani, hogy milyen lehetetlen dolgok történtek vele a Sysi- 
téren. Hiszen ő maga sem érti, mit riadozott annak a sehol sincs 
autónak a dudájától. ) Ilyesmit azért még nem mernek. Különben 
sem féltem én a maguk Ferkóját, hanem inkább...

És mesélni kezdte, mit hallott más anyáktól. Hogy a lányok 
útszéli, sőt trágár kifejezéseket, érthetetlen jassz szavakat hasz
nálnak, szürcsölik a levest, felteszik a lábukat a selyemdamaszt 
huzatra, nem törődnek a holmijukkal.

- Ilyen gyerekekkel nem szabad keveredni! - kiáltott fel 
Kevéné.

- Nem bizony - helyeselt komoran Ludady, aki alig bírt úrrá 
lenni dühén, hogy fia titokban a térre jár.

Icuka asszony folytatta. Ö szegény lány volt. Egyszerű polgári 
házat vittek szülei, de azért rendes társasélet volt náluk. Az ő 
zsúrjaira a mama mindig félrerakta a pénzt. Szigorúan megválo
gatott baráti körük volt, akit befogadtak, annak tartania kellett 
az erkölcsi nívót. Ők nem „császkáltak” kettesben fiúkkal, nem 
jártak velük moziba, nem bújtak össze cukrászdai páholyokban. 
De ezek a mai lányok már tizenhat éves korukban ■  összeadják 
magukat valakivel, pár év múlva talán gyerekük lesz, aztán 
huszonöt éves korukra hogy néznek ki?
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- Nem engedem Mancit ilyenekkel keveredni - ismételgette.
- Persze, azok a szép exkluzív házi mulatságok... - meren

gett Ludady. - De hát manapság ki engedheti meg ezt magának?
Ez volt az a mondat, amelytől Kevéné tépelődése határozott 

útmutatást kapott.
- Ez az! - kiáltott fel. - Ezt kell feltámasztani!
- Manapság lehetetlen... anyagilag... - vélte Ludady.
- Bízza csak rám! Ha anyukám előteremtette a pénzt...
- Amikor az első zsúrra meghívtak - vette át a szót Ludady -, 

apám átalakíttatta nekem a szmokingját. Mikor én kiemberesed- 
tom belőle, az öcsém kapta meg. Hej, azok voltak ám a szö
vetek!

- A mai gyerekek nem hajlandók csak újat felvenni - jegyezte 
meg Kevéné, nem éppen őszinte panaszkodással. - No, mindegy, 
feltámasztom halottaiból a zsúrt! Majd megmutatom, hogy lehet 
ma is kulturális nívót tartani. A mi fiataljaink tudni fogják, 
hogyan kell társalogni, nem fognak az utcakölykök közé vágyódni. 
Tudni fogják, hogyan kell szépen enni-inni, hogyan kell finoman 
táncolni, a szépet tenni. Segít nekem, Ludady? Hiszen magának 
is érdeke!

- Asszonyom, magának mindent szívesen. De hát... a mai 
viszonyok között...

- Legyőzzük a viszonyokat, ne féljen. Csak segítsen nekem.
- Boldogan... - Ludady összeütötte bokáit. - Hopp, van egy 

remek ötletem! Úgy kell rendezni a dolgokat, hogy ne csak a 
helyes viselkedést tanulják meg fiataljaink, hanem szép és nemes 
dolgokat is halljanak. Olyat, amiről ma az iskolában mélyen 
hallgatnak.

- Például?
- Például... kedves Icuka asszony... vallásról, illemről, a 

tiszta, persze csak a tiszta művészetről, a nyugati kultúráról, pél
dául a francia irodalomról...

- Francia irodalomról? - vágott közbe az asszony. - Minek? -

5 5



francia irodalmon ő kislánykora óta valamilyen pikáns dolgot 
értett, amelytől tiltották otthon is, a zárdában is. - Minek a fran
cia irodalom? Maradjunk Jókainál. Maga olvasott francia köny
veket? Különben majd az első zsúron mindent megbeszélünk. 
Vasárnap, nálunk - búcsúzott el hirtelen Ludadytól.

Most egyedül akart lenni, mert nagyszerű tervék forogtak az 
agyában. Az estélyre - mert közben estély lett az összejövetel
ből — átrendezi a lakást. A dolgozószobában lesz a felnőttek 
társalgója, oda viteti át a szalongarnitúrát, hogy a szalonban több 
hely legyen táncolni. Három tortát csinál meg négyféle aprósüte- 
ményt, ennyi elég lesz. Megpróbálkozik a mama híres szarvas
gombás pástétomával, csak lehet-e szarvasgombát meg csombort 
kapni? Eszébe jutott, hogy évekkel ezelőtt, amikor egyszer állandó 
társaskört akart verbuválni, férje azzal beszélte le, hogy majd ha 
Manci felnő. Hiszen akkor Bercivel most nem lesz vita! Leg
feljebb a meghívandók névsora körül.

Volt is vita. Manci elsőnek Ferkóékat javasolta, ezzel nem volt 
baj. De Gabi Jocót is ajánlotta.

- Szó sem lehet róla!
- Pedig hogy tud oxfordot rúgni! - lelkendezett Gabi.
Ezt azonban nem vették figyelembe.
Keve Bertalan professzor Péntekhelyi doktorék ellen emelt ki

fogást:
- Nem szeretem az olyan orvost, aki mindig csak az autójáról 

beszél.
- De nem rólatok van szó, drágám, hanem a fiatalokról. 

A lány Manci osztálytársa, a fiú negyedikes, igen jó modorúak, 
jól táncolnak. Mégiscsak jobb család, no!

Keve tiltakozott. Idejétmúlt szempontok ezek.
- Ezek szerint engem sem hívtok meg? Én sem származom 

„jobb” családból!
Az asszony kissé ingerült lett. Mindig bosszantotta, ha a férje 

így érvelt.
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- Ne érts félre, nem a származás szerint válogatunk. A jó 
modorról van szó. Ezt pedig éppen ezek a családok ápolják.

Keve elnézően mosolygott. Majd elmúlik ez is. Hadd játsza
dozzék az asszony egy kicsit...

K I R Á N D U L Á S  V I S E G R A D R A

Vasárnap reggel nyolcra tűzték ki az indulást, az Orbánhegyi út 
sarkáról. Tíz perccel előbb ott voltak, az érkezés sorrendjében: 
Fogarasi Béla, Kacsorek József, Csobó Endre. Jocó elismételte 
két társa előtt is, amit Ferkónak mondott, amikor beleegyezett 
Donogán Paula felvételébe:

. - Eszetekbe ne jusson udvarolni neki! Aki kurizálni kezd, az 
a nővel együtt kereshet más társaságot. Aztán még egyet. Ma 
próbatétel lesz: állja-e a férfitempót? Aki ebben pártfogolja, 
támogatja, az is olyan, mintha udvarolna.

- Világos, hiszen ezzel előnyt szerezhet a többiek rovására - 
ismerte el Bandi.

- Csak rólatok van szó, engem ilyesmi nem érdekel - jelen-
tette ki az elnök.  

Éppen megérkezett Pauli; elég barátságosan üdvözölték, leg
alábbis ő meg volt elégedve az odavetett „szeasz, Pali”-val.

De akit nem ártott volna Pauli érkezése előtt újra figyelmez
tetni a széptevés veszedelmeire, Ludady Ferkó, egyre- késett. Még 
tíz perccel nyolc után sem jelentkezett.

- Nem jön, ha eddig nem jött - ismételgette Béla.
- Miért ne jönne? - kérdezte Jocó ingerülten.
- Ismerhetnéd...
- Ismerem. Nem tudom, mi bajod folyton vele.
Béla megijedt, hogy éppen az ellenkező hatást éri el, mint 

szeretné. „Ügy védi Ferkót, mint egy anyatigris” - gondolta 
gúnyosan magában. Nem célozgatott tehát tovább Ferkó megbíz-
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hatatlanságálja. Különben is - jutott eszébe - nem lovagias dolog 
a vetélytársat távollétében szidalmazni a nő előtt...

Paulira nézett. A lány nyugtalanul kémlelt a Németvölgyi út 
felé, nehezen várta Ferkót. Ez bosszantotta Bélát. Elfordította 
fejét. Mit neki ez a Pauli!

- Meddig várjunk még? - szólalt meg Csobó Endre.
Jocó most már csakugyan dühös volt Ferkóra. Mi a csodának 

hozta ide ezt a lányt, az ő nyakukra! Nem mondhatja neki, hogy 
ha Ferkó nem jön, maradjon itthon ő is. Még azt hinné ez a lány, 
hogy félnek tőle. Jocó más megoldást talált. Megemlegeti ez a 
lány a mai napot! Meg fogja bánni, hogy fiúk nyakába varrta 
magát!

Pauli mit sem sejtve, de elszontyolodva állt, s nem is merte 
kiejteni a száján Ferkó nevét. Vajon miért nem jön? Egy kicsit 
félt ettől a három kamasztól, támasza, Ferkó távollétében.

- Nincs tovább - szólt zordonan Jocó. - Várni még őrá se 
várunk - s ezzel nyeregbe szállt. - Tempót megyünk - figyel
meztette közben Paulit szigorú hangon. - Remélem, nem kívánod, 
hogy a te kedvedért csigabigát játsszunk.

Pauli tisztában volt vele, hogy csak a legnagyobb tisztelet 
hangján beszélhet az elnökkel.

- Dehogy kívánom - mondotta ennek megfelelően, az izga
lomtól kissé rekedten. - Magam is régi gyorshajtó vagyok.

Hanem amikor kiérték a széles Duna-parti útra, és Jocó a 
kormányra dőlve erős iramot kezdett diktálni, Paulit hamarosan 
megszállta a kétség. Ezzel a rohanó tempóval... megállás nélkül 
Visegrádig... negyvenkét kilométer - máris kapkodó lélegzettel 
taposta a pedált. Ezt nem lehet sokáig bírni. De azért bírta egy 
darabig. Aquincum után kezdett az oldala szúrni. Már tíz méter 
hátránya volt, amikor Béla lassított, s megkérdezte, mi baj.

- Laza a láncom - füllentette Pali.
- Megálljunk?
- Ne!
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- Jól van - mondta megkönnyebbülten Béla. Nem akarta meg
szegni az elnök szabályait, de nem felejtette el azt sem, hogy 
Mancival ellentétben Pauli igen sokra értékeli a matematikusokat.

A kis biztatás is erőt adott Paulinak, meg szerencséje is volt. 
Csillaghegy után kétszer sorompót kaptak, így a lány kifújhatta 
magát. Jocó hajszolta őket, alig mozdult a sorompó, már indult. 
De Szentendrén kénytelen volt lassítani a nagy forgalom miatt, 
utána azonban megint öldöklő vágtába kezdett. „Még száz méter 
és lefordulok a gépről” - gondolta magában Pauli, de még kilo
métereken át bírta - zúgó fejjel és ziháló mellkassal. Még csak 
le se maradt. A Határcsárda előtt a vezér hirtelen fékezett, és 
leugrott gépéről.

- Vályúhoz - vezényelte.
Pauli megkönnyebbülten szuszogott. Nem sejtette, miféle újabb 

megpróbáltatás vár rá.
Bementék a söntésbe. Jocó már az ajtóból négy dupla törkölyt 

rendelt. Pauli meghökkent. Szülei szó nélkül elengedték a kirán
dulásra, de erre nem gondoltak. Törkölyt még nem ivott. Mennyi 
lehet egy dupla törköly? Borban? „Az italozás nem sportszerű” - 
ezt kellene mondania. De a fiúk kinevetnék, esetleg szégyen
szemre hazaküldenék. Vagy talán a nyakába öntenék az italt. Ült 
az asztalnál, és remegett a lába.

A csapos eléjük tett egy tálcáról négy kupicát s mellé négy 
pohár vizet. Nagynak látszott az adag, de Pauli megkönnyebbü
lésére egészen vízszínű volt. Akkor nem lehet erős.

- Ex - szólt Jocó, és poharát odaütötte a többiekéhez.
- Egyszerre? - kérdezte ijedten Pauli.
- Nem selyemcukor ez, hogy szopogassuk - mondotta az elnök. 

Cinkos mosolyt váltott Bandival.
Pauli megsejtette, hogy itt „ellene megy a játék”. A törköly is 

a próbához tartozik, akár a sebes hajtás. Nincs más lehetőség, 
ki kell innia! Bélára nézett, az biztatóan mosolygott rá. Jocó már 
felhajtotta a magáét, és nagyot krákogott tőle. A Klub újonca
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behunyta szemét, és szájába öntötte az italt. A nyelvén tűz futott 
végig, ijedten lenyelte az égő folyadékot, s erre a gégéje is fájni 
kezdett. Érezte, hogy vizes lesz a szeme. Könnyein keresztül újból 
a bagolyképűre nézett. Az felkapta az egyik vizespoharat, s nagyot 
húzott belőle. Közben hunyorintott. A lány megértette az intést, 
a tanácsot. Egy hajtásra megivott egy pohár vizet, aztán meg
köszörülte a torkát.

- Jó, csak gyenge, mi? - tréfálkozott férfiasan Bandi.
- Bírom - suttogta vérvörösen a lány.
Nevettek.
- Pincér, még egy kört - rendelt Józsi.
A lány elsápadt. A víz csak pillanatnyi enyhülést hozott, utána 

gyomrát, egész bensejét lángoló forróság kezdte mardosni. Érezte, 
hogyan fut végig a szesz ereiben, a bódulat tagjaiban, lefelé a 
lábába. „Ki fog csúszni talpam alól a pedál” - rémüldözött ma
gában.

Könyörgő pillanatást vetett Bélára. Csak benne bízhatott.
Bélára lány még így sohasem nézett. Ez a pillantás villanó 

kardként lovaggá ütötte.
- Parancsolnak? - közeledett a pincér.
Az újonc előtt ködös felhő terjengett.
Béla felállt, és megfogta Jocó kezét:
- Én nem iszom többet - Talán túlságosan is megnyomta 

az ént.
- Mi az, megártott? - kérdezte gúnyosan Jocó. - A nő még

bírja.  
- Sportolni jöttünk és nem iszákoskodni - jelentette ki Béla.
- A magad nevében beszélsz? - kérdezte egyre gyanakvóbban 

Jocó. - Ne ravaszkodj itt nekem! Indulás előtt mit mondtam?
- Ügy van! Ne ravaszkodj - helyeselt Bandi, pedig az ő torka 

is fenemód égett.
- Hát ki vele, te nem akarsz inni avagy...? - tette fel Jocó 

a szigorú kérdést.



Béla számot vetett önmagával. Matematikushoz illő villám
számvetést végzett. Hiába ágál az elnök, azzal még nem esik 
senki az udvarlás bűnébe, ha nem engedi berugatni az új tagot.

- Avagy - jelentette ki határozottan. - Pál barátunk letette 
a vizsgát, bírta a tempót, és exet ivott. Még csak nem is köhögött. 
Ez elég.

- Neked elég lehet, de én indulás előtt azt mondtam... - 
makacskodott Jocó. - Szóval tudod, hogy mit mondtam? Az 
előnyről? Te is hallottad, Bandi. Mi a véleményed?

Csobó Endre hátradőlt ültében. A szék mintha gyanúsan moz
gott volna alatta. Lehet, hogy Jocónak igaza van, Béla talán 
megszegte az elnöki szabályt, védelmére kelt a csajnak, és tény-
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kedése kimeríti a tilos udvarlásnak minősített előnyszerzést... 
vagy hogy is van? De egy fél deci törköly, az éppen elég. Neki 
is. Agya nem is működött teljesen logikusan, mert hirtelen ugrás
sal arra figyelmeztette, hogy ha ő most Jocó mellé áll, akkor Béla 
még több előnyt szerez vele szemben Paulinái. Azt már nem! 
A szakirodalomban nem olvasott hasonló esetről, de ezt már 
nem! Kacsoreknek persze smafu az ilyesmi, mert őt nem érdeklik 
a nők. De Csobó Bandi... hú, hogy melegít ez a törköly!... 
nem lehet méltatlan önmagához. Csobó Bandi most megvédi 
Donogán Paulit. Ezzel egy-egyre javít. De hogyan is?

Ekkor Pauli tekintete könyörgőn keresztezte az övét, s ettől 
nyomban eszébe jutott a mentség. Azzal fog érvelni: elvégre is 
a saját vasárnapjukat teszik tönkre, ha reggel fél tízkor zátonyra 
futnak egy tökrészeg nővel a Határcsárdánál. Ezt persze nem 
mondhatja ki így, az érdekelt hölgy előtt. De Pauli diplomatikus 
szavakból is meg fog érteni mindent. Hogy tulajdonképpen az ő 
védelmében hivatkozik a saját érdekeire. Lovagias hangon így 
szólt tehát:
 - Kérlek, Jocó, nincs igazad. Sportolni jöttünk. Én sem iszom 
többet.

A nagy mechanikus hátrahőkölt, mint akit mellbevágtak. „Te 
is fiam, Brutus” - mondta hasonló esetben Julius Caesar, de Jocó 
nem tudta ezt idézni, mert őt a hadvezérek nem érdekelték, csak 
a feltalálók. S azonkívül most egyszerre egy vészes csuklással a 
gyomra is figyelmeztette, hogy még fél deci törköly, az alighanem 
mégiscsak sok lenne, még neki is. A várakozó pincérhez fordult: 

- Akkor vissza az egész. Gyenge a banda. Fizetünk.
Donogán Paula hálás pillantásokkal nyugtázta, köszönte a két 

fiúnak, hogy megmentették a becsületét. A két fiú úgy érezte, 
hogy ilyen pillantásokért érdemes volt ujjat húzni az elnökkel is. 
Gyengén elpirultak mind a ketten. Harmadiknak Pauli. Mert arra 
gondolt, hogy győzelmében ezúttal nemcsak az igazságnak volt 
szerepe, hanem könyörgő pillantásainak is. Ez pedig méltatlan
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előnyszerzés, női mivoltának- klubtaghoz nem illő kihasználása.
De aztán megnyugodott: ilyen nehéz helyzetben a cél szentesíti 
az eszközt. Megnyugtató érzés, ha valaki végső esetre a puszta 
tekintetében is bízhat. És ha már így megúszta a bajt, minden
esetre küldött egy hálás pillantást Józsi felé is, aki a veresége 
miatt érzett megrendüléssel éppen kullogva megindult az ajtó felé.
A vezér felfogta, és vigasztalásnak érezte ezt a néma üzenetet, 
amelyet körülbelül így értett: „Szép cselekedet, ha egy ilyen  
hatalmas, erős fiatalember legyőzi önmagát egy gyenge nő ked
véért. ” Jocó valamiféle büszkeséget érzett az önmagán aratott 
győzelemért; gyorsan elfordította tekintetét a csinos lány szemének 
hatóköréből. Öt ugyan ne „fűzze” senki!

Hanem amikor kiléptek a csárdából, és ki-ki megfogta kerék
párjának kormányát, ő is beállt a győztesek közé. Bal kézzel a 
gépet tartva, jobbját odanyújtotta a lánynak, és így szólt:

- Pál, jól vizsgáztál. Tekints ezentúl édes bátyádnak.
Ez gyönyörű gesztus volt. És most már biztosnak látszott, hogy 

a kirándulás sikere teljes lesz. Mert van-e tökéletesebb helyzet 
annál, mint amikor csak győztesek vannak?

A társaság emelkedett hangulatban kerekezett tovább, amiben 
az általános győzelmen kívül kétségkívül volt némi része a tör
kölynek is. Leányfalun lassabban gurultak keresztül, s mérsékelt 
maradt a tempó akkor is, amikor elhagyták a lakott helyet. így 
- hajsza nélkül - most már észrevehették a szép tájat, balról a 
szeszélyes alakú, lilásbarna hegyeket, jobbról meg a fényes Kis- 
Dunát. Kisoroszin túl, ahol az országúttól dombos-füzes lanka 
ereszkedik le a folyóparthoz, Jocó megállást vezényelt. Leterítet
tek egy pokrócot, letelepedtek rá, s falatozni kezdtek. Közben Béla 
arról beszélt, hogy sátrakat kellene szerezni és nyáron itt tábo
rozni.

- A férfiak sátrát ezen az oldalon állítanám fel, a lányokét a 
szigeten, aztán rádión beszélgethetnének egymással - ábrándozott 
Jocó.
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- Egyszerűbb lenne átúszni a lányokhoz - vélte Bandi.
- Az nem az igazi - jegyezte meg a nagy mechanikus.
Zúgva-bőgve jött egy motorcsónak. Béla megkérdezte Jocót,

tudna-e olyan gépet csinálni, amellyel innen a partról meg lehetne 
állítani a vízen rohanó csónak motorját. Jocó erre előadást tartott 
az úgynevezett halálsugárról. Pauli nem sokat értett belőle, de 
bámulta a bandavezér páratlan szakértelmét.

Ezalatt Krepuska Lőrinc nyugalmazott adótiszt ingerülten fi
gyelte az országútról a fiatalokat. Behatoltak az ő birodalmába! 
Gyanútlanul falatoznak a szent halmokon! Neki ugyanis az volt 
a rögeszméje, hogy itt a mélyben kelta sírok rejlenek. Nem kapott 
azonban ásatási engedélyt, ezért minden vasárnap féltékenyen 
őrködött, nehogy ellopják a keltáit. Most megindult a társaság 
felé. Bandi észrevette a gyanús alakot, és csippentett a többiek 
felé szemével.

Krepuska nagy hangon dörrent rájuk:
- Mondják, tudják maguk egyáltalán, hogy min ülnek?
Béla felnézett:
- Hogy tetszik érteni?
- Így, ahogy mondom.
- így nem értem...
- Ez a szent hely történelmi nevezetességű: nem maguk az 

elsők ám, akik itt megtelepedtek!
- Értem. Itt ki lehet kötni, míg a túlsó parton...
- Dehogy érti, fiam. Ez ugyanis nem akármilyen föld i t t . . .
- Nem hát - bólintott Bandi, és újra kacsintott a többiek 

felé. - Ez itt a dunai pajzsot borító laurentiumi őstalaj.
Az öreg meghökkent, de gyorsan összeszedte magát.
- Hogy mondja, fiam? - kérdezte leereszkedően.
- A Dunának ez az oldala - vette át a szót Béla, aki villám

gyorsan „kapcsolt” - tulajdonképpen a kuroi sio-áramlás. A másik 
oldal a labradori. Az utóbbi kitéríti az előbbit, és mi most éppen 
ezt tanulmányozzuk.



Az öreg kissé bizonytalanul állt. Ő azt hitte, ezek itt holmi 
léha fiatalok, akiknek örökké dzsesszen és mozin jár az eszük, 
s lám, mennyi tudomány van bennükl A földrajzhoz azonban 
nem konyított, ezért - gondolta - megpróbálkozik a lánnyal, 
hátha őt zavarba hozhatja:

- Maga is úgy véli, drágaságom?
- Hát hogyne, hogyne - felelte Pauli, teljes szakértelemmel. - 

Tetszik látni, hogy a turzásos partok övezetes kialakulása a hő
mérséklet tagozódása miatt történt. Az ilyen feltört mezőségi talaj 
legtöbbször a domborzat következtében módosul, mert a glaciális 
telep itt olyan, mint a grönlandi kriolitréteg. A gleccser elől foko
zatosan hátrál, és így az anyakőzet kifejezésre jut az eljegesedő 
törmelék alakulásában.

- Ügy van - bólintott Béla. - A kartársnő kitűnően látja. Így 
történt ez a Nini-félszigeten is.

- Erről írunk holnap dolgozatot - bólintott Jocó, aki ugyan 
éppúgy nem értett a dologból semmit, akár az öreg, de már rá
jött, hogy „átejtés” van folyamatban.

Krepuska bácsi némán mozgatta a száját. Nézte a partot. Ugyan 
melyik réteg lehet az anyakőzet? A többi tudományos szót már 
elfelejtette; kár, mert olyan nagyon tudományosak voltak. De 
annyi bizonyos, hogy ezek az ifjak itt nagyon értenek ahhoz.

- Ezek itt kelta sírok - próbált visszatérni a saját „tudo- 
mányá”-hoz.

- Én is sírok - vágott közbe Pauli. Sőt a kis kőzetek is 
sírnak, mert nem találják az anyakőzetüket.

- És te miért sírsz? - kérdezte Jocó Banditól, akinek már a 
könnyei potyogtak a visszafojtott nevetéstől.

- Mi sírunk, ti sírtok, ők sírnak - ragozta Béla.
- Nem értem - hüledezett az öreg.
- Glaciálisan sírnak az anyakőzet után - magyarázta Pauli, 

halálos komolyan. - A grönlandi kelta áramlás ugyanis kimosta 
az anyakőzet s í r ját . . .
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„Hiszen ezek bolondok” - eszmélkedett Krepuska Lőrinc. 
Gyorsan megfordult, közben megbillentette kalapját. Két lépéssel 
odábbról hátraszólt:

- Hát csak csinálják, kérem. Én majd onnan figyelem - gyor
san felfelé oldalgott, és korához képest igen fürgén átmászott a 
betonkerítésen. De odáig is elhallatszott a fiatalok kacagása.

- Mi volt ez, micsoda szöveg? - kérdezte Jocó, könnyeit törül- 
getve.

- A holnapi földrajzlecke - Bandi még mindig alig tudott 
megszólalni a nevetéstől. - Én már tegnap megtanultam. S úgy 
látom, a lánygimiben is ugyanitt tartanak.

- Ott, ott - helyeselt Pauli.
- De a kis anyakőzet, az óriási! - állapította meg Béla, és 

Pauli szemébe nézett. - Ringatni is kellett volna.
- Nagy voltál, Pauli - ismerte el Bandi is. - Nagy szám lesz 

ebből holnap a suliban.
Jocó is elismerte magában, hogy ez a lány jó pofa. Persze, azért 

nem kellene így lelkendezni előtte. Örüljön, hogy fiúknak produ
kálhatja magát. S beszélni kezdett arról, hogy a Kisvillám tetején 
kupola alakú sátort kellene építeniük, s akkor a dunai kapitányok 
azt hinnék, hogy eltévedtek, hogy Esztergom közelebb jött, mert 
lám, itt a Bazilika - senki nem nevetett. - Akkor meg kellene 
nyomni egy gombot - fantáziáit tovább Jocó -, és a sátorbazilika 
összedőlne, a kapitányokat pedig enné a penész...

- Te Pál, el tudod mondani még egyszer ezt a hosszú szöveget 
a grönlandi izéről? - kérdezte nyomban azután.

- Hogyne!
Bandi azt akarta mondani, hogy ő ezt megkontrázza, de siet

ségében krontrára botlott a nyelve.
- Lipsus languae - kiáltotta Béla és Pauli egyszerre.
Csodálatos! Ez a Pauli - lány létére - azt is tudta, hogy a régi

rómaiak így mondták, mindjárt összezavart magánhangzókkal a 
nyelvbotlást, amely latinul lapsus linguae. Remek lány!
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No, ezután hosszan játszották azt, hogy ki tud r betűvel ügye
sebb nyelvbotlást elkövetni, a krontra mintájára. Ezt a versenyt 
Pauli nyerte. Bandiból Brandyt csinált („Ez azért, nagyon remek, 
mert én iszonyúan bírom a konyakot” - állította Bandi), majd 
Pali helyett Pralit ajánlott.

- Mi az, hogy Prali? - kérdezte Jocó.
- Hát például, ha megnősülök - vágta ki magán ügyesen a 

lány -, akkor a feleségem neve az lesz, hogy Dronogán Praliné!
Óriási! A fiúk dűltek a röhögéstől.
Később a Klub legifjabb tagja kitalálta a nagyothalló vissz

hang című játékot. Ha valaki például azt kiabálja, hogy: „Más 
kárán tanul az okos” - a megromlott fülű visszhang (illetve a 
bokor mögé bújt Pali) azt feleli rá: „Más lábán gyalul a drótos”. 
Nem könnyű így rögtönözni, de néhány remek mondat született. 
És a három fiú közben észre sem vette, hogy ők most már tulaj
donképpen az új klubtárs megnevettetéséért versenyeznek egy
mással. Bizony, azon versengtek órákon át, hogy melyiknek sike
rül nagyobb kacagásra nyittatni a szép piros, ragyogó fehér fog
sorú szájat. S miután hazaérve Budára, elváltak egymástól, mind 
a három fiú külön-külön büszke volt rá, hogy milyen jól mulattak.

Pauli pedig - úgy is, mint új „szerzemény” - egy kicsit restel
kedett, hogy ha remekül is, de tulajdonképpen nagyon együgyű 
szórakozásokkal ütötték agyon a vasárnapot. Fogadkozott magá
nak, hogy legközelebbre kitalál valami nívósabb mulatságot. 
Ferkó is eljön. Lám, egész nap nem is gondolt rá.

Amikor egyébként szüleinek - még az este - mindent elmesélt, 
a nevetéstől pukkadozva emlegette fel, hogy a fiúk egész nap 
Dronogán Pralinénak szólították. A szülők csendesen mosolyog
tak. Pali hirtelen elkomorult:

- Nagyon ostobának találjátok a játékainkat?
- Dehogyis, Paulinkám! Tudod, milyen gyönyörű emlék lesz 

majd egykor ebből a kirándulásból? És akkor se találsz majd 
benne semmi kinevetnivalót.

67



F E R K Ó  É S  S Z Ü L E I

Az olvasónak talán nem volt meglepetés, hogy Ferkó nem vehe
tett részt a visegrádi kiránduláson.

Amikor Ludady, Kevénével való találkozása után, hazaért a 
Joliot-Curie térről, szigorú hangon ráförmedt fiára:

- Ti megpofoztátok Keve Mancit?
Ferkó úgy érezte, a hang akkor is túl kemény lenne, ha meg

ütötték volna Mancit. S „árulás”-nak érezte, hogy apja a tegnapi 
egyetértés után ismét visszatér a régi kaszárnya-szigorhoz. Kese
rűen, sértődötten válaszolt:

- Azt hazudta, hogy megpofoztuk?
- Hát mi történt? - kérdezte Ludady, változatlanul élesen.
- Manci pimaszkodott Kacsorek Józsival, erre leintették; köz

ben odaszaladt az öccse, megrúgta Józsit, az meg persze lekent 
neki két pofont. Kész.

- Borzalmas! - kiáltott fel Ludady. - Megverni egy kisfiút! 
És ebben te is részt vettél?

Milyen színpadias - gondolta Ferkó, de az előbbi hangon 
folytatta:

- Á! Csak nem képzeled, hogy Józsinak segítség kellett Gabi 
ellen? Egyébként én is meggyapáztam volna a srácot.

- Meggyapázni!... Ilyen szavaktól világgá megyek.
Ferkó vállat vont - szavaktól nem megy világgá senki.
- Gondolj arra - szólt kis idő múltán már kevesebb pátosszal 

az apa -, hogy a közeljövőben esetleg gyakran leszel együtt 
Kevéékkel.

A fiú azért sem kérdezte, hogy miért. Az apa folytatta:
- Azaz... leszünk - s mert a csodálkozó kérdést ezután is 

hiába várta, végre kérdezetlenül, ingerülten megmondta: - Va- 
várnap ugyanis hozzájuk vagyunk hivatalosak. Mindnyájan. 
Zsúrra. Gondolom, tudod, mi az? A továbbiakban pedig...

- Én vasárnap biciklitúrára szeretnék menni...
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Ludady dühösen az asztalra csapott:
- Kevéékhez jössz!
Az asztal közepén álló üvegtál nagyot ugrott és megcsendült. 

Búgó hangja sokáig zúgott a levegőben.
- Már elígérkeztem...
- Majd lemondasz...
- Nem lehet...
- Ne vitatkozz. Különben sem adtam engedélyt, hogy kirán

dulni menj!
Ferkó a méregtől reszketve hallgatott.
- Kivel mennél? - förmedt rá az apja.
- Kacsorek Józsiékkal.
- Szóval a téri bandával?
- Nincs semmiféle banda!
- Hát kik ezek?
- Osztálytársaim és... egy lány.
- Úgy, egy lány is? - Ludady felháborodása nőttön nőtt. - 

Olyan, akit mi nem is ismerünk?
Ferkó tehetetlenül szenvedett. Vállát vonogatta.
- Ne rángasd a vállad! - rivallt rá az apja. - Meg ne halljam 

megint, hogy a térre jársz. Egyszer s mindenkorra megtiltom, hogy 
ilyen utcai bandával érintkezzél. Ez nem neked való társaság.

- Osztálytársaim...
- Nem érdekel! Elég szégyen, hogy gimnazisták így viselked

nek. Bezzeg az én időmben!... Majd én szerzek neked hozzád 
illő társaságot. De vedd tudomásul, ha még egyszer...

Az anya benyitott a szobába.
- Ferkó, gyere törülgetni - ezzel szokta megmenteni a ház 

csendjét és fia lelki egyensúlyát az apa végtelenül hosszú, hangos 
prédikációitól.

A fiú gyorsan kiment a konyhába, felkapta a törülgetőruhát.
- Miért ingerled apádat? - szólt az anya halkan a mosogató

dézsa mellől. - ő csak jót akar neked. Egyetlen gyerekünk vagy!
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- De úgy beszél, mintha csak terhére volnék, mintha csak 
bosszúsága volna miattam, mintha mit tudom én, kikkel barát
koznék. Hiszen ezek a fiúk osztálytársaim!

- De látod, az a vége, hogy utcagyerekek társaságába keve
redtél.

Ferkó csüggedten hajtotta le fejét. Csak nagy sokára gyűjtött 
erőt az újrakezdéshez:

- Édes mamám! Először is minden ember egyforma! De külön
ben is: ha az iskolában együtt vagyunk, a téren miért ne lehet
nénk?

- Nekem beszélsz az egyenlőségről? - vágott közbe az anya, 
kissé megbántottan. - De azért még nem kell barátkoznod akár
kivel! Csak hozzánk illő, művelt és tisztességes emberekkel.

- Jocó művelt, valóságos tudós... és tisztességes. És a töb
biek is.

- Lehet, de ez... olyan bizonytalan... Én láttam... ezeknek 
a Kacsorekéknek rémes szokásaik lehetnek. Minek az ilyen bizony
talanságnak nekivágni? Látod, apáddal nyugodtan barátkozhatik 
akárki. Mert feltétlenül tisztességes, sohasem követ el inkorrekt
séget, tiszteli a más véleményét, de az övét is tisztelheti mindenki. 
Kellemes ember, mulatságos ember, udvarias, mert neki megvolt 
a gyerekszobája, ami minden embernek csak nagyon sokára lesz. 
Érted? Majd egyszer meg fogod érteni.

Ferkó nem vitázott tovább. Lassan beletörődött, hogy vasárnap 
nem mehet kerékpározni a többiekkel. Elmegy Kevéékhez. Fő 
része volt ebben anyjának is, aki szelíden a lelkére beszélt:

- Jóba kell lennünk velük, fiam. Keve professzorra nagy szük
séged lesz az egyetemi felvételhez.

Ferkó gyűlölte az ilyen „érdek”-ügyeket, de anyja kedvéért 
hallgatott. Elhatározta különben, hogy előre nem szól a fiúknak 
elmaradásáról. Hátha rossz idő lesz vasárnap, elmarad a kirán
dulás, s akkor nem kell elszámolnia nekik arról, hogy hol is volt 
vasárnap. De vasárnap szép időre virradt, Ferkó dühösen nézte
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az ágyból a kék eget. Gondolta, legalább lustálkodik egy kicsit, 
ha már nem kell nyolckor az Orbánhegyi útnál lennie. Ekkor be
szólt hozzá apja:

- Mi az, Ferkó, nem jössz misére?
- Nem, ma nem megyek...
- No de Ferkó! Vasárnap van!
- Nem a templom a fontos. Imádkozni itthon is lehet.
- Micsoda beszéd ez!? - méltatlankodott Ludady.
- Magától hallottam. Sári néninek magyarázta, amikor ő azt 

bizonygatta, hogy a jó katolikus minden napját misével kezdi.
- Bizonyosan félreértettél valamit...
- Nem, nem - erősködött Ferkó, mert a vita ördöge tüzelte. - 

Én nem felejtek el semmit, amit magától hallok. Arra is emlék
szem, egyszer kijelentette: igaza volt Józsi bácsinak. Egy hétköz
nap délelőtt a szombathelyi ferencesek előtt nézték a templomból 
kijövőket, és Józsi bácsi ezt mondta: „Nézd ezeket az ájtatos 
nénikéket, akik minden reggel misére járnak. Egy sincs köztük, 
akit ne büntettem volna meg jó néhányszor tejhamisitásért. ” - 
Ferkó csúfondárosan idézte rokonukat, Felber Józsi bácsit, aki a 
történet idején rendőri büntetőbíró volt Szombathelyen.

Ludady Ferenc néhány pillanatig kínosan hallgatott. Jól emlé
kezett erre a történetre, hiszen elég sokszor, elég sok helyen elme
sélte. Jobb híján rárivallt Ferkóra:

- Ne vitázz! Nem vagy pogány! Egy-kettő, kelj fel és gyere!

A  Z S Ú R  Z A B A H Ő S E

Manci lófarkas frizurát szeretett volna élete első zsúrjára. Anyja 
nem engedélyezte. Első zsúrra leeresztett lokni való. És fehér 
batisztruha. Az utóbbit nem volt könnyű megszerezni, hiszen ma 
nylon a divat. Még nehezebb volt meggyőzni Mancit, hogy a 
nylonhoz „ő még fiatal”. De Kevéné bőven talált érveket bakfis-
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kori emlékei között. Hogyan folyt le az ő első zsúrja? Az bizony 
szerény kis összejövetel volt a devecseri állomásfőnöki lakásban; 
parizer és májas volt a szendvicsek nagyobb felén, egy úgyneve
zett homoktorta és saját termésű vinkó. De annak a zsúrnak az 
egyszerű tisztességét szerette volna összeegyeztetni mostani gazdag
ságával, mintha ugyan fénylő nappal lehetne látni a holdvilágot. 
Kevéné a legszebbet, a legjobbat akarta nyújtani lánykájának; 
szaladgált vele a varrónőhöz, együtt sütötték a mogyorós, man
dulás, narancsos tésztakölteményeket, kavarták a rumos és csoko
ládés krémeket, datolyát vettek és ananászt, finom butéliás boro
kat. Kevéné híres háziasszony volt, s Manci örökölte érdeklődését 
és tehetségét a jó falatok, a tehetségesen, lelkesen és gondosan 
megtervezett vendéglátás iránt.

A zsúrra elsőnek a Péntekhelyi testvérek érkeztek, a negyedikes 
Barna - sötétkék ruhájához citromsárga, kubista nyakkendővel -, 
Luci húga, Manci osztálytársa pedig világoskék, leheletkönnyű, 
habos nylonban, éppen olyanban, amilyet Manci szeretett volna. 
S mindennek a tetejébe Luci dús szőke haja hatalmas forgóként 
lobogott feje fölött, s omlott le hátára. Manci elvörösödött, köny- 
nyekkel küszködött. Legszívesebben szó nélkül elrohant volna 
hazulról, de éppen megérkezett Ferkó is, erősen kopott és kinőtt 
sötétszürke ruhában.

- Köszönöm, hogy eljöttél, rád számítottam a legjobban - 
mondta Ferkónak, s erősen megszorította a fiú kezét, nagy lélek
jelenléttel fegyelmezve magát, azután a két fiút leültette a tánc
teremmé átalakított nappaliban, ő maga pedig visszavonult Luci- 
val a szobájába. Felpróbálta Luci kék ruháját, amely neki is nagy
szerűen állt, sebtében azt is megnézte, milyen lenne lófarkas 
frizurával. Ekkor csengettek, ő rohant ajtót nyitni, a kék ruhában, 
s az érkező Toma Tamás nem értette, miért vihog és pukkadozik 
a két lány az előszobában az ő háta mögött.

Torna sértődöttsége még fokozódott, amikor betessékelték a 
szalonba, s ott kellett tudomásul vennie, hogy őt, az (első éves)
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orvostanhallgatót középiskolás fiúgyerekekkel együtt hívták meg. 
De azért kegyesen letegezte őket, s hozzálátott, hogy alaposan 
körülcsodáltassa magát. Torna Tamás, Kevéné unokaöccse, száz- 
kilencven centiméter magas volt és éktelenül sovány, valódi égi 
meszelő. Felkiáltójeles alakját még jobban kiemelte, hogy a diva
tosnál is divatosabb rövid zakót, szűk csőnadrágot viselt. (Ferkó 
vigasztalta magát, hogy az ő zakójának ujja divatból is lehetne 
olyan rövid. ) Tamás zsebeiben mindig lapult néhány csontdarab, 
ezekkel szokta rémisztgetni a lányokat, s most nyomban megmu
tatta a két fiúnak. Miközben azok izgatott tisztelettel forgatták az 
emberi maradványokat, Toma barátunk unott hangon kifejtette, - 
hogy „bezzeg a medikák csak nevetnek az ilyesmin”. Olyan 
lánnyal, aki felsikolt egy jól preparált sipcsont (ő persze latinul 
mondta: tibia) láttára, nem is érdemes szóba állni.

- Különben sem fogok táncolni - folytatta minden átmenet 
nélkül. - Eljöttem, mert a nagynénémnek nem mondhattam le. 
A zsúr idejétmúlt életforma. Utálom a csitrikat, akiknek még egy 
pikáns viccet sem merek elmondani, mert rögtön eldicsekednek 
vele a mamájuknak. Én különben is megígértem a menyasszo
nyomnak, hogy ma nem flörtölök senkivel.

- Miért nem hoztad el a menyasszonyodat? - érdeklődött Barna.
Ferkó gondolatai másfelé kalandoztak el. Belekapaszkodott

abba a reménybe, hogy ha Toma Tamás nem táncol, akkor talán 
egyáltalában nem is lesz tánc. Anyja többször tanítgatta ugyan 
tánclépésekre, de idegen nővel még nem táncolt, s már az is furcsa 
volt neki, hogy anyja derekát fogja meg.

Így történt, hogy amikor a két lány - visszaöltözve saját ruhá
jába - újra megjelent, s egy ideig hiába várta, hogy a fiúk észre
veszik a titokzatos ruhacserét, nem tudta elindítani a táncot. 
Hiába tették fel a gramofonra a „Cso-cso-cso-csokoládé”-t, hiába 
illegették magukat, hiába toppantgattak az ütemre, a fiúk elme- 
rülten pusmogtak egymással; Tamás most már a boncolás izgalmas 
szenzációit ismertette a két középiskolással.
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Balla Rózsi és Farkas Zoltán együtt érkeztek. Ha Kevéné 
tudott volna arról, hogy ők kettesben, felügyelet nélkül szoktak 
andalogni a Fodor utca gyengébben megvilágított helyein, nem 
hívta volna meg őket szalonjába. Manci azonban azért is ragasz
kodott hozzájuk, mert azt gondolta: nem árt, ha a zsúrkörben 
tapasztaltabb párok is vannak, akiktől esetleg útmutatást lehet 
kapni. Már régebben elhatározta, hogy Rózsi tanácsát fogja kérni, 
Rózsi példáját fogja lemásolni, miként hódíthatná meg Ludady 
Ferkót. De a szerelmesek megérkezésével sem változott semmi. 
A párocska éppen csak üdvözölte a többieket, azután félrehúzó
dott egy sarokba. Elmerültek egymás áhítatos bámulásába, leg
feljebb egy-egy kézszorítással jelezték hevesebb érzelemkitörései
ket. Manci a gramofon mellől időnként a fiúk felé pillantott, és 
nagy örömére egyszer elfogta Ferkó pillantását.

Minden így maradt akkor is, amikor behömpölygött Gama 
Bori, dús tüllökbe csomagolva. „Csak maradjatok” - intett a 
dundi lány a fiúknak, körüljárta a nagyszobát, minden ajtón be
kukkantott. Megnyugvással állapította meg, hogy a szomszéd szo
bában Kevéné két fehérbóbitás nő társaságában egy hatalmas, 
terített asztalt rak meg csodálatos ennivalókkal, s ezek után letele
pedett a gramofonozók mellé. Súgva kérdezte Mancitól:

- Te, ha jól látom, narancssaláta is lesz?
- Mandulával és banánnal!
- Klassz - bólintotta Bori, és nagyot nyelt.
- Négyféle torta - folytatta Manci. - De képzeljétek, nekem 

csak egyikből szabad enni, és csak egy kis szeletet, mert a mama 
szerint nagyon hízom, már egész kis hasam van...

- No és? - vont vállat Bori.
„Könnyű neked” - sóhajtotta magában Manci, de úgy érezte, 

hogy ő még az egy szelet tortáról is lemondana, ha ezen az áron 
Ludady Ferkó lehetne az ő Farkas Zolija. Bízott magában; tudta, 
hogy csinos, sőt - a gyerekes ruha és lokni ellenére is - nagyon 
nőies. Elhatározta, hogy ma uralkodik rossz szokásán, nem fogja

4



idegesen rángatni a vállát, nem fog kellemetleneket mondani 
senkinek, legkevésbé Ferkónak. És megszívleli anyjának ma öt
ször is megismételt könyörgését: „Mincám, csak ne röhögj olyan 
bölömbika hangon..

Toma Tamás időközben megengedte a két ifjúnak, hogy Toma- 
tominak szólítsák, s most áttért annak fejtegetésére, hogy ő tulaj
donképpen nem is orvos akar lenni, hanem filozófiai író; ugyanis 
„a metafizikai isten értelmezésében egészen rendkívüli megálla
pításokat” tett.

- A régi időben próféta lettem volna, most azonban már nem 
érdemes vallást alapítani - fejtegette a legkomolyabb képpel.

A két fiú nem tudta, tréfa-e ez vagy elmebaj, de mindenesetre 
érdeklődő arcot vágtak. Tomatominak ez kevés volt.

- Látom - szólt -, nem tudjátok értékelni, hogy kivel akad
tatok össze! Képzeljétek, ha valaki annak idején Lutherrel vagy 
Kálvinnal találkozott! - és tovább fejtegette a természeti isten
ségről szóló tanait.

Így „állt” a bál, amikor Kevéné betipegett, s buzdítani kezdte 
a fiatalokat, hogy táncoljanak, és ne unatkozzanak. Az érdekeltek 
bizonygatták, hogy ők nem unatkoznak, mire Kevéné erélyesebb 
beavatkozásra határozta el magát. Feltétetett a zenegépre egy 
lassú táncszámot, és rászólt unokaöccsére:

- Gyere, Tomi, mi leszünk a nyitó pár.
Az orvosnövendék két fejjel volt magasabb nagynénjénél, aki 

ezenfelül még rosszul is táncolt. Elég ügyetlenül végezték a tánc
nyitó szertartást, Ferkó mégis kellemes meglepetéssel állapította 
meg, hogy Kevéné egészen más itt, mint a téren volt. Ha nem 
rikácsol, hanem mosolyog és kedveskedik, akkor nagyon fiatalos
nak látszik. Manci lánya persze sokkal csinosabb nála, és bizonyo
san jobban is táncol. Olyan, mint egy csillogó felhő, de Ferkó 
nem merte felkérni a csillogó felhőt. Zoliék meg nem kívánkoztak 
el a meghitt zugtól, így, amikor Kevéné lihegve leköszönt Toma
tominak, senki sem táncolt.
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„Micsoda maflák ezek a mai fiúk” - mormolta magában a 
háziasszony. S ezért még két üveg bort rakatott fel a büféasztalra, 
a gyertyatartók közé.

A fiatalok hangulata valóban felviharzott, amikor Manci be
invitálta őket a „kajacsarnok”-ba: lelkes „ó” és „ejha” kiáltások 
hallatszottak, sokkal lelkesebbek is, mint amilyenek egy finom 
zsúrhoz illenek.

Szebb, mint a Mackó kirakata - kiáltotta Bori.
- Ha ilyet adnának a menzán! - mondta el mindenkinek kü- 

lön-külön az ifjú medikus, ő is nagy becsülője volt az ennivalók
nak.

Az ezüst gyertyatartókat figyelemre se méltatták, a meisseni 
porcelánt és a fújt svéd poharakat se méltányolták. Nem vették 
észre még az asztal szélén hullámzó művirág girlandot sem, pedig 
Kevéné lánykori emlékei szerint ilyen hatásos terítést csak az 
Esterházy-uradalom devecseri jószágigazgatójánál csináltak, igaz, 
hogy februárban száz szál igazi rózsából, persze, a grófi melegház 
potya rózsáiból. Ez most háromezer forintba kerülne...

Tomatomi levesestányért kért Mancitől.



- Ezzel a vacak kis deszerttányérral annyit kellene jönnöm- 
mennem, hogy evésre nem is maradna időm - magyarázta.

Kevéné arca elborult, de Manci szolgálatkészen megindult. 
Bori utána kiáltott:

- Akkor nekem meg hozd be a pecsenyéstálat!
- Egy lánynak? - csodálkozott Tomi megvetően.
- Vigyázz, mert az asztal alá eszlek - kiáltotta Bori harcia

san villanó szemmel.
- Állok elébe - húzta ki magát teljes hosszában Tomi.
- Meszelőnyél Tóbiás!
- Ne csúfolódj, hanem állj ki nemes versenyre!
- Oké!
Manci megérkezett két pecsenyéstányérral, Kevéné csak ennyi 

engedményt tett, de így is megsértődött. A banda diadalüvöltés
sel fogadta Mancit és a bajnoki méretű porcelánokat. Már a ver
seny szabályait „szövegezték”, s ebben egyszerre az eddig oly 
szerényen tartózkodó Ferkó szökkent az élre. Kitűnő szervező
nek bizonyult. Felállították a kártyaasztalt, leterítették a zongo
ráról elvett madeirás kézimunkával, két széket tettek mellé, szem-



ben egymással. Ferkó mint bíró középre állt, a versenyzők leül
tek, Zoli és Luci, a kijelölt segédek pedig átvették a két nagy
tányért, és teljesen egyformán megrakták, ügyelve arra, hogy ne 
csak a szendvicsek száma és „felépítménye”, hanem nagysága is 
pontosan egyezzék.

- Rajta, hamm! - kiáltotta Ferkó, és rácsapott az asztalra.
A két versenyző olyan félelmetes sebességgel kezdett falni, 

mintha időre menne a küzdelem, s nem a darabszám döntené 
majd el, hogy ki kapja a „Sysitér zabahőse” címet. Kevéné fej
görcsöt kapott ettől a címtől, a fiatalok ellenben tomboltak örö
mükben, annyira, hogy egy-egy percre még „saját fejük töméséről” 
is megfeledkeztek. A bor is villámgyorsan elfogyott. Negyedóra 
alatt eldőlt a verseny, Ferkó kihirdette: Tomatomi tizenhét szend
vics, nyolc szelet torta, két adag parfé, három tányér gyümölcs- 
saláta, két tányér krém és két púpozott tányér sós és édes apró
sütemény erejéig tartó holtverseny után két darab heringes szend
vics repetával győzött.

Egetverő ordítás.
Éppen ekkor érkezett meg s lépett be az előszobába Keve pro

fesszor, a ház ura. Örömmel állapította meg, hogy kitűnő a han
gulat. Felesége azonban könnyes szemmel bizonygatta, hogy ré
mesen felsült, a fiatalok neveletlenül hangosak, a zsúr nem szelí
dítette meg őket, hanem ellenkezőleg, ők hozták fel a szalonba 
a tér levegőjét. Nem akarnák táncolni, általában sohasem azt te
szik, amit várnak, sőt elvárnak tőlük. És ez az evőverseny, ez va
lóságos botrány!

A professzor nagyon sajnálta, hogy nem láthatta ezt a viadalt, 
és azzal vigasztalta nejét, hogy ne féljen, a zajból ítélve a szom
szédok is meg lesznek elégedve a sikerrel.

Időközben Bori óvást emelt Ferkó döntése ellen, mondván, 
hogy ő még tudna enni, csak a tejszínes ananászkompót után nem 
volt hajlandó a heringhez visszatérni. A zsűri azonban éppen 
azért rendelte el azt az étrendi „fordulat”-ot, mert úgy látta,

78



hogy egyszerű mennyiségi alapon a két bajnokjelölt éjfélig is 
bírná.

Evés után mindenki visszaült a régi helyére, és újra beállt a 
nyomasztó csend. Ügy tele voltak mindnyájan, hogy „kész vesze
delem lenne, kérem, ugrabugrálni” - mentegetőzött Péntekhelyi 
Barna Kevénének, majd még neveletlenebbül közölte, hogy „gyom
rában éppen birokra kelt” a paradicsomos szardínia a dobostor
tával.

Később - felkérés nélkül - Rózsi elénekelte azt a bizonyos 
Radnóti-dalt, amelyet Zia néni elkobzott Donogán Paulitól:

Fázol? várj, betakarlak az éggel, 
hajadra épül a hímzett csillagok 
csokra és holdat lehellek a 
szemed fölé.

Balla Rózsinak kellemes hangja volt, és Zoltán igen ügyesen 
kísérte zongorán, mert a csellón és hegedűn kívül ehhez is ér
tett. Megismételtették a dalt, az osztálytársnők cinkosan össze
mosolyogtak, mint akik ezzel a szöveggel kapcsolatban közös ti
toknak tudói. Hiába tépte össze Zia néni, a dal él. Vajon ez már 
a halhatatlanság?

Az ajtóban állva végighallgatták az ismétlést a Keve és a köz
ben megérkezett Ludady szülők is. Keve gratulált Zoltánnak:

- Látom, Bartókot követed !
- Nem bírom Bartókot - vágott közbe Ludady. - Zavaros... 

hamis... nem is tudom, milyen... - Farkas Zoli elnézően mo
solygott. - Hanem a szöveg, az gyönyörű...

- Radnóti-vers - felelte a fiú.
- Igen - bólintott Ludady. - Ezek a régi versek, ezek a múlt 

századi költők, ezek még tudnak.
- Ne tréfálj - szólalt meg Keve. - Radnóti még ötven éves 

se volna...
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- Én a mai költőket nem olvasom - jelentette ki határozot
tan Ludady. - Nem ismerhetem őket. Horatius az én költőm!

Á baklövés nem keltett feltűnést. Zoltán tisztelettel nézett arra 
az emberre, aki a kétezer éves latin költőért rajong.

- Valamit táncra! - kérte Manci Zoltánt.
A fiú leült a zongorához, és játszani kezdett. Váratlanul, egy

szerre mindenki táncba indult. Ferkó - anyja intésére nagy el
határozással - Mancit kérte fel. Remegett a keze, amely Manci 
hátát érintette. Vajon biológiai tények következménye ez - szó 
szerint így jutott eszébe - avagy csak érzéki csalódás?

Manci kezdte el a társalgást. Dicsérte Ferkót, hogy milyen szel
lemesen vezette az evőversenyt.

- Ne hidd - mentegetőzött Ferkó -, hogy az ilyen bolondozás 
túlságosan érdekel. Én a komoly mulatságokat szeretem. A téri 
fiúkkal is próbálom megértetni... Bocsáss meg, untatlak? Te 
nem szereted a téri fiúkat?

- Nem érdekelnek. Te meg nem untatsz. Táncolni szeretsz?
- Talán, ha megtanulok... Szörnyű ügyetlen vagyok.
- Egyáltalában nem!
Hosszú hallgatás után Ferkó ezt mondta:
- Nagyszerű lehet, ha valakinek ilyen nagy ember a papája, 

mint a tied.
- Nagyszerű. De terhes is.
- Terhes? - ámult el a fiú.
- Igen. Ezt persze nehéz megérteni. Apuka... mindent tud. 

Látod, matematikus létére ismeri Bartókot és Radnótit is.
Ferkó arra gondolt, hogy a téren Cico-Mancinak gúnyolják a 

lányt, mert állítólag neki csak a pucc a fontos.
- A téren rosszul bántak veled - jutott eszébe hirtelen Ferkó- 

nak.
—. Nem érdekel.
- Megpróbálom elintézni...
- Az a bagázs nem érdekel! Nem is értem, hogy te...
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- Hidd el, a fiúk nem rosszak, csak nyersek.
Manci idegesen rángatta mindkét vállát, de észrevette és ab

bahagyta.
- Miért nem te vagy a vezér? - kérdezte, s a fiú piruló ar

cáról nyomban leolvasta, hogy fájó pontot érintett. - Milyen 
nagyszerűen vezetted a versenyt. Neked vezetőnek kell lenned... 
Tudod mit? Alapítsunk itt új társaságot, és te légy a vezér? Jó?

- Nem olyan egyszerű ez. Más a zsúr, és más a Sysitér!
De Manci látta, hogy jó helyen próbálkozik. Bandavezért csi

nál Ferkóből, de ő lesz az igazi vezér. Pauli és Jocó bandája égni 
fog, mint a rongy.

Ekkor Zoltán megunta a zongorázást, és abbahagyta, mert kü
lönben is úgy látta, hogy Péntekhelyi Barna már eleget udvarolt 
Rózsinak. A nagyszalon megint elhalkult. Kevéné idegesen fi
gyelt fel a szomszéd szobából. Felkelt, átment, feltette a zene
gépre a „Gso-cso-cso-csokoládé”-t. De a fiatalok meg se mozdul
tak; Tomi lesunyta fejét, struccot játszott, nehogy megint táncolni 
vigye a nagynénje. Kevéné visszatért a felnőttek közé, és szomorú 
sóhajtással leereszkedett a székére:

- Nem, nem... hát nem. Zsúrt akartam rendezni, utcabál lett 
belőle.

Hosszan kifejtette, hogy a téren minden rosszat eltanulnak 
egymástól a fiatalok. Se modor, se tisztelet, ő zsúrt csinál ne
kik, hogy a jobb fiatalok egymás között legyenek, de hiába, nem 
táncolnak, ketten összebújnak, a többiek bámulják őket és legfel
jebb... hogyan is mondták?... zabaversenyt rendeznek, az ő la
kásában, mint lepényevést a népligeti hacacárékon, s megválaszt
ják az ő szalonjában, a Sysitér zabahősét.

- Igen - sóhajtotta Ludady mély együttérzéssel -, az utca 
szelleme behatol ma mindenhová, még... még... a legfino
mabb szalonokba is, a maga „újdonságaival” - fejezte be meg
vető hangsúllyal.

- Nagyon helyes - mondta Keve.
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Felesége és a Ludady házaspár elképedve néztek rá. Először 
azt hitték, nem jól értették a professzort, ő azonban derűs mosoly- 
lyal minden kétséget eloszlatott.

- Nagyon helyes - ismételte meg. — Hát te, édes Icukám, fel
vennéd-e édesanyád hajdani, bokáig érő klott fürdőruháját? Vagy 
ha rád kényszerítenék, jól éreznéd-e magadat benne? Így vannak 
a fiatalok ezekkel az ósdi dolgokkal, mint amilyen például a zsúr 
intézménye is. Mert ez nemcsak divat kérdése náluk. Minden 
nemzedék kénytelen egyet és mást elhagyni az előző nemzedék 
szokásai közül, különösen a felesleges szokásai közül, mert csak 
így tud messzebbre jutni. Ezért mások mindig a fiatalok, mint az 
öregjeik. Ma már nem lehet lakk topánkában és fehér zokniban 
járatni egy nyolcéves fiatalembert, aki többet tud matematikából, 
mint te, édes Icukám.

- Ami azt illeti - sietett a háziasszony védelmére a lovagias 
Ludady -, én nem tudom, egyáltalában helyes-e a természettu
dományi oktatás erőltetése. Szerintem felesleges.

Keve lehajtotta fejét, és szemüvege fölött megnézte Ludadyt.
- Papperlapapp - szólt és legyintett. - Ma tizenkét éves gye

rekek rádiót építenek maguknak, te meg mit tudtál a rádióról 
tizennyolc éves korodban? Mit tanultál róla?

- Már nem emlékszem.
- Én emlékszem. Azt, hogy talán idővel a szikratávíró koherer 

nevű alkatrészét tökéletesíteni lehet annyira, hogy a hang drót 
nélküli továbbítására is alkalmas lesz. Te ma ennyit se tudsz, de 
a tízéves fiúkat hallgasd meg egyszer, amikor rádiócsövekről be
szélnek. Neked az első zsúr volt életed legszebb emléke, nekik - 
intett fejével a másik szoba felé a professzor - már biztosan nem 
az lesz. Nekik ez már... gyerekes.

- De miért lenne gyerekes, ami szép és ünnepélyes?
- Mert nekik ez már nem szép, és az ünnepélyesség helyett ők 

jobban szeretik a természetességet. Az első repülőgép nekik na
gyobb élmény, mint az első tánc.
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- Mindig a motorok - tört ki Ludady. - Ez az, itt a baj. Ez 
a rendszer bűne. Hogy a szellemtudományok már nem érdeklik az 
ifjúságot! Nem szeretik a kultúrát sem.

- Neeem? - kérdezte harciasan Keve. - Hát nem hallottad az 
előbb? Egy diák Radnóti versére dalt komponált, igen szép dalt, 
kifejezőt, ezt ketten előadták, igen jól, s a többiek nagyon él
vezték.

- Én nem látok ebben semmi rendkívülit.
- Nem is rendkívüli, csak a kultúra szeretete. Tudod, milyen 

elmélyülést kíván valakitől, hogy...
- Ne haragudj, de Bartók... - Ludady fölényesen legyintett. 

- Az a legkönnyebb. Semmi melódia, néhány hamis akkord...
- És mégis ezt csodálja a művelt világ!
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Ludady jobbnak látta elhallgatni.
- De ha a te fiataljaid olyan műveltek - kelt védelmére Icuka 

asszony akkor miért rendeznek... zabaversenyt?
- Azért, mert fiatalok, és mert szeretnek játszani. Bizonyosan 

vannak szellemesebb játékaik is. De mondd, neked annak ide
jén nem tetszett a kotijon?

- Ó, de gyönyörű szokás volt! - sóhajtott fel Kevéné. - Kár, 
hogy elfelejtettem. Ma is rendezhettünk volna...

- Iculkám - nevetett a professzor -, ezek ugyan jól kinevetné
nek, ha színes szalagcsokrot, létrába kötött cigarettasort, papiros
csillagot meg miegyebet tűzdelnél a kabátjukra, kitüntetésül, 
amiért felkénnek egy lányt táncolni. Hiszen ezek már tudják, hogy 
a lányoknak éppen olyan öröm táncolni, mint a fiúknak, vagy 
esetleg éppolyan unalom.

- Pedig gyönyörű verseny volt - merengett Ludady. - Boldo
gult úrfikoromban magam is több kotijon-győzeimet arattam.

- De papírszalvétát azért már nem gyűjtesz, ugye? - kérdezte 
derűsen Keve. - Pedig ma az a divat. Hallgassatok rám, ne 
akarjátok, hogy a mai fiatalok a ti fiatalkori elképzeléseitek sze
rint szórakozzanak.

Az ajtó kinyílt, a fiatalok nagy lendülettel benyomultak.
- Bocsánat, hogy betörünk... - állt az élükre Ferkó. - De... 

játék... amolyan szellemi torna... közben vitánk támadt, s mi 
nem tudjuk eldönteni.

- Halljuk — szólt Keve fellelkesülten.
- A vallásalapítóikról volt szó, és Tomi azt állította, hogy ő új 

vallást alapított.
A langaléta diák előlépett, félretolta Ferkót, és ő folytatta:
- Tudniillik szerintem a természet tökéletes. Például tessék 

kézbe venni égy ernyős virágot, például a spireát, s nagyító alatt 
megnézni. Micsoda tökéletesség! S hány ilyen nagyszerű szerkezet, 
élet mozog a földön... Mind tökéletesebb, mint az ember, te
hát az ember fölött áll. Pedig anyag. Tehát az anyag az ember
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fölött áll. Akkor pedig maga az anyag az isten, hiszen tökéle
tes...

- De hiszen ez a legszörnyűbb istenkáromlás - szörnyülködött 
Ludady.

Keve lehajtott fejjel, szemüvege mögül megnézte Ludadyt, az
tán legyintett:

- Papperlapapp.
Ferkó megrázta a fejét, mintha arcul ütötték volna. így meg

szégyenül az apja? Mancira nézett, mert azt hitte, hogy a lány 
most kineveti őt is, apját is. Manci azonban, úgy látszik, nem vett 
észre semmit.

- De mi a probléma? - kérdezte Keve.
- Az, hogy szerintem ez nem új tan - lépett elő Farkas Zol

tán -, hanem régi. Nem tudom biztosan, de valami hasonló ter
mészetvallásról olvastam már, egy Beethoven-életrajzban.

Keve élvezettel hátravetette magát a karosszékben, s halkan 
így szólt feleségéhez:

- Ezekkel akarsz te kotijont játszatni? - aztán fennhangon 
így beszélt: - Te nyertél, fiam. Amit Tomi öcsém hirdet, az lé
nyegében panteizmus. Kétezerötszáz évvel ezelőtt Xenophanész 
volt az első, aki hasonlót tanított. Az egész éleai iskola ezen ké- 
rődzött. S a középkorban híveinek se szeri, se száma. Joannes 
Scottus ferences baráttól a nagy Paraceisusig, aztán a szerencsét
len Giordano Bruno, később Goethe, Spinoza, Hegel, Schopen
hauer... és igen, Beethoven is. Ahogyan feltárultak a természet 
csodái, mindig akadtak, akik azonosították velük az istent. Ma 
azonban? Tomi öcsém, nagyító alatt már nem születhet új isten
ség. Ha próféta akarsz lenni, haladj a korral. Ha új istent ta
lálsz ki, ne mondj róla olyat, hogy a vesébe lát, mert erre már 
minden urológus képes - a fiatalok nagyot kacagtak. - Tomi 
öcsém, valami újabbat!

Ferkó izgatottan előrefurakodott. El kell mondania valamit, 
amivel talán jóváteszi az előbbi „papperlapapp”-ot.
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- Kérem szépen... én mondtam is az előbb Tominak, hogy... 
szerintem egy új vallásalapítónak az atomelméletből kell kiindul
nia. Mert ugyebár, például... a hidrogénatom elektronja, ha jól 
tudom, másodpercenként kétezerkétszáz kilométeres sebességgel 
száguld a proton körül, olyan láthatatlanul kicsiny területen, hogy 
a sebesség és a tér aránya itt azt jelenti: az elektron, noha látha
tatlan, egyszerre mégis mindenütt jelen van...

- Bravó! - kiáltott fel Keve. — Szóval szerinted az elektron 
az isten. Ez már korszerű panteizmus! Vannak ugyan idealista fi
lozófusok, akik azt állítják, hogy az anyag, mennél többet tudunk 
meg róla, annál misztikusabbá válik, de én kijelentem, hogy az 
ifjú Ludady panteizmusa modern elv; materializmus. Bravó! - 
diadalmasan nevetett, felváltva nézve a két Ludadyra.

De azok kínos zavarban voltak. Az öreg Ludady szemrehá
nyóan nézett fiára, s tompa hangon motyogta:

- Hát te is, Ferkó fiam?
Ferkó kétségbe volt esve, hogy akaratlanul pártot ütött apja 

ellen, méghozzá nyilvánosan. Ügyefogyottan dadogta:
- Én... én... egyáltalában nem... nem azt akartam...
A helyzet kínos volt. Senki sem tudott mit szólni.
- De hiszen nagyon okosat mondtál - fordult Keve a fiúhoz. 

- Tanuld meg, aki gondolkodik, az mindig eljut valahová, ha ép
pen nem is oda, ahová indult...

- Éppen ez az... - mondta az öreg Ludady nagyon szeren
csétlenül.  

Keve harsogó jókedvvel akarta túlsegíteni a társalgást a vál
ságos ponton. Felkiáltott:

- Ne törődj vele! Papperlapapp!
A furcsa szó mosolyt fakasztott a fiatalok arcán. Manci any- 

nyira élvezte a lehetetlen helyzetet, hogy elröhögte magát:
- Hööööö-höööö-höööö!
Kevéné idegesen megrázta a fejét, és halántékához nyúlt, mintha 

migrén nyilallt volna bele. A Ludady házaspár elképedt a kislány
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bárdolatlan viselkedésétől; nem akarták elhinni, hogy Icuka „lé
giesen finom” lánya ilyen állatian röhöghet. Ferkó is meghökkent.

A professzor feltalálta magát.
- De térjünk csak vissza a hidrogénatom elektronjához - mon

dotta, s szenvedélyesen beszélni kezdett egy dán kutató legújabb 
megállapításairól, amelyek „az anyag fizikai természetéről vallott 
összes eddigi ismereteinket felborulással fenyegetik”. S olyan ér
dékesen beszélt róla, hogy mind a fiatalokat, mind az idősebbeket 
lenyűgözte. Akit nem a tudományos anyag bilincselt le, azt az 
előadó személye bűvölte meg. Több-kevesebb hozzáértéssel, de 
egyforma tisztelettel hallgatta mindenki, csak Manci biggyesztette 
el ajkát. Türelmetlenül izgett-mozgott, váltogatta lábát, forgatta 
szemét, mintha azt szeretné kifejezni, hogy őt az ilyenfajta „rög
tönzések” nem hatják meg, ő már nem vágódik hasra Keve 
professzor tudománya előtt. De ezt csak Ferkó vette észre. Ami
kor egyszer véletlenül Mancira nézett, ijedten kapta el tekintetét, 
azt hitte ugyanis, hogy Manci szemének gúnyos villanása lepap- 
perlapappozott apjának szól. Amiről végeredményben ő tehet. Az 
ő feltűnésvágya okozta, hogy most mindenki rajtuk mulat.

A  B A L  U T Á N . . .

Ludadyék évek óta nem mozdultak ki hazulról; a legszüksé
gesebbre sem volt elég pénzük (hiába: egyetlen könyvelői fizetés 
kevés három emberre), minden szórakozásról le kellett monda
niuk. De mintha a szórakozás nem is lett volna elérhetetlen vágy 
nekik, Ludady úgy hirdette: „Én, amíg ez a világ van, nem 
megyek moziba, színházba, vendéglőbe, sehová, én nem veszek 
újságot, könyvet a kezembe... ” Ludadyné, Blanka asszony, mint 
mindenben, ebben is hősiesen kitartott „bámulatos” ura mellett, 
s úgy tett, mintha őt sem érdekelné semmi, mintha ő is ésszerűnek, 
egyedül helyes álláspontnak vallaná ezt a mindenről való lemon-
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dást. De hogy ezt mennyire nem élte át, az nyomban lelepleződött 
akikor, amikor azon a csütörtöki napon megtudta, hogy vasárnap 
zsúrra mennek. A sivár házimunkában, a reménytelenül végtelen 
toldozásban-foltozásban korán megöregedett asszony mintegy va
rázsütésre tíz évet fiatalodott ettől a hírtől, és egyre vidámabban 
végezte napi robotját; még az elkopott „ünneplő ruhák”-at is 
szívesen hozta rendbe. Egyszerre csak, amit évek óta nem tett 
már, énekelni kezdett. Zsúrozó bakfiskorának dalai sorra eszébe 
jutottak, de leggyakrabban egy még régebbi keringőt dúdolt, 
amelyet még anyjától tanult. Amikor Blanka még kisgyerek volt, 
anyja, ha báliba készülődött, mindig ezt a keringőt dúdolta, amely
nek szövegéből most már csak az utolsó két sorra emlékezett.

Szétfoszlott sokak reménye
a bál után...

Miközben benzinnel dörzsölte mindhármuk vasárnapi gúnyá
ját, érezte annak a benzinnek a szagát is, amellyel annak idején 
édesanyja tisztította minden bál előtt könyökig érő fehér glasszé- 
kesztyűjét. Ő maga csak egy telet bálozott végig. Pesten mint 
fiatal asszony; aztán Ferkó volt jövőben, aztán a háborús össze
omlás. Most már tudja, Voronyezsnél az ő egész világuk elpusz
tult, azóta nincs más, csak növekvő gond meg szegénység. Az el
süllyedt táncos báli világ. hajójából ez a kétsoros szövegroncs 
úszott emlékeinek könnytől sós tengerén... Micsoda reményei 
foszlottak szét!

Micsoda reménységekkel ment el erre a házibálra, mintha a 
régi szép társadalmi élet támadna fel. De itt szegénynek érezte 
magát, az újdonatúj berendezés között, a kikent-kifent öregek 
és fiatalok között. Talán meg is mosolyogják Ferenc „tisztes honfi 
kopottság”-át, amelyre pedig olyan büszke. Aztán a drága trakta- 
mentum tébolyító! Hogyan tudja ezt ő viszonozni a havi két
száz forint konyhapénzből? S miért vernék magukat ilyen költ-
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ségekbe? Nem is látta a táncot, folyton csak ezt az elbizakodott 
embert kellett hallgatnia, aki olyan hetykén bánt Ferenccel, 
mintha csak ő tudna mindent a világon... Irigység és keserűség 
szorította össze a torkát. Belekarolt férjébe, hogy éreztesse vele, 
mennyire mellette van a balsorsban.

Ferkó is, amióta kiléptek Kevéék ajtaján, és reményükvesz- 
tetten lefelé ballagtak a lépcsőn, folyton az anyjától hallott két 
sort ismételgette magában, dallamtalanul: szétfoszlott az ő re
ménye is. De milyen reménységei voltak? Igen, az akadozó kezdet 
után olyan jól alakult a helyzet, érdekes társalgás indult, az egész 
éppen olyan „szellemi” arcot mutatott, amilyet ő a térnek, a 
Klubnak szeretett volna adni. S akkor - vesztére - neki támadt 
az az ötlete, hogy a professzort kérjék fel döntőbírónak...

A minap azt mondta apa, hogy ezentúl gyakran fognak eljárni 
Kevéékhez. Szörnyű! Ide, ahol neki látnia kell, miként nevetnék 
apján, titokban, cinkos szavakkal. Rettenetes, micsoda helyzetbe 
került!

Kiléptek a kapun, elbúcsúztak a többi vendégtől, és keresztül
vágva a Hollósy téren, elindultak felfelé az Agárdi útra. Amint 
a többiek hallótávolon volták, Ludadyné fojtott hangon így szólt:

- -No, finom hely ez.. Tudnak is ezek viselkedni!
- Ez a Keve - tört ki erre Ludady - teljesen lefeküdt a bol- 

silknak. Onnan a tenger pénz. Hát persze, egyetemi fizetés, tudo
mányos pótlék, külföldi utazások, autó, szakértői díjak... Száz
ezreket keres. Aztán még Kossuth-díjat is kapott.

- Azt mondják - kontrázott a felesége -, hogy az asszony 
az egész Kossuth-díjat, a harmincötezer forintot - sóhajtott - 
puccra költötte. Magára meg a lányára.

- No, nem látszik meg rajta - jegyezte meg Ludady, hogy 
elégtételt adjon féleségének, amiért oly gyakran emlegette előtte 
az örökifjú Iculka asszony szépségét és eleganciáját.

- Pedig tudod, mennyibe kerül az ilyen hamvas szőkeség? 
Naponta fodrász, kétnaponként kozmetikus, festés, dauer, mit
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tudom én, mi minden van ma... Persze, délig alszik, mert cse
lédje van, aztán csak a boltokat járja...

- Ehhez képest igazán nem valami elegáns.
- Mert nincs ízlése. Láttad, hogy öltöztette fel a lányát? így 

a nagyanyáink báloztak, sima fehér batisztban, leeresztett lok- 
nikkal.

- Arra a kacér gyerekre aggathat akármit!
- A butaság sugárzik az arcáról. S milyen durva a nevetése!
- De majd meglátod, milyen simán felveszik az egyetemre.
- Mert az apja lefeküdt abolsiknak.
A Ludady szülőket elragadta a keserűség és az irigység. S hogy 

egymást vigasztalják, sorra fedezték fel a Keve család hibáit.
Ferkó égő arccal, mind nagyobb megdöbbenéssel hallgatta ezt 

a beszélgetést. Azt szerette volna most hallani, hogy a vitában 
apjának volt igaza és nem a professzornak! Tárgyi érvekre vá
gyott Kevéék ellen. Hogy rendet tehessen az agyában kavargó új 
gondolatok között. A gondolatok között, amelyek „valahova min
dig elvezetnek”. De a szülei most arról beszélnek — és még mind
egyre arról beszélnek -, hogy mire költik Kevéék a pénzüket, 
hogy mit mesélt róluk a közértben egy régebbi háztartási alkal
mazottjuk. És hogy Mancinak máris rücskös a bőre, mint az 
anyjáé, mert már ki tudja mióta pacsmagolja. Pedig tegnap még 
dicsérték Kevééket, hogy az a jó társaság, és nem a téri banda, 
hogy Keve bölcs és szellemes férfi, felesége finom úrihölgy, a 
lányuk pedig egyszerűen gyönyörű. A bőre - mondta tegnap az 
apja - „csakúgy, mint az anyjáé, bársonyos, amilyet csak fest
ményeken látni”.

- Megfigyelted - mondta most Ludadyné -, hogy az asszony 
hogyan tartja a nyakát? Már mindenki azt neveti a környéken. 
Mert előrenyújtja, és felemeli a fejét mindig, hogy feszüljön a 
nyakán a bőr, és ne látszódjék a sok ránc.

- Képzelem, mi lesz ebből a lányiból, hogy örökké csak a 
cifrálkodást látja...
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Ferkó - Mancit illetően - magában ellentmondott szüleinek. 
Tévednek, Manci kedves és okos lány. És igazán szép is, kár, 
hogy olyan csúnyán nevet, őszinte és becsületes! Nyíltan meg
mondta, hogy apja igazságtalan. Ez az, Keve professzor igazság
talan! Egy tudós persze hogy többet tud másnál, de milyen jogon 
neveti ki azt, aki nem tudós?

Ludady eközben éppen azon méltatlankodott, hogy milyen 
lehetetlenül viselkedett Keve. Hát szabad a vendéget mindun
talan félbeszakítani?

- Neveletlenség! - szögezte le Ludadyné.
- Pedig nem is volt igaza, ugye? - kérdezte Ferkó.
- Igaza? Ugyan! Nem lehet kifejteni az ellenérveket, ha valaki 

mindig közbeszól. A végén már hagytam - Ludady komoran 
megállt. - Csak az volt a nagy baj, hogy te lovat adtál alája!

- Én... én... igazán nem akartam — keseredett el Ferkó. - 
Én csak jót akartam.

- Az új szellem megfertőzött... - kezdte vádolóan az apja.
Ludadyné fia segítségére sietett:
- Az a baj, Feri, hogy ez a Keve paraszt volt, és az maradt. 

Hiába, kutyából nem lesz szalonna. Lehet, hogy az atomot jól 
érti, ide a finom viselkedést sohasem fogja megtanulni.

A fiúinak fájt, hogy anyja ezzel érvelt, az apában pedig újra 
feltámadt a hódolat a fiatalos, szőke asszony iránt.

- Szegény Icuka asszony - sóhajtotta. - Milyen nehéz lehet 
neki...

- Miért ment hozzá? - mondotta szokatlanul élesen Blanka 
asszony. - Tudhatta volna, milyenek ezek. De a pénze kellett! 
Az!

- Látod, fiam - fordult Ludady fenségesen és megbocsátóan 
Ferkó felé. - Mindebből tanuld meg, hogy az ember jól válogassa 
meg, kikkel érintkezik.

A fiú majdnem felkiáltott örömében. Hiszen ez azt jelenti, 
hogy nem lesz több zsúr! Akkor hát apja szép lassan tudomásul
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fogja venni, hogy ő mégis eljár a térre. Ott nincs „papperlapapp”! 
Ott egyenlőség van! Bárcsak apja megértené, milyen jó ez! Hogy 
nem törődnek felesleges dolgokkal és szempontokkal. De majd 
megérteti vele. És apának biztosan tetszeni fog, ha megtudja, 
hogy ő a Klub szellemi vezetője. Mert az lesz! És el fogja érni, 
hogy a klubpad körül legalább olyan érdekes, de még sokkal nívó- 
sabb viták alakuljanak ki, mint Kevéék szalonjában. Miért ne? 
A klubtagoknak igazán nincs okuk szégyenkezni! Zoli pompás 
muzsikus, zeneszerző - Béla matematikus - Bandi költészettel 
foglalkozik - Jocó kiváló fizikus, Karcsi Ovidiust fordít hexa
meterben. A többiek is mind kitűnő fiúk, egyenként a legjobbak, 
csak az a különös, ha bandába verődnek össze, rögtön hülyéskedni 
kezdenek, mintha mindegyik szégyellené a másik előtt azt, amit 
tud. A Klub lenne a hibás? Nem, nem! El lehet érni, hogy fesz
telenül, a szalon ünnepélyessége, nagyképűsége nélkül is komoly 
társasággá legyenek. A Sysitér lesz az egész környék ifjúságának 
szellemi központja! És Ludady Ferkó lesz a kulturális vezető! 
Nem pedig bandavezér, ahogyan Manci javasolta.

Pedig Manci okos lány, jó lenne őt is bekapcsolni. Kár, hogy 
Jocót a minap maga ellen ingerelte! De hát Jocó nem haragtartó!

Ő pedig azt tanulja meg Keve és a szalon példájából, hogy 
nem szabad elbizakodottnak lenni. Ha talán többet olvasott is, 
mint mások, ezt nem szabad éreztetnie senkivel. Nem szabad 
olyan lehetetlenül viselkednie, minit ahogyan Keve professzor 
tette. Lehet, hogy egyszer-másszor vétett ezellen, s a fiúk azért 
idegenkednek a komoly témáktól? Ezért beszélnek a futballról, 
amelyhez ő kevesebbet ért? Meg kell változnia! Holnap, a „spa
nyol utazás”-on különösen vigyázni fog arra, hogy senkit meg ne 
bántson. Meg kell találni azt a hangot, amely fellelkcsíti a fiúkat.

Ferkót egészen felvillanyozták a nagy tervek, lehetőségek.
Egyszer, egy pillanatra eszébe jutott Pauli is. Kedves lány; 

kár, hogy olyan szeleburdi. És komolytalan. Vajon hogyan visel
kedett a kerékpáros kiránduláson?
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H A R M A D I K  F E J E Z E T  

K I  A  B Ú S K E P Ű  L O V A G !

Jocónak fekete hétfője volt. Már az első órán feleltették, föld
rajziból, s abban a pillanatban jutott icsak eszébe, hogy bele se 
nézett a könyvbe. Igaz, tegnap ott Visegrád környékén szó volt 
a földrajzleckéről. Valami kelta anyakőzetről beszéltek, Igen, meg 
feltört mezőségi talajról. Telep, gleccser, áramlás - kavargott 
néhány kifejezés Jocó fejében, de képtelen volt egyetlen épkézláb 
mondatot összehozni belőlük. Közben eszébe jutott, hogy a fiúk 
halálsugárral akarták volna megbénítani a dunai csónakok motor
ját. Ha van ilyen bénító sugár, akkor bizonyosan ugyanolyan 
nyalábokban kell irányítani, mint ahogyan a radarral kormányoz
zák a ködben leszálló repülőgépet...

- No, Kacsorek? Nem készültél?
- De igen, tanár úr kérem. Négy sugárnyaláb közé kell fogni 

a leszálló repülőgépet...
Akárhogy szerették is Jocót, nevettek rajta a fiúk. Olyan vicces 

volt, hogy a geológiai őskor helyett a jövendőről beszélt.
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 - Szóval nem készültél! No, eredj a helyedre!
Sajnos, Jocó balszerencséje folytatódott. Fizikából is egyest 

fogott. Fizikából! Filatorisz tanár a képletekben és a hosszú, 
bonyolult levezetésekben látta a fizika lényegét, Kacsorek József 
a kísérletekben. Ez az elvi eltérés már régebben kiéleződött kö
zöttük, amikor egyszer Filatorisz megvető mosollyal kijelentette:

- Sokan azt hiszik, hogy mert meg tudnak javítani egy rövid
zárlatot, ők már kitűnő fizikusok vagy éppen feltalálók - az egész 
osztály Jocóra nézett. - Holott - folytatta a tanár - csak egy
szerűen villanyszerelők, akiknek a lényegről, az okokról sejtelmük 
sincsen. Kacsorek sértve érezte magát. És még jobban, amikor a 
tanár ilyeneket mondott:

- Van ugyan a szertárban valami készülék, amivel ezt a tételt 
be lehet mutatni, de én nem szeretek vacakolni. S nem is az a 
fontos, hogy lássatok, hanem az, hogy tudjatok. Ha a levezetés jó, 
akkor nem marad lehetőség kételyre.

Jocó egyszer sürgetni merészelte valamilyen kísérletnek az el
végzését.

- Minek? - legyintett Filatorisz. - Az én fizikatanárom sem 
kísérletezett, mégis fizikatanár lett belőlem. Amikor például a 
Rutherford-féle kísérletről, a tüzes vaslapon táncoló vízcseppről 
volt szó, azt mondta: „Én ilyen marhasággal nem vesződöm a 
maguk kedvéért. Akit érdekel, az köpjön otthon a sparherdre, 
és látni fogja a táncoló vizcseppet... ”

Kacsorek József rég bosszút akart állni a „villanyszerelő”-ért; 
most itt volt az alkalom. Jelentkezett:

- Tanár úr kérem, én nem tudom ezt a kísérletet otthon el
végezni, mert az én édesanyám nem engedi- meg, hogy a tűzhelyre 
köpjek. Különben is nálunk gáz van...

Az osztály röhögött, a tanár sose bocsátotta meg a diáknak ezt 
a telitalálatot.

Ezen az órán Filatorisz a sebességről, a gyorsulásról magya
rázott. Jocó unta az ilyesmit, az egész másodikos anyagot. Szeren-
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csére éppen kölcsönkapott egy harmadikos fizikakönyvet, abban 
sokkal érdekesebb dolgok voltak, például az automobil-motorok
ról. Jocónk ezt tanulmányozta. Filatorisz tetten érte, s mert 
Kacsoreknek halvány segédfogalma sem volt arról, hogy miféle 
krétajelek borítják el a táblát, csak ötölt-hatolt, dadogott ezt-azt, 
fizikából is egyest kapott.

Ez azért nem gátolta meg az elnököt abban, hogy tízpercben 
meg ne dorgálja Ferkót, amiért igazolatlanul távol maradt a viseg
rádi kirándulásról.

- A szüleimmel kellett mennem...
- Mindig a szüleiddel jársz! Az alelnököt nem lehet csak úgy 

elráncigálni ide meg oda.
Hiszen ha Ferkó meg merné mondani otthon, hogy ő a Sysitéri 

Klub alelnöke!
- Nézd, Jocó, vannak esetek, amikor az embernek a család

jáért fel kell áldoznia magát.
Ez a nagyképű érv se békítette  ki az elnököt.
- Majd délután a Klubban megtárgyaljuk az ügyet. Addig is 

közlöm veled, hogy te vagy a vesztes. Irtó jól mulattunk.
Délután elsőnek foglalt helyet Jocó a Sysitér padján. A dél

előtti egyeseket már maradéktalanul elfelejtette, sőt teljesen meg
vigasztalta, hogy Farkas Zoli olyan jól elbánt Filatorisszal. 
A nyelvtankönyv első oldalán látható egy emberi fej keresztmet
szete, amely a különféle hangzók képzését mutatja be nyelvvel, 
foggal, ajakkal stb. Farkas ezt a kiálló fogú, undok fejet néhány 
mesteri vonással a fizikatanár találó képmásává rajzolta át. Külö
nösen Filatorisz csámpás kalapja sikerült élethűen. Zoli megígérte, 
hogy az elnök nyelvtankönyvében is elvégzi ezt a kis átdolgozást. 
Jocónk most már a padon ülve terveket szőtt arról, hogyan 
lehetne Pauli nagyothalló visszhangját tökéletesíteni és gépesíteni. 
Hogy eközben Paulira is gondolnia kellett, az nem volt éppen 
kellemetlen, de ez még semmiféle gyanúra nem szolgáltathat ala
pot senkinek — gondolta magában.
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Gyors egymásutánban érkeztek a tagok; mindenki a „spanyol 
rendezvény"-re volt kíváncsi. Még Jocót is elkapta az utazási láz, 
Ferkó vallatásáról ő is megfeledkezett. Az utazás résztvevői fel
írták nevüket egy-egy cédulára, Jocó mint elnök húzott a kalap
ból, is akinek a neve volt a papíron, annak meg kellett tartania 
beszámolóját.

Farkas Zoli volt az első. Kívánságára bevonultak Jocóékhoz, 
ott eljátszott csellóján egy andaluziai románcot. Ferkó - mint 
következő - a spanyolországi polgárháborúról beszélt, egy magyar 
harcos könyve alapján Bandi meglehetősen szabad, sőt szabados 
előadást tartott „A spanyol lovagregény” címmel. Hetet-havat 
összehordott arról, hogy a spanyol lovagok milyen hőstetteket 
hajtottak végre, például egy nő kegyeiért vagy akár csak kesz
tyűjéért. Párviadalokról beszélt, szerenádokról, vérbosszúról, Don 
Juanról. Majd a lovagregények nőalakjairól szólva, megemlített 
egy bizonyos Donna Rocinantét...

- Megállj, hiszen az egy ló volt! - szólt közbe Pauli.
- Igen, igen - emlékezett Ferkó is. - Don Quijote lova.
Nagy derültség támadt.
Béla a bikaviadálokról szedett össze anyagot, s tagadhatatlanul 

nagyon érdekesen beszélt. Utána saját nevét húzta ki az elnök, 
és diadalmas köhintés után belefogott a spanyol futballsport 
ismertetésébe. Elképesztő adattömeget sorolt fel csapatokról, játé
kosokról, nemzetközi viadalokról, a Real Madrid, a világ legjobb 
klubcsapata nagy győzelmeiről, budapesti szerepléséről. Nagy 
sikere volt. Ferkó - mint utazásvezető, aki minden előadáshoz 
bíráló megjegyzéseket fűzött - tegnapi fogadalmához híven most 
diplomatikusan így szólt:

- Nagyszerű memóriád van, Jocó. Legközelebb rád osztjuk 
valamely ország gazdasági adatait és kereskedelmi statisztikáit. 
Kár, hogy olyan keveset beszéltél a spanyol népről  és életéről.

Pauli maradt utolsónak. Bejelentette, hogy Don Quijotéról 
beszél.
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- Hiszen az egy gyerekeknek való regény! - biggyesztette el 
a száját Jocó.

Pauli, akinek édesapja adta az ötletet és az anyagot ehhez 
a tárgyhoz, elmagyarázta, hogy a legtöbb ember a meghamisított, 
megrövidített regényt olvasta s tévesen ítél Cervantesről. A tel
jes regény - fejtegette tovább - hatalmas mű, és ma különösen 
időszerű nekünk, mert azokról szól, akik nem képesek beillesz
kedni a jelenbe, hanem a múltról ábrándozva őrült dolgokat 
művelnek.

- Ilyen ma nincs - jegyezte meg Jocó. - Hogy valaki a szél
malmot óriásnak nézze, és lándzsával nekilovagoljon? Ugyan!

- Szó szerint nincs - vette fel a vitát Pauli -, de szélmalom- 
harcot, ma is sokan vívnak - és beszélni kezdett a mi életünk 
jellegzetes alakjairól, akik között nem egy Don Quijotét fedez
hetünk fel. S akár ebben a háromszázötven éves regényben, ma 
is először sokan megijednek a kóborló lovagok rozsdás fegyverei
től, csak később jönnek rá, hogy azok már nem érnek semmit. 
Mások belemennek a játékba, és beugratják az illetőt, akár a 
„búsképű lovag”-ot egyes kortársai. Milyen jellemző az is, hogy 
amikor a lovag hódoltatni akarja az útszéli kereskedőket Dulci- 
neája előtt, nem hajlandó nekik a hölgy képét megmutatni, mert 
- úgymond — ha látják szépségét, akkor természetesen csodálni 
fogják őt. Így vannak ma sokan a rémhírekkel, mások meg be
hunyják a szemüket, mert nem akarják látni a jót, hiszen akkor 
nem tudnák teljes hittel dicsérni a múltat.

A lány jól adott elő, a fiúk nagyokat nevettek a búsképű lovag 
furcsa kalandjain, amelyekre már csak halványan emlékeztek. 
Valaki fel is vetette, hogy olvassák el a könyvet, együttesen. 
Kétségtelenül ez volt a legjobb előadás valamennyi közül; nem 
a sikerre való féltékenység, hanem valami más zavarta az utazás
vezetőt. Éspedig az, hogy a hóbortos hősről rajzolt arckép számos 
vonása félelmetesen ráillett az ő apjára. A rozsdás fegyver - az 
elavult érvekhez való ragaszkodás; a szélmalom megtámadása -
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harc a nem létező veszedelmekkel. És így tovább. Mintha Pauli 
ismerné az ő apját... Ferkó egyre kényelmetlenebbül érezte ma
gát, s amikor a lány befejezte, vitába szállt vele; nemrégiben ő is 
olvasott erről a híres könyvről, sőt bele is kezdett a regénybe.

Most kifejtette, hogy Pauli téved: Don Quijote nemcsak egy
szerűen nevetséges figura. Ez a lovag egyszersmind az elnyomot
tak, a szenvedők védelmezője is! Elmondta például, hogyan szaba
dít meg Don Quijote egy béresfiút a gonosz spanyol kulák kezei 
közül, máskor meg hogyan harcol a faji elnyomás ellen, a mórok 
érdekében.

- Nem -sok eredménnyel - vágott vissza Pauli.
■  - Nem hát — felelte Ferkó. - Mégpedig azért nem, mert a 
lovag egyedül akarta megvívni ezt a harcot. A szegények felsza
badítását, a kizsákmányolás megszüntetését azonban nem lehet 
így megoldani, hanem, amint láthattuk, ezt csak közös erőfeszí
téssel, nagy tömegek harcolhatják ki. Itt a tragikum a spanyol 
lovag életében.

Ezzel az -érdekes vitával a spanyol utazás véget ért. Mindenki 
nagyon meg volt elégedve, s megegyeztek, hogy máskor is ren
deznek hasonlót. Utazni akartak olyanok is, akik most „hazulról” 
nézték mások munkálkodását. Csak Ferkó volt elégedetlen, két
ség mardosta bensejét, nem is tudta élvezni ötletének sikerét. 
Úgy érezte, hogy apját megvédte ugyan a spanyol lovag -nevet
ségességétől, de helyette önmagát tette a búsképű lovaggá. Hiszen 
folyton az forog az eszében, hogy ő lesz a hős, ő fogja kultúrára 
léha kortársait, -ő fogja szellemi tényezővé tenni a Klubot. Nem 
lesz-e ebből is tragikomikus bukás? Kollektív munkát kell létre
hozni! Mennyivel hasznosabb volt például Pauli előadása, mert 
vitát provokált, s ezzel felkeltette egy csomó fiú érdeklődését. 
Az ilyen vita, hiába, egy klub életének sava-borsa!

- Ott jön maga Don Quijote! - kiáltott fel Fogarasi Béla.
Mindnyájan arra néztek. Tárai-Tietzke közeledett a téren.

Ugyanabban -a lehetetlen öltözékben, amelyet Ferkóéknál viselt..
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- Sisak helyett jelvényekkel rakta tele a kalapját...
- Gyanús alak, már a múltkor is megfigyeltem. Ez valami 

rosszban sántikál - súgta Béla izgatottan a mellette álló Csobó- 
nák. - Valamit titkol, rejteget, de én kiderítem, ha addig élek is!

Ferkó hiába igyekezett „fedezni” a csoportban, Tárai-Tietzke 
már messziről megismerte, és úgy mosolygott rá, mintha régi ked
ves ismerősök volnának. Amikor közelebb ért, kezével intett 
neki, olyanformán, mintha magához hívná. Hiszen ez katasztrófa 
- gondolta Ferkó kétségbeesetten. Tietzke bizonyára elmeséli ap
jának, hogy hol találkoztak, s akkor kiderül, hogy ő már az első 
napon megszegte szüleinek tilalmát. Itt csak egy segíthet! Hirte
len elhatározással odasietett hozzá. A Klub tagjai csodálkozva 
néztek utána. Béla csak ennyit mondott:

- Barátom, a Ludady ismeri!
Tietzke barátságos kézszorítással üdvözölte a fiút.
- Bocsánat, csak egy pillanatra tartom fel - mentegetőzött 

Ferkó, szégyenkezve és pirulva. Nagy nehezen leküzdötte utála
tát. - Nagyon, nagyon kérem... ha apával találkozni tetszik... 
ne tessék említést tenni arról, hogy én... i t t . . .  i z é . . .  itt vol
tam. (De mit mondjon, miéit titok ez? - törte a fejét. )

Tárai-Tietzke megállt, visszapillantott a fiatalok csoportjára. 
Elmosolyodott.

- Ahá! Látom! Az a kis barna, mi? Csinos! - mondta, és 
megveregette a fiú vállát.

Ferkó örült a fordulatnak, és nem tiltakozott.
- Jól van, kisöreg, hallgatni fogok, mint a sír - szavalta Tietzke 

hamis pátosszal. - Nőügyekben, édes öregem, tanuld meg, első 
a férfiszolidaritás - nevetett. - Ilyesmiben mindig számíthatsz 
rám - habozott, azután hozzátette, szemrehányóan: - Még ha 
politikailag nem értünk is egyet.

Fogarasi Béla éppen az utolsó pillanatban beugrott egy kapun, 
amikor Ferkó elbúcsúzott a gyanús alaktól és visszafordult. S az-
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után ismét az idegen nyomába szegődött. Az jobbra fordult a 
Németvölgyi úton, majd a Joliot-Curie téren lefelé kanyarodott. 
Egyszer csak megállt, hátranézett.

- Tibor! szólt utána valaki a bormérés vasrácsa mögül.
Ennek a termelői borpincének van egy kis nyílt lépcsőjárata.

Itt tanyáznak a környék legnagyobb borisszái.
Béla elhaladtában egyetlen átható tekintettel agyába fényké

pezte a két cimborát, akik már lelkesen szorongatták „Tibor” 
kezét. Kopott, zöld lódenkabátban volt mind a két roskatag 
férfiú, az egyik sportsapkát, a másik keskeny karimájú, zsíros 
Eden-kalapot viselt. Ennek az utóbbinak jócskán borvirágos volt 
az orra. Nyomozónk villámgyors körültekintéssel továbbment, 
besurrant a szomszéd ház kertkapuján, és észrevétlenül odalopód- 
zott a lépcsőlejáratot eltakaró falkerítés mellé. Ott pontosan 
hallotta a három- jó barát minden szavát:

- Hogy vagy, hogy vagy, öreg cimbora?
- Köszönöm, remekül! - nyilván ez volt „Tibor” hangja. - 

Ha akarjátok tudni, gyáros lettem!
- Mi a fenét! Ne őrjíts meg! 

Gyárigazgató?
- Fenét. Maszek gyáros. Sze

reztem ötvenhatban néhány klassz 
masinát...

- Szerezted, mi?
Mind a hárman nevettek. Sejt-

hetőleg egyetértettek a „szerzés” 
mikéntje tekintetében.

- Mennyit hoz a konyhára?
- Hát... most éppen csak há

rom melóssal dolgozom. 
- Ne beszélj! Kizsákmányoló 

lettél?
- Hej! Érted a dörgést.



- No, egyszer nagyon levetkőztettek...
- De most jól felöltöztél! Új kabát, új kalap! Ez igen! De mi 

ez a munkaruha alatta?
- Ja, persze, a műhelyben kell. Te is melózol?
- Van eszemben. Csak viselem, ne higgyék, hogy... kizsák

mányoló vagyok - nevetett „Tibor”.
- Aztán mennyit zsákmányolsz, pajtás, ha szabad érdek

lődnöm?
- Hát... mikor hogyan... Nyolcat, tízet...
- Ezret?
- Öhö!
- Havonta?
- Nem is évente.
- Ejha! Ez már döfi!
Csend volt néhány pillanatig. Aztán:
- Akkor fizethetnél egy féllityit.
- Sajnos, most sietnem kell, most nem lehet - mondotta 

„Tibor”.
- Vagyis szégyellsz minket, lecsúszottakat?
- Ugyan! Itt van egy ötvenes, igyatok az egészségemre. Majd 

máskor. Szervusztok, öreg fiúk!
Béla először óvatosan kikémlelt a kerítés mögül. A vadász- 

kalapos lovag megállt a járda szélén, intett egy taxinak. Beszállt, 
a címet már csak a kocsiban mondta meg a sofőrnek. így Béla 
elveszítette a nyomot.

De talán Ferkó többet tud!
Másnap az iskolában vallatóra fogta Ludadyt, hogy ki volt 

az a furcsa öltözetű alak.
- Apámnak valami régi ismerőse. Csak azért mentem oda 

hozzá, mert hívott. Érdeklődött, hogy vagyunk.
- Mit tudsz róla?
- Keveset. Azt hiszem, azelőtt katonatiszt volt. Most meg 

segédmunkás. Nyomorog.
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- Csak te hiszed! - kiáltott fel diadalmasan a nyomozó. Ferkó 
csodálkozó tekintetére így folytatta: - Hogy állsz te ezzel a 
pasassal?

- Nekem ellenszenves...
- Nekem is - bólintott Béla. - Csak játssza a nyomorgót. De 

az én eszemen nem fog túljárni. Kiderítettem, hogy... - hatásos 
szünetet tartott — gépgyáros.

- Lehetetlen - mondta Ferkó. De mintha megrezzent volna.
- Nem szoktam hazudni, ö maga mondta. Tízezret keres 

havonta - mondotta Béla méltatlankodva. Gyanút fogott.
- Lehetetlen! - álmélkodott Ferkó.
„Már védi is” - állapította meg Béla.
- Kizsákmányolásból - folytatta. - Dicsekedett vele.
- Képtelenség - hitetlenkedett Ferkó, mert azon törte a fejét, 

mit felel majd apja, ha ezt elmondja neki.
- Le kell leplezni - jelentette ki Béla.
- Minek? Elég, ha elmondom.
- Nem elég. Az ilyeneket le kell leplezni.
- Mit kell leleplezni? Ismerem. Tárai-Tietzke Tibor a neve.
- Remek - bólintott Fogarasi. Felírta a nevet a noteszába. - 

Kiderítem, hol a gyára, és beszélek a melósokkal. Elkapom a 
nyakát, el én... - és összeszorította mátkát, mintha volna benne 
valami. Félig lehunyt szeme alól mereven figyelte Ferkót. Nem, 
nem képzelődik; határozottan úgy látta, hogy Ferkó elsápad, 
levegő után kapkod, mintha az ő gégéjét szorítanák.

F O R D U L A T O K  A  S Y S I T E R E N

Donogán Paula nagy önelégültséget érzett a spanyol regényiro
dalomba tett kirándulásának sikere és hatása felett. De egyszerre 
erős nyugtalanság fogta el, amikor Zia néni szigorú arccal beci
tálta a tanáriba.
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- Te engem becsaptál abban a levél ügyben - ezzel támadt rá. - 
Nem te kaptad a leveleket!

- Honnan tetszik tudni? - szaladt ki Pauli száján a beismerő 
kérdés.

- Nem fontos...
„Az a piszok Manci árulkodott” - szögezte le magában Pauli.
- Nem tudom, mit csináljak veled - folytatta Zia néni, miután 

néhány mondattal tisztázták a tényállást. - Meg kellene, hogy 
büntesselek, mert hazudtál, mert leveleket csempésztél be az isko
lába, felbúj tó vagy... de végeredményben igen karakánul visel
kedtél.

- Ugye, férfiasan, Zia néni? - csillant fel a lány szeme,
Az osztályfőnök elnevette magát.
- Ezt a büszkeséget! Hát mit akarsz te tulajdonképpen?
Donogán Paula erre részletesen elpanaszolta, hogy a lányokkal

már nem lehet mit kezdeni. Csak a ruhákon meg a képük kenésén- 
fenésén jár az eszük, semmi más nem érdekli őket. Ezért keresi ő 
komoly fiúk komoly barátságát. Szerelemről szó sem lehet, neki 
pajtások kellenek, valamiféle fiúklubot akar, közös biciklizést, 
úszást...

- Csak sport, és semmi kultúra? - kérdezte a tanárnő.
- Gondoltam arra is...
- És mit sütöttél ki?
- Előadást tartottam nekik egy regényről.
- Idehallgass, Pauli. Én nem bánom ezt a klubot vagy mi

csodát, ha csakugyan komoly dolgokkal akartok foglalkozni...
- Nekem is az a szándékom, Zia néni kérem. Tegnap úgy 

lefőztem őket! - ezzel elbeszélte az osztályfőnöknek, hogy milyen 
előadást tartott a sysitéri fiúklubban, és milyen nagy sikere volt.

- No, jó - szólt Zia néni. - Hát akkor én is segítek neked 
a fiútérítő munkában. Az iskola olcsó jegyeket kapott a „Szent- 
ivánéji álom”-hoz. Elviheted oda a klubtársaidat.

Donogán ugrálni kezdett örömében.
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- Jaj, de nagyszerű! Köszönöm szépen! Köszönöm! Köszönöm!
- De mondd, Donogán, nem lesz abból a klubosdiból valami 

buta szerelem?
- Még okos se, Zia néni. Ne tessék engem félteni!  
- No, no, tizenhat éves vagy... és csinos...
- Zia néni kérem, tessék elhinni, egy fiú van az egész ban

dában, aki tetszenék nekem, de az meg olyan mamlasz... - Pali 
fölényesen legyintett. - Tessék elképzelni, csak a mamájával ma
radhat ki, mint egy csitri.

- Ne légy elbizakodott, te Paula. Mással is megesett már, 
hogy akarata ellenére...

- Velem nem eshetik meg, Zia néni! Budai lány vagyok én!
- Budán is előfordult már - nevetett a tanárnő. Hátba verte 

a bűnöst, és ezzel végleg kegyelmet adott neki hazugságaiért, 
noha jól sejtette, hogy Paula egyet s mást még mindig elhallgat 
előtte. De mulattatta a dolog; s remélte, hogy állandóan érdekes 
részleteket kap a lánytól erről a koedukációs szempontból nem 
érdektelen próbálkozásról.

Az újabb diadal fölényes mosolyával indult el délután Pauli 
a Klubba. A Galántai utca sarkán Fogarasi őgyelgett. De úgy 
tett, mintha véletlenül találkoztak volna; s ha már úgy is egy 
helyre mennek... Néhány percig némán haladták egymás mellett, 
mikor Béla végre kibökte:

- Palikám, Csöpi tudja-e, hogy azt a bizonyos matematikai 
nívójú levelet én követtem el?

- Már hogy tudná! - méltatlankodott a lány. - Nem hatal
maztál fel ennek közlésére. Én se tudnám, mi volt a levélben, ha 
Zia néni nem olvasta volna fel nyilvánosan!

- Köszönöm - mondta Béla megindultságtól remegő hangon. - 
Nem csalódtam benned - szünetet tartott. Pauli csak ám ült, hogy 
micsoda rezgő hangon beszél vele ez a száraz matematikus. - S ha 
már így van, Palikám, kérlek, felejtsd el végleg, hogy én azt a 
levelet Csöpinek írtam.
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- Rendben. De miért?
- Azért... - és Béla epedő pillantást vetett a mellette lép

kedő lányra -... mert én most már nem hozzá intéznék levelet 
a végtelenben találkozó rokonszenvekről.

Mindebből Paulink két dolgot szűrt ki. Először azt, hogy ez 
a beképzelt Fogarasi csakugyan nagyszerűnek tartja ostoba levelét, 
amelyen az egész osztály hangosan röhögött. Másodszor, hogy 
osztályfőnöke ugyancsak ért a jósláshoz. Mert a „buta szerelem”, 
úgy látszik, máris kísért, legalábbis Fogarasi részéről.

A Németvölgyi út sarkán Csobó Bandi leste Paulit. Ugyancsak 
bosszús arcot vágott, amikor látta, hogy Béla megelőzte.

- Véletlenül találkoztunk - magyarázta Béla, s úgy nézett 
Paulira, mintha köszönetet várna „diszkrét” viselkedéséért. De 
ugyanakkor Bandira meg olyan pillantást vetett, hogy az a vilá
gért se vegye komolyan a „véletlen”-t. Ebből látható, hogy aki 
a matematikában és a bűnügyi nyomozásban otthonos, az a sze
relmi ármánykodásban sem elveszett ember.

Pauli azonban nem törődött Bélánk árnyalt módszereivel. Ö a 
maga tervét forgatta agyában.

- Idehallgassatok, fiúk! - kezdte. - Iskolánk olcsó jegyeket 
kapott a „Szentivánéji álom”-hoz. Annyit kaphatok belőle, ameny- 
nyi csak kell. Javaslom, hogy az egész Klub nézze meg a darabot.

- Én megyek - jelentette ki Béla, mint aki ezzel is bizonyítja, 
hogy egy lányért sok mindenre hajlandó.

Bandi óvatosan húzogatta a vállát:
- Nem tudom, mit szól majd hozzá Jocó.
Erre Pauli édes mosollyal fordult Bélához:
- Szóval te segítesz rábeszélni az elnököt?
Erre Bandi sértődötten előrement egy fél lépéssel.
Így érkeztek hárman a térre. Jocó már ott ült a padon.
- Elnök úr - állt elébe nagy bátran a Klub nőtagja -, mit 

szólnál hozzá, ha testületileg elvonulnánk a Nemzetibe?
Az elnök úr összeráncolt szemöldökkel kérdezte:
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- Mit játszanak?
- A „Szentivánéji álom” című Shakespeare-darabot.
- Öreg holmi - biggyesztette el száját Jocó.
- Háromszáz éve van műsoron — humorizált Béla.
- Ne marháskodj - feddette meg az elnök. Jocó tulajdonkép

pen nem volt őszintén irodalomellenes. De amióta komoly fizikai 
szakmunkákat olvasott, azt hitte, fitymálnia kell a komolytalan, 
kitalált dolgokról szóló műveket. „Mi lehet érdekes egy szín
darabban, amelyet akkor írtak, amikor még nem volt se rádió, 
se atommáglya. Még az elektromosságot sem ismerték... ”

És akkor váratlanul megszólalt Bandi:
- Te Jocó, egyszer azért elmehetnénk valami ilyen ócskaság

hoz. Ha másért nem, röhögni.
Az elnök gyanakodva pingpongozott szemével Bélától Bandiig 

és vissza. S végül rábólintott:
- No, nem bánom, egyszer... hadd röhögjünk!
Bandi óvatosan Pauli mellé som fordáit, és halkan a fülébe 

súgta:
- Látod, hogy az elnök rám hallgat és nem Bélára. A fel

vételedet is én intéztem el nála, ha éppen akarod tudni. És a 
Határcsárdában ki állt ki melletted, mi?

Ebben a pillanatban új versenytárs jelent meg a küzdőtéren: 
Ludady Ferkó. Persze, sejtelme sem volt róla, mi dúl a három 
lovag szívében, s micsoda fegyvercsörgéstől hangos a klubpad 
környéke. Ferkónknak ugyanis még mindig abban főtt a feje, 
mennyit valljon be társainak a vasárnapi zsúrból. Mit meséljen 
nekik a zsúrról, ha faggatják: jót-e vagy rosszat? Mert hiszen 
bőven mesélhet ezt is, azt is. De a zsúrkör az ő számára - meg
halt. Még ha nem is szeretné őszintén jobban a Klubot, akkor 
sem maradna más választása, mint a Sysitér, különösen a Pauli- 
val tökéletesebbé váló Sysitér.

Ferkó megjelenése azonban a három vetélkedő fiúban nem a 
számonkérés gondolatát vetette fel, hanem egészen más, önző



elképzeléseket érlelt meg: mi volt és mi lehet Pali és Ferkó között? 
Mert hogy valami volt, azt az első alkalommal is látták abból, 
hogy Ferkó hazakísérte a lányt. Csakhogy ennek akkor ők még 
nem tulajdonítottak fontosságot. De most már ők is szívesen 
hazakísérnék... Ferkó vasárnap elmaradt a kirándulásról, ez 
bizonyára meglazította kettőjük barátságát, legalábbis módot 
nyújtott arra, hogy más is Pauli bizalmába férkőzzék, hogy más is 
megkedveltesse magát vele, hogy más is meggyőzze őt értékeiről. 
(A három fiú háromféle fogalmazásban latolgatta saját, Paulival 
kapcsolatos esélyeit. ) No de a nagy kérdés az, hogy mi lesz most, 
amikor itt az első számú vetélytárs. Feszülten figyeltek.

- Jön Ferkó! - kiáltott fel a lány örömmel. Ez fájt a másik 
háromnak. - Hol voltál vasárnap, Ferkó?

- Igen, én is ezt akarom tudni - ismételte meg a kérdést az 
elnök, de egészen más, sokkal szigorúbb hangon. - Hol voltál 
vasárnap?

- Szüleimmel... látogatóban... - felelte Ferkó. - Az utolsó 
pillanatig reméltem, hogy meg tudok lógni, de nem sikerült - 
szünetet tartott. - Az embernek olykor a szülei kedvéért meg 
kell tennie valamit.

- Marhaság - jelentette ki Jocó.
Pauli szerényen, földre szegezett szemmel ellentmondott:
- Én mindig mindent megteszek a szüleimnek.
Pillanatnyi csönd támadt. Ferkó maga elé mormolta:
- Viszont ők is engedékenyek veled...
A lány megsajnálta a fiút, aki láthatóan szégyenkezett, hogy 

szüleinek makacssága miatt kénytelen volt cserben hagyni bará
tait.

- Én megértem Ferkót - mondotta. - Vannak ilyen esetek.
- Dehogy érted - mormogta magában Fogarasi.
Jocó rendreutasította a lányt:
- Üjonc létedre egy kicsit sokat beszélsz.
- Bocsánat - szólt Pauli, és olyan alázatosan nézett az elnökre,
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hogy abban egyszerre megrczdült valami titokzatos érzés, mond
juk: sajnálkozás. Pauli halkan folytatta: - Tulajdonképpen csak 
azt akartam volna mondani, hogy nincs a teremtésben vesztes, 
csak ő. Mert hiszen mi nélküle is jól mulattunk, sőt kitűnően.

- Jól van! - kiáltott fel Jocó. - Csak forgasd a kést a szí
vében!

- Tény, hogy önmagát büntette meg - bólogatott Béla.
- Hacsak nem mulatott jobban, mint mi. Hol is voltál tulaj

doniképpen? - kérdezte Bandi.
Ferkó mély lélegzetet vett:
- Kérlek... meg kell mondanom... magamtól is megmond

tam volna, Kevééknél voltam... voltunk...
Megdöbbent csend támadt. Végre Béla szólalt meg:
- Ez árulás volt.
- A szülők kedvéért - gúnyolódott Bandi.
- Elmenni ahhoz a dagi nőhöz, aki itt pofázott nekünk... 

fenyegetőzött, és szemtelen fickóknak nevezett bennünket! - 
kiabált Jocó egyre sértődöttebben. - Ez nagy aljasság volt, Ferkó!

A vádlott bűnbánóan lehorgasztotta fejét.
- És mit műveltél puccoséknál? - kérdezte Béla.

 - Kérlek, zsúr volt - hebegte Ferkó.
- Zsúr? Ott eszik a zsúrkenyeret? - kérdezte Jocó.
- Igen. Ott eszik.
Erre kitört a röhej. Ferkó gyorsan elmesélte, mi minden volt 

falrakva a vajjal megkent zsúrkenyér-szeletkékre. A tortákat, a 
déligyümölcsöket, a borokat sem felejtette ki.

- Elég - intett megbotránkozottan az elnök. - Szóval ezért 
adtál el bennünket?

- Nincs szó eladásról... A szüleim kedvéért el kellett men
nem. Egyszer elmentem...

- Jól belakni, mi?
Ferkó elvörösödött, ők nagyon szegényesen esznek otthon, 

hétszámra üres főzeléket, kifőtt tésztát, mindenből a legolcsóbbat.
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Végre egyszer jól belakott, soha nem látott finom falatokkal, ez 
is valami. Mit érti ezt Jocó, akit cukrászsüteménnyel, téliszalámi
val, libamájjal töm az anyja.

- Zabálóverseny is volt - mondta Ferkó, és mesélni kezdett 
Tomatomi és Gama Bori teljesítményéről.

- Bori velünk jár - szólt közbe Pauli. - Az iskolában is foly
ton eszik. Jó kövér is.

- Az bizony - lélegzett fel Ferkó megkönnyebbülten, hogy 
túljutott a nehezén. - Alig értem át a derekát, amikor táncol
tunk...

- Szóval tánc is volt? - kérdezte az irigy Bandi. - Tapogattad 
a nők derekát, mi?

- Kérlek... - hebegte zavartan Ferkó.
- Talán Mancival is táncoltál?
- A házikisasszonnyal illik elsőnek táncolni...
Ezt a mondatot harsány kacagás fogadta. „Illik” meg „házi- 

kisasszony” - ismételgették a fiúk a nevetséges szavakat.
De Béla közben gondolkozni kezdett; hiába, neki fegyelmezett, 

matematikus elméje volt. Észrevette, hogy Pauli, aki eddig men
tegette Ferkót, Manci nevének említésére egyszeriben elnémult. 
S rögtön kiszámította: hiszen ez nagyszerű, ennél szerencsésebb 
fordulatot kívánni sem lehet. Persze hogy Pauli utálja Mancit; 
nem fogja megbocsátani Ferkónak, hogy táncolt vele. Egy vetély- 
társ kiesett.

- A végén még elveszed feleségül Mindigszép Mancit - mon
dotta kegyetlen gúnnyal. - Frakkba öltözve fogod megkérni a 
kezét a dagi mamájától.

Csobó Bandi rögtön vette a lapot:
- Ha pedig túl sokat pöröl majd veled kedves nejed, akkor 

áthívod Jocót, ő szigetelővel leragasztja a száját.
Dőltek a nevetéstől. Pauli is hangosan kacagott. Még rá is 

csapott Bandi vállára. Béla irigykedve megállapította, hogy vele 
ilyet még nem tett.
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- A csukáját is te fogod pucolni? - ugratta Ferkót Jocó.
Ferkó irult-pirult.
- Ne hülyéskedjetek.
Pauli is megszólalt végre:
- Ne bántsátok szegényt. Lehet, hogy Manci miatt színházba 

se jöhet velünk. Vagy őt is el akarja hozni.
A fiúk gyanakodva néztek a lányra. Mintha nem azt mondaná, 

amit gondol. Csak Ferkó nem vett észre semmit.
- Micsoda színház? - kérdezte izgatottan.
- Persze, mindenről lemaradsz - szólt Pauli. - Nagy kultúr- 

esemény készül a Sysitéren. A Klub elmegy a Nemzetibe, és meg
nézi a „Szentivánéji álom” című darabot.

- Rám is számítottatok? - kérdezte Ferkó.
- Ha szépen megkérsz, elviszlek - ingerkedett vele a lány.
Ferkót lázas forróság öntötte el. Itt a nagyszerű alkalom: be

bizonyíthatja apjának, hogy a téri társaság nem vásott gyerekek 
útonálló bandája, hanem értelmes, művelődni vágyó ifjak gyüle
kezete. Értékes színdarabot néznek meg, és utána meg fogják 
vitatni.

- Rendezzünk athéni társasutazást - javasolta.
- Miért? - kérdezte Bandi.
- Mert a darab ott játszódik - magyarázta Ferkó, és beszélni 

kezdett a „Szentivánéji álom”-ról.
- Honnan tudsz te mindent? - kérdezte Jocó.
- Az olvasókönyvünkből - nevetett Ferkó. - Benn van a tar

talma meg egy szemelvény.
- És Manci? - kérdezte élesen Pauli.
- Nem érdekel engem Manci - legyintett Ferkó. - Amiért 

egyszer náluk voltam...
- Ezzel vége? - kérdezte Jocó.
- Hat ökörrel se húznak el oda még egyszer! A Manci nekem 

olyan, mint a levegő! - Ferkó határozottan érezte, hogy öt Man
ciért sem adná Paulit. Manci szebb, igaz, de ha színházba megy,
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akkor biztosan csak a saját ruhájára gondol, és nem törődik az 
előadással. S bízott abban is, hogy szüleit tíz ökörrel sem lehet 
másodszor elvonszolni Kevéékhez.

Jocó megbékélten, boldogan mosolygott.
Amikor este Pauli lefeküdt, és elgondolkodott a nap esemé

nyein, kellemes nyugtalanság fogta el. Nem rossz azt látni, hogy 
egyszerre négy fiú kering körülötte, és mind a négy - no, hogyan 
is mondja? - epekedik érte. Ez a szó talán kissé erős, de nem 
vitás, hogy mind a négy a... kedvében akar járni. Más nő - 
például Manci - persze rögtön kihasználná ezt a helyzetet, és 
mind a négy fiúval udvaroltatna magának. De ő más, mint a 
többi lány, hiszen éppen azért keresi fiúk barátságát. És ő meg
marad olyannak, amilyen. Persze, nem lenne rossz egyszer meg
táncoltatni Jocót, amiért olyan nagy hangon rendreutasította őt...

Pauli gyorsan elaludt, egyet sem csuklott. Pedig a Kacsorek- 
lakásban sűrűn emlegették. Jocó ugyanis bevallotta mamájának, 
hogy - jól fogóddzék meg! - színházba készül egy lánnyal. Kacso- 
rekné örömmel fogadta a hírt, hiszen titokban sokat bánkódott 
már amiatt, hogy fia drótokkal és kerekekkel játszadozik, csak 
a lányok iránt nem mutat semmi érdeklődést. S mert gyakorlatias 
lény volt, a Kacsorek mama rögtön magyarázni kezdte gyakor
latlan fiacskájának, hogyan kell női társaságban finoman visel
kedni. Mindenesetre ő köti meg majd a nyakkendőjét, mielőtt 
színházba megy, és fehér zsebkendőt dug a szivarzsebébe. Holnap 
pedig okvetlenül vágasson hajat. Kacsorekné fiatal éveiben valami 
méltóságoséknál szolgált; sokszor látta, hogyan „foglalkoztak” a 
hölgyekkel, hogyan szokás átnyújtani a virágot meg a cukkedlit. 
Ezt is elmesélte Jocónak, azt azonban elhallgatta, hogy az a 
csodálatos gyöngéd méltóságos úr egyszer az ő szeme láttára 
pofon verte a méltóságos asszonyt, amiért az szemére vetette, 
hogy valami táncosnőnek mókusbundát csináltatott.

Fogarasi Béla már aludt. De mielőtt összerakta a táskáiban 
könyveit, noteszében egy tiszta oldalra három nevet írt egymás
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alá: Ludady Ferenc, Csobó Endre, Kacsorek József: Rövid gon
dolkodás után a nevek fölé írta: V. t. (Vagyis: vetélytársak. ) 
És elhatározta, hogy a feljegyzett veszélyességi sorrendben fog 
megküzdeni velük Pauliért. Az első ellenfél tehát Ludady. A pi- 
pogyaságát fogja kihasználni !

Csobó Bandi még a tükör előtt ült. Eddig nagyon meg volt 
elégedve a külsejével, most azonban bosszúsan szemlélte tükör
képét. Miért is nem tetszik ő jobban Donogán Paulának? Több
féle frizurát próbált ki, s végül nagyon előnyösnek találta, ha egy 
vastag hajfürtöt göndörítve a bal szemére húz. így fogja viselni, 
mintha elmélyedt gondolkozás közben véletlenül hullott volna a 
homlokába... Elképzelte még, milyen férfias lenne, ha oldal
szakállat növesztene, és irigykedve gondolt Farkas Zoltánra, aki
nek már olyan sűrű és sötét sörte női a képén, hogy hetenként 
kétszer borotválkoznia kell, s azt állítja, hogy karácsonyra villany- 
borotvakészüléket fog kapni.

V I H A R  L U D A D Y É K N Á L

Nem könnyű a helyzete annak az apának, aki minden jót szeretne 
nyújtani fiának, de nincs hozzá pénze. Ludady Ferenc olykor 
belátta, neki könnyű a világ örömeiről lemondani, ö annyi szépet 
látott azelőtt, s ami most van, az úgysem érdekli. Okosabb, ha 
nem is megy sehová, úgyis csak mérgelődnék. De Ferkó tizenhat 
éves, mindemre kíváncsi - és még alig látott valamit a világból. 
Öt nem lehet elvi alapon távol tartani mindentől. Nem is lehet 
vele elhitetni, milyen veszedelmes mindaz, amit ma kultúrának 
neveznék; az új szellem láthatatlan réseken szivárog, és lassan 
elborít mindent. Lám, Ferkó is - bizonyára akarata ellenére - 
materialista gondolatokkal bíbelődik. De hiába, nem lehet a 
fiatalokat otthon, a családban tartani. Azért lett volna jó ez az 
úri zsúrkör, de az sem úgy alakult, ahogyan ő meg Kevéné elkép-



zelték. No, a második zsúr, Péntekhelyiéknél, talán jobban sike
rül. Péntekhelyi - azt mondják - tetőtől talpig régi vágású ember.

Ludady mindig ilyesmiken rágódott, a világ mai változásain, 
amelyeket ő meg barátai éberen figyeltek. Más tulajdonképpen 
sohasem érdekelte azelőtt sem,, mindig csak a „helyi” politika, 
vagyis az, ami a szeme láttára alakulgatott. Ludady a gimnázium
ban sohasem gondolt arra, hogy tudást szerezni jár iskolába. Jeles 
tanuló volt, de őt csak a bizonyítvány érdekelte. Nem kellett 
neki se latin, se görög, de még a magyar nyelv sem, ő mindig csak 
megtanulta a leckét. Becsületes és tisztességes diák volt. Az érett
ségi bizonyítványért tanult, amely a diákból úriembert csinál és 
kellő rokoni kapcsolatok érvényesítésével „királyi hivatalnok”-ot. 
Az érettségi a tudatlanról is bizonyítja, hogy általánosan művelt 
ember, hiszen olyan sok tantárgy szerepel abban a bizonyítvány
ban. Többre már nincs szükség. A diákok jó része a tanulás évein 
át egyre fogadkozott, hogy az érettségi után a könyvet a sarokba 
vágja, és többé a kezébe nem veszi. Fogadalmát sok maturus be 
is tartotta: Ludady Ferenc úgyszintén.

De maga az állam, az állami oktatásügyi bölcsesség is segített 
elhitetni Ludady Ferenccel és kortársaival, hogy az iskolai anya
got tudni nem fontos. Amikor az első világháború Habsburg
hadseregének mérhetetlenül sok fiatal tisztre lett szüksége, egy
szerre kiderült, hogy felesleges a katonai tudományokat tizenkét 
évig tanulni. Anélkül is tiszt lehet akárki, ha van bizonyítványa. 
A besorozott hetedikes gimnazisták az év közepén megkapták 
bizonyítványukat, majd hathetes gyorstalpaló tanfolyamon elvé
gezték a nyolcadikat, amelynek anyagát a katonai szolgálatra 
alkalmatlan diákoknak teljes kilenc hónapig kellett biflázniuk.

A hazafias tanárok, miután hat-hét éven át az idegen király 
gyűlöletére tanították az ifjúságot, 1915-től kezdve ugyanennek 
az idegen királynak ágyútöltelékül szállították ugyanazt az ifjú
ságot, gyermekarcú hadnagyok alakjában. Csoda-e, ha ennek a 
nemzedéknek javarészben végképp elment a kedve a tudomány
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tól, még azt sem véste elméjébe, amit a maga és hazája keserű 
sorsából saját szemével láthatott. Hanem miután rangosan, érme
sen, cím esen, de testi és lelki sérülésekkel hazatért a vérzivatar
ból, úgy érezte, hogy ő úgyis megtanul mindent az élet (vagyis 
inkább a halál) iskolájában.

Pedig. vannak közöttük jó szándékú, tisztességesen gyarló em
berek. Csak milyen rettentő nehéz a. gyerekeiknek, akik termé
szetesen tisztelik a jó szándékú, tisztességes apákat, és igyekez
nek követni őket, de egy napon észre kell venniük, hogy ők fenn 
állnak a szakadék partján, és nem akarnak leszédülni apjuk mellé 
a mélybe. Előttük széles látóhatár tágul, épülő városokkal, füs
tölgő kéményekkel, aratógépekkel, jókedvű tömegekkel. Egy na
pon a fenn állók és a mélybe zuhantak, mivel nem ugyanazt 
akarják, nem. értik meg többé egymást.

A zsúr óta Ludady is érezte, hogy - minden hiába - a fiatalok 
másként gondolkoznak. Nem törődnek a múlttal, élni akarnak, 
szórakozni akarnak, elfogadják azt, ami van. Ö persze soha meg 
nem adja magát!

De éppen ekkor egy régi ismerőse állást ajánlott neki. Egy 
újonnan létesült könyvterjesztő vállalatnál a részletosztály elszá
molásainak vezetésére kerestek körültekintő, megbízható, rend
szerető embert. Ludady éppen ilyen! És a fizetés ezerhétszáz fo
rint. Elvégre mégsem lehet örökké lyukas cipőben járni...

Ebben az állás-ügyben szaladgált két nap óta Ludady, emiatt 
még nem is volt otthon, amikor Ferkó hazaérkezett. Annál jobb, 
gondolta a fiú, így előbb anyjával beszél. S kiment hozzá a kony
hába.

Kiáltó volt az ellentét Ludadyék szobái és a konyha között. 
A két szobában nagy darab, régi bútorok tornyosodtak. Sokat 
eladtak, de a megmaradtak még kopottan is hirdették a régi 
dicsőséget.

Ferkó az üres szekrényre nézve mindig arra gondolt, mennyi 
könyv férne el benne...



A konyhában puhafából készült típusbútor volt, amely az egész
ségtelen gázlerakódástól idejekorán elaggott. A rozzant szekrény
ről nagy hólyagokban hámladozott a piszkossárga lakkréteg, csor
bák voltak a székek, sánta és repedezett az asztal, a fémrészek bar
nák a rozsdától. A fal kormosan szürkéllett, a villanykörte egy szál 
drótja göcsörtösre vastagodott a légypiszoktól. Még siralmasabb 
volt a felszerelés: az ütött-kopott lábasok, girbe-gurba fazekak, 
foltos fedőik, életlen kések. Szegény Ludadyné már nem is remél
hette, hogy valaha még csinos, tiszta helyen dolgozhat. Bezzeg 
takaros, új volt minden akkor, amikor még csak éppen ki-kinézett 
a konyhára...

S bár Ludadyné sohasem sóhajtozta a fényes múltat, mint férje, 
Ferkó mégis mindig fájdalmat érzett, ha itt látta őt, ebben a 
szánalmas és finom lényéhez annyira méltatlan környezetben - 
ő orvosnőnek szerette volna látni anyját, amint csillogó csempék 
között, hófehér köpenyben suhan ágytól ágyig a kórházban, s a 
betegek áldó mosollyal néznek utána, mert magával vitte fájdal
mukat. Hiszen ő olyan könnyen veszi magára a sajátja mellé 
mások keserveit is. És Ferkó is most az ő kezébe adta gondját:

- Édes mama, beszélj apával! Olcsó jegyet kaphatok a Nem
zetibe.

- Az iskolától?
Ferkó egy pillanatig habozott. Nem akarta félrevezetni szere

tett anyját.
- Nem. A téri gyerekek szóltak... - figyelte anyja arcát. - 

Ebből is láthatjátok, hogy azok nem amolyan utolsó utcakölykök!
- Mondjuk apádnak, hogy az iskolától kapod.
Ferkó egy pillanatra bánatosan lehajtotta fejét, azután nagy 

elhatározással megint felszegte:
- Én... én... úgy szégyelleném eltagadni őket! Hiszen... 

végre apa is beláthatná... olyan rendes gyerekek mind.
- Én elhiszem.
- Akkor segíts meggyőzni apát.
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Az asszony csendesen ingatta fejét:
- Reménytelen, kisfiam. Okosabb hallgatni róla.
Aranybarna szemével Ferkóra nézett. A fiú megérezte, hogy

anyja rég tud a térről.
- Szóval... te megérted?
- Mit, fiam?
- Hogy... hogy én... azt a társaságot...
Ludadyné leült a hokedlire, szorosan fia mellé. Jobbjával át

karolta vállát.
- Megértem. Ma már megértem. Tudod... a zsúr óta sok 

mindent másként látok. Rájöttem, hogy. . .  mindegy. Az egész 
világ megváltozott. Minek harcolni ezellen? Minden megváltozott. 
A téren se lehet rosszabb, mim Kevééknél. Micsoda elnevelt lány 
az a Manci! A tudós professzor neveletlen házigazda. Aztán az 
a hivalkodó traktamentum... Nem való. no! De úgy látszik.

elmúlt az idő. Ma már nem kell 
törődni ezzel. Ma nem érnek rá 
az emberek. Vagy nem érdekli 
őket . . .

- Más érdekli őket - szólt 
közbe a fiú, anyja kezét simo
gatva.

- Lehet. Hanyatlik a világ... 
Hanyatlik. Nem tudom, ez-e a 
helyes szó. Mikor apád megkérte 
kezemet, anyám először azt 
mondta: micsoda hanyatlás, nagy
szülei forogni fognak a sírban.

- Miért? - ámult a fiú.
- Miért? Mert apád polgárok 

gyereke, se földje, se címere nem 
volt. Addig ilyen kérő nem for-



már nem törődtem ezzel. Én elégnek tartottam, hogy szerettük 
egymást, meg hogy apád úriember volt... Látod, ez megy most 
tovább. Neked már elég, hogy valaki együtt jár veled iskolába.

- Elég. Énnekem tetszik, hogy így van - szólt önérzetesen 
a fiú.

- Akkor se beszélj apádnak a térről. Minek felizgatni? Ígérd 
meg kisfiam, hogy hallgatsz róla. Talán idővel ő is belenyugszik 
az új világba, ha majd jobban megy nekünk. Most van rá remény. 
Úgy látom, valami jobb állást kap apád.

- Hogy eddig miért is nem akart...
- Beszéltem neki eleget. De Tibor meg a többiek telezüm- 

mögték a fejét.
Ferkó elvörösödött az indulattól.
- Én csak azt nem értem - mondta keményen -, miért nem 

lehet barátkozni Kacsorekkel, de miért lehet barátkozni ezzel a 
Táraival, aki csalt, lopott, rabolt...

- Nono, fiam. Apád dolga... Ne szólj bele... És az politika 
volt.

- De mégis lopás meg csalás! Gyűlölöm azt az embert!
- Én sem kedveltem soha.
- Félek tőle. Olyan nekem - tört ki Ferkó -, mint egy vissza

térő, rossz álom. Mintha valahonnan ismerném. Csak tudnám, 
honnan?

- Megmondom én. Ötvenhat őszén többször járt nálunk.
- Igen, igen! - kiáltott fel a fiú. - Emlékszem már. De akkor 

szakálla volt! Igaz? - Ferkó elsápadt a felismeréstől. Megresz
ketett a feltámadt emléktől. Fejét két tenyere közé fogta, és előre
hajolt a konyhaszéken.

Anyja bánta már, hogy ötvenhatot említette. Férje és fia között 
akkor kezdődött a baj.

A tizenhárom éves Ferkó 1956. október 23-án délután ott volt 
a Bem téren, ott éljenzett és abcugozott, lelkesedett és háborgott.
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A Parlament elé vonuló menetbe is beállt, de a Margit-hídról 
visszafordult, mert hétre otthon kellett lennie.

Délben átjött a szomszédból Szabó Pisti, aki egy évvel Ferkó 
fölött járt. Hangos szóval kérdezte:

- Ferkó, nem jössz felkelőnek? Én tudom, hol kell jelentkezni. 
Géppisztolyt is adnak.

Ludady összecsapta a kezét. Csacsi gyerek! Csatába akarsz 
menni? De Ferkó szeme felragyogott:

- Megyek, én is megyek. Mindnyájunknak el kell menni.
- Hová mész? - kérdezte szigorúan az apja.
- Harcolni... a . . .  szabadságért - motyogta Ferkó. A harc

tól nem félt, de apja hangjától megszeppent.
- Nem mész!
- Minden fiatalnak ott a helye - jelentette ki Szabó Pisti.
- Hol a helye? - kérdezte gúnyosan Ludady. - Ki mellett? 

No, látjátok, azt sem tudjátok, kiért akartok harcolni! Mit tud
játok ti, hogy miről van itt szó!

Idősb Ludady kifaggatta Pistit, mit hallott. Kik harcolnak? 
Miért? De Pisti csak annyit tudott, hogy szükség van a fiatalokra, 
a szabadságért kell helytállni, ő megy is, majd megkapja a beosz
tását, s megmondják, mit kell tennie.

- Micsoda bűnös könnyelműség, így belerohanni valamibe - 
szólt közbe Ludadyné. - Ki tudja, mibe szaladtok, talán egyenest 
a halálba, s még azt sem. tudni, miért - átölelte Ferkót, könnyei 
patakzottak.

Ludady attól tartott, hogy a könnyek megkeményítik a gyerek 
elhatározását, ezért ravaszkodva így szólt:

- Édes fiaim, ha igaz, hogy el kell menni, ha csakugyan a haza 
hív, akkor én is megyek... - Ludadyné felsikoltott. - De én 
még nem látom, miről van szó. Majd beszélek a barátaimmal.

- Feri bácsi, ne tessék haragudni. Én megyek.
- Jó, a te dolgod - sóhajtott Ludady. - Meg a szüleidé. De 

Ferkó... te maradsz!
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Kevéssel ezután állított be Tárai-Tietzke. Lengyelbundáján 
liliomos cserkészöv, vállán géppisztoly. Állán szakáll. Ludady 
felugrott, és elébe sietett:

- A legjobbkor jössz! Éppen azon tanakodunk, hogy menjünk-e 
mi is. De látom, te már beálltál! Én és a fiam...

A vendég elvetette magát egy fotelben, és hangtalanul neve
tett. Olyan visszataszító látvány volt gúnyos, borostás képével, 
a piszkos télikabátban, térdei között a fegyverrel, hogy Ferkó 
iszonyodva hátrált a szoba sarkába. Onnan figyelt minden szóra.

- Hej, Feri, Feri, te csak nem tanulsz... te csak a régi, javít
hatatlan, élhetetlen idealista maradtál... - nevetett a vendég. - 
Kard ki, kard ki, mint Napóleon idejében az inszurgensek.

- De hiszen a te kezedben is fegyver van...
- Anélkül most nem illik utcán járni! - Tietzke még gúnyo

sabban mosolygott. - Apa és fia együtt a torlaszon... Gyönyörű! 
Mint a Gracchusok vagy kicsodák! Meg vagy bolondulva?

- Hát? Hát te? - hüledezett idősb Ludady.
- Alelnökre van szükségem az Egyesült Magyar Polgári Nép

pártban. Azért jöttem. Vállalod?
- Hát már itt tartunk?
- Mi itt tartunk. A lövöldözést rábízzuk a forrófejűekre, a 

fanatikusokra. Nekünk más feladatunk van, Ferikém. Meg kell 
csinálni a politikai kereteket, hogy amikor előjönnek azok a nagy- 
fejűek, akikre az amerikaiak hajlandók rábízni a vezetést, azok 
majd miránk támaszkodjanak. Másra ne is támaszkodhassanak, 
csak miránk. Ez a politika! Vigyázni kell, mert már láttuk, mi 
lesz abból, ha fegyveres felkelők kezébe kerül a hatalom... 
Akkor a civileknek kuss!

- És akik harcolnák?
- Majd kapnak szép érmeket, jó állásokat. Mi ráérünk még 

odaállni melléjük - lehalkította hangját. - Majd ha az amerikaiak 
megindulnak. Három páncélos hadsereg áll Graz és Bécsújhely 
között. Én azokra támaszkodom - hangtalanul nevetett.
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- Hiszen ez annyit jelent... - kezdte Ludady habozva, aggo
dalmasan.

- Ne mondd ki! Annyit! - bólintott diadalmasan Tietzke.
- És mikor?
- A legjobb időpontban. Bízd Eisenhowerre.
Ludady arcára árnyék borult:
- De... de... tudod, hogy fiatal fiúk, gyerekek ezrei állnak 

helyt... és véreznek... A lelkiismeret... Mi lesz velük addig? 
Vezetni kellene őket, fékentartani, ha kell...

Tárai-Tietzke cinikusan vállat vont.
- Hadd tartsák csak a frontot. Az amerikaiak nélkül nem ér 

semmit az egész. Így, ha nem sikerül, azt mondhatjuk, gyerekcsíny 
volt. De ha sikerül, államcsíny lesz! - felkacagott. - No, vál
lalod?

- A program? - kérdezte Ludady.
Tárai olyan arcot vágott, mint aki a síró-rívó kisgyerek kezébe 

nyom egy játékszert, hogy csendben legyen már.
- Egy a programunk, tudod. Beszéltünk róla eleget, negyven

ötben... Kezdj hozzá a megszövegezéshez. Ez lesz a te dolgod.
- Jó. Vállalom.
A fegyveres pártalapító kevéssel utóbb eltávozott.
A hatodik napon hazahozták Pistit. Gránát robbant azon a ke

rítésfalon, amely mögül lövöldözött. A légnyomás földhöz vágta, 
a törmelék felhasította homlokát, egy repesz elroncsolta mutató
ujját. Éjjel bajtársai bevitték kórházba, ott négy öltéssel bevarr
ták fejsebét, összefoltozták és begipszelték ujját. Ez még huszon
ötödikén történt. Most hazaküldték, mert rengeteg a sebesült.

- Tovább harcoltam volna - ismételgette a gyerek lázasan 
Ferkónak -, de nem bírtam elhúzni a ravaszt...

Ferkó könnyes szemmel meredt pajtására, az igazi hősre. 
A párnája felett Tárai-Tietzke gúnyos arcát látta lebegni.

- Csak attól félek - hajtogatta Pisti -, hogy mire meggyógyu
lok, győzünk. Én akkor se megyek vissza az iskolába...
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- Ha tovább tart - suttogta Ferkó és visszamész, ugye, 
magaddal viszel? Apámnak nem szólunk.

Pisti szülei igyekeztek otthon tartani a gyereket. A kezelő
orvost kérték meg, hogy nyújtsa el az ügyet. De nem volt szükség 
Pethes doktor közbelépésére. Két nap múlva feszülni kezdett 
Pisti bőre, arcát piros foltok lepték el. Szívdobogásról, fullado- 
zásról panaszkodott. Megrémült anyja orvosért szaladt.

- A tetanuszoltás - mondta látatlanban a doktor.
Pisti sebe az üres telken földdel szennyeződött, ezért a kór

házban tetanuszoltást adtak neki. S a fiú, mint most kiderült, 
különösen érzékeny a gyógysavóra; a legsúlyosabb, legfájdal
masabb jelenségek lepték meg. Veszély nincsen - magyarázta az 
orvos -, de bizony sokáig eltarthat. Ezt a Szabó szülők megnyug
vással vették tudomásul.

Mire Pista felkelhetett az ágyból, a harcok véget értek, s kez
dett tisztázódni, hogy Pisti kiért harcolt.

Így azonban Ferkó nem ment el hazulról. Szükség is volt rá 
otthon, mert édesanyja megfázott, és magas lázzal ágynak esett, 
az öreg Ludady naphosszat sort állt kenyérért, krumpliért. Fer- 
kóra hárult a háztartás gondja.

- Apád a konyhán használhatatlan - suttogta fia fülébe Luda- 
dyné, és áldotta a jó sorsot, hogy betegségével megválthatja fia 
életének biztonságát.

Mégis, amikor megkezdték az összelőtt lakások helyreállítását, 
a közlekedés feltámasztását, a sztrájkpropaganda letörését, a gyá
rak üzemeltetését, s megnyíltak az iskolák is, szóval, a bénult élet 
lassan mozdulni kezdett, Ferkó egyre jobban kerülte Szabó Pistit. 
Valósággal bujdosott előle. Apja letörten, mélyen hallgatott. 
Ferkó tudta már, hogy valami nem volt rendben itt; ha elmentek 
volna együtt a torlaszra, apja nem azért harcolt volna, amiért ő.

Idősb Ludady nyugtalanul figyelte fia félrevonulását, félt, hogy 
a fiú megvetéssel gondol rá, opportunistának tartja. Ekkor még 
csak 1957 elején jártunk, homály takarta az ellenforradalmi ese-
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menyek számos részletét, mozgatóját, titkos összefüggését. Első 
vigasztalást Ferkó abból merített, hogy legalább nem volt része 
a rombolásban. Odáig még nem jutott el, hogy lássa: micsoda 
veszedelmek felé tántorgott az ország, bekötött szemmel a szaka
dék szélén.

Az öreg Ludady még sokáig átkozta Amerikát, amely tizenkét 
évig biztatta felkelésre a magyarokat, s aztán, amikor végre fel
keltek, cserbenhagyta őket. Később már mentségeket talált a hűt
len „szövetséges” számára, de Ferkó - ahogyan értelme nyilado
zott - egyre inkább felismerte, hogy Amerikának csak zavar- 
keltésre kell a „magyar ügy”.

Tietzke eltűnt.

De most egyszerre felbukkant Ferkó képzeletében. Gonosz 
arcától a fiú most is megremegett.

- Akkor szakálla volt - suttogta maga elé. Tisztán, élesen 
látta sátáni pofáját. - Gyűlölöm!

- Szedd össze magad - szólt kisvártatva Ludadyné, - Apád 
mindjárt itt lesz. Ne feledd, az iskolától van a jegy.

Ferkó gondolatai visszatértek a Sysitérre. Megbocsáthatják-e 
neki a fiúk, hogy letagadta őket? Nem gyávaságból teszi, hanem 
csak anyja kedvéért...

És amikor apja belépett a konyhába, nem habozott, mint más
kor, ha pénzt kellett kérnie, hanem bátran előállott kívánságával:

- Szeretnék elmenni a Nemzetibe. Olcsó jegyet kaphatok...
Ludadyné rögtön észrevette férje arcáról, hogy a legrosszabb

kor kérnek tőle pénzt. Valami baj történhetett, talán az állás 
körül. De már későn intett Ferkónak, hogy hallgasson.

Ludadyt felbőszítette, hogy amint belép, pénzt kérnek tőle. 
Röstellte bevallani, hogy még egy színházjegyet sem tud venni 
fiának.

- Mit játszanak? - kérdezte, bár elhatározta, hogy nemet fog 
mondani, akármilyen darab címét hallja is.
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- A „Szentivánéji álmot”.
- Shakespeare?
Igen.
Ludady megrázta fejét.
- Szörnyűséges darab. Kár megnézni.
- De Shakespeare - dadogta a fiú.
- Shakespeare a legpiszkosabb szájú író. S éppen ez a darabja! 

Kigúnyolja a házasság szentségét! Egy szamár és egy királynő 
násza... Persze, ezért játsszák ma! Nem, fiam, ezt ne nézd 
meg. Ehhez mi nem adjuk oda magunkat.

Ferkó elkeseredetten hallgatott. Nem keresett érveket, annyira 
lesújtotta, hogy micsoda lehetetlen helyzetbe került. Mit szólnak 
a fiúk, ha megtudják, hogy apja nem engedi őt színházba, a Nem
zeti Színházba? Mivel magyarázza meg ezt?

A kínos csendtől elfogyott az apa türelme. Mit beszél ő itt 
drámáról, stílusról? Nincs szükség arra.

- És különben is nincs erre pénzem - vallotta be halkan.
Ludadyné még halkabban, reszketeg hangon kérdezte:
- Az állás?
- Nem fogadtam el - felelte a férj pillanatnyi szünet után, 

komoran.
- Ó... - ebben az egyetlen hangban benne volt a szegény 

asszony borzalmas csalódása. Még halkabban, még fájdalmasab
ban tette fel a kérdést: - Miért nem?

- Nem tehetem. Kommunista könyvek terjesztésével nem 
szennyezhetem be magamat.

- Ki mondta ezt a bölcsességet? - kérdezte Ludadyné.
- Ne gúnyolódj, kérlek - mondta méltatlankodva és méltó- 

ságosan a férj. - Nagyon szigorúan fogják megítélni ezeket a 
dolgokat... a változás után. Te ehhez nem értesz... De ha már 
eddig kitartottam, akkor néhány hét m i a t t . . .  - patetikusan el
hallgatott.

- Néhány h é t . . .  - jegyezte meg dermesztő csendesen az
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asszony. - Hányadszor: a néhány hét? - rettenetes gyötrelem 
reszketett a hangjában.

Ludady egy hanggal magasabban beszélt tovább:
- Igenis, néhány hét. Egészen hiteles hírforrás szerint a négy

hatalmi konferencia első pontja az lesz, hogy Magyarországot 
vegyes, nyugati csapatok szállják meg, és amíg ez meg nem tör
tént, nem is tárgyalnak másról.

- Ki ez a hiteles hírforrás?
- Tibor.
- Tárai?
- ö. Neki mindig különleges érresülései vannak. És megbíz

hatóak. Olyan kapcsolatai, amelyekről még nekem sem beszélhet. 
Ezt mondta, amikor tanácsot kértem tőle: „Ferikém, én nem 
bánom, vállald. De három hét, tehát néhány száz forint ked
véért.. Ennyiért lemondani a jövőről, a lehetőségről, érted? ” - 
Ludady sután utánozta Tárai nyegle kézmozdulatát.

- Jövő? Lehetőség? - szólt tompa hangon Ludadyné. - Tudod 
is te, mi az!

Ferkó feszülten hallgatott. Anyja lenézően, majdnem megvetően 
beszélt. Igen, ő már csak nevet az ilyesmin.

Ludady majdnem gorombán torkolta le feleségét:
- Mit tudsz te ehhez! A politikát érteni kell! Új helyzetet 

fogunk teremteni!
Egy pillanatnyi szünet után Ludadyné olyat kiáltott, amilyet 

Ferkó sohasem képzelt volna róla.
- Krumplit és lisztet teremts nekem! Fütyülök a további fel

adataidra! Most adjál száz forintot! Másképp holnap nem tudok 
vacsorát főzni! - - mély lélegzeteket vett, s leeresztette hangját. - 
Hát nem szégyelled magad, örökké álmodozni, daijkamesékkel 
ringatózni? Megint bedűlsz ennek a kétes alaknak?...

- Kérlek - vágott közbe sértődötten Ludady -, ne beszélj így 
a barátaimról! Azt mondta nekem Tibor: „Szegénység?... Nyo
mor?... Végy példát rólam! Tudod, hogy élek én? És mióta! ”
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Hát én azt mondom neked, asszony - folytatta indulattól resz
kető hangon hogy végy példát róla. És ne a konyhaművészeten 
jártasd az e s z e d e t . . .  ilyen döntő pillanatokban... hanem a 
jövőnkre gondolj! A jövőnkre!

A bántó szavak, az oktató hang, a fitymáló tekintet lesújtotta 
Ludadynét. Leroskadt a tűzhely mellé, ráborult két karjára, és 
hangosan felzokogott.

Ez a keserves, görcsös sírás fenevadaknak is nékivitte volna 
Ferkót. Odapattant apja elé, és gyűlölettől szikrázó hangon kez
dett beszélni:

- Tárairól példát? Apa! Hiszen az az ember csal, rabol, hazu
dik! Az ő nyomora? Tízezret keres havonta! Mások izzadságából! 
Csaló! Csaló! Magát rábeszéli, hogy éheztesse a családját, hogy 
tűrje a nyomort, ő maga még taxin j á r ! . . .  Mint ahogyan ötven
hatban is másokat küldött a barikádra, ő meg üzlet után nézett! 
Tárai csaló! Tárai gazember! Ilyen embert állítani példaképül az 
én anyám elé! - Ferkó hangja elcsuklott.

Ludadyné felnézett fiára, és megrémült az arcán ülő torz el
szántságtól. Aztán férjére pillantott és megrettent. Ludady mere
ven állt első meglepetésében, hogy mire nem vetemedik az ő 
tisztességtudásra és alázatosságra nevelt fia. Aztán előrelépett, 
és felemelte öklét.

Az asszony sikoltva fia elé ugrott:
- Hozzá ne merj nyúlni!
Ludady ökle lehanyatlott.
Megfordult, és kifelé indult.
- Hitvány kölyök! - kiáltotta vissza. Aztán csendesebben 

folytatta: - Micsoda aljasság így beszélni róla! - bevágta maga 
mögött az ajtót.

Ludadyné zokogva átölelte fiát.
- Anya... édesanya... - mondta Ferkó könnyes hangon.
- Fiam... édes f i a m . . .
- Menjünk innen! Azonnal!
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- Nem lehet! Elszaladni? Nem! Kötelesség is van... - lehal
kította hangját. - Mi lenne belőle, ha én nem fékezném? Mibe 
nem rántaná az a gazember! Ki kell tartani! Majd jóra fordul 
minden...

Ferkó anyja kezét simogatva a semmibe bámult. Kitartani? 
Mi köze neki Tárai-Tietzke barátjához? De anyját nem hagyja el. 
Soha, semmi áron!

F O R D U L A T O K  A  S Z Í N H Á Z  K Ö R Ü L

Ha Ferkót nem nevelik szolgai fegyelemre, akkor este elrohant 
volna hazulról. Ám a fegyelem észrevétette vele azt is, hogy apja 
súlyos botlásai mögött tisztessége és egyenessége áll, főként pedig 
jóhiszeműsége viszi bajba; milyen nagyszerű ember az ő anyja, 
aki felülemelkedik egyéni sérelmein, nem hagyja cserben, hanem 
védelmezi sértegetőjét, és éppen felsőbbrendűségével fel tudja 
lazítani a legkeményebb családi ellentéteket. Így történt most is. 
Ferkó megígérte, hogy kitart anyja mellett, és megpróbálja tovább 
tisztelni apját.

Hiszen szüksége van - magyarázta anyja - egy tapasztaltabb, 
műveltebb ember irányítására.

Másnap tízpercben, így szólt Ferkó Jocóhoz:
- Kérlek, nem mehetek veletek színházba. Ne kérdezz sem

mit... családi ü g y . . .  Nem beszélhetek róla. És ne faggassatok!
- Abszurdum... - kezdte Jocó.
- Belátom - vágott közbe Ferkó. - Igazad van. Már Visegrád 

miatt i s . . .  Nem vagyok alkalmas alelnöknek... Elvégre, aki 
folyton kénytelen távol maradni... Lemondok az alelnökségről.

Ludady Ferkó férfias kézmozdulattal jelezte, hogy mindez nem 
hirtelen elhatározás, hanem jól megfontolt cselekedet. Jocó fel
kapta fejét meglepetésében. Összeráncolta homlokát, majd mintha 
sajnálkozó mosoly futott volna át arcán.



- Rendben van - mondotta azután hivatalos hangon. - A le
mondást majd a többiek elé terjesztem.

A banda nem vette szívére, hogy Ferkó nem megy velük szín
házba. Csobó Bandi úgy értelmezte ezt, hogy Ferkó meghátrál, 
nem mer vele megküzdeni Pauliért. Donogán Paula ellenben 
nyomban kitalálta, hogy miért nem jön Ferkó, s értette persze, 
hogy hallgatni akar az ügyről. Arcán szánakozó mosoly suhant 
át, Béla is észrevette ezt, félrevonult, elővette jegyzőkönyvét, és 
a v. t. jelzésű lapról kihúzta Ludady Ferenc nevét. Soron követ
kezik: Csobó Endre.

Csobó Endre Ugyanekkor elhatározta, hogy a színházi kivonulás 
alkalmával szívdöglesztő és merész lesz, mint egy „spanyol grand”. 
Még azon az estén ő lesz Pauli végleges választottjává. Nem fog 
várni, amíg valamelyik pancser elhorgássza az orra elől az arany
halat. Elsőnek érkezett a megbeszélt találkahelyre, az Alkotás 
utca és a Márvány utca sarkára, és ott néhány perc múltán nagy 
önbizalom gyulladt fel benne, mert úgy látta, hogy minden arra 
haladó nő érdeklődéssel megnézi őt. Vagyis ma csakugyan - 
ellenállhatatlan. Amikor aztán Pauli megérkezett - bosszantó 
módon ismét Béla oldalán -, Bandi ennek megfelelő merészség
gel kezdte meg az ostromot.

- Jaj, de csinos vagy! - kiáltotta lelkesen, és hirtelen meg
csókolta a lány bal arcát.

Pauli - hidegen és érzéktelenül - külső keze fejével megtörölte 
a csók helyét, és erélyesen így szólt: 

- Már egyszer figyelmeztettelek, hogy nem vagyok tápszer.
Béla ideijövet egész úton hiába igyekezett valamilyen mértani

allegóriába sűrítve előadni érzelmeit, Pauli folyton csak arról 
beszélt, hogy mit olvasott Benedek Marcell Shakespeare-könyvé- 
ben a „Szentivánéji álom”-ról. Erről fog magyarázni a többieknek 
is. Most, hogy ő lett a Klub kultúrfelelőse, valamilyen módon 
feledtetnie kell klubtársaival, hogy milyen nevetséges nőrablási 
ötlettel jelentkezett náluk, alig egy héttel ezelőtt. Béla tisztelettel,
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de türelmetlenül hallgatta a lányt, mert ő másról szeretett volna 
beszélni, csak most vigasztalódott meg valamennyire, amikor látta, 
hogy Bandi nála is jobban „ég”. Bele is szimatolt a levegőbe, és 
többször megjegyezte, hogy füstszagot érez.

Hatalmas lépésekkel Jocó közeledett, s ugyanakkor előrobogott 
a 45-ös busz is. Bandi - bizonyos irodalmi források alapján - biz
tosra vette, hogy Pauli csak kötelező álszeméremből tiltakozott 
a csók ellen, éppen azért, mert ő ma ellenállhatatlan, ezért fel
szálláskor, úgy, ahogyan előre tervelte, folytatta az ostromot, azaz 
két kézzel megfogta a lány csípőjét, és úgy segítette fel a lépcsőn.

- Nem vagyok vénasszony - 
kiáltott rá mérgesen a lány -, 
nem kell engem támogatni — s 
lerázta magáról a csípőjén felej
tett tenyereket.

Béla csak erre a megjegyzésre 
figyelt fel. Azt nem vette észre, 
hogy Bandi a csípőről lerázott 
kezével mindenesetre végigsimí
tott Paulin, s azt sem látta, hogy 
a lány - megtorlásul - bokán 
rúgta a pimaszkodó kamaszt. 
Csak az tűnt fel neki, hogy 
Bandi „spanyol grand”-i bűv- 
mosolya egy szempillantás alatt 
olyan sanyarú, sőt fogfájós pofa
túrába fancsalodott, amilyet igaz 
öröm volt nézni egy v. t. -nek. Ha 
ennek a változásnak az okát is 
tudta volna, akkor Béla bizony 
ott a helyszínen előhúzza note
szét, és Ludady után Csobó ne
vét is kitörli a listáról, teljes bol-



dogsággal, hogy íme, már csak egy vetélytársa maradt: a nőket 
nem kedvelő, a nők körül csak ügyetlenkedő, tehát veszélytelen 
nagy mechanikus, Kacsorek József.

Szívélyesen hunyorított tehát Jocó felé, akit a tömeg elsodort 
tőlük, és aki ekkor bukkant elő az autóbusz első részében. Az 
elnök kedvesen visszaintett, mire Pauli - azt hívén, hogy a főnöki 
kacsintás neki szól - utolérhetetlen bájjal kedves fintort küldött 
a kocsi elejébe. Bélának erre torkán akadt a szó, amelynek el- 
suttogásával éppen Bandit akarta volna fülbe becsmérelni. Mi ez? 
De megértik ezek egymást! Jó lesz vigyázni, nem lebecsülni a 
nagy mechanikust. Lehet, hogy már érdeklik a nők!

Hogy mi történt Jocóval? Semmi, csak anyja két álló napig 
tanította az udvarlás művészetére, és kitűnő ösztönére, jó ízlésére 
meg csupa szív gyöngédségére alapozta az oktatást. Jocó f i á t  meg
lepő buzgó tanulónak találta, 
amiből arra következtetett, hogy 
az a bizonyos fruska már „egy 
kicsit megfogta a szívét”, de ta
nulékonyságával nem volt meg
elégedve.

- Úgy mozogsz, mint egy 
medve - korholta.

A nagy darab Jocó kétségte
lenül bájos mackó volt, esetlen
sége már eddig is gyakran vala
milyen meghatottságot ébresztett 
Pauliban. Most pedig látva, hogy 
Bandi és Béla kellemetlenül „erő
sítik az iramot”, hősnőnk elha
tározta: úgy veszi elejét a nem 
kívánatos versengésnek, hogy a 
nők iránt nem érdeklődő Jocó- 
nál keres előle menedéket; a két



hólyag nem mer tengelyt akasztani az elnökkel. Ezért küldte fe
léje az előbb azt a kis biztató mosolyt. Amikor Jocó az előbb - az 
anyai tanítások és otthoni mozgásgyakorlatok után a tettek me
zejére érve - meglátta a körüludvarolandó nőt, nagy lámpalázat 
kapott, ezért valósággal szerencséjének érezte, hogy a tömeg el
sodorta társai közeléből. De ez a távoli biztató mosoly most a 
lázát egészen másféle forrósággá fokozta fel. Ez a mosoly ugyanis 
pontosan olyan volt, amilyent az anyja jósolt neki:

- Csak azt figyeld, fiam, hogyan néz rád. Ha mosolyog, akkor 
nyert ügyed van. Ha egy fiú meg egy lány szépen néznek egy
másra, akkor már az egyenes úton haladnak.

Az „egyenes út”-on keletkezett forróság elmulasztotta a di
dergő remegést Jocó tagjaiból. A ruhatár előtt - még mindig 
az autóbuszi mosoly hatására - csak ő gondolt rá, hogy (anyai 
útmutatás szerint) lesegítse a kabátot a hölgyről, ö vette át a 
ruhatári számot, a többiek ezalatt behúzódtak a lépcső melletti 
sarokba. Jocó - megszabadulva kissé gyűrött ballonjától - hódí- 
tóan elegáns jelenséggé változott; középkék ruha, csontszínű 
selyeming, keresztcsíkos bordó nyakkendő. Esetlen ünnepélyes
séggel odamasírozott a bandához, félszegen meghajolva elővett 
zsebéből egy zacskó cukorkát, és:

- Megengeded... kérlek... - ezzel átnyújtotta Paulinak.
Bandi és Béla elsápadtak. Nekik ez az „olcsó trükk” nem jutott

az eszükbe.
Hogyan agyait ki ilyet ez a drótcsavaró? Még majd a végén 

Pauli fejét csavarja el!
- Édes vagy, Jocókám - mondta a lány, s úgy mosolygott az 

elnökre, mint egy igazi nő.
Jocó elvörösödött, szégyenében sóbálvánnyá meredt Mit fog 

szólni a Klub közvéleménye, hogy őt egy nő „édes”-nek nevezi?
A másik két fiút ette az irigység.
- Tanuljatok az elnöktől - fordult feléjük a lány. - Ez az 

igazi férfias magatartás!
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„Cukor és férfiasság” - háborgott magában a bokarúgás óta 
feltűnően hallgatag Csobó.

Csengettek. Miután a még mindig fa-merev Jocónak sikerült 
gyökerestül kitépnie lábait az előcsarnok linóleum padlójából, fel
mentek a lépcsőn az erkélyre. Csobónak eredetileg nagy tervei 
voltak, hogy a sötétben Pauli kezét fogja simogatni, de a történ
tek után elment a kedve attól is, hogy a lány mellé üljön. Jobbról 
tehát Jöcó, balról Béla foglalt helyet Pauli mellett, a borús kedvű 
nőszakértő Béla balján húzódott meg.

Alig ment fel a függöny, Béla zsebébe nyúlt, bal tenyerére 
helyezett egy kis papírgalacsint, és odasúgta Bandinak:

- Figyeld a becsapódást!
Azzal jobb keze középső ujjával elpöccentette a papírgombócot 

a mélység felé. De előrehajolva hiába meresztették szemüket, nem 
látták a kis rakéta útját, és azt sem vették észre, hogy a földszin
ten valakit eltalált volna. Béla vette elő a második bombát. De 
ennek sem látták eredményét. Jocó felfigyelt a két fiú meddő 
mesterkedésére; az ötödik gombóc után nem bírt magával, áthajolt 
Pauli előtt, és odasúgta Bélának:

- Én radarral megállapítanám a találatot.
Pauli egy héttel ezelőtt még ugyancsak „benne lett volna” 

ebben a heccben, de most azonnal eszébe jutott, hogy ő ezért a 
színházi estéért felelősséggel tartozik Zia néninek.

- Pszt - szisszentett a fiúkra. - Maradjatok nyugton.
Jocó visszahajolt a helyére, Béla új lövedéket készített elő 

tenyere közepére. Pauli meglátta. Tenyerét gyorsan rátette Béla 
kezére, s miközben lesodorta róla a papírt, odasúgta:

- A darabot figyeld! Ne ízetlenkedjél.
Béla elszégyellte magát, s lemondott a bombázósdi folytatá

sáról.
- Csak a te kedvedért - súgta vissza nőnemű szomszédjának.
Később azzal mentegette magát önmaga előtt ezért a meghát

rálásért, hogy Pauli simogatása fegyverezte le.
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Bandi dühösen rágta ajkait. Micsoda felháborító igazságtalan-  
ság, hogy őt, a híres nőszakértőt megrúgja, a nyamvadt Fogarasit 
pedig megsimogatja ugyanaz a nő! Jocó is látta a két kéz érint
kezését; ettől kínos bizonytalanság fogta el: hátha Pauli minden
kihez ugyanolyan kedves, mint őhozzá... No és? - tette fel ma
gához a kérdést. - Miért érdekli ez őt? Férfiasan gyengéd a nő
höz, de csak azért, mert anyja szerint színházban a nőkkel így 
kell bánni. De majd négyszemközt megmondja Paulinak, hogy 
őneki nem muszáj „édes”-t meg hasonló gyengédségeket mon
dani. Ez nem való. Az elnöki tekintélyre neki is gondolnia kell! 
Eddig tehát rendben van. De miért bosszantja őt, hogy Pauli hoz
záért Béla tenyeréhez?

Gyorsan elővette zsebéből a második cukroszacskót, és a lány 
elé tartotta:

- Vegyél.
- Ne zörögj - szólt halkan Pauli, és erélyesen eltolta a kezét.
Hát ez aztán igazán felháborítói Béla kezét megsimítja, az

övét meg ellöki! Mi ez? Hát ki az elnök?!
Ez az utolsó kérdés helyrebillentette Jocó elnöki, háborgó lel

kének egyensúlyát. Mert világossá vált: nincs szó arról, hogy neki 
Pauli mint nő tetszenék, s ezért féltékeny lenne. Csak az a hely
zet, hogy a Klub íratlan szabályai szerint az elnököt mindenben 
elsőség illeti meg. Tehát a lány-klubtag kedvességéből is az első 
és a legnagyobb rész az elnöknek jár. Egyszerű ez, mint egy 
transzformátor!

Felvonás után, a folyosón Pauli rátámadt Bélára:
- Micsoda dolog az, színházban golyózni!
Jocó nemes lélekkel igazságot akart szolgáltatni:
- Bélának igaza van. Nem érdemes figyelni. Marhaság az 

egész.
- Nincs igazad! - a lány élesen szembefordult az elnökkel. - 

Nagyon izgalmas darab. Hát te nem érzed át, milyen felháborító, 
hogy egy apa a lányát ahhoz akarja kényszeríteni, akit nem szeret?
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Jocó bizonytalanul hallgatott. Erre ő még sose gondolt.
Béla ellenben egészen szemtelenül kihasználta a kínálkozó le

hetőséget, hogy ismét előnyt szerezzen. „Ez a Jocó irodalmi hat- 
ökör” - így fogalmazta meg magában felfedezését. Itt az alkalom, 
hogy „lebőgesse” a hölgy előtt. Paulihoz fordult:

- Én teljesen átérzem, amit mondasz. De ami azt illeti - foly
tatta egy nagy esztétikus lendületességével az a Lysander jól 
odamond a lelketlen apának: ha annyira szereti azt a másik fiút, 
akkor hát menjen ő hozzá feleségül, de ne kényszerítse a lányát.

- Igen, ez nagyszerű volt... - bólintott a lány. - Hogyan is 
mondta? Olyan szellemesen...

- Általában gyönyörűen beszélnek - folytatta értekezését Béla. 
- Hiába, Arany János fordítása!

Jocó veszélyben érezte elnöki tekintélyét. Hozzá kell szólnia az 
irodalmi vitához. Szerencsére neki iis voltak detektívirodalmi meg
állapításai:

- Szerintem hülyeség... pardon, helytelen, hogy a szökés ter
vét elárulják a másik nőnek. Hiszen az el fogja fecsegni!

- Ez a cél - vágott közbe Csobó. - A szerző azért csinálja, 
mert a bonyodalom érdekében szüksége lesz rá. Szerintem.

Csobó és Fogarasi nagyhangú vitába kezdtek a színpadi hatá
sok törvényeiről. Csak úgy röpködtek az ilyen kifejezések, hogy: 
görög tragédia... drámai egység... deus ex machina... vég
szó... kifejlet... konfliktus... replika... Jocó egyre nagyobb 
gyanakvással hallgatta ezt, mert semmit sem értett belőle. Sej
telme támadt, hogy itt valami olyan átejtés folyik, amilyennek a 
visegrádi Duna-parton volt fültanúja. De itt most ő az áldozat. 
Közben az is eszébe jutott; könnyű ezeknek itt színházi tolvaj
nyelven fecsegni, ő ugyanilyen fölényesen elbánna velük, ha a ra
kétatechnikáról vitatkoznának. Csak az a baj, hogy Paulit a szín
ház láthatóan jobban érdekli, mint a világűr meghódítása. „Ha te
hát nyeregben akarok maradni, bele kell néznem olykor a ma
gyarba is” - határozta el a végén könnyed sóhajtással.
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A következő felvonásokban mindenesetre jobban figyelt, de 
csak olyanokat sikerült a fejében tartania, hogy „cirmos tatár” 
meg „ebek zenéje”. Ezek olyan jó marhaságok, azaz csacsiságok, 
pláne, mivel Arany János találta ki őket. „Helyes a bőgés, orosz
lán” - ezt már hallotta valakitől; most tudta meg, hogy innen 
való. Persze Béla rögtön kijelentette, hogy:

- Köztudomású, hogy ezt a „Szentivánéji álom”-ban mondják.
Pedig biztosan ő is csak most jött rá.
Pauli csúfondárosan ezt a két sort ismételgette:

Ész és szerelem mai napság 
ritkán tartanak együtt...

Könnyű neki, ő már olvasta is a darabot. Az ám, mi lenne, ha 
itt most rögtön kölcsönkérné tőle a Shakespeare-jüket, mintha el 
akarná olvasni. Paulinak nagyon tetszenék, a másik kettői meg 
enné a fene, azaz a méreg. De akkor el is kell olvasni az egészet, 
hogy beszélgetni tudjon róla.

Pauli most éppen azt magyarázta, hogy az utolsó felvonásban 
az egyik szereplő a falat játssza. Jobbra-balra állnak a szerelme
sek. „Adj egy csókot át a falon” - mondja az egyik. „Én meg csak 
a meszet nyalom” - valahogyan így felel a másik.

- A falat én is boldogan eljátszanám - sóhajtotta Béla, és „szé
pen” nézett a banda hölgytagjára.

Jocó megvetően pillantott Bélára. Nem átall ilyeneket mon
dani! Szerette volna azt ajánlani neki, hogy tegyen magára sza
márfejet, mint Zuboly, de úgyis túl sokat beszélnek erről a buta 
darabról. Valami okos kijelentéssel az előtérbe kellene nyomul
nia. De mivel is? Nem, ő nem a szavak embere, neki tettekkel kell 
megmutatnia, hogy ő az elnök... És ekkor csodálatos ötlete tá
madt, mivel szoríthatja végképpen háttérbe ezt a két fecsegőt, 
akik már-már az ő elnöki tekintélyét fenyegetik. S az ötlet máris 
tetté vált. Félretolta Bandit, s a középre állt:



- Ja igen... ha már együtt vagyunk... Mondtam már nek
tek, hogy Ludady Ferkó felajánlotta lemondását az alelnöki tiszt
ségről? Én sokat gondolkoztam felette, és... és most azt javas
lom, hogy fogadjuk el. Helyébe pedig válasszuk meg alelnökinek 
Donogán Paulit.

- Éljen! - kiáltotta Béla.
- Helyes - sietett csatlakozni Bandi.
Aztán riadt, néma csönd támadt. Mintha mind a négyen azt 

latolgatnák, nem hamarkodtak-e el itt valamit.
Csengettek. A beszélgetés nem folytatódott. Elgondolkozva 

mentek a helyükre, is az utolsó felvonásból bizony nem sokat hal
lott ez a négytagú társaság. Jocó javaslata nagyobb fordulat volt, 
mint amilyet a színpadon várhattak.

Csobó Bandi már megbánta, hogy - nem akarván lemaradni 
Béla mögött - olyan lelkesen helyeselte a javaslatot. Komor arc
cal hallgatni, legfeljebb hümmögni kellett volna; lássák, hogy a 
dolog nem olyan egyszerű, ezen gondolkozni kell, őt nem olyan 
könnyű meggyőzni... Meg kellett volna próbálni Ferkót mara
dásra bírni. De ha kitart elhatározása mellett, akkor egy ilyen pil
lanatban, amikor a Klub éppen nőtagot vesz fel, őt, a nőszakértőt 
kell alelnökké választani. Sokáig forgatta agyában ezeket a gon
dolatokat, s úgy döntött: ha lehet, még hazamenet komolyan be
szélni fog Jocóval, feltárja előtte a veszélyeket, is felajánlja neki, 
hogy ők ketten vegyék kezükbe a Klub irányítását.

Fogarasi Béla más szemszögből nézte az ügyet. Egyszerre eszébe 
jutott: milyen furcsán mosolygott ez a Donogán lány, amikor 
Jocó közölte Ferkó távolmaradásának hírét. Egyáltalában nem 
sajnálkozott, pedig ez lett volna a természetes. Világos ebből, 
hogy Pauli előre tudott a lemondásról. Akkor pedig itt valami 
suskus van a dologban. Például Ferkó csak azért csinálta az egész 
komédiát, hogy átjátszhassa Paulinak az alelnökséget. Ezzel fűzi a 
nőt! S az ostoba Jocó belemegy mindenbe, mert nem látja, hogy 
vele is csak játszanak. Vagy Jocó is be van avatva? Így akarják
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ketten orruknál fogva vezetni a többieket? No hiszen, korábban 
keljenek fel, ha egy matematikussal akarnak kibabrálni! Valami 
titok van itt, de ő úgy meg fogja fejteni a titkot, mint egy közön
séges másodfokú egyenletet. Akkor aztán előtte nem lesz ismeret
len tényező; az történik, amit ő akar!

Pauli örült, hogy őt jelölték. De bántotta, hogy éppen Ferkó he
lyére kerül. Bár az is igaz, hogy Ludady sohasem tudta volna kul
turális irányban fejleszteni a Klub életét. Zia néni ámulni fog, 
hogy máris milyen eredményei vannak!

- Jocó elégedetten figyelte a lány arcát. Úgy vélte, olyan örömöt 
szerzett neki, amilyet hat doboz csokoládéval sem lehetett volna. 
Alig várta, hogy hazaérjen, s otthon mindent elmeséljen a mamá
jának.

A Márvány utcánál leszálltak a 45-ösről, s gyalog elindultak a 
hegy felé. Elöl ment Jocó, mellette Pauli. Az elnök hátraszólt:

- Hát te, Bandi, miért vagy egész este olyan hallgatag? Va
lami baj van?

- Semmi, semmi... - felelte a bukott hős.
Jocó hirtelen a lányhoz fordult:
- Most veszem észre, hogy te meg sántikálsz. Mi történt veled?
- Semmi, semmi - felelte az alelnök-jelölt, erőltetett közöm

bösséggel, kissé Csobó Endre hanghordozását utánozva. - Csak az 
autóbuszon valaki bokán rúgott. Szabad? - ezzel belekarolt Jo- 
cóba, és úgy bicegett tovább.

Az elnök rémülten lenézett bal karjára. Mit tegyen? Karon
fogva csak nem járhat egy nővel? Megnyugodva állapította meg, 
hogy Pauli nem karol belé. Csak éppen jobb tenyerével belülről az 
ő bal alsókarjához támaszkodik. Alig érezhetően. És ez végre is 
érthető, hiszen fáj a lába. Kire támaszkodjék, ha nem az elnökre? 
Biztosan jólesik neki... és ami azt illeti... nem, neki mint el
nöknek ez egyáltalában nem okoz semmiféle jó érzést... És hol
nap négyszemközt megmondja a lánynak, hogy a jövőben tekintsen 
el az effajta gyengédségektől. A maimának pedig nem szól sem



mit, mert ő talán azt mondaná, hogy ilyen esetben neki kellett 
volna belekarolnia a lányba...

A két lemaradt és vérig sértett udvarló némán botorkált az el
nöki pár mögött. Mint két tanú. Egyaránt azt latolgatta mind a 
kettő: szövetségre lépjen-e a másikkal, vagy egyedül vívja-e meg 
nagy és hősi harcát a Sysitéri Klub belső békéjét és egész életét 
fenyegető elnöki önkény, ferkói árulás és női ármány ellen?

„Megállj, te sánta bestia, ezért még meglakolszl” — dohogott 
magában Csobó Endre, aki, mint látjuk, spanyol grandból, hirte
len chicagói gengszterré változott.
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N E G Y E D I K  F E J E Z E T

A P U  R É G I  I S M E R Ő S E

Amikor Pauli hazaért a színházból, szülei még ébren voltak. Ol
vastak. Pauli meghatódást érzett, amikor látta szüleit kétoldalt 
a meleg, sárga fényű lámpa mellett. Pauli olykor már unta ezt a 
folytonos olvasást, amelytől sohasem lehet beszélni, de most gyor
san újra megfogadta, hogy ezentúl ő is rendszeresen olvasni fog, 
komoly műveket. Valamikor régen lelkes könyvfaló volt már a 
Donogán szülők gyermeke. Nyolcéves korában folyékonyan olva
sott, s miután betéve tudta a „János vitéz”-t, a hosszú mesékre 
vetette magát, Robinsonra és társaira. Este olvasott, mint a fel
nőttek, s másnap jelentette:

- Tegnap harminc oldalt olvastam... tegnap harminchat ol
dalt olvastam...

Hogy mit olvastott, arról nemigen beszélt, hiába faggatták. Ez 
a túl korai olvasási láz azután megbosszulta magát, mert később, 
a Denevér Káefté idején Pauli irodalmi érdeklődése csaknem -tel
jesen elenyészett. Akkoriban kizárólag csak a  "Ciliké”-t és a de-
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tektívregényeket tanulmányozta, főként abból a szempontból, hogy 
bandavezéri minőségében mit tudna a könyvek ötleteiből gyakor
latilag megvalósítani. Most azonban a szeleburdi lány rögtön ez
zel robbant be a szülőkhöz:

- Apu, nem tudnál nekem egy olyan könyvet adni, amiből 
megérteném az egész irodalmat?

- Olyan könyv nincs. Sok-sok művet kell elolvasnod, amíg az 
irodalom egy kis részében valamennyire tájékozott leszel.

Ez a válasz türelmetlen kitörésekre indította az ifjú kultúrfe- 
lelőst. Mert Pauli természetesen ebben a minőségében kereste a 
csodakönyvet, amelytől egyszerre mindent tudni lehet. Mikor az
tán lecsillapodva elmondta színházi élményeit, megemlítve, hogy 
két gimnazista fiú milyen fölényesen csevegett a drámai problé
mákról, Donogán Sándor kitalálta:

- Szóval te is, mint ők, fel akarsz vágni nem létező irodalmi 
műveltségeddel?

E szigorú megállapítás elől a lány durcáskodásba menekült, de 
mégis sikerült megértetni vele, hogy egyik napról a másikra nem 
fejlődik valaki irodalmi szakértővé, még akkor sem, ha kulturális 
vezetője lesz egy olyan kiváló intézménynek, mint amilyen a Sy- 
sitéri Klub.

- De hát akkor hogyan teljesítsem vállalt feladatomat? — kér
dezte Pauli, s elmesélte, mit sütöttek ki Zia nénivel a fiúbanda 
szellemi feljavítása érdekében.

- Ne te tanítsd őket - tanácsolta az apa -, mert ez sem lesz 
különb, mint annak az orosz tanárnak a kínos esete, aki mindig 
csak egy leckével járt a tanítványai előtt. Tökéletesen betöltheted 
tisztségedet, ha elviszed a fiúkat olyan helyekre, ahol veled együtt 
ők is tanulhatnak másoktól. Például múzeumba, tárlatokra...

- . Nagyszerű! Apu, te zseni vagy!
Mielőtt még a Sysitér rablóvezérnek indult, de előnyös fordu

lattal kultúrapostollá vált új alelnöke szobájába távozott volna, 
anyunak is volt egy kérdése:
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- Aztán melyik gavallér kedvéért van ez a nagy lelkesedés, mi?
Pauli fejét rázta és nevetett. Egyikért se, hanem saját magáért.

És gyorsan eljátszotta szüleinek a három színházi gavallért. Ho
gyan közeledik - kifeszített mellel, derékban előredőlve, s mintha 
tojások közt lépdelne - az esetlen Kacsorek. Vagy miképpen nézi 
meg magát minden kínálkozó fényes felületben Csobó, aki olyan 
frizurát hord, mint egy ligeti hintáslegény, de olasz filmszínésznek 
képzeli magát. Végül Bélát játszotta el; feltette apja szemüvegét, 
és karjait lebegtetve huhogni kezdett, majd a fiú furcsa orrhang
ján így szólt:

- Kezedet csókolom... ma nemhogy szép vagy, hanem szép 
a négyzeten... Én egy nagy matematikus vagyok, az ám!

Anyu ráismert a fiúra, persze, itt laknak a Tóth Lőrinc utcá
ban, gyakran látja; apja a MOM-gyárban dolgozik.

- Hát látjátok, a fiúkon csak nevetni lelhet - fejezte be diadal
masan Pauli saját színházi előadását.

- A lányokon is mindig csak nevetsz — jegyezte meg anyu.
- No persze, akkor mégis inkább a fiúk...
Apu a sértődöttet játszva szólt közbe:
- Hát igazán ilyen silányak vagyunk mi? Az egész legénytár

sadalomban nem akad egyetlenegy, aki megnyerné a mi leánykánk 
tetszését?

Pauli rövid hallgatás után felelt. Nem is sejtette, hogy ez a pil
lanatnyi szünet máris elárult róla valamit. így szólt:

- Az egyetlen a bandából, akiben talán volna Valami, az nem 
jött el. Az érdekes fiú. Tudod, anyu... mintha mindig valami 
titka volna... vagy talán csak túl finom egyéniség... De hát úgy 
kezelik otthon, mint egy dedóst, még színházba sem engedték el.

- Hogy hívják?
- Ludady Ferkó.
Donogán Sándor hangosan felkacagott. Ezt a baglyot meg ő is

meri. Azaz az apját. Nincsen annak titka... Egyébként itt lak
nak ők is a közelben. No. az öreg Ludady, az aztán egy csuda
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alak. És apu is megsuhogtatta bagolyszárnyait, akár az előbb 
lánya.

- Ha nem vagytok még álmosak, elmesélem.
Apu a legszebb pesti könyvesboltnak a vezetője. Hát egy na

pon nyílik az ajtó, belép volt főnöke, azaz parancsnoka, Ludady. 
Együtt szolgáltak 1944-ben Dabason. Ludady hadnagy volt a be
vonulási körzetben, Donogán pedig írnok.

- Csuda méltóságos hadnagy volt a kisöreg. Mindenkinek tud
nia kellett róla, hogy ő a civil életben tulajdonképpen „tábornok” 
vagy még több is lehetne, de „nem ért egyet a mai dolgokkal”, 
ezért vonult félre Dabasra, önként, mintegy száműzetésbe. S úgy 
vélte, hogy ő nagy ellenállást fejt ki, s ezért a háború után vezető 
szerep vár rá. Persze mi, legénységiek csak mosolyogtunk. Mi a 
tisztekkel ellentétben tudtuk már, hogy Sztójayt vagy Horthyt nem 
Ludady fogja felváltani, hanem sokkal nagyobb változások lesz
nek itt. No, nem erről van szó. Már egészen elfelejtettem, hogy ez 
a Ludady valaha a világon volt, de amikor belépett az ajtón, ko
pottan, öregen, egyszerre eszembe jutott, hogy hiszen ez fő ember 
akart volna lenni az új világban. Nyíratlan haja rojtos gallérját 
verdeste, nyakkendőjének és cipőjének egyforma penészszíne volt. 
Bizonytalanul állt meg szegény...

Apu felkelt, s mint az előbb lánya, most ő kezdett játszani. Mu
tatta, milyen félszegen állott meg Ludady az ajtóban, s hogyan bá
mult a mennyezetig érő polcok könyvrengetegére. Mikor aztán a 
felé közeledő férfiban felismerte egykori írnokát, felderült az 
arca:

- Nini, Donogán... maga itt van? Mit keres itt?
- Itt én vagyok a... parancsnok.
- Persze, csakugyan. Hiszen maga azelőtt is boltos voltl
Donogán megjegyezte, hogy a „boltos” szót ezzel a hangsúl

lyal tizenöt éve nem hallotta már. De akkor, ott Dabason a tiszt 
urak a „boltos”-t úgy ejtették ki a szájukon, mintha „zsidó”-t 
mondanának. Néhányan meg is jegyezték, gyanakodva: kereskedő
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létére hogyan lehet Donogán honvéd, ahelyett hogy munkaszolgá
latos lenne?

Ez az elkopott Ludady, amint meglátta régi beosztottját, egy 
szempillantás alatt visszazökkent a régi világba.

- Jaj, de jó, hogy ismerőssel találkozom! - kiáltott fel. - Maga, 
ugye, szakember, Donogán? - kérdezte hajszálnyira ugyanazzal a 
leereszkedéssel, ahogyan a háború előtt egy zavaros fejű segédhi
vatali igazgatónak vagy egy katonatisztnek illett beszélnie a bol
tossal. - Segít nekem? Én... bevallom... nem ismerem a mai 
irodalmat, engem mindig csak a komolyabb dolgok érdekeltek. 
Az irodában megkért az egyik kartárs... ha elmegyek egy köny
vesbolt mellett, vegyem meg neki a most megjelent Shaw-kötetet, 
mielőtt szétkapkodják.

- Még van néhány - mondotta Donogán.
- Magának fizetek? Mennyit?
Pontosan úgy hangzott ez, mint amikor tizenöt évvel ezelőtt azt 

mondotta Dabason: „Ugorj át, fiam, a trafikba egy csomag 
Memphisért. De szedd a lábad!” Donogán megelégelte ezt a 
mélyből jövő, öntudatlan gőgöt, összecsattantotta két sarkát, és 
feszes tartásban, harsányan így kiáltott:

- Parancsára, hadnagy úr! Huszonhét forintot.
De Ludady még ezt sem értette meg. Előkelő mosollyal, ha

nyagul szólt:
- Hagyjuk ezt, Donogán, hagyjuk ezt...
Anya és lánya hangosan kacagtak, könnyeiket törülgették. De 

aztán Donogánné hirtelen elkomorodott:
- Csak nevetünk ezen. De tulajdonképpen felháborító!
- Ezek abban élnek - legyintett Donogán -, hogy ők uralko

dásra születtek. Hogy az állam érettük van. Ami nem érettük van, 
az nekik nem állam. Sohasem fognak kijózanodni.

- Tébolyultak! - kiáltott fel az asszony.
- Dehogy! Tulajdonképpen szerencsétlen emberek - magya

rázta apu. - Nézd, a magyar nemesek előbb elvesztették birtokai
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kat, mert rosszul gazdálkodtak. Akkor kapták a hivatalokat. De 
állásaikat is elveszítették, mert rosszul politizáltak. Csakhogy ők 
ezt nem tudják. Azt képzelik, hogy a balsors üldözi őket, ők hi
bátlanok. Fogalmuk sincs semmiről, ami túl esik az orruk hegyén. 
Se gazdálkodásról, se irodalomról, se hivatalról, se emberiesség
ről. Nem tudják, hogy a szocializmus a kor eszméje; azt hiszik, 
olyan múlékony hangulati szeszély, mint a szűk vagy a bő pan
talló. Nem tudják, hogy antiszociálisnak lenni szégyen; azt hiszik, 
hogy hőstett. Azt gondolják, hogy aki visszaköszön, az demok
rata... Minek folytassam? Látod, ez a Ludady nem is sejti, hogy 
engem akkor is, most is emberi mivoltomban sértett meg!

- Megsértett? - kérdezte Pauli a megdöbbenéstől fátyolos han
gon.

- Meg. Lekezelt, lenézett, megalázott. Mint ők valamennyien 
minket valamennyiünket. De hát a honvéd egyén akkor a tiszt 
cselédje volt; cselédnek lenni pedig örökös megaláztatás.

 - Te voltál az ő cselédje? - háborodott fel a lány. - Apu, hát
hogyan merészelt téged bántani egy ilyen ember? Mire olyan gő
gös? Miért akar uralkodni? Milyen jogon? Hiszen magad mon
dod, hogy semmit sem tud! - reszketett a méregtől.

- Már rég elfelejtettem neki mindent - legyintett apu.
- Rosszul tetted! Mert ő nem felejtett el semmit. S ha egy

szer módja lenne...
- De nem lesz. Nem lehet!
- S a gőgjük?
- Majd lassan elenyészik. Apáról fiúra...
Pauli egyszerre úgy érezte, hogy mindent világosan lát, érteni 

vélte Ferkó egész magatartását.
- Szóval te megbocsátottál, apu?
- Én már csak nevetek rajtuk.
- De én gyűlölöm ezt a Ludadyt. És a fiát is! - tört ki a lány.
Az anya aggódva előrehajolt, gyermeke arcába kémlelt. Mit je

lent a gyűlöletnek ez a hirtelen fellobbanása?
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- A fiára miért haragudnál, Paulinkám? - kérdezte rövid szü
net után. - ö nem tehet semmiről.

- Az apját is inkább sajnálni lehet.
- Nem, nem, ne vonj vissza semmit, apu! - kiáltotta a lány 

szenvedélyesen. - Ezek ilyenek, és ilyenek maradnak. Apáról 
fiúra száll a gőg. Lenézik az embert, mi meg azt hisszük, hogy 
félénkek, vagy hogy titkuk van... Értem már... Megválogatják, 
hogy manapság kivel állnak szóba!

Hiába csillapították a lányt, a sértődöttség csak egyre tüzesebbé 
vált benne. S izzott még akkor is, amikor másnap a téren meg
pillantotta Ferkót.

A fiú őszinte örömmel közeledett a lány felé. Tartott tőle, hogy 
a fiúk ugratni fogják, amiért elmaradt a színházból, ezért a meg
értő Pauli mellé helyezkedett, s halkan faggatni kezdte a nemzeti 
színházi előadásról, a színészekről. Sok-sok tépelődés után már 
tegnap elhatározta: ha Pauli ma nem szánakozó, hanem megértő 
hangsúllyal beszél vele, akkor elmond neki mindent. Feltárja előtte 
lehetetlen otthoni helyzetét, apja megalázó magatartását, az ő ne
hézségeit, s elmondja a lánynak, hogy ő már nem sokáig bírja ezt 
a szenvedést. Valamit tenni kell ! Talán megszökik, és elmegy 
Nyugatra szerencsét próbálni... Anyjának nem beszélhet erről, 
ő apja pártjára áll. Jocó meg a többi fiú érzéketlen a más szen
vedése iránt. Paulit a sors küldte a Klubba. Csak legyen elég 
ereje, hogy kiönthesse előtte lelkét... Pauli nem fogja kine
vetni... Aggódva kémlelte a lány arcát, miközben még egyre a 
színházról faggatta.

De Pauli - noha Ferkó kérdései abban segítették, ami az ő 
szándéka volt, hogy tudniillik a Sysitéri Klub beszélje meg a szín
házban látottakat - mégis kurta, ingerült válaszokat adott Ferkó- 
nak.

A fiú végül szelíden, szerencsétlenül jegyezte meg:
- Nem értelek, Pali. Miért vagy ilyen? Bántottalak? Úgy be

szélsz velem, mintha... mintha... - Pauli konokul a földet bá-
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múlta, ma még egyszer sem nézett Ferkó szeme közé. - Pedig hidd 
el nekem, te vagy... te vagy... te vagy az... az egyetlen, aki...

- Az egyetlen? - fortyant fel váratlanul a lány. - Ez az, az 
egyetlen, akivel még úgy-ahogy szóba állsz! De tudjuk már vala
mennyien, nagyon jól, hogy lenézel bennünket... Igazán nem is 
értem, egyáltalában miért jársz közibénk?

- De bocsáss meg - hebegte a fiú - én... én... éppen... És 
nem értelek. Mi az, hogy az egyetlen?

- Te mondtad - támadt rá a lány. - Most már letagadnád?
- Ne haragudj, Pali, én téged... mindig...
- Nem kérek a kivételezésből, a nagy kitüntetésből — kiabált 

most már a lány, egyre vadabbul. - Nem kell nekem az, hogy 
Ludady Ferenc úr hajlandó velem szóba állni. De a Klub már 
nem jó neked. Ne tagadd! Magad mondtad, hogy a mai világ
ban nektek nagyon meg kell néznetek, kivel keveredtek... Nem 
szégyelled magad, hogy manapság valaki így gondolkozzék? Mi
lyen jogon? Mit tudsz te? Jó, az én apám megbocsátott a tiednek, 
de én sose bocsátok meg teneked. Nem én, soha! Többet ne is 
lássalak! — dühösen elfordult és toppantott. Várta, hogy az elő
tolakodó könnyek nyom nélkül eltűnjenek a szeme sarkából.

Ferkó néhány percig állt, némán, megalázottan, tanácstalanul. 
Szóval Pauli gyűlöli őt. De miért? Mit beszél itt az apjáról? Tel
jesen érthetetlen. Mindenesetre jó, hogy a lány elárulta magát, 
mielőtt még ő feltárta volna előtte lelke titkait. Megrázta fejét. 
Nem, nincs senki a földön, aki megértené őt.

Óvatosan körülnézett. Látta, hogy senki sem figyel rá. Lassan 
megfordult, és távolodni kezdett a padtól. Később gyors lépések
kel igyekezett mielőbb eltűnni.

Igen, eltűnik végképpen a Sysitér életéből.
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P U C I - L O  M E G B O K R O S O D I K

Keve Bertalan eredeti szándékától eltérően szombaton mégis el
ment Péntekhelyiékhez. Meg akarta szemlélni ugyanis az autós 
doktor sokat emlegetett képgyűjteményét. Mikor még nem lehe
tett autót vásárolni, Péntekhelyi előbb szőnyeget gyűjtött, majd 
miután már négy szobájában minden talpalatnyi helyet elborítot
tak a keleti szőnyegek, áttért a festményekre. A képzőművészet
hez ugyan nem értett, de volt egy Vállai Ernőné nevű betege, aki 
belelovalta a festészet iránt való érdeklődésbe. Vállainé szakem
ber volt, és aránylag olcsón megszerezte a főorvos számára élő 
modern magyar festők műveit; Péntekhelyi, bár eleinte viszoly- 
gott az újmódi festészettől, lassan örömet talált érdekes gyűjte
ményében s reményt Vállainé kijelentéseiben, hogy már ma is je
lentékeny képcsarnoka hamarosan komoly értéket fog képviselni.

A négy szoba valamennyi falán sűrűn egymás mellett képek 
lógtak, és még a padlón, a falnak támasztva is tucatnyi festmény 
várta, hogy szögre kerülhessen, de ehhez előbb valamelyik meg
unt képet le kellett volna akasztani. Keve professzort kellemes 
meglepetés érte; azt hitte, az autós doktor édeskés giccsekkel ag
gatja tele lakását, s lám, kedvencei, Czóbel, Márffy, Egry, Sző- 
nyi, Bernáth, Borsos egész sor igen szép alkotásával találkozott. 
A nagy darab, széles, piros arcú Péntekhelyi boldog volt a dicsé
rettől, és sugárzó arccal, majdnem gyermekes pirulással árulta el, 
hogy művészeti szempontoktól függetlenül külön falon őrzi a 
„környék festői"-nek néhány szép művét. Mert egész csomó kiváló 
művész lakik ám itt. S csakugyan, Gadányi, Barcsay és Vaszkó 
néhány képe sorakozott egymás mellett a XII. kerület képvisele
tében.

Ludady már ott volt s éppen halkan méltatlankodott, hogy ha 
már itt laknak, miért nem a környék régi utcáinak emlékét örö
kítették meg a piktorok, majd kikelt a Gadányi-kép ellen, mond
ván, hogy piros ég és zöld ló nincsen.
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- Dehogy nincs. Csak van, aki még nem látott - incselkedett 
vele Péntekhelyi.

- A tájképnek a tájat kell ábrázolnia, nem a festő rémlátását - 
fejtegette zordul Ludady.

- A tájképnek a táj hangulatát kell visszaadnia... És ebből 
a szempontból például a madárfütty vagy a szénaillat legalább 
olyan fontos, mint a szín.

- Hogy lehet a madárdalt vagy a széna szagát lefesteni?
- Így - mutatott a főorvos egy selymes erdei tisztás sárga 

pásztás képére.
Ferkó, akit mostanáig a képek nem érdekeltek, feszülten fi

gyelte a vitát. A képet nézve egy idő múltán most csakugyan meg
hallotta a kakukk kiáltozását, s a zöld különös, sárga derengésé
ben érezte a kiégett fű fanyar szagát.

- Ilyen nincs, ez képzelődés - 
jelentette ki fölényesen Ludady.

Ferkó mély lélegzetet vett, 
olyan erővel, majdnem horka- 
nással, hogy mindenki őrá nézett.

- A fiad már szimatolja az 
erdő illatát! - kiáltott fel Keve.
- Igaz, Ferkó? - mosolygott biz
tatóan a kérdezettre.

- Érzem a szénaszagot - bó
lintott a fiú kissé megdöbbenten, 
mert csakugyan érezte.

- Képzelődés - makacskodott 
apja. - Ilyesmire azok a festők 
hivatkoznak, akik nem tudják 
jól lemásolni azt, amit látnak.
Vagy lusták jól megnézni a tájat.
Például figyeljék meg ezt a va
dászjelenetet. Teljes képtelenség!



így nem lehet puskát tartani, amikor a felrepülő fogolycsapatba 
duplázol.

- De hát ez nem vadászati oktató ábra - csóválta fejét a fő
orvos. - Sőt, szerintem a festő az üldözött madarak pártján van, 
és képével tiltakozik lemészárolásuk ellen. Igaza van, én sem ra
jongok a vadászatért.

- A legnagyszerűbb dolog a világon! - kiáltott fel lelkesen Lu~ 
dady. - Igazuk volt őseinknek, akik csak a vadászatot ismerték el 
férfias foglalkozásnak. Te talán nem szereted a foglyot, szalon
nával spékelve?

- Megeszem a vadpecsenyét, de nem szeretek gyilkolni.
Ludady fölényesen felnevetett, éppen csak hogy nem mondta:

papperlapapp. Ellenben így szólt:
- Te, aki nem vadászol, el sem tudod képzelni, milyen más 

íze van annak a vadnak, amit magad ejtettél el...
- Ilyen nincs, ez képzelődés - ismételte meg Ludady előbbi 

kijelentését szóról szóra, nagy nyomatékkai, még a hangsúlyt is 
utánozva Keve professzor.

Mindenki felfigyelt, csak Ludady nem fogott gyanút, és a nagy 
vadász tőrbe esett:

- Már hogyne volna - méltatlankodott. - Csak nem mindenki 
érzi. Érzék kell hozzá, kifinomult érzék.

- Lehet - bólintott a professzor. - De akkor mondd meg ne
kem, ha te Köréttel ízt tudsz adni a vadhúsnak, akkor a festő 
ecsettel miért ne adhatna hangszínt a festménynek?

Valamennyien felnevettek. Ferkó zavartan mosolygott. Azért 
volt zavarban, mert azt fedezte fel magában, hogy nem haragszik 
a mindig döfködő Kevére, sőt igazat ad neki, nem azonosítja ma
gát vesztes apjával, mint a múltkor.

De Ludady most már végképpen magához ragadta a szót, és 
hosszú-hosszú vadásztörténetekkel kezdte traktálni a társaságot. 
Ludady nem volt jó előadó, hosszan időzött érdektelen részletek
nél, s elkalandozásai miatt sohasem jutott el a csattanóhoz. Arra
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sem vetett ügyet, hogy a nem vadászok egyet s mást nem értenek  
meg előadásából. De talán az volt a legfőbb hibája minden tör
ténetének, hogy nem magára a vadászkalandra helyezte a hang
súlyt, hanem unalmasan egyre azt ismételgette, hogy „bezzeg ma 
már nem ismerik az életnek ezeket az örömeit.. Mintha a fe
lesleges foglyokat ma nem „lőnék ki”, persze a Stromfeld Aurél 
úti vadászok közreműködése nélkül . . .  Szóval a társaság úgy el
olvadt az egykori nimród körül, mint a májusi hó a kisütő napon.

A szomszéd szobában bekapcsolták a magnetofont. A padló 
egy részét gyorsan szabaddá tették a szőnyegektől, s Így a szoba 
egyik sarkában térdig érő szőnyegdomb halmozódott össze. Ferkó 
sietett felkérni a házikisasszonyt, Péntekhelyi Lucit. Könnyedén, 
majdnem természetesen hajolt meg előtte, kíváncsian kémlelt ke
rek arcába, amelyre az első zsúrról nem is emlékezett, pedig - 
most látta - kissé erős álla, szellemesen ágaskodó szemöldöke, 
széles és háromszög alakú ajka, tág orrlyuka határozottan érde
kessé tette. Ferkó ezúttal olyan bátran és elfogulatlanul mozgott, 
mintha már évek óta a tánc volna a fő foglalkozása. De - ami 
még különösebb - egyáltalában nem csodálkozott azon, hogy itt 
van, Péntekhelyiéknél.

összeveszése Donogán Paulival teljesen feldúlta ifjú életét. 
Olyan felfoghatatlan volt az eset! Nála számított a legtöbb meg
értésre, és éppen ő támadt rá a legkíméletlenebbül. S olyanokat 
vágott a fejéhez, amik teljességgel érthetetlenek. Hogy ő lenézné 
a többieket? Jocót? Nem igaz! Hiszen igazán szereti őket, és Jo- 
cóért annyi mindent vállalt. Éppen ellenkezőleg, mintha a töb- 

biek húzódnának félre tőle az utóbbi időben... Szó nélkül elfo
gadták lemondását is. Ez is Pauli műve? A helyére akart ülni? 
De a fiúk beleegyezése nélkül ez nem sikerülhetett volna neki! 
Jocó, a nők megvetője hogyan mehetett bele ebbe? Miért fordul
tak ellene a fiúk? Régebben is dohogtak, amikor korholta őket 
léhaságukért, most végképpen megsokallták volna? Miért nem 
mondták meg szemébe, hogy unják a zsörtölődést? Hogy ne
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akarja őket folyton oktatni... De ha ez az ok, akkor meg miért 
választották meg utódjává éppen Donogánt, aki már el is cipelte 
őket színházba? Csupa megfejthetetlen rejtély... Ha igaz lenne, 
hogy az emberek eleve gonoszak, akkor megértené ezt a hálát
lanságot, de Ferkó szerette pajtásait, becsülte Jocót, Bélát, Zolit. 
Nem talált magyarázatot semmire. Egyet tehet: elmarad a térről 
és vár. Majd rájönnek, hogy igaztalanul bántak vele, akkor hívni 
fogják, és ő majd elmond nekik mindent. Akkor tisztázódnak 
a dolgok, Paulival is.

Annyira elfoglalták keserves csalódásai, hogy szinte meg sem 
ütközött azon, amikor szombaton a világ legtermészetesebb mód
ján eljöttek Péntekhelyiékhez. Neki jó, ha a szüleinek jó. Az öre
geknél, úgy látszik, nem kell komolyan venni, hogy egyik nap 
a háta mögött gyaláznak valakit, másnap meg, ha találkoznak 
vele, a nyakába borulnak. Anyja is ma jobbról-balról megcsókolta 
Kevénét, s bizonygatta neki, hogy milyen kellemes volt náluk 
vasárnap, ő ilyet nem tesz, ő feléje sem megy a Sysitéri Klubnak 
addig, amíg nem kap elégtételt.

Manci egyébként ma még szebb volt, mint a múltkor. Kék 
nylon ruhát viselt és lófarkas frizurát, mind a kettő nagyon jól 
állt neki. A bőre igazán gyönyörű; nemcsak az arcán és a nyakán, 
hanem a karja meg a melle szabadon hagyott részén is, de külö
nösen a hátán, ahol csak az átlátszó anyag fedte.

Péntekhelyiékhez egyébként elfelejtették meghívni Zolit és 
Rózsit. Kevéné meglátta őket, hogy a Gál utcában egymásba 
karolva, összebújva mentek. „Ügy odaszorította magához azt a 
lányt, akár a másik kezével a csellóját” - méltatlankodott a 
professzor erénycsősz felesége. Helyettük Tomatomi egy barátja 
jött el, Darázs Attila és annak unokahúga, Nóra Anikó.

Darázs Attila elsőéves bölcsészhallgató volt, régésznek készült, 
és már középiskolás korában részt vett feltárási munkálatokban. 
Ferkó ezt hallva, valósággal izgalomba jött. Nemrég olvasott egy 
könyvet az ásatások új módszereiről, s most kíváncsi kérdéseivel
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valósággal rávetette magát az ifjú régészre. De nem tudta szó
lásra bírni, Darázs Attila nagyképűen mindig elütötte a választ, 
legjobb esetben elmondott egy viccet avar csontokról vagy őskori 
szerszámokról, Tomatomi pedig előszedte zsebéből csontjait, a két 
főiskolás játszani kezdett azokkal.

Egy fehér kötényes nő állandóan ürmöst hordott körül, ezüst
tálcán, poharaikba kitöltve. Szünetekben, de tánc közben is sűrűn 
néztek a pohár fenekére, s a hangulat ennek megfelelően roha
mosan emelkedett. Hamarosan nagyon melegük lett, a szoba túl
ságosan is be volt fűtve... Kinyitották az ablakot, s leültök a 
kemence formájú kályha köré. Darázs Attila a honfoglaláskori 
magyarok lakásviszonyairól élcelődött:

- Ebből a sok szőnyegből fel tudnám építeni Kond vezér 
sátrát.

- Éljen! Csináljuk meg! - lelkesedett Luci.
Az általános helyesléssel csak Ferkó szállt szembe.
- Kérlek, ez gyerekes dolog. Nyolcéves voltam, amikor utol

jára fakéregből sátrat építettem.
- Csakhogy ez tudományos sátor lesz, öregem! - lelkesedett 

a csillogó szemű ifjú régész. - És hogy gyerekes? A tánc nem az? 
Barátom, az öregek mindig azt várják tőlünk, hogy játszadozzunk. 
De úgy, ahogyan ők szeretnék. Az felnőttes dolog. De ha lele
ményesen mi találunk ki valami eredeti játékot, amit még soha 
nem csinált senki, azt egyszerre gyerekesnek nevezitek.

- Akkor is gyerekes... - vitázott Ferkó.
- Kispolgári szemlélet - legyintett Attila. - Ha karonfogsz 

egy nőt, és körbe szaladgálsz vele a Hősök terén, kiröhögnek, 
igaz? De ha két darab vassal a talpad alatt csinálod ugyanezt 
a Városligeti-tó jegén, akkor tiszteletre méltó sportot űzöl. Ha itt 
a lányok derekát fogva ugrabugrálsz, akkor finom társadalmi 
életet élsz. Ha ellenben ezekből a szőnyegekből eredeti, szellemes 
ötlettel építesz valamit, akkor a kispolgárok megvetnek... - 
legyintett.
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- Éljen Attila! - kiáltotta Luci.
- Éljen! Építs nekünk, ó, vezéri sátrat - szavalta Barna.
A Péntekhelyi testvérek csatlakozása elsodorta az egytagú ellen

zéket, és mindenkit lázas tevékenységre serkentett. Előhúzták a 
sarokból a modern, kerek kőrisfa asztalt, amelyet három, félhold 
alakú részre lehetett szétszedni. Ezeket félkör alakban felállítot
ták, és székeket helyeztek rájuk. Ezekre kötözték fel a szőnye
geket, spárgával.

Ezután megépítették a tetőt, amelyhez fedélszéknek seprűket 
használtak fel. A sátor fala mellé belül körben párnákat raktak 
a földre. Egyesek törökülésben rögtön letelepedtek, de Attila 
ragaszkodott ahhoz, hogy térdelve a sarkukra üljenek. Ez a mon
gol ülésmód!

- És még egyet! Addig senki nem telepedhet le a sátorban, 
amíg nem ivott a kumiszból. A kumiszos vödörnek ott kell állnia 
a bejárattól balra.

Igen ám, de hol vegyenek kumiszt, azaz erjesztett lótejet? 
A közértben nincs. Vödröt már szerzett Luci, de mit öntsenek 
bele?

- Az Ormosért kár lenne, az nem elég kumisz - szellemeske- 
dett Attila. S úgy rendelkezett, hogy a vödörbe két palackot 
tegyenek. Öntöttek, körbe ültek, iszogattak.

Ekkor kinyílt az ajtó, és bevonultak a szomszéd szobából a 
„felnőttek”.

Az egész társaság meghökkenten állt meg az ajtóban. A fél
kör alakú szőnyegsátor alatt félkörben kuporogtak a gyerekek, 
üres pohár volt mindegyikük kezében.

- Szent isten! - sóhajtotta halkan a háziasszony.
- Rémséges - dörmögte Ludady. - Már megint mit találtak ki!
- Óriási! - szólt meglepetten a főorvos. - Nem tudom, mit 

játszanak, de nagyon eredeti!
- Ez ősmagyar sátor - magyarázta Attila.
Keve kelletlen arcot vágott, Ludady érdeklődve közelebb lépett.
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- Isa por és hamu vagymuk? - kérdezte Péntekhelyi tréfásan.
- Engedénk ürdüng intetvinek - bólintott Attila.
- Ivánk az tilvott gyimilcsbül - emelte meg poharát Toma- 

tomi.
Péntekhelyi felkapott a komódról egy kis metszett virágvázát, 

abból ivott jelképesen kumiszt, majd így szólt:
- Hát mongyátuk, feleim, mennyi milasztben teremtő elevé mi 

isemüköt, Adamot?
- Hohó - kiáltott fel Attila -, mi még pogányok vagyunk, 

mit sem hallottunk Ádámról vagy malasztról!
A fiatalok dőltek a nevetéstől. Hiszen ez a Darázs Attila a 

legjobb pofa a világon! Barna felállt, és körbe kínálta a vendé
geket. Ludadynak annyira tetszett a játék, hogy már-már leküz
dötte méltóságosságát, és ő is kérni akart,, kumisz”-t. De aztán 
meggondolta magát. Ferkó kedvetlenül félrehúzódott.

Luci talpra szökkent:
- Ezt látni kell a nagymaminak! - s kirohant.
Egy perc múlva karjánál fogva bevonszolta a nagymamát. 

Pedig sietett ő magától is, hiszen fiatalos öregasszony volt. Für
gén, kíváncsian tipegett a sátor elé. Vékony, szinte átlátszóan 
üvegszerű arcán boldog mosoly jelent meg, amitől hosszú, egyenes 
orra, keskeny szája és nagy, fátyolos, barna szeme körül millió 
ránc keletkezett, összecsapta két kezét:

- Jaj, hát ez csuda édes! Ki találta ki ezt a helyes dolgot?
Darázs Attila felemelkedett helyéről és meghajolt:
- Az ötlet tervezője, Darázs Attila.
- És én vagyok a kivitelező - hajolt meg ültében Barna.
- Barnácska, jer ide - lelkendezett a nagymama. - Hogy jöt

tél rá? - jobbról-balról megcsókolta unokáját. - Tudod, hogy 
dédapád pont ilyen sátrat csináltatott?

- Igazán?
- Igazán. Mindjárt előkeresem a képét. Le is rajzoltatta 

Haranghy Jenővel.
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- Nagyszerű! Tessék megmutatni.
Amikor elült az izgatott kiáltozás, a nagymama letelepedett 

a főorvos mellé, és mesélni kezdett. Barna dédapja, az ő apja, 
Léczfalvi Gábor az Államépítészeti Hivatalt vezette Sepsiszent- 
györgyön. Lovas kocsin járta az országutakat, mindig ő maga 
hajtott, lovasember volt, és rendszerint elvitte a gyerekeket is.

- S mert a gyerek egyre több lett... - mesélte a néni - akko
riban nem volt ritkaság a hat-nyolc család... idővel nem fértünk 
fel mindnyájan a kocsira. Ekkor a főispán ajándékba küldött 
nekünk egy póni lovat s hozzá mért kis szekeret. Puci lett a póni 
neve, úgy hívtuk, hogy Puci-ló. Tömzsi kis vasderes volt, hosszú 
sörényét és farkát nem volt szabad megnyírni.

Hej, a Puci-ló! A nagymama történetei lassan poroszkáltak, 
mint ahogyan az ötven-hatvan év előtti kalandokhoz illik. A fia
talok elandalogva hallgattak erről a csodavilágról, amelynek 
fényesre csiszolt emléke ma már sokkal inkább emlékeztet egy 
bűbájos Jókai-regényre, mint az élet ékes fényű valóságára. És 
minden valószínűtlenség betetőzéséül a dédapa ősmagyar, hon
foglaláskori sátrat készíttetett nemezlapokból, megvetően mond
ván, hogy a kőházakba bújt emberiség már elfeledte, milyen is 
volt az igazi jó lakás. A szétszedhető sátor-alkotmányt Puci-ló 
húzta a kis szekéren, fel a havasra. Mikor felérkeztek, a déli nap 
elől behúzódtak a hűvös sátorba, ha pedig megeredt az eső, be
fogadták maguk közé a derék Puci-lovat is.

- Jámbor, okos, de mokány jószág volt Puci-ló. Szinte gyerek 
volt ő is közöttünk. Értett a szóból. De csintalan volt, mint egy 
komisz kölyök. Ha sokallta a terhet, egyszerűen befordította a 
szekeret velünk együtt az árokba. Hazatalált akárhonnan, nem 
kellett gyeplővel kormányozni. Csak egyet nem tűrt végképpen, 
azt, hogy a hátára üljenek. Amilyen szelíd volt, olyan gonosz lett, 
ha meg akarták lovagolni. Győző bátyám nemegyszer felpattant 
a hátára. Puci nem ágaskodott, nem hányta-vetette magát, mint 
az igazi ló. Csak egyszerűen odasétált a legközelebbi fal mellé,
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és nekidörgölte lovasát. De úgy ám, hogy Győző bátyám comb
járól a nadrágon keresztül is lehorzsolta a bőrt.

Nevettek.
- Még, még tessék mesélni - könyörögtek a fiatalok és öregek 

a nagymamának, ahányszor elhallgatott.
- De a lábam már egészen elzsibbadt ebben a kucorgásban - 

szólt a nagymama, s térdeit nyomogatva kezdett feltápászkodni.
Keve professzor talpra segítette, kezet csókolt neki, s meg

köszönte mindnyájuk nevében a tündérmesét; végül régimódi 
kecsességgel meghajolt az öreg hölgy előtt:

- Ha szabad... egy kis táncot ajánlanék... bokazsibbadás 
ellen. Szabad?

- Ó, maga kópé ember!
- Valami lassút tegyetek fel, gyerekek - szólt a fiatalokhoz 

Keve. - Rám való tekintettel. Mert a nagymama szerintem még 
ezt a modern csürdöngölőt, a rock 
and rollt is eljárná.

- Ne bolondozzék már, maga 
számtudós.

Amolyan régimódi van-sztep 
lépésben táncolni kezdtek. A fia
talok félretolták a sátrat - nem 
bánták, hogy összeroskadt -, és 
ők is járni kezdték. Ferkó most 
végre felkérte Mancit.

- Ugye, megmondtam neked a 
múltkor - kezdte rögtön a lány 
-, hogy nem könnyű Keve pro
fesszor lányának lenni.

- Mire gondolsz? - kérdezte 
Ferkó.

- Mit táncoltatja azt a vén 
spinét? Nevetségessé teszi magát.



- Csak alkalmazkodik hozzánk - jegyezte meg Ferkó kissé 
keserűen.

- Hogy érted ezt?
- Mert... mert nevetségesek vagyunk. A múltkor milyen jól 

beszélgettünk az isten-problémáról... így képzelném én a 
zsúrt... De ma, i t t . . .  ma - tört ki Ferkó - csak hülyéskedünk.

- Hogy mondhatsz ilyet! - Manci meglepetésében megállt 
tánc közben. - Mi a hülyéskedés?

- Ez a sátorosdi. Ahelyett, hogy Attila komolyan...
- De hiszen ez a legnagyszerűbb! - kiáltott fel Manci. - Ilyen 

szellemes játékról még sohasem hallottam. Milyen jól beszéltek 
például ősmagyarul...

- Zagyvaság. Én utazásokat rendezek a téren... azaz ren
deztem...

- Mi van a téren? - kérdezte Manci megvető hangon.
- Még... még ott is jobb a nívó...
- A nívó? - gúnyolódott Manci. - De nagyra vagy a híres 

Sysitér nívójával! Nekem is vannak tapasztalataim. De mit kell 
mindig okosnak lenni, meg... meg... folyton a cserebogarak 
halhatatlanságáról tanácskozni. Az a butaság!

Mancit lekérte Péntekhelyi Barna. Ferkó a fal mellé botorkált, 
és csalódottan nézett Manci után. És tőle várta ő a téri kultúrélet 
fellendítését?

Apja lépett mellé. Megköszörülte torkát, és így szólt:
- Nos? Mondd meg őszintén: nem szebb és finomabb ez, mint 

utcagyerekekkel csavarogni?
- Hogy ez szebb? - kérdezte Ferkó. - De apa, ne feledje el, 

hogy osztálytársaimmal megbeszéljük a leckét. És . . . és sokszor 
igen komoly, sőt tudományos dolgokról beszélgetünk...

- Képzelem!
- Higgye el, apa, a Sys i tér . . .
- Megtiltom, hogy jelenlétemben a térről beszélj! - Ferkó le- 

horgasztotta a fejét. - Miért nem jó neked itt? - folytatta Ludady
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fojtott ingerültséggel. - Nem tanultál itt most sok szépet a régi 
magyar szokásokról? Milyen szép volt az a világ!

- Sátorban lakni? Se orvos, se vízvezeték.
- Nem arról van szó. Hanem az ősi életforma. És az emléké

nek megőrzése...
- Én jobban szeretek a jövőbe nézni!
Az apa egy lépést hátrált, és szigorúan nézett fiára:
- Hát innen fúj a szél már megint?
Ferkó dacosan hallgatott. Ludady más oldalról akarta meg

környékezni fiát.
- És a Puci-ló? — kérdezte. - Hát nem megható történet? Az 

a drága nagymama...
- Apa - szólt Ferkó én megértem, ha öregasszonyok a 

múlton merengenek, de én... de mi . . .  fiatalok...
Ludady magára értette az „öregasszony”-t. Mérgében ökölbe 

szorult a keze.
- Nem is érdemied meg, hogy úgy élhess, mint mi valamikor!
Ferkó szinte könyörgő szelídséggel felelt:
- De... édesapám... Ha kedves jószág is a Puci-ló, ilyen 

ma már nincs, a világ megváltozott. És ha nekem... lenne is 
lovam, én azért mégis villamoson járnék, ha csúnya is, ha zörög 
is, mert... ment gyorsabb a lónál.

Ludady fuldoklott izgalmában. Micsoda lázadás ez már megint! 
Ezt a Ferkót egyszer már meg kell tanítani a móresre. De idegen 
helyen nem akart prédikálni; hátha olyanokat merészel mondani 
ez a fiú, amikért keményen meg kell leckéztetnie, azt pedig még
sem teheti itt, mások előtt!

- Ostoba vagy! - mondta indulatosan; sarkon fordult, és át
ment a másik szobába.

Ferkó a goromba szótól sértődötten állt helyén; először arra 
gondolt, hogy talán csakugyan kihívóan viselkedett. Joga volt 
hozzá! Joga? És ekkor eleven élénkséggel furcsa kép jelent meg 
előtte: magát látta, mint bozontos szőrű, dacos póni lovat. Hiszen
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ő is olyan jámbor igavonó, mint a Puci-ló volt, de most már az 
ő béketűrése is megfogyatkozott. Az ő hátára ne üljön senki, mert 
ő is leveti az i l le tőt . . .  Apját is? Igen, őt is.

Amikor Ludady odalépett a szülők társalgó köréhez, ott volt 
Keve is; egy könyvvel buzgón legyezgette a pihegő nagymamát. 
A kedves öregasszonyt mindenki dédelgette, ünnepelte, ő meg 
egyre méltatlankodott:

- Olyan öreg azért nem vagyok, hogy ennyire csodálkozni kell, 
amiért még két lábon csoszogok.

A szomszéd szobában vadul dübörgött a tánc, a szülők között 
is jó hangulat kerekedett, csak Kevéné bosszankodott, mikor és 
hol fogja elmondani erre az alkalomra készített illemtani oktató 
előadását.

És ekkor következett be a „katasztrófa”.
Péntekhelyiné sokat dolgozott, maga is orvos, nem foglalkozott 

konyhai dolgokkal, a nagymama vezette a háztartást egy bejárónő 
segítségével. A közeli étteremből két szabadnapos pincérnőt szer
ződtettek a zsúrra. A baj abból lett, hogy az egyik pincérnő le
mondott, de társa ezt eltitkolta, és helyette, jobb híján, a ruha- 
tárosnő süldő lányát, az ügyetlen Valit vitte magával. A nyakig
láb Vali most túl nehéz tálcát emelt, elesett vele, rázuhant a 
bizonytalan lábú kártyaasztalra, s azzal együtt felfordult az egész, 
hosszú asztaltákolmány. Ez volt az eget-földet rázó katasztrófa.

S a látvány? A felborult asztalok, a hétrét gyúródott sárga 
selyemabrosz, amelyen vörös bor ömlött szét, a szalámiját, szardí
niáját szétpörgető több száz elgurult szendvics, a hatalmas ezüst
tál súlya alatt pocsékká lapult habos tetejű torták, a morzsává 
darabolódott sajtos és köménymagos rudacskák, a csokoládés 
tekercsek szétfröccsent tejszínhabja, eltört tányérok és poharak, 
szanaszét röpült evőeszközök... S mindennek a tetején Vali ka
limpált.

A nagymama mindenféle derékhajlítási nehézség nélkül gyorsan 
felkapta az égő gyertyát a földről és elfújta. Aztán becsukta maga
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mögött az ajtót, hogy a pánik kitörését elodázza. Megszemlélte 
a romokat. Rom, az volt bőven, mintha egy légiakna telibe talált 
volna.

- Felborult egy asztal - szók megnyugtatóan a kíváncsiskodó 
szülő-vendégekhez, amikor kiültette magához lányát és vejét.

- Ezek a szegény gyerekek éhen halnak - aggodalmaskodott 
a drága nagymama.

- Aggasztó csönd van odaát - riadt meg Kevéné, akinek 
rossz emlékei voltak az ilyen csönd-negyedórákkal kapcsolatban.

- Lássuk csak - szólt Keve, s mint aki valamilyen újabb hun
cutságban reménykedik, lábujjhegyen megindult a táncszoba felé. 
A többiek követték. Halkan kitárták az a j tót . . .  Ludadyné fel- 
sikoltott. A szobában szanaszét hevertek a gyerekek, mintegy élet- 
telenül. (Ki oldalt feküdt, ki hason, ki háton, felszegett vagy le- 
horgadt fejjel, szétvetett karokkal. Dermesztő látvány volt, mint 
egy csatamező, a tankok eldübörgése után.

- Miféle gazság ez megint? - dörmögte a háttérben Ludady.
Keve most megpillantott valami gyanúsat. Arra indult. Toma-

tomi talpához támasztva egy nagy papírlap fehérlett, mint heve
nyészett síremlék. A professzor felvette, és hangosan felolvasta 
az arasznyi betűkkel írt szöveget: „Az 1959. évi nagy éhínség 
áldozatai”.

Péntekhelyi hahotázva vette át a papírt, ő is hangosan fel
olvasta a tömegsír feliratát.

Erre megmozdult a hullamező, egyre-másra támadtak fel az 
elszórt tetemek. Felültek, és harsogva nevettek.

A házigazda felkiáltott:
- Gyerekek, ez isteni volt! Aki kitalálta, igazán megérdemel 

jutalmul egy teljes, nagy sonkacsülköt reszelt tormával és sörrel.
Gama Bori arányait meghazudtoló fürgeséggel talpra ugrott:
- Jelen. Kérem a jutalmat. Az én ötletem. És elég éhes vagyok.
A nagymama pironkodott:
- Nem tehetünk róla, édes gyerekem... Baj történt...
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Tudták a fiatalok. Bori hagyományos ételkutató kíváncsisága 
felfedezte a katasztrófát. Borit és híveit mélyen lesújtotta a fő
orvos válasza:

- Nemhogy egy csülköt, de fél pár virslit se kapni már ilyen
kor...

- A jutalom tehát elméleti; olyan, mint egy kitüntetés - neve
tett Keve. - Attól még éhen halhatsz.

- Csak egy kis türelmet - mentegetőzött a háziasszony. - 
A nagymama készít valamit.

- Remek ötletem támadt! - kiáltott fel Péntekhelyi doktor. - 
Mire való ide-oda autózni, keresgélni, otthon pepecselni. Gyerünk 
a helyszínre. Ezennel meghívom az egész társaságot egy pesti 
lokálba.

A fiatalság lelkesen éljenzett.
- De ez nem való, hogy mi . . .  izé . . .  - szabadkozott Luda- 

dyné.
- Én benne vagyok - jelentkezett a professzor.
- Mégis... ennyi embert . . .  - csóválta a fejét Ludady.
- Aki akar, követ - szólt a főorvos.
- Két kocsival megyünk, itt van az enyém is — mondta Keve.
Újabb éljenzés támadt. A fiatalok ugráltak, karjukat lengették,

lokálneveket javasoltak.
- Mi nem megyünk, Ferkó - jelentette ki Ludady megfontol

tan, súlyosan.
- Persze, én itthon maradok - közölte nagy tapintattal a házi

asszony. - A spájzból meg a maradékokból összeütünk valami kis 
vacsorát azoknak, akik nem mennek el.

- Van sör, tojás, szalonna, cékla, sajt, spagetti, pozsonyi kifli - 
sorolta a nagymama.

Ferkó félt, hogy könnyék tódulnak a szemébe.
- Apa, én még nem voltam lokálban - suttogta. — Úgy sze

retnék velük menni . . .
- Nem vesztettél semmit - vágott közbe korholó hangon
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Ludady. - Manapság minden kong az ürességtől. Kinek van kedve 
és pénze ma mulatni?

- Ejnye, nem is tudtam, hogy te ellenőrzöd a lokálokat — 
tréfálkozott Péntekhelyi.

- Ez nem tréfa - szólt -zord arccal Ludady. - Az emberek 
ma inkább sírni szeretnének, nem mulatni. És hová lettek az 
ezüsttükrös kávéházak?

- A gyerekek mind velünk jönnek - nyilatkoztatta ki a fő
orvos. - Nyolcan vannak, éppen elférnek a két kocsin - Ludady- 
hoz fordult, halk szóval. - Kérlek, ne csinálj ilyet a fiaddal.

- Ez az én dolgom - mormogta könyörtelenül Ludady.
- Ferkó, jössz? - kérdezte kihívóan a professzor.
- Megyek, Berci bácsi — mondotta az izgalomtól rekedten 

Ferkó, és elsőnek rohant ki az előszobába. „Az én nyakamra nem 
ül többé senki” - hajtogatta magában. Közben azért aggódva 
figyelt a hall ajtaja felé, nem jön-e utána apja. De Keve, aki 
felismerte a helyzetet, előbb ügyesen elzárta Ludady elől az utat, 
majd odasúgta féleségének: „Foglald le, amíg elmegyünk” - és 
Icuka asszony nagyszerűen teljesítette feladatát.

A belvárosi wurlitzeres bár volt a budai társaság első állomása.
A félhomályos belső teremben ültek le, összetolva három asz

talt.
Miközben majonézes halsalátát, kocsonyás libamájat, hideg 

Stefánia-sültet, uborkasalátát, tejszínhabos tortát és parfét kebe
lezitek be, érthetően jó étvággyal, Keve — Ferkó kérdéseire - el
magyarázta, milyen is volt hajdanában az ezüsttükrös kávéház. 
Tágasabb volt, fényesebb és csillogóbb, de hidegebb és unal
masabb, mint a mai, meghittségre törekvő, hangulatos utódja. 
A fiatalok közül többen kijelentették, hogy az itteni sárga, fél
homály, a fakazettás mennyezet és a kényelmes berendezés olyan, 
amelynél szebbet nem is kívánnak.

- A kaja is klassz - ismerte el Tomatomi tele szájjal.
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- Akár hiszitek, akár nem, a régi kávéházban rossz volt a 
kávé - jelentette ki a főorvos.

- Lehetetlen...
- De bizony. Eszpresszógép még nem volt, fazékban főztek 

valami barnásfekete löttyöt. Nem is kávénak hívták, hanem tapin
tatosan csak feketének. Később, a húszas évek végén jött divatba 
egyes helyeken a lombikkávé.

- És igaz, hogy a Körút tele volt kávéházzal?
- Igaz. Minden sarkon volt egy-kettő. Budapestet a kávéházak 

városának ismerték. A pesti ember nem úgy élt, hogy egyszer 
ide tér be, másszor oda, mint manapság, hanem törzskávéháza 
volt csaknem mindenkinek. Az egyikbe írók és újságírók jártak, 
a másikba nyomdászok, a harmadikba ügynökök, a negyedikbe 
sportemberek, az ötödikbe túlnyomórészt katonatisztek. Ennek az 
ajtajára ki volt írva: „Zsidóknak és kutyáknak tilos a bemenet! ”

A fiatalok hüledeztek. Pedig így volt!
Manci és Luci a helyiség legtávolabbi sarkában ülő ifjú párt 

figyelték, akik egymás kezéből ettek, egy pohárból ittak, s olykor 
lopva meg is csókolták egymást. Nevettek rajtuk, vitáztak róluk, 
egy kicsit irigyelték is őket. Végül Luci kíváncsian a professzorhoz 
fordult:

- Tessék nézni azokat ott, Berci bácsi... Volt ilyen a tükör
fényes, régi kávéházban is?

Keve nagyot kacagott.
- Nem, nem volt. Elő sem fordulhatott. Éspedig azért nem, 

mert kávéházba csak férfiak jártak.
- Csak férfiak?
- Bizony! Csak az első világháború után jött szokásba, hogy 

olykor az asszonyokat is elvitték a kávéházba a férjek. De lányok? 
Meghasadtak volna a tükrök a csodálkozástól!

A fiatalok ámuldoztak. Gama Bori lenyelte (harmadik) torta
szeletének utolsó falatját, és így szólt:

- Nem tudom, jobb koszt volt-e a kávéházban, mint amilyen
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az eszpresszókban van, de ha én nem mehettem volna oda, akkor 
az olyan, mintha nem is lett volna.

■  - Nem is tudod, milyen nagy igazság ez - bólintott rá Keve. - 
Mert tény, hogy keveseknek volt jobb. Erről van szó.

- No, elég a politikából - szólt Péntekhelyi. - Most elme
gyünk a Gyémánt Bárba.

- Éljen! Éljen! - az ifjúságot nagy izgalom fogta el.
A Gyémánt Bárról már a legtöbben hallottak közülük. Csodá

kat meséltek „főúri” berendezéséről, „tébolyító” zenekaráról, a 
finom kiszolgálásról, elegáns külföldi vendégeiről, zsíros árairól 
Hát most meglátják, saját szemükkel.

Negyed óra múlva meg is látták. Halkan, elfogódottan vonul
tak be a süppedő szőnyegeken a fehér fényárban úszó terembe, 
csillogóan megterített asztalok között. A zene éppen szünetelt. 
Ferkó jobbra-balra fülelt, idegen szót hall-e, de mindenhol ma
gyarul beszéltek. S a legtöbb asztalnál ugyanolyan emberek ültek, 
mint az előbbi, belvárosi helyiségben. Egyszerű sötét ruhában, 
zömök és széles arcú jókedvű férfiak, gondosan kifestett és borza- 
sított fiatal nők szórakoztak, pontosan olyan hétköznapi emberek, 
mint amilyenekkel estéről estére megtelnek a színházak, mozik, 
vendéglők. Elfogódottság nélkül ettek, ittak, társalogtak.

Alig ültek le, s a főorvos pezsgőt rendelt, amikor a nagy fény 
kialudt, és tompított fényű piros, sárga, lila lámpák gyulladtak ki, 
csak a zenekar fölé borult egy csillámló fehér fénysátor. S abban 
a pillanatban megszólalt a zene. Egy népszerű táncszámra zendí- 
tettek rá; de hogy szólt ez az ő előadásukban! Milyen ügyesen 
dobálták egymásnak a különféle hangszerek az egyszerű dalla
mot, milyen szellemesen váltogatták egymást a cifrázásban; s az 
eddig lengő-lobogó hangulat egyszerre pattanásig megfeszült. Aki 
még nem táncolt, azok közül sokan felugrottak, és szaladtak a 
parkett felé. Attila szó nélkül megragadta és elvitte Borit, aki 
izgalmában a tányérján hagyta fele parféját. Tomatomi intett 
Mancinak, s máris ott forgatták magukat a táncoló, vonagló
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tömeg szélén. Manci vadul rock and rollozott. Apja előbb viszo- 
lyogva, később már kissé borzadozva nézte.

Luci Ferkóra nézett:
- Te nem?
- Én ezt nem- tu-dom - suttogta a fiú zavartan. Aztán, pár 

pillanatnyi hallgatás után, erőre kapott. - Nem is tudnám... 
Ez... ez valami embertelen.

- Igaz - mondta Luci, és nyugtalanul nézett apjára, aki előre- 
hajolva figyelte a táncot, és lábával ütötte a taktust.

A hangulat most már bugyborékolt, mint boszorkánykonyhán 
a kotyvalék. Már senki sem a táncosával járta, hanem az egész 
parkett egész ringó tömegével, magával a tébolyult zenével, a 
levegő lihegésével... A dühödt jókedv megolvadt, és vastagon 
elborított mindent.

- Téboly - mondta halkan Luci.
- Te nem mész táncolni? - kérdezte tőle az apja.
Luci fejét rázta.
- Szégyellném...



- Őserdei utcabál - mormogta Keve.
- Lehet - kapott a szón a főorvos. - De bizonyára szükség- 

szerű... Vagy az ősi kultúra, az ősi ösztönök után. Szükségszerű, 
nem?

- Olyan szükségszerű - felelte a professzor -, mint a kolera. 
Járvány e z . . .  Majd ez is elmúlik; persze, nem baj nélkül. De 
szerencsére vannak immunisok, szerencsére - és fejével intett 
Ferkó és Luci felé.

- Vajon mivel immunizálódtak? - kérdezte Péntekhelyi.
- Talán azzal, hogy elegendő van már bennük a valódi kul

túrából.
Ferkó elkeseredetten összegezgette az utolsó napok bonyolult 

tanulságait. Amikor kitaszították a térről, azt hitte, a zsúrszalon- 
ban kárpótlást talál. Lehet, hogy a zsúri összejövetel szükség
szerűen a szamárkodáshoz vezet. Vagy az ősmagyar sátor, vagy 
a rock and roll? Vagy mind a kettő?

Mi lesz ebből?



H A  A  M A T E M A T I K U S  R O S S Z U L  S Z Á M O L . . .  

Ferkó elhatározta, hogy „rendezi viszonyát” a Sysitérrel. Fogarasi 
Bélát szemelte ki közvetítőül. Bagoly örült ennek a fordulatnak. 
Olykor furdalta a lelkiismeret, hogy igaztalanul, talán csak félté
kenységből gyanúsítja Ferkót ezzel-azzal. Egy matematikusnak 
tárgyilagosan kell szemlélnie a dolgokat. S meg akarta mondani 
Farkának: ő is csalódott Pauliban. De erről nehéz itt az iskolában 
beszélni.

- Felmennék hozzád vasárnap délután - indítványozta.
- Jó, gyere - fogadta el a javaslatot Ferkó.
- Mutatok majd neked egy érdekes valószínűség-számítást.
Mert Fogarasi Béla mindenekelőtt mégiscsak matematikus volt.

Tehetsége már igen korán, az általános iskolában kivirágzott.
A szöveges számtanpéldák, amelyeken a legtöbb gyerek - külö
nösen eleinte - kétségbeesetten törte a fejét, neki az első perctől 
kezdve kellemes örömet szereztek. Néhány hét múltán már ő 
maga is tucatjával gyártotta a rejtvényszerű számtanfeladatokat. 
Amikor tanulni kezdték a gyerekek egy részének örökké gyötre
lemül megmaradó betűszámtant, Béla a világ legtermészetesebb 
dolgaként fogta fel, hogy a mennyiségeket helyettesíteni lehet 
betűkkel, valósággal élvezte az algebra logikus egyszerűsítéseinek lehetőségeit. Hamarosan odáig vitte, hogy mialatt a tanár el
mondta a szöveges példát, ő már fejben felállította a megoldást 
kifejező egyenletet.
A szülők persze nem csekély büszkeséggel mutatták be minden

kinek a fiú ördöngös számoló bűvészkedését, amivel az amúgy is 
hiú gyermekben szinte beteges önhittséget fejlesztettek ki. Béla 
szemében annál kezdődött az ember, aki ismerte és bámulta az ő 
matematikai ötöseinek és különjutalmainak történetét.
Mivel az általános felfogás ma még - nyilván tévesen - az, 

hogy a lányok mindenféle, számolással kapcsolatos ügyben tehet
ségtelenek, ezalól Fogarasi sem tudta kivonni magát, és így
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mélyen megvetette a „gyengébb képességű” női nemet. De mivel 
szülei, rokonai és egyes osztálytársai meggyőzték őt, hogy egy 
tizenhat éves ifjúnak már mégis foglalkoznia kell a lányokkal, 
csatlakozott a Sysitér emlékezetes levél-mozgalmához, és megírta 
Csöpihez ama levelét, amelyben az őszinte érzést megfontolt mó
don matematikai bölcselkedéssel akarta pótolni. Persze, az ifjú 
Fogarasi elemi erővel azt képzelte, hogy az a nő, akit ő bevon 
egyenleteinek bűvkörébe, csak jelentéktelen tényező lesz, betűvel 
jelölhető, a behelyettesítéskor messze a tizedespont után követ
kező, egyetlen számjegy, amolyan elhanyagolható mennyiség, 
amely szükség esetén áldozatul esik a lekerekítésnek. Amikor rá
eszmélt, hogy Donogán Paula felesleges bonyodalmakat okoz az 
életében, először és még rövid ideig úgy érezte, hogy képtelen 
lenne csak úgy közölni vele, hogy „hanyagolja el”. Valószínűleg 
azért, mert éppen Pauli volt az, aki - felszólítás nélkül - fel
tűnően „elhanyagolta” őt, s az emlékezetes színházi estén úgy
szólván percről percre kevesebbet törődött vele, s a végén már 
valósággal „égette” volna, ha egy nagy tudású matematikussal 
egyáltalában tehetne ilyet egy nő, vagyis „az egzakt tudomá
nyokban eleve tehetségtelen személy”.

Végül is Béla kedvelt tudományához méltó határozottsággal 
úgy döntött, hogy Pauli mint nő ezentúl őt nem érdekli, mint 
alelnököt ellenben meg fogja buktatni.

Először - tudjuk - arra gondok Béla, hogy ő lenne a méltó 
alelnök. De amikor szemtanúja volt a téren Ferkó és Pauli össze
zördülésének, úgy vélte, hogy sokkal férfiasabb és elvszerűbb lesz, 
ha Ludady érdekében veti latba képességeit. Annál is inkább, 
mert a heves összecsapás eloszlatta azt a gyanúját, 'hogy maga 
a lemondott alelnök akarta volna átjátszani tisztségét a kétszínű 
Paulira. Világos, hogy a csere Jocó akaratából történt, vagyis 
igazában Paulinak Jocót behálózó női ármánykodása következté
ben. Ferkóva! kell tehát szövetkezni, hogy az elnököt kiszaba
dítsák a veszélyes nő barmai közül.

167



Vasárnap - a Gyémánt Bárban tett tanulmányút másnapján - 
Ferkó egész délelőtt leste az alkalmat, hogy óvatosan tudomására 
adja apjának, mennyire más a főváros éjszakai élete, mint aho
gyan némelyek Budán elképzelik. Apja azonban azzal torolta meg 
a tilalma ellenére történt eltávozást, hogy egyszerűen elnézett 
a feje felett. Ferkét nyugtalanította ez a némaság, szerette volna, 
ha bármilyen heves vihar árán is beszámolhat éjszakai tapasz
talatairól; a feszült csendben azután kitervelt hetykesége egyre 
jobban elernyedt. Így, amikor ebéd közben egyszer csak apja így 
szólt:

- Ja, igaz, délután el kell vinni azt a csomagot Péntekhelyiék- 
től - és váratlanul a fiára nézett, Ferkó szolgálatkészen kijelen
tette:

- Majd én...
Nemcsak arról feledkezett meg, hogy délután feljön érte Foga- 

rasi, hanem az első pillanatban arra sem gondolt, hogy mennyire 
utál csomagot cipelni. De akkor már késő volt, mennie kellett. 
A csomag nagy volt. csúnya és kényelmetlen. A főorvos elviselt 
ruhái, ingei, cipői voltak benne. A doktorok dús jólétét látva 
ugyanis Ludady megemlítette a háziasszony előtt, hogy egy volt 
katonatiszt barátja önhibáján kívül súlyos helyzetbe került, nincs 
mit fölvennie, így nem mehet állásba, termete pedig meglepően 
hasonlít a főorvoséra... Itt elhallgatott, de a jószívű Péntek- 
helyiné azonnal felajánlotta, hogy vasárnap délutánra összeállít 
az illetőnek egy csomagot.

Ezzel a csomaggal llépett ki most Ferkó a Hollósy Simon utcai 
ház kapuján; előbb azonban óvatosan körülkémlelt, hogy nem 
közeledik-e ismerős. Majd a hatalmas és nehéz, máris szakadozott 
papirosú kötegelt úgy fogta maga elé, hogy arcát bármikor mögé 
rejthesse, s elindult. Elég messzire kellett mennie, az Istenhegyi út 
és a Tóth Lőrinc utca sarkára, egy nagy bérvilla udvari lakásába. 
Nagy-Hetheéssy Szilárd úrhoz, végiig gyalog. Amikor Ferkó neki 
vágott a Böszörményi utcának, éppen akkor kanyarodott be a
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tér fdől a Hollósy utcába Fogarasi Béla. Persze, azonnal meg
ismerte Ferkót, és azonnal megsértődött. Először is, ha őt, Foga- 
rasi Bélát valaki a lakására hívja, akkor az Legyen otthon. Ez a 
legkevesebb! Másodszor: milyen kurtán-furcsán közölte vele 
Ludadyné: 

- Ferkó nincs itthon. Elment. Nemrég. És csak sokára jön 
vissza. Igen, sokára.

S azzal becsapta az orra előtt a kis ablaknégyszöget. Az ajtón 
nem is eresztette be. Mintha nem is Ferkó hívta volna őt meg.

Bélának már ekkor az volt az érzése, hogy valamit eltitkolnak 
előtte. De amikor most - harmadszor!! - itt találta Ferkót a 
közvetlen közelben, ez már több mint gyanús volt! Miért nem 
mondta meg Ludadyné, hogy: „Ne haragudjon, kedves, de Ferkó 
csak elszaladt ide, a közelbe”. Akkor most utána sietne, segítene 
vinni neki a csomagot. Így azonban... Béla háborogva követte 
Ferkót, felfelé az Istenhegyi úton. Hová igyekszik a csomaggal? 
Itt valami rejtély van. Valamit meg kell fejteni. Nyomon követte 
osztálytársát. Az befordult jobbra a Tóth Lőrinc utcába, és betért 
jobbra az első kapuin. Hah! Hiszen ide jött a múltkor Tárai- 
Tieztke is! Mi van ezek között? Neki mindjárt gyanús volt 
Ferkó viselkedése; miért rohant oda a téren ahhoz a maskarához? 
Kár volt szólni neki... No, most minden kiderül. A kapu fájá
ban kis, kerek üvegablak volt, Béla azon keresztül látta, hogy 
hol kopogtat és lép be Ferkó; s néhány perc múlva jött is ki, 
a nagy csomag nélkül. Béla elbújt a szomszéd kapu mögé, aztán 
visszatért a házba, és odalopódzott ahhoz az ajtóhoz, ahonnan 
Ferkó az előbb kilépett. A foszló festékű fán fényesre dörzsölt, 
csillogó réztáblán ez állt: „nagyhetési Nagy-Hetheéssy Szilárd”. 
Béla csak bámulta ezt a butaságot, hogy valaki kétszer egymás 
után írja le a nevét, más-más helyesírással, és egyszer kis
betűvel...

— Sz... sz... szia, Bagoly! - sziszegte valaki ebben a pilla
natban.
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A buzgó nyomozó összerezzent, megfordult. Az udvar bejára
tánál Holló Karcsi állt, régi haver. Odasietett hozzá:

- Hát te hogy kerülsz ide? 
- Én? Mi itt lakunk. De te mit kerestél ott Rongyossyék 

előtt?
- Csak... nézelődtem... Hogy mondod, Rongyossy? Az 

ajtóra valami más van kiírva, de már elfelejtettem.
- Gúnynév.
- Mindjárt kitaláltam, hogy valami csudabogár. Miért Ron

gyossy?
Kimentek az utcára, onnan a kis parkba, és Karesz mindent elmesélt, amit csak tudott Nagy-Hetheéssyékről. Valami hor

thysta tábornok, pár hónapja lakik itt albérletben a feleségével; 
senki sem tudja, miből élnek, mindenféle öreg, nevetséges kacat- 
ban járnak, de nagyon rátartiak, a házbeliek közül senkivel sem 
állnak szóba, még vissza sem köszönnek.
- És kik járnak hozzájuk? - kérdezte óvatosan Béla.

- Ugyanilyen madárijesztők. Olykor csomagokat is hoznak... 
- Béla meghökkent. Karcsi körülnézett, odahajolt társa füléhez, 

és belesúgta most született ötletét. - Te, én már kitaláltam. Ezek 
robbantószert gyűjtenek:
- Robbantószert? - borzongott Béla.

Karcsi élvezte barátja rémületét:
- Azt hát. Biztosan valami összeesküvés készül. Én már több
ször elhatároztam, hogy mindent kinyomozok, de még nem volt 

rá időm.
- Hogyan lehet ezt kinyomozni? - töprengett Béla.

- Egyszerűen! Például fel kell szerelni egy készüléket, amely- 
lyel titokban át lehet világítani a nekik hozott csomagokat, s 

akkor az ember mindent megtud.
- Van ilyen készülék?

- Miért ne volna!... Majd beszélek Jocóval. Ő biztosan meg
csinálja.
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- Nem lenne okosabb feljelenteni őket?
- Dehogyis! Csak ha tudok valamit! Azt akarom, hogy az 

enyém legyein a dicsőség meg a jutalom. Képzeld, nyilatkozni 
fogok az újságokban!

Fogarasi fürkészve kémlelt Holló Karesz arcába. Nem nagyít 
ez a fiú? Nem fontoskodik? De nem! Hiszen világos, hogy itt 
titok lappang. El akarták titkolni őelőtte is, hogy Ludady csoma
got hoz ide; tehát biztos, hogy a csomag tartalma tilos holmi, 
dugáru. Ekrazit? De honnan hozta Ferkó? Hallotta már különben 
valakitől, hogy az öreg Ludady amolyan „régi csáklyás”. Miért 
nem kérdezte meg akkor, mit is jelent, ha valaki régi csáklyás? 
Gyanús dolog ez, annyi szent! Karon ragadta a Holló fiút:

- Mikor kezded a nyomozást? Holnap?
- Lehet. Mi is lesz? Hétfő?
- Vegyél be engem is!
- Van eszemben, osztozni!
- A jutalom a tied lehet. Az egész.
Holló röhögött magában. No, ez sikerült, Fogarasi jól megette 

a tésztát. Megjátszott gyanakvással nézett barátja szemébe:
- Téged miért izgat ez annyira?
- No, hallod, egy ekrazitos összeesküvés!
- De mégis, miért?
- Csak!
Holló gyanút fogott, hogy Fogarasi titkol előtte valamit.
- Nem hagyom magamat sürgetni - jelentette ki ravaszul. - 

Én tudom, mit, mikor, hogyan. Hétfőn tréningre megyek, szer
dára meg" mozijegyem van a MOM-ba... Rongyossyék nem 
szaladnak el csütörtökig.

- Szóval kedden? - kérdezte Béla izgatottan.
„Kiskedden” - gondolta Karcsi, és így szólt:
- Egyelőre nem ígérhetek semmit. Mihelyt lesz valami, érte

sítelek - kezet nyújtott. - De add becsületszavadat, hogy addig 
senkinek nem szólsz!
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Keményen kezet fogtak. Karcsi elindult a Szabadsághegy felé, 
Béla meg trappolt vissza az Orbán hegyi útra. Amikor befordult 
a Joliot-Curie tér alsó végén, felülről Donogán Paula közeledett; 
rövid zekében, borzas fején baszk sapkával; így csuda fiús, de 
mégis nagyon jóképű. Béla először át akart surranni a tér másik 
oldalára, hogy ne találkozzék „a nővel”, de nyomban eszébe 
jutott, hogy ez megfutamodás, gyávaság lenne. És különben is 
őt Pauli mint nő úgysem érdekli. Mint klubtársak pedig miért 
ne válthatnának egy-két szót?

- Szia, Pál - állt meg, amikor egymás mellé értek.
- Mi van, Bagoly?
- Nem jössz be egy szimplára? - intett fejével a fiú a kis 

cukrászda felé, amelytől nem messze álltak. (Csak egy tízese 
volt, ezért látta szükségesnek meghatározni a vendéglátás anyagi 
kereteit. ) 

- Van egy fél órám.
Béla határozottan örült, hogy elfogadták a meghívását. Végre 

is nem utolsó dolog a kis cukrászda galériáján kettesben ülni egy 
lánnyal. A jelenlevők nem tudják, hogy ők csak klubtársak.

- Mikor láttad Jocót? - kezdte odabenn a beszélgetést.
- Mikor is? Tegnapelőtt.
- Olyan régen?
- Miért régen? Két napja.
- Azt hittem, ő hevesen főz téged - vetette oda Béla kiszá

mítottam s az asztalra könyökölve a lány szemébe nézett, persze 
csak azért, hogy élvezze a zavarát.

De a lány nem jött zavarba:
- Jocó? Ugyan! Édes pofa... nagyon szeretem... mint ha

vert... de ő lenne az utolsó férfi, akivel udvaroltatnék ma
gamnak.

Fogarasi arcán megelégedett, széles vigyorgás fejlődött ki. Ez 
a közlés mindennek ellenére nagyon jólesett neki.

Donogán Paula távolról sem volt olyan kitűnő matematikus,
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mint vendégüllátója, de nő volt! S hiába szeretett volna fiús lenni, 
hiába igyekezett kamaszosan viselkedni, hiába vetette meg a 
„nőies” raffináltságot, nőnek született. S ha egyszer nőnek szüle
tett - emlékezünk még Jocó eme fölényes megjegyzésére az olló
val kapcsolatban akkor hát jól belelátott az ilyen Béla-korabeli, 
kezdő férfiú leikébe, hogy ne mondjuk, simán és folyékonyan 
olvasott benne, még ha a betűk esetleg tótágast álltak is feléje.

- Hát akkor ki lenne kedvedre való? - kérdezte a fiú, hir
telen felvillant, új reménységgel.

- Wagner a megmondhatója.
- Miféle Wagner?
- Aki a jövő zenéjét írta. Ismered? - szólt Pauli, és komiszul 

a szeme közé nevetett a fiúnak, hiszen jól tudta, mit szeretne 
az hallani.

Igazán nem tehetett róla Pauli, hogy Béla egészen másként 
értelmezte ezt a huncut mosolyt, s máris feladni készült korábbi, 
ridegen „klubtársias” álláspontját.

- Zenéhez nem értek - mondotta. - Tudod, hogy matematikus 
vagyok - ezután egy óvatos kérdéssel még több bizonyságot akart 
kellemes sejtelmeire. - Mondd, Pali, te... ugye... ti... ha jól 
tudom Ferkóval összerúgtátok a port?

- Ferkó lehetetlen alak - komorult el a lány.
- Elég különös fiú - bólintott Béla. - De szerinted miért 

ilyen? Mi kifogásod van tulajdoniképpen Ferkó ellen?
Pauli pillanatnyilag elfelejtette, hogy micsoda ugratási lehető

ség kínálkozik előtte. A Ferkó-ügy annyim bosszantotta, az össze- 
veszés és a fiú végleges elmaradása annyira bántotta, hogy jól
esett kipanaszkodnia magát:

- Tudod, ezek a Ferkóék valamiféle előkelő emberek lehettek 
régen...

- Az apja régi csáklyás - vágott közbe Béla.
- Az - bólintott a lány, és nem törte a fejét, hogy kit és mit 

csáklyázhatott meg az öreg Ludady. - Szóval... Ferkó egyszer
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bevallotta nekem, hogy ők nem érintkeznek akárkivel. Hogyan is 
mondta? Valahogy így, hogy az embernek manapság nagyon meg 
kell néznie, kivel áll szóba.

- Ó, a hétszázát! - tört ki Béla. - Ezt mondta? - és most 
már egyszerre mindent értett. Hogy Ferkó miért megy el hazul
ról, amikor őt kellene várnia. Hogy a mamája miért nem ereszti 
be őt, a meghívott vendéget az ajtón. Mert megválogatja, kivel 
áll szóba. De bezzeg a hozzájuk hasonló csáklyásoknak még cso
magot is visz. És ki tudja, mi van benne? - A hétszázát! - ismé
telte meg kétszeres méreggel, és ököllel a kis kerek asztalra csa
pott. - Micsoda silány alak!

A „silány” jelzőt Pauli egy kicsit erősnek találta. Ravaszul 
rendreutasította klubtársát:

- Csodálkozom, hogy egy komoly matematikus így fejezi ki 
magát.

- Mi? Hogy? Milyen matematikus? - kérdezte gyanútlanul 
Béla.

- Te. Hát nem vagy matematikus?
- De igen... - Béla belelépett a csapdába.
- Hétszázát - húzta el a száját Pauli. - Ilyen nevetséges 

mennyiséggel egy általános iskolás káromkodik. De nem egy 
másodikos gimnazista.

Béla nagyon ostoba arcot vágott. Ugratja ez a Pali, vagy csak
ugyan ennyire tiszteli a tudományát? A „hétszázát” valóban elég 
gyerekesen hangzik. De mit mondjon? A hétmilliárdját? Vagy az 
iksz-a-harmincharmadikonját? Felnézett. Pauli óvatos mosolyát 
szfinxszerűnek találta.

- Egy matematikusnak vigyáznia kell arra, hogy mit mond - 
folytatta a lány.

Csufondárosan mondta, de Béla •elismerésnek hallotta. Foly
tatta a „v. t. ” becsmérlését:

- Jellemző erre a Ludadyra, hogy tőlünk egyre jobban félre
húzódik, ellenben mindenféle öreg csáklyásnak csomagot hord.
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- Csomagot hord? - ámult el a lány. Látni vélte, hogy az 
elég vézna Ferkó a vásárcsarnokban kövér asszonyságok után ci
peli a megpupozott szatyrot. Majd megszakad belé, szegény. - 
Hát ilyen rosszul megy nekik? - kérdezte őszinte sajnálkozással.

- Dehogy, dehogy... - kapkodott Béla. Mérges volt, hogy 
elszólta magát, hiszen a csomag-ügy, az titok, becsszóra, örült, 
hogy a lány félreértette a dolgot, s elhatározta, hogy meghagyja 
tévhitében, noha a csomaghordás határozottan részvétet keltett 
benne Ferkó iránt. De ő nem fog abba a hibába esni, hogy nőik
nek fecsegi el a bizalmas ügyeket. Végül is így szólt: - Szóval 
láthatod, hogy... hoooogy Ferkóval nem érdemes kezdeni.

- Nem, nem. Vagy legalábbis nehéz - ismerte el Pauli. De 
pár perccel később, amikor a sarkon elvált a matematikustól, 
mégis ez volt az utolsó szava: - Azért gondolkoznunk kellene 
róla, hogyan segíthetnénk Ludady Ferkón. Ne kelljen a csarnok
ban cekkert hordania.

Béla csendesen nevetett magában, miközben elégedetten nézett 
a 6o-as villamos után, amellyel Pauli elrobogott. Hasznos volt ez 
a cukrászdai beszélgetés, fontos dolgosat tudott meg. Szóval 
Ferkó úrfi lenézi őket, ezért hagyta faképnél a társaságot, ezért 
jár a Sysitér helyett a Tóth Lőrinc utcai Rongyosékhoz. Ügy 
látszik, az a neki való társaság, ahol ekrazitot gyűjtenek... ki 
tudja, talán a hidak felrobbantására. Persze, most már szó sem 
lehet arról, hogy Ferkóval szövetkezzék Jocó ellen. Sőt azonnal 
elmegy Kacsorekhez, és mindent elmond neki. No, mindent azért 
mégse! Mert ha Pauli csak nevet is Jocó kakaskodásán, azért az 
elnöknek még nem kell mindent tudnia. Amíg odaér hozzájuk, 
addig pontosan kiszámítja, hogy mibe és mennyire szabad be
avatni Jocót.

Kacsorekéknél bezzeg nem a kukkantón keresztül beszéltek 
vele, hanem azonnal bebocsátották. Jocó a kis műhelysarokban 
ült, és egy villanymotorral vacakolt.

- Te nem félsz, hogy megvág az áram? - kezdte Béla.
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- Engem nem vághat meg - nevetett Jocó.
- Tán valami titkos védelmed van?
- Dehogy. Ha vezetékhez nyúlok, felemelem a lábam a padló

ról. így a testemen át nem lehet zárlat.
- Hát a szék lába?
- Az meg üvegen áll...
Fogarasi szégyenkezett, hogy ezt ő nem vette észre. De - vi

gasztalta meg magát gyorsan - Kacsorek meg nem ért az algeb
rához.

- Min mesterkedsz? - kérdezte ezután.
Jocó bölcsőringató készüléket csinált fiatalasszony nővérének.
- A klapec egész éjjel bőg, ha nem ringatják - magyarázta. - 

Majd én motorral ide-oda huzatom a gyerekkocsit, s akkor ők is 
aludhatnak meg a gyerek is. Érted?

- Hogyan csinálod? Persze dugattyúval, mi?
- Az eszed tokja. Ha a forgó mozgást egyszerűen át tudnám 

alakítani egyenes mozgássá, nagyobb feltaláló lennék, mint 
Edison. A motortengelyre ráforgatok egy szíjat, ez odahúzza 
a bölcsőt, mire egy dugattyú kikapcsolja az áramot. Ekkor egy 
rugó visszahúzza a kocsit, és kezdődik elölről az egész.

- Jéééé...
- Egyszerű, mint a pofon - szerénykedett a nagy mechanikus.
Fogarasi ezek után rátért jövetelének tulajdonképpeni céljára.

Elmondta, hogy Ferkó szerinte (és nyomozási adatai szerint) nem 
csupán egyszerűen „arisztokratizmusból” maradt el az ő körükből, 
hanem rossz társaságba, „csáklyások” közé keveredett. Az apja 
is veszedelmes „csáklyás”, azt mondják... Valami összeeskü
vésbe keveredhettek. Ferkó apjával meg egy horthysta tábornok
kal együtt titkos összejövetelekre jár. Azt is sejti már, hogy mit 
terveznek, miről tanácskoznak. De mindent még nem mondhat 
el... Legkésőbb keddig bizonyítékokat fog szerezni valakitől, 
akit Jocó is jól ismer...

Kacsorek József, egy kis tengelyt reszelgetve, eleinte csodál-
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kozott, később egyre mérgesebben hallgatta Béla nagyképű fecse
gését. (Persze a bősz detektív nemcsak a Tóth Lőrinc utcáról, 
hanem, a Joliot-Curie téri cukrászdáról is hallgatott. ) Amikor Béla 
végre befejezte, és aggodalmas arccal előrehajolt, hogy az elnök 
arcáról leolvassa, mennyi sikert ért el nála, Jocó dühösen lecsapta 
a reszelőt és kifakadt:

— Butaság! Nem tudom, mit értesz azon, hogy csáklyás, de én 
Ferkó fatterját nagyon jól ismerem, kicsi korom óta. A papám 
azelőtt házmester volt ott, ahol ők laknak. Ludady Feri bácsi 
majdnem a keresztapám, lett. Őt kértük fel ugyanis, csakhogy 
éppen el kellett utazniuk valahová Ausztriába... De mindig 
nagyon kedves volt hozzám. Kölyökkoromban rengeteg csokit 
kaptam tőle. És sokszor odaállt nézni, mit játszunk Ferkóval.

Jocó hosszasan elmondta az állatkert és a strandfürdő című 
játékaikat, mindazokkal a részletekkel, amelyekkel az idők folya
mán a szülői büszkeség egészítette ki és cicomázta fel ezeket a 
zseniális ötleteket. S ezzel fejezte be:

- Kizárt dolog, hogy Ludady bácsi összeesküvő. Van elég 
gondja, minek butáskodna? Szóval verd ki a fejedből az egészet - 
ezzel Jocó újból reszelni kezdte a tengelyt.

Béla hallgatott. De magában sajnálta Kacsoreket, hogy ilyen 
gyermeteg. Ugyancsak csodálkozik majd, amikor ő eleibe tárja 
összes bizonyítékait! Meg kell várni a keddet!
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H O R A T I U S

Ferkó, miután Béla is kerülni kezdte, teljes erővel a tanulásra ve
tette magát. Önként ismételt, és előre tanult, kivett az iskola 
könyvtárából és elolvasott mindent, aminek a tananyaggal kap
csolata volt. Ebben a lázas munkában talált csak vigasztalást 
magányára. Mert Ferkó egyedül érezte magát és szenvedett.

Hosszan-hosszan elbeszélgetett édesanyjával, akit az apja és 
Tietzke ellen együtt megvívott nagy csata óta már nem is szere
tett, hanem bálványozott. De a nagy közelség végül is nem tett 
jót ennek a heves érzelemnek, a bálványokat nem szabad túl so
káig, túl közelről szemlélni...

Ferkó és anyja sorra vették a családi feszültség minden ténye
zőjét. Hogyan lehet barátkozni Tárai-Tietzkékkel? Ludadyné újra 
meg újra elismételte: amit ez az ember tett, s amit Ferkó lopás
nak és rablásnak nevez, az botlás volt, de megbocsátható; millió 
és millió embert bolondított meg a hitlerizmus, megrészegültek, 
és nehezen józanodnak ki.
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A Sysitérről is beszélgettek. Ludadyné észrevette, hogy fia már 
nem jár oda, azt képzelte, ez is beszélgetéseik eredménye. Vagy 
a - bármilyen alpári, de szerinte a téri csapatnál mégis nívósabb 
- zsúrkörnek a hatása. De Ferkó kitartott amellett, hogy Jocó 
és társai rendes, művelt fiúk. Az anya okos politikának vélte, ha 
igyekszik fiát rábeszélni: közeledjék Keve Mancihoz.

- Ahhoz az elnevelt, léha lányhoz? - jegyezte meg Ferkó, 
anyja korábbi véleményét idézve.

- Hiszen te mondod, hogy nem is olyan felületes, mint ami
lyennek mi láttuk - érvelt az anya viszont a fiú szavaival.

- Tévedtem.
- Ne ülj folyton itthon egymagadban... Tönkreteszed a sze

med azzal a folytonos olvasással.
Ferkó nagyon vágyódott a térre. Amiért a lemondását elfogad

ták, Pauli meg gorombáskodott vele, attól még igazán eljárhatna 
a Klubba. De a dac még erős volt benne, „Ők szóljanak! Leg
alább vegyék észre elmaradásomat. ” Egyszer azután éppen el
unta könyvét, engedett anyja hívásának, és elkísérte, amikor fel
ugrott Icukához egy kis traccsolásra. Ferkó a második zsúron már 
rokonszenvesebbnek látta Lucit, mint Mancit, ez a látogatás az
tán végleg kiábrándította Cico-Manciból.

Egyik szobában a két asszony beszélgetett, a fiatalok a másik
ban. Manci láthatóan örült vendégének, és fáradhatatlanul szó
rakoztatta. Megmutogatta neki cipőit és táskáit, új pudriéját, 
Marvin karóráját. Aztán fényképalbumát hozta elő, s mintha ő 
maga személyesen nem is volna jelen, felvonultatta a Keve Man
cik hosszú sorát. Volt ott Manci, kéthetes korától kezdve, min
denféle ruhában, de ruházatlanul, azaz fürdődresszben is, száz
féle pózban, csak éppen póztalanul sehol. Medvebőrön hasaló 
csöppség, kivágott estélyiruhás dáma, volt itt mindenféle nő, rol
leren, biciklin, sílécen, autóban, sőt repülőgéppel is, erdőben és 
sziklán, utcán és pályaudvaron, és a sokféle háttér előtt a „fő
téma” olyan sokféle arcot vágott, és olyan sokféle tartást fog-
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lalt el, hogy a felületes néző azt hihette: nem is egy és ugyan
azon modellről készült a száznál több felvétel. S még Manci men
tegetőzött, hogy nincs is valamennyi képe beragasztva: a többiről 
nem is tudja, merre hányódik...

Ferkót ennyi is untatta, de főként untatta az, hogy mindig 
Manciról van szó és kép - s egyre gyakrabban jutott eszébe Pauli. 
Az a lány mennyivel egyszerűbb és természetesebb! Milyen nagy
szerűen beszélgettek már első találkozásukkor. Miért is kellett 
megszakadni barátságuknak? Máig sem érti, miért támadt rá 
akkor olyan hevesen a lány. Hiszen ő nem vétett ellene semmit! 
De miért nem mondja meg neki ezt a szemébe? Ha, csak hallgat 
sértődötten, akkor sohasem fog tisztázódni semmi. Miközben 
egyre jobban unta Mancit, eszébe jutott: elvégre az is lehetetlen, 
hogy ezentúl mindig csak anyjával társalogjon. Senkinek se tudná 
jobban kipanaszkodni magát, mint Donogán Paulinak. Ha ő buz
dítaná, akkor nem lanyhulna el benne a forradalmi tetterő! Mert 
lanyhul, sajnos... Nagyon anyja befolyása alá került. Paulitól 
támogatást várhatna.

Manci - nem mintha észrevette volna, hogy vendége unatkozik 
- végre félretolta a fényképeket, és új témába kezdett. Megint 
apjára panaszkodott, hiszen a múltkor - úgy látta - Ferkó nagy 
megértéssel hallgatta sirámait. De meglepetésére a fiú. most he
vesen védelmezte a professzort, s kifejtette, hogy az egész társa
ság rajongva szereti Berci bácsit, nyájas mentorát. Manci mérges 
lett.

- Könnyű nektek! Idegenekhez, pláne fiúkhoz mindig nagyon 
nyájas! De ha ti is mindennap együtt lennétek vele! - és elme
sélte „minapi eset”-ét, mint legjellemzőbbet. - Iskolai ügyről 
faggatott az öreg, és én már nagyon untam, mert láttam, hogy 
oda se figyel, mit válaszolok.

- Ugyan! Akikor miért kérdezne? - vetette közbe Ferkó.
- Csak úgy, megszokásból. Ismerem ón már... Nem is tu

dom, mit mondtam, amikor egyszerre csak dühbe guruk, és az
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asztalra csapott. „Nem tudsz tisztességesen felelni? ” Én uralkod
tam magamon, nem tetteim megjegyzést, csak a vállamat vonogat- 
ttam. És erre kitört. Hogy ez isten büntetése rajta, mert amikor 
ő főiskolás volt, és hazament a faluba, sokszor mérgelődött apja 
miatt, aki tudatlan szegény paraszt volt, és mindig nyaggatta a 
tudományról. Ö pedig nem szívesen beszélt annak, aki meg nem 
érthette. Most itt van, őt meg a saját lánya nézi le... Persze, az 
eset nem ugyanaz - tette hozzá. Hiszen ő már akkor is tudós volt, 
s apja nem foghatta fel, amivel foglalkozott, a felsőbb matema
tikát. De én tanulhatnék tőle... képzeld, azt mondotta, én sem
mit sem tudok!

- Hozzá képest - jegyezte meg békítően a fiú.
- De én nem vagyok se buta, se tudatlan - toppantott a lány. 

- És hogy mondhat valaki olyat a tulajdon lányáról, hogy az is
ten büntetése?! Persze, mert azt akarná, hogy engem egész életem
ben csak úgy ismerjenek, mint Keve Bertalan lányát. Pedig én... 
én vagyok! Érted?

A fiú már nem is figyelt oda. Felháborította, hogy Manci nem 
vállalja apja nagy hírét. Ö bezzeg büszke lenne arra, hogy híres 
tudós gyermeke. Aztán meg: mélyen megrendítette Keve Berta
lan tragédiája. Mert valóságos sorstragédia ez! Igen, Keve hibá
zott, amikor annak idején nem volt elég türelmes tanulatlan ap
jához, ezért most „büntetés”-nek érzi, hogy a lánya meg hozzá 
türelmetlen. Szomorú dolog... S egyszerre csak az a gondolat 
kezdte gyötörni Ferkót, hogy vajon milyen lesz a viszony közte és 
leendő fia között?

Nem fognak-e ott is „visszaütni” az ő mostani egyenetlenségei 
apjával? Hiszen ő nem tudós...

Hazafelé menet - minden megjegyzés nélkül, de Manci elleni 
felháborodással - elmondta anyjának, mit mesélt neki a Keve 
lány a professzor „bűnhődés”-éről. Ludadyné egészen másként 
szemlélte ezt az ügyet, mint fia. Nem sajnálta „azt a gőgös em
bert”.
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- Tanulj az esetből, fiacskám - mondotta végül. - Járj kedvé
ben apádnak. Légy türelmes.

- Én az vagyok. De ha ő bánt...
- Próbálj te közeledni!
Ebből a tanácsból érdekes terve támadt Ferkónak. Horatiust 

fogja olvasni, így keres közeledést apjához, közös beszédtémát. 
Talán le is fordít egyikét verset; érdekes munka lehet, s úgy 
érezte, van ritmusérzéke, szókincse az ilyesmihez. Kurbely tanár 
úr helyeselte a próbálkozást, szerinte ugyan Horatius nem a fia
talok költője; de csak próbálja meg, ha nem is lesz könnyű 
munka. És saját könyvtárából adott diákjának egy Horatiust.

A tanár jól ismerte növendékét. Ferkó keservesen birkózott a 
nehéz szöveggel, a magyar fordítások pedig kiábrándították a köl
tői tartalomból. Mindig csak a szép forma, a pontos mérték, az 
édesség, a nyugalom, a bölcsesség - Ferkó nem ilyen versekre vá
gyott. Olvasni kezdte az előszót. S abból megtudta, hogy a szá
zadfordulón Magyarországon félreértették Horatiust: az ő Caesar- 
tiszteletéből táplálkozott az 1848-at eláruló magyar középosztály 
dagályos, öncélú szónokiassága. Mint ahogyan Berzsenyiből is 
csak azt tanulták meg maguknak, hogy a polgári fejlődéstől fél
teni kell az ősi magyar erkölcsöket, vagy ahogyan ők értették: a 
feudalizmust. Ferkó azt hitte, érti már, miért Horatius a költője 
apjának is, miért csak őt fogadja el, s miért veti el az egész többi 
irodalmat. S nagyon nehéz helyzetben érezte magát, amikor Kur- 
bély Vince néhány nap múltán érdeklődött nála: hol tart Ho
ratiusszal?

- Sehol, tanár úr kérem. Nem értem. Nem boldogulok vele.
- Érdekes, pedig én azt hittem, nem véletlenül érdeklődsz la

tin költők iránt. Mert van, aki ma József Attilánál többre be
csüli Horatiust...

A tanár - Fogarasi Béla gyanúsításaira emlékezve - szándé
kosan dobta fel ezt a mondatot. Kíváncsi volt, mit felel rá a fiú. 
S meglepetésére Ferkó nagy lelkesen így szólt:
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- Én nem. Nekem József Attila a kedvenc költőm.
- Igazán? És melyik verse?
- A város peremén.
Kutbély elámult.
- Szóval a forradalmárt szereted benne?
- Igen.
- De akkor... akkor Horatius?
- Apám kedvéért akarnám megismerni, ő Horatius rajon

gója-
- Értem.
Ebből az egyszerű, tudomásul vevő és hangsúlytalan „értem”- 

ből Ferkó azt hallotta ki, hogy „persze, mert apád gyűlöli a mai 
életet, a mi életünket”. És elpirult. A tanár eddig csak tűnődve 
figyelte diákja arcát, nem értvén az összefüggéseket, a pirulástól 
kezdett gyanút fogni.

- De mondd csak, Ludady, akkor tulajdonképpen miért vagy 
te ellensége a KISZ-nek?

- Én? Ellensége? Én nem vagyok az, tanár úr kérem.
- És miért nem akarsz a tagja lenni?
- Én? Ó, ha én... - Ferkó elharapta a mondatot. Ha be

vallja, hogy ő szeretne KISZ-tag lenni, ezzel már árulkodott ap
jára. Ezt nem teheti. Már így is nagyon kínos helyzetbe került.

A tanár szelíden megfogta a karját:
- Szóval... te szeretnél KISZ-tag lenni? Beléphetsz... A... 

a származás egyáltalán nem akadály. Hiszen tudod, nem az a fon
tos, hogy honnan jössz, hanem hogy hová akarsz menni.

A fiú hallgatott.
- Vagy más akadálya van belépésednek? Nem elvi akadály? 

Talán személyi?
A fiúnak elakadt a lélegzete.
- Valaki tiltja? - kérdezte Kurbély tanár
Ferkó nem felelt.
A tanár nem faggatta tovább. Már eleget tudott, a Horatius-
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ügy most már megvilágította az ap a-ifiú ellentét egyik részletét is. 
Nem volt nehéz kitalálni, miért pirul ifjabb Ludady Ferenc. Az 
egymást követő nemzedékek örök harca a Ludady családban na
gyon izgalmasan jelentkezik. Ferkó lendületét még fékezi az apa 
iránt belénevelt tisztelet, de szükségszerű ilyen esetben, hogy az 
apa minden szavával, tettével ezt a tiszteletet morzsolja, rom
bolja. Nincs megállás, nem kell, nem is szabad beavatkozni. „Csak 
figyelni kell a fiút s a döntő pillanatban mellé állni” - határozta 
el magában Kurbély Vince. Jóleső érzéssel. Mert amilyen vigasz
talan volt az ő ifjúsága idején látni, mint lázítja a fasizmus a li
berális apák ellen fiaikat, olyan felemelő, hogy végre a dolgok 
természetes rendje szerint ma a konzervatív apák szemben ta
lálják magukat a haladásért lelkesedő fiaikkal.

- Azért ne add még fel Ho- 
ratiust — szólt búcsúzóul a tanár.
- S ha akarod, bármikor beszél
hetünk róla - aztán hozzátette:
- vagy más nehézségeidről is.

- Köszönöm - mondotta Lu
dady Ferkó. Csak később jutott 
eszébe, hogy ők voltaképpen nem 
is Horatiusról beszélgettek. Kí
nos sejtelem fogta el, hogy latin 
tanárja ismeri már az ő titkát.

Aznap délután ismét beleme
rült a latin költő fordításába. 
Megint nem értett valamit, de 
nem merte megkérni apját, de
rítse fel előtte a homályos része
ket, hiszen ebből bizonyára értel
metlen vita keletkeznék közöttük. 
Ludady meglátta fia kezében Ho
ratiusit,



- Ezt fordítjátok? - kérdezte a könyvet forgatva,
- Magánszorgalomból fordítom - felelte Ferkó, és várakozón 

nézett apjára.
De az már rég elfeledte, hogy a modern költőkkel szemben 

egyszer Horatiust vallotta a magáénak, és még kevésbé sejtette, 
hogy Ferkó becsvágyó képzeletében - anyja támogatásával - ő 
úgy szerepel, mint a római „arany középszer” magyar rajongója.

- Nehéz olvasmány volt... - mondotta. - Alig emlékszem 
rá...

- De apa... maga... ugye... különlegesen... - kapkodott 
a fiú, nem tudván, hogyan kérdezzen elég óvatosan.

- Volt egy különös esetem vele - mosolygott Ludady. A Mae- 
cenashoz szóló vers volt feladva, memoriterre, nyolcadikban. Én 
feleltem belőle, persze tudtam, csak úgy fújtam... mint a víz
folyás... - Ludady elégült mosolya egyre szélesedett. - Csak a 
legvégén elhibáztam... nem, nem a szöveget, abban nem volt 
hiba, hanem a hangsúlyt. Az utolsó sor: „Koszorúzd, Melpomené, 
hajiam” - s én latinul nem azt mondtam: „Melpomené, kómám”, 
hanem: „Melpomené, komám! ” Volt persze röhögés, hetekig húz
tak a fiúk, mint önkényes műferdítőt, sőt sokáig Horatiusnak is 
csúfoltak.

Ez volt hát az egész...
Az apa csendesen mosolygott, és elnézett a rózsaszínű távolba, 

a diákélet amúgy is szép s az évek során egyre szépülő emlé
keibe. Mit sem látott mást, azt sem vette észre, hogy fia arcán 
szürke és lila elfakulások váltogatják egymást, hogy a szerencsét
len fiú nagyokat nyel, és könnyéivel küszködik. Rosszul van, le
vegőért kapkod, mert már érzi azt, amit majd csak néhány nap 
múlva tud ésszel megfogalmazni magának. Hogy az apában való 
hit utolsó, mesterséges bástyáját döntötte le most maga az apa, 
boldogtalan, hinni akaró fiának lelkében.
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A K A C S O R E K  C S A L Á D  G O N D J A I

Keve Gabi belépett, s megállt Jocó munkaasztala mellett. Vára
kozott. Az elnök éppen csak visszaköszönt a gyereknek, de többé 
nem törődött vele. Nem törődött ő most semmivel, mert lelki- 
állapotát saját szókészletéből csak egyetlen kifejezéssel lehetett 
volna jellemezni: Jocó zabos volt. Egész vasárnap azon a bölcső
motoron vacakolt, működött is az, mint egy szputnyik, de egy 
nap se telik belé, máris hozzák vissza javítani. Hogy nem jó. 
Mintha ő tehetne róla! Hiszen jár a szerkezet, megállás nélkül, 
egész éjjel, nem volt semmi hiba, szundizott a kölyök, mint a tej. 
Hanem a szülők nem tudtak elaludni a motor zúgásától. A fene 
a kényes természetüket!

— A zúgást még talán megszoktuk volna - magyarázta a nő
vére -, de az, hogy a motor egyszer kikapcsol, másszor bekap
csol... megállás nélkül... ez őrjítő, Jocókám!

Az az őrjítő, hogy ezt kifogásolják, éppen ezt, ami a készülék 
lelke, ami az ő találmánya. Filatorisz, ha megfeszül, nem jön rá 
ilyen megoldásra. De ezek meg azt mondják, hogy zörög. Pedig 
csak zúg. És éppen ez a szép ebben a motorban, hogy egyenletes 
gyorsulással egyre magasabb hangon zümmög... Öröm hall
gatni!

Nemezlapot szerelt a motor alá, gumilapokat tett a kikapcsoló 
dugattyú ütközőjére. Ma éjjel próbálják ki újra. Ha így se jó ne 
kik, menjenek Filatoriszhoz!

Hogy miért éppen Filatoriszhoz? Mert az ma nagyon a bögyé- 
ben volt. Osztályfőnöki minőségben valami statisztikát csinált. 
Arról nyaggatta őket, hogy kiből mi lesz. Honnan lehet ezt előre 
megmondani? Ki tudhatja például, hogy felveszik-e az egye
temre? Nem is jelentkezett senki, hiába noszogatta a tanár a fiú
kat. Hallgatott még az a néhány is, aki már szentül elhatározta, 
hogy tanárnak vagy orvosnak megy; hallgattak, csupa szolidari
tásból. Türelmét vesztve, Filatorisz dühösen kitört:
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- Aki tizenhat éves korában nem tudja, hogy mi akar lenni, 
az nem való gimnáziumba. Abból csak silány szakember lesz!

Erre Jocó felállt:
- Igenis, tanár úr kérem, én silány szakember akarok lenni.
Ebből a büszke kijelentéséből olyan tüntetés lett, hogy no!
- Én is! Én is az leszek! - kiabáltak és álltak fel egymás után 

még vagy húszan.
Az osztályfőnök elsápadt. Megérezte rögtön, hogy itt nem egy

szerű csínyről van szó. Egy szempillantással megállapította, hogy 
azok álltak fel, akiknek szülei nem értelmiségiek, hanem olyan 
„szakemberek”, amilyenekre ő gúnyosan célzott. Nem hitte volna, 
hogy ezekben a gyerekekben ennyi önérzet lappang. S hogy ilyen 
„szociológiai tüntetés” lett a megjegyzéséből, az most nyugtala
nította. Mi lesz, ha az igazgató fülébe kerül az eset?

- Üljetek le - intett, s száraz hangon folytatta az adatgyűj
tést, mintha semmi különös se történt volna.

Jocó meg társai diadalmas pillantásokat váltottak egymással. 
Jól megadták ennek az utálatos alaknak. Most aztán csendben 
marad egy ideig. De elnökünknek ez kevés volt, egyre törte a 
fejét, hogy mivel állhatna bosszút kínzóján, Filatoriszon. S már 
kerekedett is valamilyen terv benne. Majd megbeszéli Foga- 
rasival.

Szüleinek is elmondta az esetet, de azok nem voltak úgy fel
háborodva, ahogyan Jocó szerette volna. Csendesen, szinte meg
győződés nélkül morogtak csupán. Persze, mert a szülei azt sze
retnék, hogy ő egész életében íróasztal mellett ücsörögjön, finom 
úr legyen, ne pedig szakember, akinek olajos lehet a keze. Fel
kapta kis kalapácsát, és dühösen rácsapott vele az asztal lap
jára.

Öcsi csodálkozva nézte: vajon ennek mi a célja? De nem merte 
megkérdezni.

Mert a szülők - mérgelődött tovább magában Jocó - mindig 
mást akarnak, mint amit a gyerekük éppen csinál. Itt van például
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Donogán Pauli ügye. A fene ismeri ki magát benne. Hogy a nya
kába borült a mutter, amikor meghallotta, hogy színházba megy 
a lánnyal. Mennyit macerálta, hogy így viselkedjék, meg úgy be
széljen. Maga a mutter vett és dugott a sötét ruhája zsebébe 
Pauli részére két zacskó cukrot („mert az egyiket hátha elszo
pogatod, Jocókám”, pedig kell is neki cukor! ). Hát jó, kedveske
dett egy kicsit a lánnyal, hogy ne lássák maflának a másik kettő 
mellett, akik egészen belepistultak, és egymás lábát taposták le 
a nagy udvarlásban.

Jocó lecsapta a reszelőt, letámasztotta könyökét a kis asztalra, 
s állát tenyerébe fogva tűnődött anyja érthetetlen viselkedésén.

- A másik kettőt persze ette a penész, mi?
- Miért ette volna?
- Hogy a lány beléd lett szerelmes és nem őbeléjük - ma

gyarázta az anya, és sugárzó arccal tette hozzá gondolatban: „Ho
gyan is jöhetnek azok az én fiamhoz! ”

Ez a gondolat, hogy egy lány szerelmes belé, olyan idegen volt 
Jocónak, mint a XVIII. századi nemzeti költészet esztétikai érté
kelése. El is hessegette magától ezt a nevetséges ötletet.

- Dehogy szerelmes. Majd éppen énbe'lém.
- Persze hogy éppen beléd - heveskedett Kacsorekné anyai 

önérzetében.
- Ugyan, dehogy.
- Én egyáltalában nem csodálkozom. Hát nem hozzád volt a 

legkedvesebb? És beléd karolt.
- Mert fájt a lába.
- Lárifári! Nem ismered te a nőket!
Így vitáztak még egy darabig, s végül Jocó megtalálta a ma

gyarázatot mindenre. Mert hiszen éppen hogy nagyon is jól is
meri ő a nőket. Meg is magyarázta anyjának:

- Minden nő hízelgő. Tudod, mama, legfeljebb azért hízelgett 
nekem Pauli, mert hálás volt, amiért megtettem alel- nöknek a 
Klubban.
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- Alelnökké tetted? - ámult el Kacsorekné, és jókedve egy 
szempillantás alatt haraggá változott. - Hát erre mi szükség 
volt? Tán te is szerelmes vagy bélé?

- Én? Szerelmes? Azt ugyan lesheti...
- No, no, gyanús vagy nekem.
- Nincs az a lány...
- Mind így beszéltek, aztán egyszerre csak megőrültök az első 

buta libáért, akivel összeakadtok.
- Dehogy őrülök én meg!
Kaosorek mama ekkor egyszerre rengeteg hibát fedezett fel 

Donogán Paulin. Magyarázta fiának, hogy csámpásan jár az a 
lány, slamposan öltözik, biztosan nagyon beképzelt és elkényez
tetett.

Jocó csak ámult: miért izgatja az anyját, hogy ki a Sysitéri 
Klub alelnöke? Lehet ezt megérteni? De hát volt-e már a vilá
gon olyan érdekelt férfi, aki megértette volna a szerető édes
anyának ezt a kettősségét. Minden anya azt szeretné, hogy az ösz- 
szes lány az ő fiáért bolonduljon, de jaj annak a nőnek, akiről 
azt hiszi, hogy a fia érte bolondul. Nem az alelnökség fájt Ka- 
csoreknének, hanem, az anyai féltékenység támadt fel benne attól, 
hogy a fia láthatóan kedvezett ennek a nőnek. De Jocó erre nem 
gondolt, inkább az nyugtalanította, hogy mégiscsak nagy hiba le
hetett ez az alelnöki kinevezés, ha a fiúk után most még a mama 
is így felháborodik miatta. S mennél többet gondolkozott Jocó a 
dolog felett, annál világosabban látta: nem igaz, ő nem szerelmes 
Pauliba; semmivel sem kedveli jobban, mint akármelyik fiútagját 
a Klubnak, sőt! S amikor idáig jutott a gondolkodásban, meglepe
téssel fedezte fel, hogy Keve Öcsi ott áll az asztala mellett, és mu
tatóujjával a kis satu rúdját forgatja, lassan, óvatosan. A gyerek 
arcába nézett; jólesett neki ez a határozott tisztelet, amelyet kiol
vasni vélt belőle.

- Mondd, Öcsi — kérdezte tőle komoran -, szereted te a nő
ket?
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- Szereti a fene! — felelte az ifjú Keve.
Jocó mosolygott a gyerek szenvedélyességén. Tetszett neki ez 

a határoztt állásfoglalás.
- Aztán ha nem szereted, miért verekszel érte? - kérdezte 

Öcsitől Jocó, közelebbi megismerkedésükre utalva.
- Mert a gyenge nőket a férfiaknak kell megvédeni. Ez a sza

bály.
- Az már igaz, hogy gyengék a nők.
- Nem gyengék, hanem védtelenek. Apukám mondta. És ezért 

egy nőt megvédeni férfias dolog.
- És érdemes?
öcsi vállat vont:
- Nem nagyon. De ezentúl majd megvédi Mancit a Ludady 

Ferkó.
- Ludady? Miért?
- Mert most ő a szeretője.
Jocó halkan füttyentett:
- Ne beszélj ! Honnan tudod?
- Manci mondta. A nővérem.
Jocó idegesen ide-oda dobálta szerszámait, mintha keresne va

lamit. Egyre jobban felbőszítette Ferkó árulása. Idehozza a Klub 
nyakára Paulit, ő meg lelép egy másik növel. Hogy tagadta még 
a múltkor Mancit! Hogy neki nem kell! Hogy csak egyszer ment 
el a szülei kedvéért hozzájuk! No, tessék! Ez a vége! Így jár, aki 
nőkkel kezd! Szerencse, hogy ő még jókor felismerte a veszedel
met. Aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók...

A beszélgetés hosszú szünetében Keve Öcsi bátorságot gyűj
tött, hogy előadja jövetelének célját. A találmányába akarta bele
avatni Jocót, helyesebben neki akarta ajándékozni ötletét, hogy 
csináljon belőle találmányt, öcsi gondolata pedig az volt, hogy 
fel kellene találni valamit, amitől az ember súlytalanná válik. Ha 
például valaki súlytalanító anyaggal bevont talpú cipőt húz, ak
kor, ha felugrik a levegőbe, hosszú ideig fent marad.
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- A holdba vágyódsz, Öcsi? - nevetett Jocó.
- Nem olyan messzire - felelte a kölyök nagy komolyan. - 

Az ilyen cipő arra jó, hogy a villamos előtt nem kell tolakodni, 
hanem felugrom a levegőbe, vízszintesen elfekszem, és a tömeg 
feje felett becsúszom a kocsi belsejébe. Képzeld, hogy bámulna 
az egész nép! Hát nem nagyszerű?

- Nem. Szerintem a ti korotokban nagyszerűbb az ütközőn 
utazni. S ha ilyen repülőcipőd van, akkor fuccs az ütközőnek.

- Nem szoktam ütközőn utazni. Legfeljebb a lépcsőn... - az 
ifjú feltaláló hangja bizonytalanná vált, mert lépcsőn utazni sem 
megvetendő dolog.

Jocó hazaküldte öcsit, ö csak villamos motorokkal meg elek
tronikával foglalkozik - közölte vele. Nem akarta megmondani a 
gyereknek, hogy butaságon töri a buksiját. Hadd játsszék a gon
dolattal. ö Ferkó és Manci felháborító esetén akart volna gon
dolkozni, de alig tűnt el a gyerek, máris belépett hozzá apja. Ez 
nem jelenthetett jót. Az öreg Kacsorek nézni sem bírta fia bar
kácsolását, ha tehát bejött a műhelybe, akkor baj volt készülő
ben. Jocó arra gondolt, hogy Filatorisz levélben behívta apját az 
iskolába a „szakember”-ügyben.

De az öregnek huncut mosoly ült az arcán. Ilyennek Jocó csak 
olyankor látta, amikor kissé kapatosan jött haza, és nagyon félt, 
hogy az asszony veszekedni fog vele. De most színjózan volt. Le
ült fia mellé, megsodorta bajuszát, és így szólt:

- Hallom, Jocó, gázolsz a környék nőinek szívén.
A fiúnak leesett az álla. Mindent várt volna a „fatter"-tól, 

csak éppen ezt nem, méghozzá ilyen cikornyás fogalmazásban.
- Á, dehogy - szabadkozott kelletlenül. — Ki mondta?
- Tudom én, amit tudok. A verebek is csiripelik. És ne szé- 

gyelld, hogy végre megjött az eszed.
Ha csakugyan előfordulhat valakivel, hogy egyik ámulatból a 

másikba esik, akkor Jocóval most szó szerint megesett ez. A mama 
után most meg mi ütött a papába? - tűnődött magában.
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Egyszerűen csak az történt, hogy Kacsorekné elkeseregte fér
jének: ez a gyerek belebolondult egy lányba, most aztán végleg 
fuccs a tanulásnak. Ezzel akarta volna az apát fia ellen felher
gelni. Hiszen az amúgy is folyton morog, hogy a gyerek nem ta
nul eleget. Náci bácsi nem sokat járt iskolába; ő úgy képzelte el 
a tanulást, hogy ha valaki naponta egy órával többet ül a könyv 
előtt, akkor feltétlenül egy osztályzattal jobbat kap; ha két órá
val1 többet, két jeggyel jobbat. És nem hitte el Jocónak, hogy ami
kor az egyszer megcsinálta Ferkó mértani rajzát, a sajátjánál 
(Ferkó kérésére) egy hajszállal rosszabbul, akikor a tanár Luda- 
dyéra ötöst adott, az övére meg négyest. Más alkalommal meg 
Ferkó csinálta meg az ő orosz dolgozatát, -s noha a kettő szóról 
szóra egyezett, Ferkó ötöst kapott rá, Jocó meg hármast. (Persze, 
olyik tanárt akaratlanul befolyásolja a jó tanuló tekintélye, de 
nem hisz a szemének, ha a rossz diák dolgozata jól sikerül. ) Szó
val Náci bácsi nem fogadta el az ilyen kifogásokat, szerinte Jocó 
minden iskolai bajának a folytonos barkácsolás volt az oka. De - 
gondolta most magában - ha a fiú elkezd érdeklődni a lányok 
iránt, akkor vége ennék az örökös fabrikálásnak! Nem vitázott 
azonban az asszonnyal; minek ellenkezni vele, az utolsó szó úgyis 
mindig az övé lesz. A „mutter” távol-létében ellenben leült fia 
mellé, s az előbbi bevezetés -után most azzal folytatta, hogy hü
velykujjával oldalba döfte a gyereket:

- Nagyon itt volt már az ideje... Jól teszed, fiam. Hagyd ezt 
a piszkos munkát - megint felöltötte a huncutkás mosolyt. - Az
tán valami szép kisasszonykát csíptél fel?

Jocó -értelmetlen szavakat dünnyögött, apja helyett is szégyellte 
magát.

- Na, miért nem- beszélsz? Apád előtt ne titkolózz. Ha tanács 
kell, csak szólj. Vagy ha másra- van szükséged... Én a te korod- 
ban csak egy csirizes ujjú suszterinas voltam, de most már értem 
a csiziót! - nevetett.

„Ha valamire szükséged van. . .  ”  - visszhangzott Jocó fülében.
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Pénzre volna szüksége, nem nőre. Nagyon kellene egy húszas 
vagy talán több is, mert elfogyott a szigetelt sárgaréz huzalja, 
meg a drótvágója is kicsorbult. De sejtette, hogy éppen erre a 
célra most nem adna pénzt az apja.

- Köszönöm szépen, papa - mormogta, fejét ide-oda csavar
gatva.

Kacsorek bácsi úgy vélte, hogy fia még túlságosan szemérme- 
tes. Felkelt, kedveskedve hátbavágta:

- No, nem faggatlak. De ha valami kell... pénz vagy más... 
nekem szólj, ne a mamádnak. Az ilyesmi a férfiak dolga - ki
ment.

Jocó dühösen félrelökte a bölcsőmotort; nem volt kedve to
vább vacakolni. Kiballagott a térre.

A klubpadnál nagy csoport nyüzsgött Csobó Bandi körül, aki 
a pad szélén ült, hanyagul keresztbevetett lábbal, s hevesen ma
gyarázott, miközben sűrűn rángatta hátra fejét, mert már nem is 
egy, hanem két csavaros hajfürt lógott a homlokába.

- Végre az ember meghalhat, öregem - mondta éppen -, és 
akkor nyomtalanul eltűnik a földről. Ebbe nem lehet belenyu
godni. Emléket akarok állítani magamnak. így határoztam el, 
hogy költő leszek.

- Én azt hittem - szólt közbe Grabler -, hogy az ember sze
relem miatt lesz költő.

- Szerelmi csalódás miatt - helyesbített Solti.
Csobó gúnyosan felnevetett:
- A szerelmi csalódást, öregem, én nem. ismerem. S egyálta

lán, a szerelem... hah... - legyintett. - Hol van az már tőlem! 
Szóval emléket akarok állítani magamnak, költői emléket. Persze, 
nem amolyan modern költő vagyok, alá csak összezagyvál né
hány száz homályos sort. Nálam rímek vannak, barátaim. Én Pe
tőfit választottam ideálul.

Fogarasi elbiggyesztette száját. Csobó észrevette.
- Ne mondja senki - fordult feléje -, hogy Petőfi régies. Az
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a népdal forma, az tökéletes. Rövid verset kell írni, az az igazi. 
Az első szakasz egy költői kép, a második a költő szubjektív ér
zése. És ezzel kész. Nyolc sorba mindent bele lehet tenni. A hal
hatatlanságot is. Persze ha a vers tökéletes...

Csobó Endre a rövid vers híve volt, de esztétikai fejtegetése 
korántsem alkalmazkodott ehhez az elvéhez. Sokszor elismételte, 
variálgatta verstani és általános költészeti gondolatait, mígnem 
végül zsebébe nyúlt, s szórakozott mozdulattal elővett egy papír
lapot:

- Véletlenül éppen nálam van legújabb dalom. Ha akarjátok, 
felolvasom.

- Halljuk, halljuk!
Csobó szellemes arcot vágott (sokat gyakorolta otthon, a tükör 

előtt), megköszörülte torkát, majd lassan, tagolva olvasni kezdett:

Hiling-halang... hangzott el a harangszó, 
és utána egykettőre, némán 
nyugalom és csend lesz úr a vén Budán, 
hallgatagon, csendesen és mélán.

A lelkem is, hiling-halang, hányódik, 
de sohasem lesz benne nyugalom, 
nyugalmat csak egy nyújthat itt a földön: 
az a csendes, domború kis halom...

A költő diadalmasan körülnézett. Farkas Zoli elfintorította ar
cát. Grabler bátortalanul megszólalt:

- Helyes az, hogy „hiling-halang”?
Bandi nagyképűen leintette:
- Persze, ti azt hiszitek, hogy csak giling-galangot lehet írni, 

úgy, mint hajdan Pósa bácsi!
Jocó dühösen elfordult. Fogarasi észrevette, odasietett hozzá és 

félrevonta:
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- Ne hallgasd ezeket a hülyeségeket. Bandi megbolondult sze
relmi bánatában... amiért lecsúszott Paulinái. Fontos közléseim 
vannak, elnököm. A múltkor kinevettél, amikor azt állítottam, 
hogy Ludady Ferkó összeesküvőkkel találkozik. Hát kérlek, bi
zonyítékaim vannak. Súlyos bizonyítékokat szereztem...

Jocó nem bírt egyre fokozódó dühével. Lendületes karmozdu
lattal félretolta a fontoskodó Bélát, és erélyesen a kör közepére 
nyomult.

- Idehallgassatok, srácok! - mondta emelt hangon. Kissé elő
rehajolva, két kezét párhuzamosan fel és le mozgatva, elnöki nyo
matékkal beszélt. - Nekem elegem van a szerelemből, a butulás- 
ból. Az egyik állati verseket ír, a másik felcsap detektívnek a sze
relemtől, a harmadik meg elmegy zsúrfiúnak. Hát mi lesz itt! 
Egyszer azért nyúznak, hogy udvarolni kell, hogy lány kell, más
szor azért nyaggatnak, hogy hagyjam... hagyjuk a nőket... Ne
kem ebből elég volt! Bár ne hallgattam volna rátok, ne vettem 
volna fel nőt a Klubba. Egyetlen nő micsoda ribilliót csinál! Mi 
szükség volt arra, hogy valamennyien megőrüljetek?

- Nono - vágott közbe Bandi. - Ne feledkezz meg magadról 
se! Ami téged illet, ott a színházban éppen eléggé...

- Állj! - intette le az elnök haragosan a közbeszólót. - Ebből 
is látszik, hogy éppen a lényeget nem érted! A nővel lehet ked
veskedni, lehet neki cukrot adni, ajtón előre engedni, de nem kell 
okvetlenül belepistulni! Ti pedig mindjárt elvesztitek a józan 
eszeteket. Olyan nincs, hogy egy lány miatt elveszítsük a Sysitéri 
Klubot! Értitek?

- Helyes! Első a Klub! A nő magánügy - jelentette ki Farkas 
Zoli.

- Úgy van - bólintott Jocó. - A Klub komolysága veszélyben 
van. Ezért javaslom, hogy tegyünk a veszélyhez méltó rendkívüli, 
azonnali intézkedéseket. Korszerű dolgokkal kell foglalkoznunk. 
Férfiakhoz illő, tudományos kérdésekkel. Ezért javaslom, hogy leg
közelebbi utazásunkat ne Athénbe, Shakespeare-féle tündérek és
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mesebeli királyok országába vezessük, hanem menjünk útra a jövő 
birodalmába, a világűrbe!

Egy pillanatnyi döbbent csend után lelkes éljenzés támadt!
- Ez már igen!
- Nagyszerű ötlet!
- Éljen az elnök!
- Kérem tehát azokat - folytatta Jocó, a helyzet magaslatára 

emelkedve -, akik egy-egy témakört vállalnak az űrhajózás prob
lémáiból, jelentkezzenek. Én magam a rakéta műszaki megoldá
sát fogom ismertetni.

- Éljen! Éljen!
Jocó elégedetten állapította meg, hogy legfurfangosabb készü

lékével sem volt még soha ilyen sikere. Csak Csobó talált mo- 
rognivalót:
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- Mióta szokás, hogy előre 
kell a témát bejelenteni?

- Ezentúl így lesz - jelentette 
ki határozottan az elnök;

Csobó találva érezte magát, 
elhallgatott.

De most már Fogarasi is fel
nézett:

- De hiszen... az athéni út
nak már kijelöltük a vezetőjét!

Ez kényes kérdés volt, mert 
Ferkó helyett a minap Paulit vá
lasztották meg kalauznak. De 
Jocó nem késlekedett az erélyes 
válasszal:

- Athén elmarad. Persze, azért 
nők is jöhetnek a világűrbe... ha 
nem félnek. Hozzá szólhatnak - 
az elnök hangja kissé gúnyos színt 
öltött -, ha értenek hozzá...

Ebben a pillanatban egy lánycsapat tűnt fel a tér sarkában. 
Ugyancsak ki voltak öltözve, frizura, rúzs tökéletes volt rajtuk. 
Egyenest a fiúcsapat felé tartottak.

P A U L I  O N E L É G Ü L T S É G E

Donogán Pauli egyre öntudatosabban viselte alelnöki méltóságát, 
s ezzel mind jobban kihívta maga ellen osztálytársait.

Hősnőnk önelégültsége nem hirtelen keletkezett. Érdekes for
dulatok között alakult ki, de eléggé érthető és menthető módon. 
Vasárnap délután például a cukrászdában újból meggyőződhetett 
arról hogy milyen könnyen uralkodhatna egy kiváló matemati-
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kus fölött. Gsobó Bandit - nem kétséges - egyszerűen a kisujja 
köré csavarhatná, ha akarná. De nem akarja. Jocóra szinte vi
gyáznia kell, nehogy elnöki méltóságához nem illően pincsiku
tyául szegődjék be hozzá. No és ami Ferkót illeti, számára is ő, 
Pauli, az „egyetlen” kivétel, ezt maga Ferkó mondta. De ő nem 
alkar kivétel lenni, s kiadta a gőgös fiú útját. Miután összeveszett 
véle, diadalmasan közölte szüleivel, hogy jól megmondta a ma
gáét annak az elbizakodott Ludady gyereknek. Feleletet nem Ka
pott; apja tekintetéből rosszallást olvasott ki. Ettől váratlan for
dulattal az a gondolata támadt, hogy gorombáskodás helyett tu
lajdonképpen ezt kellett volna mondania Ferkónak: „Idehallgass! 
Igaz, hogy a te apád gőgösen fölényeskedett az enyémmel, de mi
vel ő már megbocsátotta ezt, én sem törődöm vele. Ők más vi
lágban születtek, akkor a hivatalnokoknak packázniuk kellett a 
többi emberrel. De mi most teljesen egyenlő emberek vagyunk. 
Lehet, hogy egyikünkből rangos hivatalnok lesz, s magasan fog 
állni a másik fölött, de akkor is egyformák maradunk... ” Nem 
folytathatta, mert Ferkó ekkor képzeletben tiltakozó kézmozdu
latot tett és félbeszakította: „Ne folytasd, tudom, hogy megvál
tozott a világ, és te nagyon jól fogalmaztad meg a különbséget. 
Én eddig sem törődtem azzal, hogy ki milyen származású, és biz
tosra veszem, hogy apámat is sikerül álláspontjának megváltozta
tására bírnom. És holnap az én apám elmegy a tiedhez, és bocsá
natot kér tőle. A mi barátságunk pedig örök és elszakíthatat
lan... Ezzel Ferkó lehajolt, és megcsókolta Pauli kezét. A lány 
elkapta, azaz a valóságban csak értelmetlenül odébbrántotta a ke
zét; Ferkó ugyanis nem volt sehol, az egész beszélgetés csak kép
zeletben folyt le. Ebből a látomásból kétségtelen lehetett volna 
Pauli előtt, hogy Ferkó nem ugyanolyan eset számára, mint Fo- 
garasi Bagoly, a lány mégis meggyőzte magát, hogy egyedül csak 
tőle függ, miképpen alakul ez az ügy. Ferkó elmaradása sem csök
kentette tehát a büszke alelnöknő önelégültségét.

Kutasi Terézia osztályfőnök észrevette, hogy Donogán nevű
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tanítványában kissé túlteng az öntudat. Másnap ugyanis a lány 
tanácsot kért tőle, miképpen folytassa kulturális tevékenykedését 
a Sysitéri Klubban. Elmondta neki, hogy elviszi a bandát a Vár
múzeumba; apjától kapott is már egy könyvet Buda történetéről, 
s ezt elolvastatja a tagokkal. Zia néni Kemény Zsigmond „Zord 
idő”-jét és Jókai „Török világ”-ját ajánlotta figyelmébe, mint 
amelyekben sok szó esik a négyszáz év előtti Budáról. S ha egy 
ilyen harcos történelmi regényt a helyszínen lehet „ellenőrizni”, 
ez különösen alkalmas arra, hogy a fiúk képzeletét megmozgassa. 
Pauli köszönte a tanácsot, és eldicsekedett, hogy társasutazásra 
viszi a fiúkat Athénbe. Elmagyarázta a játék lényegét, és a végén 
hozzátette:

- Tudja, Zia néni, én olyan Puckja szeretnék lenni ennek a 
társaságnak.

- A „Szentivánéji álom”-ra gondolsz?
- Igen. A fürge kis koboldra, a k i . . .  a k i . . .
- Aki összevissza bogozza a szálakat - fejezte be a mondatot 

a tanárnő. - Mi?
Pauli elnevette magát:
- Nem akarom egymás ellen uszítani a fiúkat, pedig elég sok 

alkalom kínálkozik r á . . .
- Úgy látom, még, elbizakodottabb lettél. No, sejtem, a fiúk 

tettek azzá. Biztos sikered van. Vigyázz! Shakespeare is játszik a 
vak szerelemmel! A gyönyörű Titánia szerelmes lesz egy csa
csiba!

- Jé, erre nem is gondoltam - mondotta a lány. - Csakhogy, 
Zia néni, ahhoz varázsszer is kellett!

- A szem néha bűbájosság nélkül is rosszul lát.
- Az enyém nem. Én sosem fogom „első látásra bevallani, es

küdve, hogy szeretlek, angyalom” - szavalta Pauli.
- A darabból idézel?
- Igen.
- Szóval el is olvastad?
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- Kétszer. Előtte és utána.
- Jól van, ennek örülök! - Zia néni megölelte a gyereket.
És örömében elfelejtette megdorgálni tanítványát önelégültsé

géért. Nagyszerű érzés fogta el; kárpótlás sok kudarcáért. Máso
dik éve vesződött ezekkel a lányokkal, és sokszor azt hitte már, 
hogy munkája teljesen meddő marad; a gyerekek egy részéből 
egyszerűen hiányzik a kíváncsiság, látszólag semmi sem érdekli 
őket azon kívül, hogy miképpen lőhetne borsot törni a tanár orra 
alá. Csak kevesen vannak, akik igazán tudást akarnak, és még 
kevesebben, akik tudásukat terjeszteni szeretnék. Pedig csak ezek 
az igazi emberek. Lám, Donogán Paulában most egyszerre csak 
felébredt a kíváncsiság, s éppen a Nemzeti Színházban, ahová ő 
küldte el. Zia néni tudta, hogy csak pirinyó része van ebben a 
változásban, de mégis része van abban, hogy egy emberélet tar
talmat kap, mert megismeri és megszereti a művészetet, azt, 
amiért igazán érdemes embernek lenni. Persze, nagy. szerepet ját
szik a dologban az is, hogy Paula éppen elérte azt a kort, ami
kor a nő egyszerre tetszeni akar a férfiaknak. De milyen szeren
cse - vagy éppen az ő érdeme? hogy a tudásával is akar hódí
tani, nemcsak szép kis pofijával.

Többet szeretett volna tudni a fejleményekről, ezért hirtelen 
kérdéssel csapott le a lányra:

- Te, Pauli... Miért éppen azt az idézetet tanultad meg a 
„Szentivánéji álom”-ból? Az első látásra való szerelemről? Csak 
nem...

- Zia néni, én és a szerelem? - a lány csilingelő hangon neve
tett. - Hogy tetszik képzelni? Én parancsolni fogok a fiúknak!

Ez az önelégültség már jó ideje szemet szúrt az osztálytársak
nak, s némelyek irigységét különösen felfricskázta, hogy az osztály
főnöknő - noha leleplezte szerelmesleveleit, és láthatóan tudott 
sysitéri alelnökségéről - nagyon is barátságába fogadta Donogánt.

- Tenni kellene valamit - hangoztatta ismételten Keve Manci. 
Miután biztosra vette, hogy Ferkó most már az ő uszályába sze
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gődik, másnap odavetette padtársnőjének ezt a kényes kérdést, 
a lehető legfölényesebb hangon:

- Jársz még a térre?
- A Sysitérrc? Hogyne, mindennap.
- Csodálom... Ugyanis azt hallom, hogy Ludady Ferkó már 

nem jár oda.
- Nem, ő elmaradt. Azaz nem is tudom... Lehet... De akár

hogy is van, a Klub kibírja - találta meg a végén Pauli is a fölé
nyességét.

- Azt is kibírnád - folytatta erre a Keve lány gúnyos mosoly- 
lyal-, ha megtudnád, hol tölti az idejét mostanában Ferkó?

Pauli vállat vont, nem felelt.
- Ugyanis... nálam.
„Hazudik, hazudik” - mondta magában Pauli, és igyekezett 

meg sem rezzenni.
- Hallom, te lettél helyette az alelnök - kottyantott közbe 

Gama Bori.
~ Igenis, az lettem! Mit szólsz hozzá? — kezdett most már 

Pauli is idegesen epéskedni.
- De nagy hangod van - intette le Bori. - Ha én volnék ott, 

akkor én már rég elintéztem volna, hogy az osztálytársaimat is 
bevegyék.

- Aztán miért? - kérdezte Pauli hegyesen.
- Miért? Amiért téged! - tört ki Manci. - Csak legfeljebb 

finomabb tónust vinnénk a Klub életébe. Mert ha akarod tudni, 
a klubélet ott kezdődik, hogy a tagok tisztességesen felöltöznek, 
megtisztelik egymást azzal, hogy rendes ruhában folytatják le a 
társadalmi érintkezést, nem pedig... megvetően végígmérte 
Paulit. Nem fejezte be a mondatot.

- Csakhogy... - vágott közbe hevesen Pauli, és felfújta ma
gát, mint egy pulyka -... csákhogy ez nem cicomaklub, hanem 
komoly társulat, amely önműveléssel foglalkozik.

- Ne beszélj! C! Cl
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- De igenis beszélek!
- Micsoda önművelés?
- Irodalom... meg földrajz... meg utazás.
- Mondd még azt is, hogy a tagok elvből nem udvarolnak 

senkinek!
- Mondom - dacoskodott Pauli.
A lányok hitetlenkedve nevettek.
- Csobó nem udvarol? Ha! Csobó és az irodalom!
- Majdnem kiesik a szeme, amikor elmegyek mellette - 

jegyezte meg Manci. - De kell is nekem az a mamlasz.
- Kérlek, nagyon jóképű fiú — szólt sértődötten Gama Bori.
- No hát látszik, hogy nem a Klub érdekel benneteket - ve

tette oda Pauli.
De Manci és hívei kitartottak amellett, hogy nekik helyük van 

a Klubban. Az irodalmat és a társadalmi életet jól össze lehet 
egyeztetni.

- Az biztos - biccentett Manci -, de nem fontos. Mert ha én 
megjelenek ott az új kosztümömben, akkor fütyülnek a fiúk 
Shakespeare-re.

- Egyszer már megjelentél. És mit kaptál? Csirizt az orrodra - 
kiáltotta mérgesen az alelnöknő.

- Az is a te műved volt!
Balla Rózsi közbevetette magát, és lecsendesítette a már-már 

fenyegető hangulatot. Az ő közvetítésével azután Manci és Pauli 
megállapodtak valamiféle párbajban, vagy ha úgy tetszik: lovaglás 
kísérletben. Eszerint ma délután Manci és hívei testületileg, teljes 
díszben megjelennek a téren, és felvételüket kérik a Klubba. Pauli 
pedig addig, amíg ez le nem folyik, nem mehet a Sysitérre,sőt 
nem is beszélhet senkivel az ügyről. S erre adja becsületszavát.

- Alelnöki becsületszavamra - jelentette ki Pauli. De kikö
tötte, hogy a tér túlsó sarkán álló telefonfülkéből leskelődhetik, 
figyelheti a jelenetet. És legkésőbb fél órával a felvonulás után, 
akármi lesz az eredmény, ő is odamehet a fiúk padjához.
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Ez volt az előzménye a lánycsapat már említett bevonulásának. 
No hát, soha rosszabbkor nem érkezhettek volna! Jocó még javá
ban korholta „pistuló” társait, s a négy lány megjelenése csak 
még jobban felpaprikázta. Semmi ejha, semmi érdeklődés, csak 
Csobó Bandi kockáztatta meg a fél szemét a távolból rég imádott 
Gama Bori üdvözlésére.

Manci - a kátrányos szalagra emlékezve - óvatosan hátul ma
radt Lándori Margit mellett. Megengedte, hogy - Csöpivel az 
oldalán - Gama Bori nyomuljon előre, és ő vigye a szót.

- Tisztelt Sysitéri Klub! Nagyra becsült elnök úr! - kezdte 
beszédét a dagi lány. - Ünnepi külsőségek között megjelentünk, 
hogy javaslatot tegyünk. Hallottunk a Sysitéri Klub fényes jele-  
néről, nagyszabású terveiről. Ügy érezzük, hogy nem csekély 
erőnkkel mi is elő tudnánk mozdítani a Klub céljainak megvaló
sítását. Ezért indítványozzuk, hogy vegyük fel a tárgyalásokat 
együtteseink fúziója ügyében.

Csobó Bandi egyre odaadóbb élvezettel hallgatta ihlető „Vé- 
nusz”-ának „spanyolos” cirádáit. Szeme is találkozott Bori meleg, 
barna szemlével, s ez a pillantás pontosan azt az elgyengülést vál
totta ki belőle, amelyre a Keve-csoport épített. Csobó Endre már 
nem hirdette azt, hogy a nőket közönyösséget színlelő, férfias 
fölénnyel kell leigázni. Spanyolországi utazása óta a lovaglás hódo
lat módszerét tartotta célravezetőbbnek. Kacsorek Józsit azonban 
sokkal bőszebb indulatok tartották hatalmukban, semhogy egy 
kedves női pillantás hatott volna rá. Ingerült kézmozdulatot tett, 
mintha ketté akarná vágni a lány szónoklatát.

- Éppen most határoztuk el - szólt közbe komoran -, 
hooogy...

Bandi megrémült, hogy az elnök valami jóvátehetetlenül szigorú 
mondattal áthúzza Borival kapcsolatban feltámadt reményeit. 
Ezért tekintetét még mindig Vénuszának szemébe fűzve, szelíden 
rátette kezét Jocó karjára, és határozott hangon így szólt:

- Elnököm, a hölgyek talán nem túdiák, hogy mi alkotmányos
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klub vagyunk. Vagyis hogy a többség dönt a felvételről, éppúgy, 
miint például az előadások témáinak kiosztásáról is...

Az előadásokkal kapcsolatban az alkotmányra történt diploma
tikus hivatkozás kizökkentette Jocót az egyenes vonalból. Erre a 
cseles oldalvágásra, amely tekintélyét akarta megsebezni, azonnal 
válaszolnia kellett:

- Mint éppen az előbb mondottam, az előadások színvonala 
érdekében szükséges a témákat előre megbeszélni. Ne forduljon 
elő még egyszer, hogy Spanyolországban utazva a legtöbbet Don 
Quijotéról beszélünk, szó esik a lovagvárakról és a zenéről, a 
polgárháborúról is...

- Nem feledkezve meg a futballról sem - vágott közbe gúnyo
san Bandi.

- Nem - mondta Jocó mérgesen. - Nem akartam dicsekedni, 
de ez volt az egyetlen előadás, amelynek köze volt a mai élethez. 
És nemcsak a sportról szólt, hiszen rámutattam a társadalmi kap
csolatokra is.

- Úgy van! - kiáltott fel Fogarasi.
- Szükséges tehát bizonyos tervszerűség — folytatta Jocó.
- De a tervszerűség is alkotmányos legyen! - vágta rá Bandi.
A két fiú szembefordult egymással. Ez a belső viszály nem

mutatott éppen előnyös képet az idegeneknek a Sysitéri Klubról. 
Farkas Zoli közbevetette magát:

- Azt hiszem, hogy most... nem ilyen belügyekről kellene 
tárgyalnunk...

- Úgy van - bólintott az elnök, aki a szenvedélyes vita közben 
egészen megfeledkezett a lányokról. - És világos az -is, hogy 
Klubunk jövője, fejlődése érdekében most nem a női létszám 
növeléséről kell gondolkodnunk, hanem ellenkezőleg, a nívó eme
léséről. Én kimondom-, hogy nézetem szerint máris túl sok nő 
tartozik a Klubhoz.

Ez feltűnő kijelentés volt, hiszen mindenki -tudta, -hogy a Klub
nak egyetlen nőnemű tagja van, Donogán Paula. A lányok eddig

20 4



vegyes érzelmekkel. hallgatták a vitát, elment a kedvük a klub
élettől. De ez a mondat, amely Donogán Paula kegyvesztettségét 
bizonyította, egyszerre új célt és lehetőséget ígért a négytagú lány- 
csapatnak.

- Mi olyan programra gondoltunk - szólt hátulról Manci 
amely a Klub életének új irányvonalat adna - csábító mosolyra 
húzta ajkait.

- Ezt már ismerjük - szólt zordul Jocó. - Körömlakk meg 
hajfesték, mi?

- Mi a rossz abban? - kérdezte Manci, akinek sejtelme sem 
volt Pauli régi-régi ötleteiről, amelyek tulajdonképpen őellene 
irányultak.

A fiúk persze harsány nevetésben törtek ki.
A lánycsapat úgy érezte, hogy helyzete kínosra fordult.
A pillanatnyi zavart Bandi arra használta fel, hogy saját kis 

ügyét lendítse előre.
- Én tehát azt javaslom - mondotta egy spanyol főnemes ele

gáns mozdulatával -, hogy vitassuk meg alkotmányosan a fel
vételi kérvényeket, azután én majd értesítem a hölgyeket elhatá
rozásunkról. Megfelel? - kérdezte a végén, s úgy hajolt meg a 
lányok felé, mintha széles karimájú, tollbokrétás kalapját ünne
pélyesen a melléhez szorítaná.

Elérte célját. Mind a négy lány úgy látta, hogy tulajdonképpen 
Csobó az egyetlen, akivel a Klub tagjai közül érdemes szóba 
állni.

- Hát akkor várjuk az értesítést - bólintott előkelően Gama 
Bori. - Mehetünk, lányok - Bandihoz fordult. - Mikor és hol?

Bandi megindult a lányokkal, s pár lépés után odasúgta 
Borinak:

- Rosszkor jöttetek. Az elnök zabos Pauli miatt... Miért nem 
szóltatok előbb nekem? No, majd megpróbálom elintézni az 
ügyet.

- Nem tudom, egyáltalán van-e értelme - szólt közbe Manci.
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- Ó, nagyon - jelentette ki Bandi. Úgy látta, Bori egyetért 
vele. - Szóval... találkozhatnánk holnap ötkor a Joliot-Curie- 
szobor mögött?

- Szívesen.
Bandi visszafordult.
Pauli kisurrant a telefonfülkéből, és a Hollósy utcában utolérte 

a lányokat.
- Széna, szalma? - kérdezte izgatottan.
- Siess a Klubba, téged várnak - mondta Lándori Margit.
A hangból Pauli kitalálta, hogy a küldöttséget kudarc érte.
- Mi az, hogy engem várnak? És ti?
- Az elnök nagyon neveletlenül nyilatkozott a női nemről - 

tört ki mérgesen Manci.
- Az rátok vonatkozik - kockáztatta meg Pauli.
A négy lány dühösen rátámadt:
- Persze, te mindig kivétel vagy! Rád nem vonatkozik semmi!? 

Csak menj oda, ha mersz!
Pauli sarkon fordult, és a fiúkhoz sietett. A fagyos fogadtatás

ból rögtön kitalálta, hogy csakugyan baj van vele is. Az elnök kö
szönés helyett éppen csak morgott egyet, aztán elfordult tőle. „Vi
gyázz, Donogán, most légy okos! ” - figyelmeztette magát a lány. 
Szerényen félreállt és várt.

- Bandi, mutasd meg Paulinak a versedet - szólt Fogarasi.
A hang valami cselre árulkodott a lánynak. Háromszor is el

olvasta Csobó tákolmányát, de igyekezett elmélyedt arcot vágni. 
Most nem volt tanácsos ujjat húzni senkivel. Óvatosan csak 
ennyit mondott:

- Nekem tetszik... de egy költő művét csak költő jogosult 
megbírálni. Küldd be a Kortársnak.

- No, ugye? - nézett körül diadalmasan Csobó Endre.
Pauli észrevette, hogy Fogarasit bántja vetélytársának sikere.

Odalépett hozzá és gyengéden megérintette a vállát.
- Te Béla, te miért nem írsz verset. Biztos azt is tudnál!
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Már Béla is mosolygott. Jocó komor maradt. Béla magyarázóan 
mondta a lánynak:

- Az elnök elégedetlen az előadásoddal. Szerinte elterelted 
a figyelmet a mai életről.

- Csakugyan! Az elnöknek most is igaza van — szólt Pauli.
Jocó dühösen odafordult:
- Ne hízelegj!
- Abban van csak igaza - folytatta ügyesen Pauli hogy 

többet kellene a jelenlegi helyzettel foglalkozni. A görögországi 
utazással kapcsolatban már gondoltam is rá...

- Elmarad - mordult rá Jocó. - A világűrbe megyünk!
- Remek ötlet - bólintott a sarokba szorított lány. - Ki találta 

ki?... De meg kell mondanom, én Don Quijotéval tulajdonkép
pen arra utaltam, hogy milyen nevetséges ma is, amikor valaki 
korszerűtlenül gondolkozik, nem veszi észre, hogy már más világ 
van...

- Jé, erre nem gondoltam - szólt Béla. - Nem vettem észre.
- De észrevette Ferkó, s az apjára értette. Ezért hagytam abba.

Tapintatból — magyarázta Pauli.  
- Szóval te üldözted el innen Ferkót? - támadt a lányra Jocó.

- Az apja egy kicsit régimódi, de azért nem kell kipellengérezni. 
Főleg pedig Ferkó nem tehet róla.

Kínos csönd támadt. Pauli ennyi kudarc után sem vesztette el 
harci kedvét, s új támadásra indult Jocó megbékítéséért.

- Fiúk, egyébként ma a mi iskolánkban Jocót emlegették 
fizikaórán - a fiúk egyszerre körülfogták a lányt. Kacsoreknek 
sem sikerült kíváncsiságát leplezni. - Kovács Lili le akarta bő- 
getni a fizikatanárt, Emma bácsit, azaz Poremba János tanár urat
- folytatta Pauli. - Kivitt neki egy rádiókapcsolási vázlatot, hogy 
legyen szíves megmagyarázni, mert apja és bátyja együtt sem 
tudnák kiokosodni belőle. Hát tudjátok, mit mondott Emma 
bácsi?

- Mit? Halljuk!
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Pauli nagyszerűen utánozta Poromba János palócos kiejtését:
- Kádvás Lili lány! Én áhház nem értek. De hallom, ván a 

fiúgimnáziumban egy Kacsorek nevű zsáni, áz csák ránéz áz ilyás- 
mirá, s már tudja, mi hol mén ki, mi hol jő bá.

A fiúk dőltek a nevetéstől.
- Éljen Jocó, a zsáni!
Jocó elfojtotta mosolyát. Valamin nagyon törte a fejét.
- Gratulálok, Pauli - szólt Bandi. - Remekül adsz elő. Nem 

bánnám, ha te szavalnád a verseimet.
- De mit szól hozzá Gama Bori? - kérdezte Béla.
- Fiúk - szólalt meg végre Jocó. - Ez az Emma bácsi, ez igen. 

Bevallja, ha nem ért valamihez. Ez jellem! Filatorisz tanár úr
sohasem ismerné el magáról, hogy 
nem ért valamihez. De én viszek 
neki egy kapcsolási táblázatot, és 
szándékosan beleteszek valami 
hibát. Meglátjátok, észre sem 
fogja venni, csak halandzsázik 
valamit, hogy ez nagyon könnyű, 
de nem ér r á . . . vagy mint tu
dom én, mit.

- Olyan nincs! - kiáltott közbe 
Béla. Ö természetesen védte a 
fizika-matematika szakos tanárt.

- No, fogadjunk - nyújtotta 
a kezét Jocó.

Béla belecsapott a tenyerébe:
- Mennyibe?
- Egy húszasba - kiáltott 

Jocó, s képzeletben már belépett 
abba a gyönyörű boltba, ahol va
donatúj műszaki kellékeket árul
nak. - Pauli, vágd el!



Ez ünnepélyes megbocsátás volt. A Lány győztesen mosolygott. 
Férfiasan nagyot vágott tenyerének élével a két kéz kapcsolódá
sának helyére; persze nem remélhette, hogy a két kamasz közül 
csak az egyik is felszisszen az ütéstől, de mégis ő szentesítette 
a fogadást. Dicsőségének tetőpontjához érkezett.

Lehet, csak azért, hogy annál mélyebbre zuhanjon le?
A bukás nyomban bekövetkezett.
- Odasüssetek, ni! - kiáltott fel Faikas Zoli, és nikotintól 

sárga ujjával a tér felső bejárata felé bökött.
A lejtős utcából akkor ért le a térre Ludady Ferkó, egy nem 

szép, de nagyon stramm lány kíséretében. Többen füttyentettek.
- Péntekhelyi Luci, ugye? - kérdezte Csobó.
- Az - felelte Pauli, s igyekezett elfogulatlannak látszani.
- Ez igen, he? - kérdezte Farkas Zoli.
Gúnyos és megvető pillantások és megjegyzések villantak a 

klubpad körül. Hát szóval ezért maradt ki közülük Ferkó?
Paulival forogni kezdett a tér. A hintázók zsivaja összeolvadt 

a távoli villamoszúgással, a háziak búgva repültek a felhők felé. 
Az volt a legrettenetesebb, hogy váratlanul érte a csapás. Miért 
sötétül el előtte minden, ha Ferkót, a gyűlölt Ferkót egy osztály- 
társnőjével látja?...

- Ez a nő csak alibi - jegyezte meg Béla sokat sejtetően.
- A zannyát - tört ki a megdöbbenés Jocóból. - Tegnap még 

Keve Manci szeretője, ma megint új nő... Micsoda fertő!
- A mi bűnünk — szólalt meg Farkas Zoltán.
Megdöbbenve nézett rá mindenki. (Eközben Ferkó és Luci el

tűnt a láthatáron. )
- Igen, igen - folytatta Zoltán. - Ferkó valamiért elmaradt 

a térről. Megkérdezte tőle valaki, hogy miért?
- Nem futunk senki után — jelentette ki erélyesen az elnök.
- Főleg az után nem, aki se szó, se beszéd, eltűnik - tette 

hozzá Bandi.
- Mi nem vagyunk neki elég jók - erősködött Fogarasi.
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- Honnét veszed ezt? - kiáltott rá Zoli.
- Bizonyítékaim vannak!  
- Ha nem vagyunk jók neki, akkor miért akarta örökké fel

lendíteni a Klubot? Mehetett volna más társaságba is, én tu
dom... Ez nem olyan egyszerű - magyarázta Farkas Zoltán. - 
És ha vád van ellene, meg kell neki mondani.

- Még nincs itt az ideje - tért ki Béla. - El fogtok ámulni!
Feszült csend támadt. A négy vitázót már tucatnyi klubtag vette

körül. Mindenki törte a fejét, hogy itt csakugyan valami hiba 
történt. De hát mi volt a baj? Ez a Farkas Zoli már egyszer meg
jósolta, hogy baj lesz a Klubbal!

- Szép kollektíva vagyunk - folytatta Zoltán, egyre keserűb
ben. - Senkinek nem jut eszébe, hogy ezt az ügyet végre tisztázni 
kellene. Vádolunk valakit, de senki sem szól neki.

- Én szóltam - jelentkezett Pauli. Sápadt volt, és egész testé
ben reszketett. - Én mondtam neki, hogy ha lenéz bennünket, 
akkor ne járjon közénk. És azóta nem is jár!

- Megőrültél?! - ordított fel Jocó. - Mi jogod volt hozzá?
- És miért nézne le minket Ferkó? - csodálkozott haragosan 

Zoltán.
- Mert... mert... - Pauli nem fejezte be. Sírva fakadt, két 

kezét arca elé kapta és elrohant.
Fél perccel később eltűnt a Németvölgyi út irányában.
A fiúk megdöbbenten néztek utána.

K E N Y É R T Ö R É S . . .

Ferkó és Luci találkozásának nem volt semmi jelentősége.
Péntekhelyi Luci nem volt szép lány, de kedves lány volt, 

mulatságos és okos. Kölyökkora óta rengeteget olvasott, még
hozzá igen módszeresen. Apjának öccse ugyanis író volt, s ő látta 
el serdülő unokahúgát hasznos irodalmi tanácsokkal.
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Véletlenül találkozott Ferkóval, aki éppen a kölcsönkönyvtár- 
ból jött, hóna alatt a Don Quijotéval, amelyet végre, előjegyzés 
és hosszú várakozás után, megkapott. Újra el akarta olvasni. Luci 
nemrég „tanulmányozta” ezt a művet, és igen érdekes véleményt 
fejtett ki mai jelentőségéről. Szerinte ez a könyv nemrégiben még 
nagyon „húsba vágott” minálunk, mert itt is igen sok híve volt 
a feudalizmusnak. De lassan rájöttek az emberek, hogy becsületes 
munkával be lehet illeszkedni az új társadalomba.

- Aki ért valamihez - magyarázta Luci, úgy, ahogyan apjától 
hallotta -, az már mind jól él. Csak azok nyomorognak és jaj- 
veszékelnek még ma is, akik nem értenek semmihez, s ezért alan
tas állásban rekedtek.

Ez a mondat tüskét döfött Ferkó bőre alá. Vajon az ő apja 
nem azért „áll ellen” még mindegyre, mert nem ért semmiféle 
hasznos munkához?

És még egy sajgó sebet ütött Ferkón ez a beszélgetés. Luci 
ugyanis eldicsekedett azzal, hogy ők ketten bátyjával háromszáz 
forintot kapnak havonta könyvvásárlásra. Így persze könnyű... 
Hogy így is lehet élni, ez annyira lesújtotta a fiút, hogy amikor 
átvonultak a téren, nem is pillantott a Klub felé.

Nem is sejtette Ferkó, hogy lényegtelen kis sétája a Péntek
helyi lánnyal milyen nagy, tisztító vihart kavart fel a tér környé
kén. Elsősorban, hogy Pauliban féltékenység és lelkiismeret-furda- 
lás jelentkezett. Az utóbbi azért, mert hiszen ő üldözte el a Klub
ból Ferkót, talán alaptalanul, de mindenesetre felelőtlenül. Hiába 
győzte le Manciékat s ugyanakkor Jocó haragját, a fiúk sohasem 
fogják megbocsátani neki ezt a tettét. Úgy el volt keseredve Pauli, 
hogy még anyjának sem szólt bánatáról. És napokig nem ment a 
Klub tájékára.

Pedig Farkas Zoltán ugyancsak szerette volna megtudni tőle, 
hogy hát miképpen folyt le az a bizonyos beszélgetés. Zoli bará
tunk ugyanis fejébe vette, hogy ő tiszta helyzetet teremt Ferkó 
körül, és kivezeti a Klubot a válságos helyzetből.

211



Jocóval azonban egyelőre nem sokra ment. Az elnök mindegyre 
azt hajtogatta, hogy nem kellett volna Paulit bevenni a Klubba. 
Beteljesült Zoli jóslata, hogy egyetlen nő feldúlhatja a Klub béké
jét. Tessék! Mi szükségük nőkre, akik felelőtlenül fecsegnek, az
tán - a következményeket látva - sírva elrohannak, és azt hiszik, 
hogy ezzel mindent rendbehoztak?

Fogarasi makacsul azt ismételgette, hogy egyelőre nem szólhat 
semmit, de hamarosan mindent ki fog tálalni. Ludady Ferkó rej
télyes kapcsolatban áll egy titokzatos, züllött alakkal, akinek ő 
már a nyomában van! Állandóan figyelés alatt tartja. Le fogja 
leplezni őket.

Csobó Bandit e pillanatban csak Gama Bori érdekelte. S gyúrni 
kezdte Farkast, hogy támogassa a „Spanyol Vénusz” felvételét a 
Klubba.

Zoltán minden klubtaggal beszélt, és megállapította, hogy Fer
kót mindenki szívesen látná. Ezek után - az iskolából távozó
ban - karon fogta Ludadyt, és egyenesen megkérdezte:

- Ferkó, miért maradtál el közülünk?
A fiú a rég várt kérdésre pillanatnyi gondolkodás nélkül kö

zölte a rég megfogalmazott választ:
- Mert úgy érzem, nem láttok szívesen.
- Miből érzed?
- Valaki meg is mondta, hogy okosabb, ha elmaradok.
- Az a valaki tévedett Megbánta, és.. sírásával elismerte, 

hogy tévedett.
- Sírt? - pezsdült fel Ferkó izgatottan. - Miért?
- Azt hiszem azért, mert... az a valaki... szerelmes beléd.
Ferkó a meglepetéstől, az örömtől megbénult. Megállt. Kap

kodó lélegzettel kérdezte:
- A... azt hiszed?
- Tudom - bólintott Zoltán komoly arccal.
- De hát... akkor... miért kergetett el?
Zoltán széttárta két karját:
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- Barátom, ez is a szerelemhez tartozik. Titokzatos, végletes 
dolog...

Ferkó nagy nehezen mozgásra kényszerítette lábait.
- De hát mivel kergetett el? - kérdezte Zoltán.
- Hogy én lenézlek benneteket, s ez fáj nektek...
- No és te?
- Én? Énnekem több ez a Klub, mint bárki másnak.
- De ha tudod, hogy nem igaz...
- De Pauli azt mondta, hogy az én elmaradozásaim... úgyis 

tudja mindenki... Nem voltam a Nemzetiben... se Viseg- 
rádon...

- Pedig megígérted!
- De nem mehettem. Nem mehettem.... Mit tegyek? Nem 

mondhatom meg az okát.
Most Zoltán állott meg:
- Nekem sem?
- Neked? - Ferkó fürkészve nézett Zoltán arcába. Milyen jó 

lenne valakinek elmondani az igazságot. Paulinak... Neki kellene 
elmondani! Csak neki! Biztosan könnyebb lenne a lelke, ha vele 
megoszthatná a gondját. Csakhogy Pauli elkergette. De Zoltánra 
rábízhatja-e a titkát? Óvatosan belekezdett: - A szüleim... főleg 
apám... nem szeretik, ha a térre járok.

- Azért még járhatsz! - Zoltán könnyedén megrántotta a vál
lát, olyan fölényes arccal, hogy Ferkó már megbánta, miért is 
árulta el neki a baját. Zoltán nem értheti meg, hogy ez az ügy 
nem olyan egyszerű. - Nem vagy pólyás!

- Nem!
- Én azt hiszem - folytatta Zoltán rövid szünet után -, hogy 

magad is látod... egy ilyen szülői tilalom mögött több is van.
- Több. Ez az.
- Ezt azonban csak te tudod elintézni - mondotta Zoltán. - 

Önmagaddal. Vagy a szüleiddel. Nem vagy pólyás! És ha rám 
hallgatsz, a tilalomról nem beszélsz senkinek. Hiszen ez nevet-
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séges. Máshol is kinevetnek... Örökre nevetségessé teszed ma
gad! - hallgatott egy darab ideig, azután kezet nyújtott. - Hát 
csak bátran!

Ezzel otthagyta Ferkót. Úgy érezte: ennyi éppen elég volt, 
megadta Ferkónak az irányt s az elindító lökést. Több már hiba 
lett volna. S elhatározta még, hogy lelkükre beszél a fiúknak: 
legyenek kedvesek Ferkóhoz, ha újra megjelenik a Klubban. Ne 
faggassák. Ez lesz a legjobb taktika.

Ferkó pedig mihelyt szem elől vesztette Zoltánt, erejétől el-  
hagyottan leroskadt az első kerítés alacsony kőfalára. Ez a néhány 
perces beszélgetés lelke mélyéig feldúlta; csak lassan szedte össze 
magát annyira, hogy gondolkozni kezdhetett. Pauli szereti őt! 
Lehetséges ez? Sohasem gondolt vele kapcsolatban szerelemre, 
csak a becsülését szerette volna elnyerni. Az volt a vágya, hogy 
minden ember közül Pauli tartsa őt a legkülönb embernek. De ezt 
nem tudta elérni... Mit jelent a szerelem ahhoz képest, hogy 
Pauli gyűlöli őt vagy megveti?... Mert hiszen azért kergette el, 
és azért sírt, amiért ilyen silány emberbe szeretett bele, most már 
tudja.. Pauli az ő áldozata. Titokzatos végletek — mondotta Zol
tán. Ezek a titokzatos végletek... A szerelem az oka, hogy Pauli 
rájött a titkára, mert többet akart tudni róla, mint más. Így ő 
vette észre elsőnek, hogy a híres Ludady Ferkó gyáva, megalkuvó 
és tehetetlen... Most aztán szereti és kineveti egyszerre! Titok
zatos végletek. De hamarosan a többiek is meg fognak tudni 
mindent. „Örökre nevetségessé teszed magad” - figyelmeztette 
Zoltán.

Ferkót olyan rosszullét környékezte, amelyhez hasonlót nem 
érzett még soha. Gyomrát vasbilincs szorította össze. Ügy elgyen
gült, hogy megfogta a vasrács egy rúdját, nehogy leforduljon a 
keskeny kőlapról. Aztán továbbvánszorgott, és igyekezett úrrá 
lenni fájdalmán, mert minden kínnál erősebb volt a félelme attól, 
hogy valaki észreveszi rosszullétét, és részvéttel megkérdezi, 
nincs-e szüksége segítségre.
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Nagy szüksége volt segítségre, de nem volt kihez fordulnia. 
Igaza van Zoltánnak, örökre nevetségessé teszi magát... Nem is 
tehet mást, nyomtalanul el kell tűnnie valahová!

De hová? Kávét fogja megkérni, helyezze el őt valami vidéki 
kollégiumban, akár javítóintézetben, csak olyan helyre kerüljön, 
ahol senki sem ismeri. És azt intézze el Berci bácsi, hogy itt 
Budapestén Senki, de senki ne tudhassa meg, hová tűnt el! Majd 
csak akkor jelentkezik ismét, amikor már mindenben azt teheti, 
amit akar.

Csakhogy ez persze - megfutamodás! Ha azt akarja, hogy 
Pauli becsülje is őt, hogy Pauli megszabaduljon kínjaitól, s gyűlö
let, önmegvetés nélkül tudjon szeretni, akkor cselekednie kell! 
Elvégre nem pólyás! - Zoltán kétszer is figyelmeztette. Haza
megy és megmondja: vagy szabadságot kap, mint a többi fiú, 
vagy elmegy hazulról. De mi az a szabadság? Az ő szabadsága? 
És hová megy? Nem lenne jobb előbb mégis Keve Berci bácsival 
értekezni?

És akkor - Ferkó mintegy a sors kezét látta benne - Keve 
Manci jött szembe vele.

- Régóta nem láttalak - állt meg mosolyogva.
- Ma készültem hozzátok. De szeretnék Berci bátyámmal is 

találkozni.
- Ö csak későn jön haza. Vacsorára.
- Fel mehetnék este?
- Hogyne. Téged mindig szívesen látunk.
Ferkó megkönnyebbülten lélegzett fel. Haladékot kapott a 

sorstól.
De tévedett. Apja otthon ezzel támadt rá:

 - Ki az a barna lány a téren, akiért úgy odavagy?
„Nem vagyok oda”... „Ö szeret engem”... „Szeret és meg

vet” - ezek a válaszok villantak át agyán. S végül így felelt:
- Donogán Paula - olyan volt ez, mintha most bevallotta 

volna, hogy ő is szereti.
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- A boltosnak a lánya?
- Igen - tehát Tárai mégis elmondta, más nem árulkodhatott! 

Miért is alázkodott meg a nyomorult előtt?!
- A térről ismered?
- Igen.
- Szóval odajársz most is?
- Igen - mondta Ferkó nagy elhatározással. Ez nem hazugság 

volt, hanem kiállás. Soha többé nem alázkodik meg!
- Megtiltottam!
Ferkó hallgatott.
- Felelj!
Ferkó hallgatott.
- No, majd beszélek én! Ezt a Donogán boltost negyvennégy

ben én mentettem meg attól, hogy kidobják a frontra. Hálából 
tudod mit tett? Kigúnyolt, amikor első ízben találkoztunk a 
háború után. Bolsevik erkölcs. Pont ennek a lánya kell neked? 
A mi társaságunk nem jó neked? Másodszor: ott van a téri ban
dában egy pápaszemes taknyos, aki nem átall nyomozni az én 
barátom után. Titkon követi, kikérdezi róla a házmestert, elmegy 
a munkahelyére, elkéri a levélhordótól a postáját...

Ferkó megdöbbent. Hiszen megállapodtak Fogarasival, hogy 
együtt fognak nyomozni. Béla sem bízik már benne?

- Nem folytatom a sorolást. Lehet, hogy csak játszod itt a 
tájékozatlant... Vagy konokságból hallgatsz? Felelj végre!

- Nincs mit felelnem - suttogta a fiú.
- Ünnepélyesen ígérd meg... - harsogta Ludady.
- Nem ígérem meg - szólt Ferkó elhaló hangon. - Nem ígérek 

meg semmit. Minek, hiszen úgyis elmegyek. Minek vitázni?
Az apa azt hitte, nem jól hall. Elnémultan hallgatta fiát. Az 

meg a csendtől felbátorodott:
- Nem tudok meglenni az osztálytársaim nélkül! A jövőm...
- A jövődet én biztosítom - harsant fel az apa, újból meg

találva a hangját. - Már érik a jövőnk.
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A fiú valamivel hangosabban felelt:
- Édesapám! Ha az a bizonyos fordulat valaha eljönne, akkor 

megint csak nem maga lesz fölül, hanem az ilyen Tárai-Tietz- 
kék...

- Mi kifogásod egy ilyen úriember ellen?
- Az, hogy csal, lop, rabol, hazudik. Sőt, legújabban adott 

szava ellenére árulkodik.
- Nem árulkodott! - kiáltotta Ludady, de megtorpant.
- Mással nem beszéltem én a lányról... Szavát adta, hogy 

hallgatni fog. Úri becsület, férfi szolidaritás... - tette hozzá 
Ferkó gúnyosan. Lehajtotta fejét. Egy könnycsepp rezgett a szeme 
sarkában, szeretett volna észrevétlenül megszabadulni tőle.

Az ajtó nagyot durrant. S aztán becsapódott az előszoba ajtaja 
is. Ludady dühében elrohant hazulról. Tibor elhallgatta előtte, 
hogy hallgatást ígért a gyereknek. Micsoda lehetetlen helyzetbe 
sodorta egy ilyen inkorrektség!

Ferkó kiment a konyhába. Megölelte, megcsókolta anyját.
- Mi volt ez a kiabálás megint? - kérdezte az anya:
- Édesanyám, én elmegyek hazulról.. - felelte Ferkó válasz

ként.
- Hová?
- Elmegyek valahová, mindegy, csak itt nem maradok.
- Megőrültél? Miért nem jó itt neked?
- Ti mondjátok, hogy itt minden rossz...
- De amíg mi itt vagyunk...
- Apa igazságtalan, nem vesz emberszámba!
- Így beszélni apád véleményéről! Bölcs ember ő, te meg éret

len és tapasztalatlan vagy. Te tudnád jobban?
- Édesanyám, a kopernikuszi világrendet, amelyet bíborosok 

és más nagy elmék nem fogadtak el, Galilei megértette egy kilenc
éves fiúval, Andrea Sartival.

- Mit akarsz ezzel? - kérdezte Ludadyné. Pánikban volt. Nem 
értette a dolgot, de anyai szíve nagy bajt érzett.
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- Hogy nem az életkortól függ a felismerés. Maguk is úgy 
vannak, mint azok a bíborosok. Nem néznek bele a távcsőbe, 
nehogy meglássák az igazságot. Mert Arisztotelésznek akarnak 
hinni...

- Az nagyon nagy bölcs volt.
- Mégis tévedett.
- És te nem tévedhetsz?
- Én tévedhetek, de annyi millió ember nem tévedhet! Mert 

erről van szó közöttünk, nemcsak arról, hogy szabad-e a térre 
járnom, a barátaim közé. De én velük együtt akarok lenni... 
És nem akarom, hogy kinevessenek...

- Szóval kinevetnek? - kérdezte méltatlankodva Ludadyné. - 
Miért?

- Kinevetnek, mert... - a fiú lehajtotta fejét - ők nem értik
apa világát...   

- Látod, ez az, hogy ők kinevetnek, mert nem értenek meg. 
Mert sohasem tartozhatsz közéjük! Mert okosabb és finomabb 
vagy náluknál! Igen! Ezért hiába mész oda, nem is fogadnak be! 
Vagy legfeljebb csak akkor, ha aláveted magadat nekik. Akkor 
meg kinevetnek! Kinevetnek! - reszketett a kitörni készülő sí
rástól.

- Nem, nem! - a fiú befogta a fülét. De hallotta a téri fiúk 
nevetését. - Velük akarok...

- Ha azonban a hozzád való emberek közt maradsz - harcolt 
tovább az anya -, akkor senki sem fog kinevetni...

- Én elmegyek... - suttogta a fiú végső erejével, elgyen- 
gülten.

- Ne menj, fiacskám! Mi lesz velem? - Ludadyné hangja el
csuklott. - Édes kicsi fiam! Nem teheted ezt velem! - magához 
ölelte a fiút. - Nézd, éppen most... Vasárnap társaságot hívtunk 
neked. . .  Nem dönthetsz szégyenbe! Vasárnapig maradj. Aztán 
majd beszélünk újra...

Az előszobaajtóban kulcs csörrent.
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- Pszt, megjött apád! Neki nem szólunk... Én igazságot 
teszek. Rám hallgass! Csak vasárnapig...

A fiú odaszorította arcát anyja arcához.
Ludady belépett a konyhába. Köszönés helyett rájuk dörrent:
- No, nézd, mint a macskák! Szégyelld magad, egy ilyen zül

lött kamaszt ajnározni!
Ferkó felemelkedett. „Nem, nincs megalkuvás, csak halasztás” 

- ezt hajtogatta magában kétségbeesetten.
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H A T O D I K  F E J E Z E T

J O C Ó N A K  K I N Y Í L I K  A  S Z E M E

Nem maradhatott kétséges senki előtt sem, hogy Kacsorek Jocó 
a minap - szorongásait leküzdve - hiába állta a sarat hősiesen 
a Sysitéren. Elkésett már; nem tudott rendet teremteni a köl
tői vitában, nem sikerült gátat emelnie Pauli percről percre 
növekvő népszerűségének. Pauli csinos volt és ügyes. Okosan bánt 
a fiúkkal, Bandi és Béla udvarlása a többieket is kedveskedésre 
bátorította. Pauli ösztönös ravaszkodása mindenkinek hagyott 
reményt. A Klub férfinépét boldoggá tette, hogy milyen kedves, 
mulatságos lánnyal beszélgethetnek. Csak Pauli érezte magát 
egyre boldogtalanabbnak, hogy mindenkit sikerült meghódítania, 
csak az egyetlen Ludady Ferkót nem. És nem bírta meggyőzni 
önmagát, hogy ugyan mit számít ez az egy kudarc annyi siker 
mellett.

Jocónknak általában rossz napjai voltak; hamarosan újabb, de 
sokkal fájdalmasabb és következményeiben még terhesebb bal
sikert kellett elkönyvelnie. Úgy, ahogy kitervelte, szerzett egy
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bonyolult rádiókapcsolási táblázatot, lemásolta, és eközben egy 
helyen „elvétette” a beiktatott erősítő bekötését. S aztán másnap 
kivitte Filatorisznak, hogy nagyon szépen kéri, segítsen neki...

- No, ugyancsak kemény dió lehet ez, ha te hozzám fordulsz - 
mondta a tanár látható érdeklődéssel, és átvette a papírlapot.

Ez a megjegyzés, de különösen a barátságos hang gyanúsnak 
tűnt Jocó előtt, persze csak utólag, amikor már bekövetkezett a 
baj. Egyelőre örömmel fogadta a ,,lépre ment” tanár közlését.

- Belátod, ugye, itt, fizikaórán nem foglalkozhatunk ezzel... 
majd a tanáriban megnézem.

S amikor egy óra múlva bejött számtanra, mosolyogva tette le 
a katedra sarkára Jocó vázlatát:

- Itt van ni! Kötési hiba volt benne... Csodálom, hogy te 
nem vetted észre.

Semmi halandzsa, semmi mellébeszélés, nagyképűsködés, semmi 
letorkolás. Sőt, nyilvánvaló jóindulat. Ott állt Jocó, szomorúan 
bámulta a papírlapot, amelyen Filatorisz piros tintával húzta meg 
annak a bizonyos erősítőnek a megfelelő kapcsolását.

- Egy húszas jogerős - hallatszott hátulról Fogarasi hangja.
- Húszért megcsinálod ezt a bonyolult rádiót? — csodálkozott 

a tanár. - Nagyon olcsón dolgozol. No - kedélyesen felnevetett -, 
ha olcsójános vagy, akkor nem kérek tőled jutalékot.

A Klub beavatott tagjai a padot ütögetve röhögtek. Filatorisz 
félreértette Bagoly megjegyzését, ami - tudjuk - szerencse is.

- Viheted Paulit cukrászdába Jocó pénzén - súgta oda Farkas 
Zoli Fogarasi Bélának úgy, hogy Csobó is meghallja. (Úgy illik, 
hogy a győztes fizessen valamit a fogadás szentesítőjének, Pauli
nak. ) Jocó mindent elképzelt, csak - rossz tanulóra jellemzően 
azt nem, hogy Filatorisz lelkes rádióamatőr, s azonfelül a véletlen 
is segített neki a hiba gyors megtalálásában.

No de ha csak a bosszúságról volna szó! De a vesztett foga
dás!... Ahelyett, hogy végre megvehetne az új drótvágót, és ki
egészíthetné szegényes huzalkészletét, húsz forint adósság...
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Jocó száz, de legalább ötven forintra számított sógorától a 
bölcsőmotorért. De nővére a második éjszaka után végképp 
visszaadta a készüléket, és nagy könyörgésre csupán tíz forint 
„költségmegtérítést” fizetett. De megígérte, hogy elsején még ad 
tízet. Jocó látta ebből, hogy nekik sincs pénzük. Hagyta az ügyet. 
De most még tíz forint kell, hogy legalább becsületbeli adósságát 
megfizethesse. Honnan vegye? Egész latin órán ezen törte a fejét. 
S egyszerre csak - égi sugallatként — meghallotta, apja hangját: 
„Ha valami kel l . . .  pénz vagy más . . .  csak szólj! ” S mint jól 
kapcsolódó fogaskerék, rögtön forogni kezdett a gondolat folyta
tása is. Elviszi Paulit cukrászdába, és a fattertől annyi pénzt 
kunyerál rá, hogy neki egy tízese maradjon. Egyszer megteheti! 
Igaz, Ferkó is csak egyszer akart elmenni Keve Manciékhoz, s 
lám, mi lett belőle. De hát ő nem olyan puhány, mint Ludady; 
Kacsorek József meg tud állni a lejtőn is! De vajon mennyi kell 
egy cukrászdai kiránduláshoz? A söntésbeli árakat inkább tudta, 
nem mintha szerette volna az italt, hanem csak azért ment be 
olykor a talponállóba, mert élvezte, hogy sohasem kérdezték meg 
tőle, van-e már tizennyolc éves. Pedig alig múlt tizenhat!

A cukrászdai ügyben Csobó Bandit szemelte ki szakértőnek. 
Hiszen ő annyit járkál nőkkel.

- Hm... hát az attól függ - felelte Bandi a tízpercben Jocó 
kérdésére. - Két Mátra-csúcs, két krémes...

- Nekem egy sütemény is elég - vágott közbe Jocó. Pedig 
szerette a Mátra-csúcsot, de nem jobban, mint a selymesen fénylő, 
zöld huzaltekercseket.

- Két forint borravaló... Egy tízes szűken elég - fejezte be 
a költő. „Szóval húsz forintot kérek” - határozta el Jocó. - 
Persze, attól is függ - folytatta Bandi -, hogy miféle az a hölgy 
Mert vannak szerény lányok, akiket az udvarló személye érdekel, 
nem a kaja. Nekem általában ilyen nőim vannak - füllentette. - 
De akadnak amolyanok, akik... - legyintett. - Te kivel mégy? 
Titok? - kérdezte.
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Az elnök habozott, majd - becsületszóra titoktartást kérve - 
őszintén elmondta: Paulival menne, de pusztán csak azért, mert 
nem tud másképpen pénzt szerezni. S erre a célra apja szívesen 
adna.

A költő az elején még féltékenyen ráncolta homlokát, de Jocó 
igaz zavarát látva, hamar megnyugodott, és mosolyogni kezdett.

- Jocó - mondta a végén -, ne haragudj, de te vagy a leg
nagyobb hólyag a világon. Hát ha csakugyan nem érdekel téged 
Pauli mint nő, akkor...

- Nem, nem! Úgy éljek!
■  —... akkor . . .  - folytatta megkönnyebbülten Bandi - akkor 

ne menj vele cukrászdába, hanem tartsd meg az egész pénzt ma
gadnak... Kolumbus tojása!

Jocó arca elborult:
- De a fatter érdeklődni fog... ismerem... hogy mi volt, 

miként vol t . . .  miről beszéltünk...
- No, hallod, mesélsz neki valamit.
- De én még sose voltam kettesben nővel . . .
- Kioktatlak én!
Ezzel rögtön előadott egy cukrászdai „eset”-et, amelyet a rádió

ban hallott kis kabaréjelenetből dolgozott át saját használatára.
Miután Jocó magára maradt, eleinte csak azon gondolkozott, 

hogy húszat vagy harmincat kérjen-e apjától az eleve elmaradó 
légyott költségeire. Nagy előnye a Bandi javasolta tervnek, hogy 
nem kell meghívnia Paulit; márpedig a meghívás szertartásától 
még jobban ózkodott, mint magától a cukrászdai kettőstől, holott 
az ugyancsak súlyos veszedelmeket rejtett magában. Hiszen hal
lott ő már „visszaeső bűnösök”-ről, akik gyengének bizonyultak 
az ellenállhatatlan nő ármányával szemben...

Meg aztán Jocó nem szeretett hazudni; egyszeri füllentést a 
kis műhely felvirágoztatása érdekében még vállalt volna, de las
san kibontakozott képzeletében, hogy micsoda végtelen hazugság
áradattá dagadhat  ez az ügy! Hiszen ha egyszer elmeséli, hogy

223



mi volt a találkán, a fatter máskor is érdeklődni fog :  „No, hol 
tartasz a lánnyal, f iú?  ”  - s akkor újra meg újra ki kell találni 
valamit. Igaz, hogy ilyenkor újra meg újra pénzt is lehetne 
kapni . . .  Nem, Jocó elvetette a pénzszerzésnek ezt a nemtelen 
módját. Nem kell a pénz azon az áron, hogy sohase merjen többé 
apjának szemébe nézni!

De mi lesz akkor Fogarasi húsz forintjával? Az is becsület 
dolgai Jocónk szívét a tehetetlenség szomorúsága gyötörte. Rohan
jon most Bandi után, és kérjen tőle újabb tanácsot? Félt Bandi 
ötleteitől. Hej, Ferkó! Az volt az igazi, őszinte jó barát! Ö min
dig, mindenben segített, Ferkó most is megmondaná, hogy mit 
tegyen, de úgy, hogy a kecske is jóllakjék, meg a káposzta (azaz 
a becsület) is megmaradjon. Miért is nyugodott bele abba, hogy 
Ferkó csak ilyen egyszerűen elmaradjon a térről? Miért is fogadta 
el lemondását? Nagy hiba volt. De különben rég elhatározta már, 
hogy jóvá teszi. Mindenekelőtt beszélni kell Ferkóval, s a legjobb, 
ha most elmegy érte, a lakásukra. Milyen rég volt náluk; persze, 
amióta létrejött a Klub, ott találkoztak.

Jocó nem sokat latolgatott, elindult. Amikor odaért a házhoz, 
ahol apja azelőtt házmester volt, ahol az utca felé lejtő nagy, 
fás kertben olyan nagyszerű játékokat találtak ki, egyszerre valami 
derűs boldogság fogta el; mintha máris újból az övé lenne, teljes
ségében és csorbítatlanul, Ferkó barátsága.

Csengetésére Ludady nyitott ajtót.
- ... Csókolom - mondta Jocó felderült arccal, vidáman, ön

kéntelenül a régi, kisfiús, éneklő hangon. Csak amikor kimondta, 
ébredt tudatára, hogy amióta gimnazista, már nem köszön férfiak
nak kezétcsókolommal. Hiszen az sértő, magyarázta az anyja. 
- Meg tetszik ismerni? Kacsorek József vagyok, a Jocó...

- Jocó? Ni, hogy megnőttél! Hiszen magasabb vagy már ná
lam - örvendezett Ludady, és szélesre tárta az ajtót. - Kerülj 
beljebb. Meg sem ismertelek volna. Ilyen kicsi voltál, amikor 
utoljára láttalak.
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Kedves emlékek hosszú sora kelt életre idősb Ludady Ferenc- 
ben. Akkor még megvolt a nyugdíja, a törökbálinti gyümölcsös is 
hozott valamicskét, szőlejüket jól eladták, és a hordókért szép 
árat kapott, dollárban meg tört aranyban. Nem volt semmi dolga, 
órák hosszat ült a kertben, gondolkozott a politikai helyzetről, 
és nézte a gyerekek játékát, élvezte Ferkó ötleteit, gyönyörködött 
a kis házmesterkölyök kézügyességében. Évente egyszer, Ferenc- 
napra meg is hívták a fiút.

Jocó mamája a gyerekuzsonna idején a konyhában segített a 
félnőtt vendégeknek készülő vacsora körül. Jocó nem nagyon 
tudott bánni késsel, villával, mindig összemaszatolta ünneplő 
ruháját, anyja nagy szégyenkezéssel és ezer mentegetőzés közben 
vitte haza magával, ők meg jóságosan mosolyogtak.

Jocó kétszer is megtörölte vadonatúj, még csikorgó, krómsárga 
papucscipője talpát az elnyűtt, szétborzolódott, öreg lábtörlőben, 
aztán belépett. S hogy jóvátegye kézcsókoló helytelenségét, módo
sította előbbi köszöntését, férfiasan, úgy, ahogy apjától tanulta:

- Jó napot kívánok, Ludady bácsi. Erőt, egészséget!
Ha a belépő ifjú kézigránátot vág a padlóhoz, talán annak 

a robbanása sem rázta volna meg jobban Ludadyt, mint Jocónak 
ez a köszöntője. A tisztelettudó, patriarkális szellemű „kezét- 
csókolom” helyett ez az egyenrangúságot vélelmező „erő-egész
ség”. S a gyerek mozgásának határozottsága, hanghordozásának 
minden alázatosságtól mentes biztossága... Ó, Ludadynak nagy
szerű füle volt az ilyesmihez! Ebből a köszönésből csalhatatlan 
biztonsággal megállapította, hogy az ifjú József nem azonos a kis 
Jocókával. S miután egy röpke, hessentő kézmozdulattal kisöpörte 
agyából az előbbi, ellágyító emlékeket, száraz hangon közölte:

- Ferkó nincs itthon.
Jocó fancsalian elhúzta száját, megvakarta nyakát, aztán így 

kesergett:
- A nemjóját! Pedig nagyon kéne vele beszélnem. Nem tetszik 

tudni, merre kódorog?
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Az illetlen nyakvakarás, a káromkodás-ízű „nemjóját”, a pórias 
„kéne” és a bántó „kódorog” még jobban felbosszantotta Luda- 
dyt. Az ajtó felé mozdult, hogy távozásra serkentse a jövevényt. 
Jocó azonban félreértette szándékát, gyorsan becsukta az ajtót.

- Pardon, hogy nyitva feledtem - mondta. - Hazajön nemso
kára Ferkó?

Az esetlen mozdulat s a mély a-val mondott pardon, megen
gesztelte a miniszteriális urat. Az az „erő-egészség” biztosan az 
iskolában ragadt rá - gondolta, s úgy határozott, hogy nem hir- 
telenkedi el véleményét, hanem barátságosan elbeszélget egy ki
csit a fiúval, hadd lássa, mire viszi szellemileg egy ilyen csemete 
a mai világban.

- No, mondd csak, Jocó - tért egyenesen a tárgyra -, hogy 
megy a tanulás?

- Rosszul, Ludady bácsi kérem, rosszul - szontyolodott eb az 
ifjú Kacsorek. - Ajaj, rosszul, és szerencsém sincsen.

- Nehéz neked a gimnázium? - kérdezte Ludady csendes kár
örömmel.

- Nehéz. Különösen a latin. Az ilyen nyelvtanok általában...
- Hej, a latin! - vágott közbe elégülten Ludady. - Régen még 

nehezebb volt, az én időmben. Nyolc évig mindennap volt latin 
óra. Többet követeltek, de én még ma is tudok latinul... - elmo
solyodott.

- Utálom a latint - szólt Jocó és összerázkódott. - A gyakor
lati tárgyakat jobban szeretem, a fizikát meg a kémiát, de 
azokkal meg nincs szerencsém. Tetszik tudni, én azt hiszem, rosz- 
szul van megcsinálva a... rendszer.

- A rendszer? - bólintott meglepetten és elégedetten Ludady. 
- Rossz a rendszer... meg a tanmenet! S a fizikát, azt szere
ted? - fordult leereszkedően a fiú felé.

- Azt nagyon - felelte Jocó. - Különösen a kísérleteket. Job
ban elvégezném, mint Filatorisz tanár úr, ha hagyná... Villany- 
nyal akármit össze tudok hozni. Nemcsak házi javításokat, ha-
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nem motort is csináltam már, rádiót és televíziót is javítottam, 
egészen jól értem, az elektronikát.

A fiú lelkesülten beszélt, s Ludady elégülten hallgatta. Igen, 
az ipar, az való ezeknek; abban otthon vannak. Kár a szellem
tudományokat erőszakolni rájuk. De vajon mi lehet az az elektro
nika? Úgy hangzik, mint valami nyelvbotlás.

- Látom, fiam, remek villanyszerelő lesz belőled - bólogatott 
méltóságosan.

- Erőműben szeretnék dolgozni... magasfeszültséggel... az 
az igazi! De a legigazibb az atomerőmű! Nagyon csodálatos Va
lami, tetszik tudni, az atomfizika. Egy csomó könyvet olvastam 
már róla. Az atom az alapja, kérem, mindennék.

- Ilyen modern dolgokkal is foglalkozol? - kérdezte megle
petten Ludady, aki az atomról csak annyit tudott, amennyi a bom
bával áll összefüggésben.

- Persze, Ludady bácsi - beszélt Jocó egyre élénkebben. - 
A maghasadás, az, kérem, izgalmasabb, mint... egy detektívre- 
gény. Én ugyan nem olvasok olyat, de mondják, hogy milyen. 
Tessék csak elképzelni a világot, ahogyan csupa atomból épül fel, 
lényegéiben egyforma atomokból, csak a szerkezetük más és más. 
A protonok körül iszonyú sebességgel keringenek az elektronok, 
amelyek pályája éppen olyan, mint a nap bolygóié...

Jocóból dőlt a szó. Amióta Ferkó elkerüli, először nyílt al
kalma beszélgetni kedvenc témájáról.

Ludady eleinte csak ámult, de Jocó utolsó szavaira valamelyes 
gyanú támadt benne. Ez a fiú is, úgy látszik, az atomot vallja is
tenének! Vajon nem Jocótól tanulja Ferkó istenkáromló elveit? 
Persze, a két fiú ma is összejár, mint régen, tulajdonképpen ti
tokban.

Megindította a nyomozást:
- Mondd, szoktatok ti erről Ferkóval beszélgetni?
- Hogyne, sokszor! Ha kettesben vagyunk a Sysitéren.
- Hol, te?
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- A Sysitéri Klubban. A Hollósy téren. Ferkó nevezte el Sy- 
sitérnek. Muris, ugye? Ott jön össze a banda mindennap. Én va
gyok az elnök, Ferkó az alelnök... - habozva elhallgatott. Meg
mondja-e, hogy Ferkó lemondott, s ő most éppen azért jött, hogy 
rendbehozzon mindent.

Ludady elvörösödött mérgében. Hát persze, a hírhedt térről 
hordja haza a tiszteletlenséget, a lázadó szellemet, a tagadást, az 
atomistent... És mindennek a tetejében, azt kell hallania, hogy az 
ő fia alelnök ott, ahol a házmester fia az elnök. Példátlan, hova 
jutottunk! És a fia szó nélkül belenyugszik ebbe a lehetetlenségbe! 
Felfordult világi No, itt most azonnal rendet kell teremteni. 
Persze, ügyes taktikával; ennek a fiúnak nem kell mindent meg
tudnia.

- Jocó fiam - kezdte kenetes szigorral -, mint már közöltem 
veled, Ferkó nincs itthon. És hogy úgy mondjam, igazán sze
rencse. Jobb, ha nem találkoztok; ma sem, a jövőben sem...

Jocó hüledezett. Lehet, hogy Ferkó panaszkodott rá az öreg
jének?

- Tessék mondani: Ferkó mindent elmondott? - kérdezte le
sújtottan.

- Mit mindent?
- Hát az alelnökséget... meg Paulit. Hogy az a lány... ő... 

azaz én...
- Megállj! - Ludady tiltakozóan felemelte jobbját. Neki ez a 

kölyök ne adja elő a szennyes nőügyeit, amelyekbe, úgy látszik, 
Ferkót is szeretné belerángatni. - Jocó fiam, én úgy szerettelek, 
úgy bántam veled, mintha az én édes fiam lettél volna. Igaz? No 
lám. De neked is be kell látnod, hogy... az élet nem áll meg, 
sőt gyorsan halad. Az utak idővel elválnak... El. A ti útjaitok 
is...

- De Ludady bácsi kérem - vágott közbe türelmetlenül a fiú 
-, a mi útjaink nem váltak el. Ferkó és én most is együtt járunk 
iskolába, egy osztályba...
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- Éppen ez az, fiam. Hogy együtt jártok iskolába, az még nem 
jelent semmit. Magad is beismerted az előbb, hogy ez hiba...

- Én?
- Hiszen neked nehéz a gimnázium, meghaladja képességei

det, és szüleid természetesen nem tudnak segíteni neked, mert ők 
maguk is... izé...

- Segít Ferkó! - kiáltott fel Jocó. - Ha ugyan elmúlt héten 
nem is...

- Ne szólj közbe! - méltatlankodott I. udady. - Szóval, édes 
fiam, a ti útjaitok elválnak. Ha belátod mindezt, azért, ha nem 
látod be, annál inkább. Mert akkor szembekerültök egymással. 
Ferkónak másfelé kell néznie, mint neked, őt más érdekli, termé
szetesen más tudomány, más világnézet, más társaság... Oko
sabb, ha erre magadtól rájössz, és nem zavarod tovább az én fiam



dolgát. Farkának más céljai vannak, mint neked, az ő céljait te 
nem értheted. Neki más feladatokra kell felkészülnie, másfajta 
emberekkel kell együtt lennie. Hiszen érted...

Jocó értette már. Sokszor beszéltek neki olyan emberekről, 
akik visszasírják a múltat, vagyonukat és hatalmukat, ezt még 
értette; de sohasem tudta elképzelni, sohasem hitte el senkinek, 
hogy vannak emberek, akik eleve különbnek tartják magukat a 
többinél. S most itt áll előtte Ludady bácsi, és szégyenkezés nél
kül meri közölni vele, hogy ő meg Ferkó nem összevalók. Lehet
séges, hogy nemcsak ő vélekedik így, hanem a fia is? Azért hú
zódik ei tőlük, a téri bandától, az öregje tudtával? Azzal az 
ürüggyel, hogy „kinézik”... A banda nem elég jó neki? Sőt 
Pauli sem elég jó neki? Most már érti! Csak a főorvos meg a 
professzor lánya a megfelelő társaság! Érti... No, érezzék csak 
jól magukat egymás közt; ő fütyül rájuk, Ferkóval örökre vég
zett... Van ő olyan ember, mint akárki más. Jocó életében 
először szégyellte miagát, hogy rossz tanuló. De nem azért, mert 
meg fog bukni az iskolában, nem azért, mert szégyent hoz apja 
fejére, hanem azért, mert rossz osztályzatai lovat adnak az ilyen 
ludadybácsik alá. Úgy kihúzta magát, hogy azt hitte, menten be
veri a fejét a mennyezetbe.

- Köszönöm, a kioktatást - mondta büszkén, és keményen Lu
dady szeme közé nézett. - Ígérem, hogy többet nem megyek ifjabb 
Ludady Ferenc úr közelébe. Jó napot kívánok! - megfordult s 
kiment. Erőt, egészséget ezúttal - előre megfontoltan - nem kí
vánt az öreg csáklyásnak.

- Szemtelen taknyos - mormolta fogai között Ludady, amikor 
megfordította a kulcsot a zárban.

Vállat vont. Mit lehet ezekkel kezdeni, ha egyszer pimasznak 
nevelték őket. Majd eljön az idő, amikor meg kell tanulniok a 
mórest. Az a fő, hogy ez a szemtelen kölyök most alaposan meg
sértődött, amire pedig ő nem is számított. Így legalább biztosan 
elkerüli Ferkót, s a nemkívánatos barátság megszakad. Ö pedig
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egy szót sem szól a fiának a történtekről, hiszen az amúgy is haj
lamos az ilyenekkel való barátkozásra, s így tanulságosabb neki, 
ha nem eltiltják a rossz társaságtól, hanem azok szakítanak 
vele...

„Jól megadtam neki” - ez volt Jocó első, diadalmas gondo
lata, miután becsukódott mögötte az ajtó. És egyszerre büszkeség 
fogta el, hogy ő mégiscsak gimnáziumiba jár, noha apja csak hat 
elemit végzett, és igenis le fogja tenni az érettségit! De alig tett 
meg lefelé néhány lépcsőfokot, győzelmi mámora oszladozni kez
dett. Sokkal, de sokkal erélyesebben kellett volna beszélnie! Mert 
az ő oldalán áll az igazság, és ennek el kell söpörnie az olyan, 
tisztelettudó hallgatásra nógató emlékeket, hogy Ludady egykor 
kedves Feri bácsi volt neki.

- Szervusz, Jocó - szólt egy hang éppen akkor, amikor a fiú 
leért a lépcsőről. - Ludadyéknál jártál? 

Gizi néni volt, aki tőlük annak idején átvette a házmestersé
get. Kérdésében Jocó máris szemrehányást érzett, hogy áruló lett, 
mert ilyen Ludady-fajta embereikhez jár.

- Nem jössz be hozzánk? Sanyo itthon van ám!
- Mit csinál? - örült a hírnek Jocó.
- Fusizik. Mint mindig.
Gizi néniék fia, Kasa Sanyo három évvel volt idősebb Jocó- 

nál, de már csoportvezető a Beloiannisz Híradástechnikai Gyár
ban. Éppen egy rádión vacakolt.

- Láttál már ilyen öreg kraksznit? - kérdezte nevetve a be
lépőtől. - Jól nézd meg. Olyan, mint egy őskori állat.

Végignézték a régimódi elrendezést, a szokatlan csöveket, a 
kezdetleges hangszórót, a nehézkes mechanizmust. Sanyo fejével 
a mennyezet felé intett:

Az öreg madárijesztő hozta le, hogy Sanyókám így, Sanyó- 
kám úgy, csinálja meg valahogy, de olcsón... és legkésőbb va
sárnapig. „Meglesz, Ludady elvtárs” - mondtam neki viszonzá
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sul, amiért lesanyózott. Lestem, mi lesz. Hát majd hanyatt esett 
az „elvtárs”-tól. A méltóságos úr. De nem merte kikérni magá
nak, hátha akkor tíz forinttal többet kérek - nagyot kacagott. - 
Csuda egy öreg mókus. Valami összejövetel lesz náluk vasárnap. 
A mama is nógat, hogy csináljam meg nekik. Évek óta nem adott 
már hangot ez az öreg láda...

Összejövetel Ludadyéknál? Jocónak az izgalomtól kiszáradt a 
szájpadlása. Próbálta kisütni, mi lehet Sanyo véleménye az ösz- 
szejövetelről. Megkérdezte:

- Miféle összejövetel?
- Hát biztosan házibál. Téged nem hívtak?
„Engem éppen kidobtak” - mondta ki majdnem Jocó, de ha

marjában nem tudta eldönteni, elmondja-e esetét, mert azért szé- 
gyellte is az ügyet. Hogy minek futott utánuk... Különben is 
most sokkal fontosabb, hogy újra felbukkant az a titok, amelyről 
Fogarasi Béla beszélt.

- Nem, ilyenkor nem hívnak engem - mondta végül megve
tően.

- Ne sajnáld. Nem lesz nagy élvezet erre a recsegő masinára 
táncolni. Egy traktor szebben muzsikál.

Sanyo láthatóan nem gyanakodott semmire. Persze, vele nem 
közölték, hogy „Ferkóra más feladatok várnak”, de azt sem sejti, 
hogy Ferkó ekrazitos csomagokat liferál.

- Lehet, hogy nem is fiatalok jönnek hozzájuk - kezdte ma
gyarázni -, hanem öreg tábornokok meg effélék. Az idős Lu- 
dady nagyon gyanús nekem. Olyanokat mond, hogy az embernek 
ökölbe szorul a...

- Fecseg. Ezek a vénemberek mind ilyenek. Nem kell komo
lyan venni őket.

- Nono, mit lehessen tudni...
- Mit akarsz tudni?
- Jó lenne tudni, mit csinál.
- Beszélj végre értelmesen,
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Jocót vad izgalom fogta el. Nagyszerű ötlete támadt. De olyan 
nagyszerű, hogy most már nem érdekelte semmi más. Lehalkí
totta hangját:

- Te Sanyo, ki lehetne deríteni, hogy mit csinálnak... Mit 
szólnál hozzá: a rádióval együtt helyezz el egy lehallgató mikro
font is a lakásukban... Kihallgatjuk, miről beszélnek. Csuda, 
mi? Te már csináltál ilyen készüléket? Én még nem, de biztos 
meg tudnám csinálni... Majd én előkészítek mindent, te csak he
lyezd el és kapcsold be a mikrofont.

- Butaság. Nem csináltatnák meg a rádiót, ha nem táncolni 
akarnának.

- De nem hívtak fiatalokat! - Jocó nem engedett; Ludady 
elleni haragja szikrákat vert fantáziájából. - És legfeljebb ki
derül, hogy tévedtünk... De a lehallgatót megcsináljuk. Nem 
utolsó feladat. Mi?

- Nem, nem érdektelen - ingott meg Sanyo. - De azt hiszem, 
az ilyesmi tilos.

- No, mondd már!
Az a nagyszámú technikai probléma, hogy tudnak-e csinálni le

hallgatót, fog-e működni a készülékük, és hogy egyáltalában hasz
nálható-e valamire az ilyen felszerelés, érthető szöveget továbbít-e, 
milyen erősítés kell hozzá stb. - mindennél jobban érdekelte a 
két ezermestert. Hamarosan már részletkérdésekről vitatkoztak, 
vázlatokat készítettek, alkatrészeket keresgéltek, válogattak; már 
nem is az érdekelte őket, hogy mit fognak hallani, hanem hogy 
hallanak-e valamit. S ha csakugyan bált rendeznek, az sem utolsó 
eset, másnap Ferkót azzal ugratni, hogy melyik lánynak hogyan 
udvarolt. Persze, nem ő szól majd neki, hanem például Paul!... 
Igaz is, Paulit meg Bélát el kell hívni a lehallgatáshoz. Sanyo 
előbb mindenbe beleegyezett, de később megint akadékoskodni 
kezdett, hogy nincs értelme ennek a nagy munkának. Hiszen Jocó 
is láthatja, hogy ez nem csekélység. Hátha csak rossz, recsegő 
rádiózenét fognak hall a n i . . .  Aztán kiszámította Sanyo, hogy
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mennyi vezeték kellene. Honnan vegyenek annyi sok szigetelt 
huzalt?

Ez a kérdés szíven találta Jocót. Hiszen se huzalja, se pénze, 
s maholnap már becsülete se! Ferkóra, aki okos tanáccsal talán 
kihúzta volna a csávából, többé nem számíthat... Vajon Béla 
adna-e haladékot a húszasra? De hiszen apjától mindenképpen 
pénzt kell kérnie! Hallgasson Bandira? Hazudja azt az öregjének, 
hogy randija lesz Paulival?... Beavassa-e ebbe a trükkbe Paulit? 
De hátha a lány komolyan veszi a dolgot, és követeli a cukrász
dát? Mit lehet egy nőnél tudni!... Mindeme sok kétség fölött nap
ként ragyogott azonban a vágy: megcsinálni a lehallgató készülé
ket. Ha sikerül és működik, nagyszerű eredmény, akkor is, ha 
csak recsegő tánczenét hallanak. Igaz, a nyitott ablakon, sőt a vé
kony falon át is jól hallani a szomszéd rádióját, de azért mégis
csak egészen más mikrofonnal, vezetékkel, felerősítővel „fogni”, 
hogy mi történik a szomszédban. Jocó hirtelen úgy döntött: el
megy Fogarasihoz. Beszél vele. Attól teszi függővé döntését, hogy 
mit mond Béla.

■ Szerencsére otthon találta. Amikor Jocó izgatottan belekezdett, 
hogy Ferkó apja nagyon gyanús kijelentéseket tett, Béla rögtön 
félbeszakította:

- Rég mondom én már neked, hogy ezek gyanúsak! De te vé
gig se hallgattál - s most bő lére eresztve mesélni kezdett a ra
vasz, kizsákmányoló Tietzkéről, leplezett gyáráról, Németország
ból érkező rejtélyes küldeményeiről, az ekrazitos csomagról, a 
furcsa nevű rongyos tábornokról. - De te erre, Jocókám, azt 
mondod - gúnyolódott a végén -, hogy Ludady egy derék bá
csik a, aki...

— Nem mondom - vágott közbe komoran Jocó. - Most én je
lentem ki: itt a nagy alkalom, hogy leleplezzük - s ezzel előadta, 
mit terveznek Kasa Sanyóval. - Csak azt nem értem - vetette 
közbe -, hogy miért csináltatják meg a rádiót. Mert ha mégis 
táncmulatság lesz, akkor...
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- Megállj! - kiáltott fel Béla. - Hogy miért kell a rádió meg 
a tánc? A legegyszerűbb! Ezeknek zajt kell ütniök, hogy leplez
zék az összeesküvők tanácskozásait.

- Szóval te azt hiszed, hogy Ferkó is be van avatva?
Fogarasi valósággal felháborodott:
- Te Ludadyról sem akartad elhinni...
Jocó fájó szívvel megadta magát. Elhitte, hogy Ferkó is bű

nös.
- A lehallgatás mindent tisztázni fog - szólt kissé szomorúan.

- Csak Sanyo ne akadékoskodjék sokat.. Mindenesetre elmon
dom neki a te véleményedet is, hogy mire kell nekik a rádió...
- néhány pillanatig hallgatott. Aztán halkan megjegyezte: - Egy 
baj van. A készülékhez nagyon sok vezeték kell, és egy vasam 
sincs...

- Az én húszasom nem sürgős - vágott közbe Béla -, ha én is 
ott lehetek...

- Ott. Elintézem. Most rohanok...
Jocó vágtatott haza. Az első kedvező alkalommal félrevonta 

apját.
- No, mennyi köll? - kérdezte Náci bácsi azonnal.
Jocó az előbb képzeletben visszalépett negyven forintról húszra, 

de az önkéntes kérdéstől felbátorodott harmincra-
Az öreg már elő is húzta hátsózsebéből a briftasnit, s elgon

dolkozva kotorászott benne.
- Aztán nehogy smucig légy! - dörmögte huncut ábrázattal.

- Csak kínáld buzgón a kislányt, és amit akar, rendeld meg...
- megnyálazott ujjaival kiemelt egy négyrét hajtogatott, drapp 
színű ötvenest, és odanyomta az ámuló fiú markába. - Elég? 
Még egyszer mondom, ne fukarkodj!

- Elég lesz, köszönöm, papa - hálálkodott Jocó.
Arca főtt ráknál vörösebbre pirult, hogy ilyen gavallérul fe

lelt apja az ő pimasz hazugságára.
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P A U L I  É S  F E R K Ó  E G Y M Á S B A  Ü T K Ö Z I K

Ferkó lefelé jött az Agárdi úton, a Tóth Lőrinc utca sarkán össze
ütközött a hazafelé tartó Paulival.

- Szervusz - köszönt önfeledt örömmel Ferkó.
- Szervusz - köszönt vissza derűsen Pauli.
Megálltak mind a ketten. Mielőtt eszükbe jutott volna, hogy 

ők tulajdonképpen haragban vannak. Hiszen nem is volt az igazi 
harag___

- Elkísérhetlek? -kérdezte Ferkó reménykedően.
„Egyszer Lucit, másszor engem? ” - akarta volna mondani 

Pauli szája, mivel eszébe jutott a harag; nem mondta azonban, 
minthogy közbeszólt a szíve.

- Haragszol még? - szólalt meg Ferkó, amikor már jó ideje 
ballagtak egymás mellett, békésen, összeigazított lépéssel, mint 
akik nem is haragudhatnak egymásra,.

- Tulajdonképpen neked van okod haragudni... - felelte 
Pauli, általános önelégültségéhez képest igazán szerényen.

- Kedves vagy - szólt Ferkó, és rámosolygott a lányra. - 
Csak... csak egyet szeretnék tőled kérdezni... Sokat töpreng
tem rajta... Bár lehet, hogy rosszul értettem...

- Tessék.
- Tulajdonképpen mit akartál mondani a múltkor azzal, hogy 

a te apád megbocsátott az enyémnek? S aztán kigúnyolta?
- Á, nem fontos - próbált kibújni Pauli.
- De csak mondj el mindent. Tudni akarom...
- Régi dolog, még a háborúból... Édesapád parancsnoka 

volt az én apumnak, és keményen, vagyis inkább... megalázóan 
bánt vele. De hát ez akkor volt... - fejezte be legyintéssel 
Pauli.

- Csak ne légy nagylelkű! Mindent tudni akarok! Mert... 
mert aztán én is elmondok neked majd valamit.

- Nem, felejtsük el az egészet. Inkább te beszélj.
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- Hát jó. Tudod, én már a múltkor is azért mentem a térre,
hogy találkozzam veled, és kitárjak előtted... valamit... min
dent. De amikor közbejött ez a veszekedés...

- ó, én lehetetlen alaki - kiáltott fel a lány őszinte elkesere
déssel.

A lány szégyenlős mosolyától kellemes meleg áradt szét Ferkó 
bensejében, s ettől mintha olvadozni kezdtek volna azok az éles 
jégrögök, amelyek keményre fagytak lelki sérelmein. Amíg ez a 
jégréteg el nem olvad, addig Ferkó képtelen őszinte gyónással 
könnyíteni magán. Nagy, szinte heves vágyat érzett, hogy vala
kinek feltárulkozzék - miért és hogyan, még nem tudta. Félt, 
hogy az élete, melyről beszélnie kell, nagyon silány valami. De 
elképzelte, hogy éppen Pauli megnemesítheti. Ha csakugyan sze
reti...

- Én vagyok lehetetlen alak - egyelőre csak ennyit tudott 
mondani.

Észrevették mind a ketten, hogy gyerekesen vádolják magu
kat. Pauli vett erőt magán előbb:

- Mikor mondod el? Most? - kérdezte bátorítóan.
- Nem, most nem - riadt meg a fiú. Ilyen hirtelen nem megy 

ez nála. - Most nincs annyi időm... Mert hosszú ügy ez, nagyon 
hosszú.

- Valamit azért mégis árulj el - kérlelte a lány.
- Valamit? — a fiú megállt, komoly tekintetét Pauli szemébe 

mélyesztette. - Csak annyit, Paulikám, hogy... én és az apám... 
mi nem vagyunk ugyanaz... Sőt!... Nemcsak a te apáddal... 
És ezért nagyon nehéz az én helyzetem. Kérlek, ne ítélj el...

Mint nyílütés érte Paulit annak a felismerése, hogy milyen 
alaptalanul sértegette a múltkor Ferkót. Szeme könnybe lábadt.

- Nem ítéllek el... hiszek neked.
- Köszönöm — suttogta Ferkó. — Most már nyugodt vagyok. 

És legközelebb... mindent elmondok - agyában szédítő gyor
sasággal kavarogtak máris a mondatok: hogyan is kezdje, mivel
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is kezdje majd? Megszorította a lány kezét. - Akkor hát a vi
szontlátásra - megfordult és elsietett. „Többet kellett volna mon
danom, hogy ne gyűlöljön” - jutott eszébe útközben.

„Bolondos fiú” - mondta magában Pauli, Ferkó után nézve. 
Nem mondta ki, mégis mély alt hangon hallotta saját szavát. 
„Bolondos fiú”. Olyan különös volt ez a hang és ez a mondat, 
mintha nem is őbelőle tört volna ki.

Amikor befordult a Galántai utcába, visszapillantott; de már 
nem látta Ferkót, pedig szerette volna még megpillantani

B Á L  L U D A D Y É K N Á L

Ludadyék vasárnapi házibáljára olyan sokoldalú készülődés folyt, 
hogy valamennyinek elősorolása a legnagyobb szófukarság mellett 
is hosszabb időt vesz igénybe.

Kezdjük Kasáéknál. Sanyó és Jocó kellő időre megjavították a 
rádiót, és elkészítették a lehallgató összes alkatrészeit. Az erősí
tőt és a leadót már előző nap kipróbálták. Este, a sötétség leple 
alatt a falat Ludadyék első emeleti ablakáig elborító ampelopszisz 
indái között észrevehetetlenül elhelyezték a drótot. Vasárnap dél
előtt, amikor csak Ludadyné volt otthon, s a konyhában fogla
latoskodott, Sanyo felment az emeletre, hogy a rádió földvezeté- 
kének bekapcsolása ürügyén az ablakon át beemelje a vezeték vé
gét a lakásba, és - a haditerv értelmében - az ablak egyik szár
nyán elhelyezze a lehallgatót, másfél méter magasságban, a füg
göny mögé rejtve.

Az ablak előtt kis kerek asztal állt, bőrgarnitúrával. A két 
ezermester kisütötte, hogy a tanácskozást feltétlenül itt kell meg
tartani, miközben a fiatalok a szomszéd szobában táncolnak, za- 
jonganak. Később Sanyo felvitte, bekapcsolta és kipróbálta a rá
diót, Jocó pedig odalenn figyelte a készüléküket. A szomszéd szo
bában teljes hangerővel szóló rádió zenéje elég jól hallatszott.
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Sanyo közben leült egy bőrfotelbe, és normális hangon tízig szá
molt. A mikrofonpróba kitűnően sikerült.

Jocó vasárnap már kora délután megjelent Kasáéknál. Sanyo 
egy új rendszerű, távirányítós autó elveit magyarázta el neki nagy 
lelkesedéssel, így gyorsan telt az idő. Hat óra körül gyülekezni 
kezdtek: a vendégek Ludadyéknál, ekkor Jocó már az előszoba 
függönye mögött lapult, kémlelő állásban. Három fiú és négy 
lány érkezését számolta meg, akik közül csak Keve Mancit is
merte. Egyetlen felnőtt sem jött, s ez aggasztani kezdte, hogy ta
lán mégis tévednek, nem lesz összeesküvés. Sanyo a szobában egy- 
egy pillanatra bekapcsolta a készüléket, hallgatózott, s jelentette 
az előszobában: minden rendben van, táncolnak odafönn. Ezt az 
utóbbit különben lehallgató nélkül is igen könnyen meg lehetett 
állapítani.

Fél hétkor érkezett meg Pauli, Fogarasi Bélával. Béla — mert 
még jól emlékezett rá, mennyire sajnálta Pauli a „csomaghordó” 
Ferkót - nem avatta be a lányt, hogy miről lesz szó, amikor a 
meghívást átadta neki. Csak annyit közölt vele, hogy Jocó a „Klu
bot érintő fontos ügyben” kéri megjelenését Kasáék lakásában, 
fél hétkor. Beléptek az előszobába, Jocó ujjait ajkára téve csen
det parancsolt. Ekkor ment fel ugyanis a lépcsőn a gömbölyű, 
szőke Kevéné egy ősz emberrel, nyilván a férjével. Tehát mégis 
lesznek felnőttek. S hogy az utálatos, gorombáskodó Kevéné is 
a gyanús társasághoz tartozik, ez egyszerre megerősítette Jocót 
abban, hogy itt valami bűnt kell felderíteni. Bementek a szobába, 
leültek. Pauli ráncolt homlokkal kissé megemelte fejét Jocó felé, 
ezzel kérdezte: miről van szó? Az elnök előrehajolt, és halkan 
magyarázta:

- Tudod, kik laknak itt fönn? Ludadyék. Tudod, mi folyik 
náluk? Házibál. Tudod, miért vagyunk mi itt? Hogy leleplezzük, 
mi van a bál mögött.

Odafönn éppen ismét megszólalt a zene, s néhány pillanat 
múlva cipőtalpak csoszogása kezdte rezegtetni Kasáék mennyeze-
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tét. A nagyernyős lámpa lassan szélesülő pályán ide-oda lengett, 
s olykor finom, fémes csörrenés hallatszott.

„Bál van Ludadyéknál” - mondta magában Pauii. Hátrább 
tolta székét, hogy arca árnyékba kerüljön, s ne vegyék észre pi
rulását. Vajon nem őt akarják itt "leleplezni”: mit szól ahhoz, 
hogy Ferkó más lányokkal hálozik? Fájt elképzelnie, hogy Ferkó 
most talán Luci derekát fogva táncol itt a feje fölött — de aztán 
felidézte legutóbbi találkozásukat, a fiú meghatott hangját, szen
vedő tekintetét, és megnyugtatta magát: nem lehet véletlen, hogy 
éppen holnap, hétfőn fog neki Ferkó mindent feltárni. Világos, 
azt is el akarja mondani neki, hogy mi történt itt náluk vasárnap, 
bizonyosan apjának kívánságára. Ferkó nem ugyanaz, mint apja, 
de olykor természetesen engednie kell. Holnap biztosan meg fog 
tudni mindent Ferkótól.

Előrehajolt, és felmutatott a mennyezetre:
- Táncolnak...
- A bál csak fedőszer - vágott közbe sürgősen, nagyon 

„szakszerű” kifejezéssel Bagoly. — Műzaj, hogy ne lehessen ki
hallgatni... - hatásos szünetet tartott - az összeesküvést.

- De mi lehallgatót szereltünk fel Ludadyék lakásában... - 
vette át a szót Jocó - és mégis kihallgatjuk őket. A fiataloknak 
esetleg csak azért kell táncolniuk, hogy „fedezzék” az öregek ta
nácskozását. Bár lehet, hogy a fiatalok is szerepet visznek az ösz- 
szeesküvésben.

Paulival forgott a világ, alig fért ki hang a torkán:
- Képtelenség!
A többiek csodálkozva néztek rá.
Pauli csak az előbb fogta fel ésszel, hogy miről van szó. Ami

kor Jocó az összeesküvést említette, először a szó éppen csak meg
ütötte a fülét. A féltékenység akkor még elnyomott benne minden 
mást. De most, Jocó közlése után - szívdobogás és fuldoklás köz
ben - az az érzése támadt, hogy itt tulajdonképpen - Ferkó ellen 
folyik összeesküvés.
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- Te azt mondtad — fordult a lány támadóan Bélához hogy 
fontos klubügyről van szó. Mi köze ehhez a Sysitéri Klubnak?

- Ferkó tagja a Klubnak, te pedig alelnöke vagy - szólt Jocó. 
Nyugtalanította a lány szenvedélyesen fénylő szeme. Megborzon
gott attól a gondolattól, hogy éppen most, a várbeli Ruszwurm- 
cukrászdában kellene ülnie ezzel a félelmetes teremtéssel.

- Jó, tegyük fel, hogy Ludady rosszat tervel: róla elhiszem - 
folytatta Pauli, nyugalmat erőltetve magára. - De Ferkó ellen 
nincs bizonyíték! S ilyen esetben a Klubnak az a kötelessége, hogy 
Ferkót... esetleg... kiszabadítsa a lázadók karmaiból... figyel
meztesse... bizalmasan beszélni kellene vele...

- Nem te határozod meg, hogy a Klubnak mi a kötelessége - 
vágott közbe ellenséges hangon Béla. - Nem te vagy az elnök! 
Csak alelnök és csak... csak...

- Kérlek, én lemondhatok - jelentette ki élesen Pauli.
- És különben sem olyan egyszerű Ferkóval beszélni - szólt 

közbe Jocó. Ő inkább ideges volt és szomorú, de az ő hangjában 
is sértődöttség, szenvedély bujkált. - Ferkó elkerül bennünket.

- Én tegnap beszéltem vele. Igen barátságosan - jelentette ki 
Pauli.

- Úgy? — ugrott fel Béla. - A múltkor még panaszkodtál ne
kem, hogy nem akar veled szóba állni.

- Én? - tiltakozott a lány. - Nem panaszkodtam! Nem szok
tam panaszkodni. Legkevésbé neked.

A hangulat végsőkig feszült.
- Azt mondtad — kiabált Béla -, hogy Ludadyék nem érint

keznek akárkivel.
- Ezt nem úgy kell érteni...
- Ál Közülünk, úgy látszik, te vagy az egyetlen! - vágott 

vissza Béla. - Te vagy a kivétel!
Ez a megjegyzés villámütésként érte a lányt.
- Hogy érted ezt?
- Úgy, hogy biztosan szerelmes vagy belé, ezért véded!
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Pauli hátrahőkölt. Ha nemrégiben valaki azt vágja a szemébe, 
csak úgy általánosságban, hogy ő szerelmes, bizonyosan azonnal 
állon bokszolja vagy bokán rúgja a sértő feltételezésért. Most 
pedig, hogy Ferkóval kapcsolatban hangzott el a vád ellene, egyál
talában nem érezte, hogy kézzel-lábbal, foggal-körömmel kellene 
védekeznie. „Igazán szerelmes volnék? - kérdezte önmagától, 
nem is egészen őszinte csodálkozással. - Azért védem Ferkót, 
mert igaza van! Nem, ennél többről van szó! Azért védem őt, 
mert holnap az én kezembe akarja letenni az igazát! Ez az! Köte
lességem tehát megvédeni! ” - érvelt magának Pauli. Mit feleljen 
ennek az otromba matematikusnak?

- Te meg irigyled az alelnökséget - támadt rá. - Kérlek, le-  
mondok róla. Már az előbb is felajánlottam.

- Ne szaladjatok mellékvágányra - szólt közbe mérgesen Jocó. 
Pauli hoz fordult. - Szóval nem érdekel, ki kinek, mit panaszolt el.
S nem kell találgatni, hogy Ferkó mit mondott, hogyan kell azt 
érteni. Én ugyanis beszéltem az öreg Ludadyval. Ö pedig nyíltan 
megmondta, hogy Ferkónak más dolga van, mint hogy velünk 
barátkozzék. Hogyan is fejezte ki magát? Más céljai vannak, mint 
nekünk. Hát ez csak elég világos?

- A napnál világosabb - bólintott Béla.
- Nekem azonban Ferkó kijelentette - szólt Pauli kipirult 

arccal -, hogy ne tévesszük őt össze az apjával, ők nem azonosak, 
az ő útjaik elválnak...

- Lárifári - vágott közbe Béla. - Az apa így beszél, a fiú úgy. 
Ebből is látszik, hogy itt valami nincs rendjén. Ferkó ennek azt 
mondja, amannak ezt... Hátha... mert rólad van szó... főzni 
akart... nem mondott igazat.

- Ferkó nem hazudik! - csattant fel Pauli.
Jocóban megrezzent valami. A „hazudik” szó hallásától min

dig ideges lesz, amióta az ötven forintot hazug ürüggyel kicsalta 
apjából.

- Ne veszekedjetek - szólt békítően zavarát leplezve. - Ez a
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hely és ez a pillanat nem alkalmas arra, hegy valaki lemondjon 
tisztségéről...

Pauli megkönnyebbülten lélegzett fel. Közben ő is rájött, hogy 
hiba lett volna lemondani, elrohanni, sorsára hagyni Ferkót. Neki 
most itt kell maradnia, meg kell védenie őt.

- Igaza van az elnöknek - jelentette ki. - Minek vitázni, 
amikor az ő remek készülékével hamarosan mindent megtud
hatunk?

„Gyalázatos hízelgő” - mondta magában megvetően Fogarasi 
Béla matematikus.

Jocó feldúltsága megenyhült. Megnyugvással látta igazolva 
magát: sokkal hálásabb dolog villamos készülékekkel foglalkozni, 
mint nőkkel...

- Pszt! - szisszent rájuk Sanyo, aki a klubvita kezdete óta 
tapintatosan elfordult, és csak a lehallgató hangszóróját figyelte. - 
Hallgassátok! Kezdődik!

A három klubtag az izgalomtól sápadtan összehajolt.

Nagyon előrerohantunk az események elmondásával, miközben 
adósa vagyunk még az olvasónak az előkészületek számos fontos 
részletével. Itt az utolsó pillanat, hogy magának a házibálnak nem 
mindennapi előzményeit is elmondjuk.

A múltkor éjjel, Péntekhelyiéktől távozóban, Ludady bejelen
tette, hogy a legközelebbi összejövetel náluk lesz. A főorvos és 
a professzor felesége nyomban tiltakozott ezellen. Tisztában vol
tak Ludadyék keserves anyagi helyzetével; sejtették, hogy valamit 
el kell adniuk, ha ugyan akad még valamijük, egy ilyen estély 
költségének előteremtéséhez. Ezt nem engedhetik meg, nem fogad
hatják el. Először azzal érveltek, hogy zsúrkörökben csak a lányos 
házak szoktak estélyt rendezni, fiús házaikhoz nem szokás lányo
kat hívni. Ludadyné, akit majd leütött lábáról férjének váratlan, 
megfontolatlan közlése, is akinek agyában máris ijesztő költségek 
álltak számoszlopba, megkönnyebbülten fellélegzett De túl korán.
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Férje ugyanis, akinek sejtelme sem volt a dolgok anyagi oldaláról, 
tovább erősködött: ő egyenesen sértésnek veszi, ha ez a kedves 
úri társaság elkerüli az ő szerény hajlékukat. Végül fegyverszüne
tet kötöttek azon az alapon, hogy meghallgatják a fiatalokkal 
lokálba távozott két férj véleményét.

Másnap Ludady felkereste Kevénét, és bizalmasan megkér
dezte, hogy ő - legalább ő! - támogassa tervét. Ha náluk lesz 
az összejövetel - magyarázta -, akkor majd ő férfiúi eréllyel gon
doskodik arról, hogy az valódi, „békebeli’’ zsúr legyen! Ö bizto
sítani tudja azt is, hogy Icuka asszony végre háborítatlanul el
mondhassa pedagógiai jelentőségű előadását. Ez súlyos érv volt 
Kevéné számára s egyben szemrehányás, hogy az első két össze
jövetel kisiklott a nevelés sínjeiről, mert a rendezők nem vették 
elég komolyan az ő alapítói szándékait. Kevéné tudta, hogy bez
zeg Ludadyval nem ez a helyzet, ő igazán komolyan veszi a régi 
szokások, a régi erkölcsök megóvását az új idők szellemétől. Meg
ígérte tehát Icuka asszony, hogy beszél férjével; Ludadynak ez 
kevés volt, sőt, mintha megsértődött volna. Elvégre hogy merik őt 
gyámság alá helyezni, ha házibált akar rendezni. Amikor Ludady 
minderről beszámolt otthon feleségének, meglehetősen méltatlan
kodva, Blanka végre erőt gyűjtött, és figyelmeztette férjét, ne 
erőltesse az ügyet, mert ilyen zsúrhoz legalább hatszáz, de inkább 
nyolcszáz forint kell.

- Nem érdekel - ütött az asztalra bőszen Ludady, mindenféle 
fontolgatás nélkül. - Nem tűröm, hogy sajnáljanak szegénységem 
miatt! Csak azért, mert én nem vagyok hajlandó eladni maga
mat!... Lesz pénz. Valamit eladunk az ezüstkészletből.

Az ezüstkészlet azonban éppen zálogban volt. Ez később Luda
dynak is eszébe jutott. S a csaknem egyhavi fizetésének megfelelő 
összegtől megrettent, ő száz forint költségre számított...

Ugyanakkor azonban Keve professzor is verte otthon az asztalt, 
mondván: ő pedig nem segédkezik abban, hogy „fenn az ernyő, 
nincsen kas” miatt még nagyobb nyomorba keveredjék egy csa-
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Iád. Szerencsére, amilyen mértékben gyarapodott Kevében a mé
reg, olyan arányban lohadt le Ludadyban a buzgalom és az áldo
zatkészség. S végül Kevéné gyakorlatiassága megtalálta a diplo
máciai megoldást, hogy ő is elmondhassa előadását, és Ludadyék 
se menjenek tönkre. A zsúrkör Kevéné javaslatára - úgy határo
zott, hogy a fiús családoknál „régi szokás szerint” csak piknik- 
alapom lehet összejövetelt rendezni. A piknik szervezője Léczfalví 
nagymama lesz. őt aztán Keve és Péntekhelyi úgy ellátták pénz
zel és tanáccsal, hogy a kedves öregasszonynak nem került semmi 
nehézségébe: olyan tömegű húsfélét, süteményt és italt gyűjtött 
össze Ludadyéknál, hogy a maradékból akár egy hétig is elél
hetnek.

Ludady persze úgy viselkedett, mintha sejtelme sem volna 
minderről. „Csak szólj, ha pénz kell, előteremtem” - mondta 
mindennap a feleségének, de ezzel a dolgot a maga részéről el is 
intézte. A feleség pedig, aki átlátott a nagymama szerepén, kita
lálta munkálkodásának értelmét, bölcsen hallgatott. Megalkudott 
ő már önmagával nehezebb esetekben is. „Jöttek” tehát a sült 
csirkék, jött egy egész liba, félkilós májjal, jött három torta, két 
demizson bor és más egyéb. Ludadyné úgy tett, mintha nem is 
látná a kamrája megtöltésére indított mozgalmat; olcsó apró- 
süteményt, kétféle salátát készített, és szódavizet vásárolt. Ezzel 
járult hozzá a piknikhez, éppen ennyire telt is abból a száz forint
ból, amit- a férje kéretlenül adott neki a vállalatától negyedévi 
jutalmul kapott kétszáz forintból.

Kevéné és Ludady pontos haditervet készített a nevelő jellegű 
táncos összejövetel lebonyolítására. Bort csak későn adnak a fiata
loknak, ők nem hívei a mesterségesen szított jó hangulatnak. Elő
ször táncoljanak egy darabig, aztán hirtelen kikapcsolják a zenét, 
és Icuka asszony elmondja előadását, majd megint tánc lesz; 
később leülnek kávézni, és közben a házigazda szól a fiatalokhoz 
a nemzetközi helyzetről. Icuka asszony többször megkérte férjét, 
hogy mint vendéglátót, ezúttal ne ugrassa Ludadyt. A professzor
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állta ígéretét, és Péntekhelyit vette célba; azt fejtegette, hogy az 
orvosok idővel átveszik a társadalomban a papok szerepét. 

- Az nagyon fontos szerep volt - jelentette ki a főorvos.
- Persze, a régi időkben, amikor vallás ürügyén tisztaságra, 

ésszerű étkezésre, földművelésre, háziiparra tanították a népet. 
Ti azonban, ha a dolgok így haladnak tovább, a reformáció korába 
vezetitek vissza az emberiséget.

- Hogyan? - kérdezte Péntekhelyi, s már előre nevetett, mert 
tudta, hogy most következik a „bunkó”.

- Hát ha az orvosi munka elgépiesedése így megy tovább, 
akkor száz év múlva úgy fogjátok árulni a receptet, minit annak 
idején a barátok a búcsúcédulát.

- Jó, nagyon jó! - kacagott Péntekhelyi. - Csakhogy mi azzal 
a cédulával elmulasztjuk a földi fájdalmakat, míg a barátok csak 
ígérték a túlvilági égési sebek elmulasztását.

- Addig még fejlődhetik az orvostudomány - mondta Keve 
huncut kacsintással, azután nagyot kacagott.

Ludady komor arccal hallgatta a csipkelődést. Tulajdonképpen 
örült volna Keve „gonoszkodás”-ának, mert bosszantotta, hogy az 
orvosok milyen jól keresnek, de viszont nem szerette, ha az egy
ház dolgaival tréfálnak.
Tomatominak sem tetszett a professzor tréfája; mostanában - 
különösképpen - az orvostudományért rajongott. Átsétált a másik 
szobába. Recsegve szólt a rádió, Ferkó és Manci táncolt, a többiek 
a sarokban ültek egy rakáson és pusmogtak.

A régész Attila, mihelyt megérkezett, félrehúzta a Péntekhelyi 
testvéreket; nem lehetne-e rávenni az öregjüket, hogy ma is vigye 
el őket az unalmas házibálból valami remek bárba? Barna neve
tett. Nekik is eszükbe jutott már ez, ők sem szeretnek rádióra 
táncolni, beszéltek is a papával; de ő azt mondta: ma, innen 
nem lehet elmenni, mert Feri bácsi halálra sértődnék. „Pedig az 
egész kaját úgy adtuk össze, mert Ludadyéknak még száraz ke
nyérre is alig telik” - fitogtatta jólértesültségét Péntekhelyi Barna.
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Bori és Anikó is elejtett egy-két szót a nagyképű Ludadyról, sivár 
lakásáról, az egész zsúrozás értelmetlenségéről. Törték a fejüket, 
mit lehetne tenni, hogyan lehetne meglépni. Legalább Attila 
találna ki valami eredetit megint...

- Itt nem lehet - jegyezte meg Luci. - Ludady bácsi és Icuka 
néni a finom mulatozás hívei...

- Nem vagyok hajlandó akármikor műsort csinálni - jelentette 
ki gőgösen Attila.

Keve Manci közeledett. Nem akarták, hogy elpletykázzon vala 
mit a mamájának, ezért elhessegették. Azt mondták neki, hogy őt 
akarják,, kibeszélni”. Manci megsértődött, és ismét felkérte tán
colni Ferkót. Rögtön előadta neki, hogy Luci féltékeny miatta 
Ferkóra, pedig... Itt elhallgatott, de hiába várta, hogy a fiú 
beismerően tiltakozzék, vagyis hogy azt mondja: Luci joggal fél- 
tékenykedik, mert neki Manci jobban tetszik. De Ferkót inkább 
az bántotta, hogy a társaság egy részé így összebújt; fél füllel 
folyton odafigyelt, de nem értette egy szavukat sem, halkan be
széltek. Közben Manci egyre tolakodóbban nézett a szemébe, jobb 
kezével pedig többször megsimogatta a nyakát, s egyre közelebb 
simult hozzá. Ferkónak tulajdonképpen jólesett, hogy egy ilyen 
nagyon szép lány udvaroltatni akar vele magának, mégis mind
untalan Paulira kellett gondolnia. Pauli persze sohasem dörgö- 
lődnék így egyetlen fiúhoz sem - gondolta Ferkó -, s ebből zűr
zavaros elképzelései támadtak. Mert tisztelte is Paulit, amiért 
mindig tartózkodó, s az okos társalgást elébe helyezi a léha szóra
kozásnak, ugyanakkor azonban nem tudta eltagadni maga előtt, 
hogy szeretne egyszer Paulival táncolni, úgy tartva, őt karjaiban, 
mint most Mancit. S ha Pauli csak egyszer is úgy nézne a sze
mébe, mint Manci egyre és állandóan, akkor neki nagyon köny- 
nyen elmesélné egész élete kálváriáját - vagy pedig végképpen 
elnémulna. De Mancival kapcsolatban nem volt semmi- komoly 
gondolata. Egyszerűen csak izgalmas, hogy így egymáshoz bújnak, 
noha  szégyelli is ezt, mind önmaga, mind a többiek előtt.
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Tomit nagy ovációval fogadta a banda. Nyomban beavatták, 
miről tanácskoznak. A leendő orvos azt indítványozta, hogy kös
senek madzagot a büféasztal lábához, s annak segítségével borít
sák fel. Akkor kénytelenek lesznek megint elvinni őket a Gyémánt 
Bárba. A terv mindenkinek nagyon tetszett.

Törték a fejüket, hogyan szerezzenek spárgát. Attila az egy
szerűség kedvéért azt ajnálotta, hogy „véletlenül” az abrosszal 
együtt rántsák le az egészet. Bori azt mondta: ez szívtelenség.

Ekkor átment a szobába Kevéné. Félrehívta Mancit, rászólt, 
hogy nem való ennyire a fiúra borultan táncolni.

- Mit csináljak, ha vadul magához szorít? - hazudta a lány.
- Hagyd faképnél - jelentette ki a mama és elsietett.
Néhány perc múlva Ludady kiintette fiát és megdorgálta:
- Manci panaszkodik, hogy te illetlenül táncolsz vele. Nem 

szégyelled magad? Te, a házifiú mutatsz rossz példát?...
Ferkó nem felelt. Eddig se szerette, most már utálta Mancit, 

s borzadást érzett ettől az egész zsúrszellemtől; kipletykázzák, 
bevádolják egymást. Mennyivel becsületesebb a sysitéri világ... 
Leült Péntekhelyi Luci mellé. A lány hunyorítással óvatosságra 
intette a többieket, majd ezzel fordult a fiúhoz:

- Arról tanácskozunk, hogy a ti zsúrotok legyen az utolsó.



Át kellene alakulni... Vasárnaponként pedig menjünk biciklizni!
- Hát jobb lenne, mint szülői felügyelettel mulatozni - vigyor

gott Bori. - Mit tudsz a kajáról? - fordult Ferkóhoz.
Tomatomi villámgyors karmozdulatokkal jelezte, hogy egy 

madzagrántással feldöntik az asztalt, oda az ennivaló. A társaság 
pukkadozva nevetett. Ferkó nem értette, hogy min, de sejtette, 
hogy az ő rovására nevetnek. Világos, hogy ők is unják az ilyen 
házi mulatságokat. Bizony, jobb lett volna, ha azon a vasárnapon 
kerékpározni megy Paulival! Pedig ezek még itt nem is tudják, 
hogy apja ma „helyzetmagyarázat”-ot tart nekik... Máris rette
gett, hogy unalmukban kinevetik apát.

- Te persze jobban szeretsz bölcselkedni - fordult Bori gúnyos 
arccal a merengő Ferkóhoz.

A fiú átérezte, hogy a fiatalok pocsékul érzik magukat, és 
lenézik apját is, őt is, nem tudván, hogy ők ketten nem ugyan
azok. De ezt nem mondhatja meg nekik úgy, mint Paulinak... 
Hirtelen elhatározta, hogy apja beszéde közben valahogyan rövid
zárlatot csinál, s utólag majd közli a gyerekekkel, hogy neki 
köszönhetik az előadás félbeszakadását.

Kattant a rádió gombja, a zene elhallgatott. Kevéné összeverte 
két tenyerét:



- Lányok, fiúk, néhány perc türelmet. Elmondom nektek, 
milyen volt a régi zsúrvilág.

- A régészet az én szakmám - jegyezte meg félhangosan 
Attila, mire nagy nevetés támadt.

- Komolyabb ügy ez, mint az ősmagyarok sátra - szólt inge
rülten, rendreutasítóan Kevéné.

- Hát akkor halljuk - mondta pimaszul Bori.
Kevéné azzal kezdte, hogy néhány dörgedelmes mondattal zül

löttnek, aljasnak és tévelygőnek nevezte a mai ifjúságot, majd 
kijelentette, hogy a helyes viselkedés és a hivatástudat tekinte
tében „százszázalékosan vissza kell térni a múlthoz! ” Ehhez 
kalauzul ő egy nem is nagyon régi, de annál örökbecsűbb könyvet 
szemelt ki. Ezt a könyvet Nagályiné Főpereszthy Nympha írta, 
és egy Zichy grófnő látta el bevezetéssel. Kevéné először ebből 
idézett, emelt hangon, ünnepélyesen:

- A magyar embernek nincs szüksége paragrafusokba szedett 
illemszabályokra. Mindig azt vallottam: ahogyan a magyar paraszt 
- diadalmasan férje felé pillantott - belép a szobába, vagy ahogy 
egy magyar úr megbocsát az ellenségének, abban annyi kultúra 
van, mint kevés más fajtában...

Ettől a suta, ostoba, nagyképű mondattól menten elkomorod- 
tak a fiatalok, s összeráncolt homlokkal meredtek maguk elé.

- Vagyis te nem tudsz kulturáltan belépni a szobába, mert nem 
vagy paraszt - súgta- Attila Lucinak.

- Te pedig nem vagy igazi úr, mert nem tudod megbocsátani 
ezt a hülyeséget Icuka néninek - súgta vissza a lány.

A többiek hallgattak, de hasonlóképpen éreztek.
Kevéné fellengzősen tovább beszélt. Kikelt a modernség ellen. 

Szó szerint idézte Nagályiné Főpereszthy Nymphát:
- Az ultramodem lány, a felvilágosult nő leveti magáról az 

ifjúság hímporát, az élet költészetét, megveti az ősi magyar gazd- 
asszonyi erényeket. Csak kenyeret akar keresni, ezért nincsen se 
szíve, se lelke...
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- Ez komoly? - kérdezte szemtelenül ártatlan arccal Bori, 
aki már alig várta, hogy érettségi után állásba mehessen, és pénzt 
keressen.

- Nem gitárpengető háremhölgy az ideálunk... - folytatta 
Kevéné, szigorú pillantást vetve a közbeszólóra - hanem olyan 
nő, aki csak otthon érzi jól magát.

- Én ilyen nő jeszek - selypítette Anikó fülébe Luci. - Jobb 
szejetek otthon főzőctézni, mint isztojába jájni...

Kevénét már nagyon idegesítette a folytonos suttogás. Han
gosabban és gyorsabban kezdett beszélni. Áttért a gyakorlati kér
désekre, azaz magára a zsúrra, a táncolásra. Rámutatott, milyen 
fontos például, hogy miképpen fogják, helyesebben érintsék egy
mást a táncolók.

- Gyere ide, Tomi - intett unokaöccsének.
Tomatomi odalépett, átfogta nagynénje derekát. Közben Attil- 

lára pillantott, majd a rádió felé hunyorított. Az ifjú régész nyom
ban elértette barátja ötletét. Bekapcsolta az öreg zeneládát, és 
felkérően intett Mancinak. Nagy hangerővel, recsegve-ropogva 
megszólalt a tölcsérben a Magyar Rádió tánczenekarának muzsi
kája, egy pattogó bugi-vugi.

- Szabad, Icuka néni? - rikkantotta vidám pimaszsággal az 
orvostanhallgató, és roggyantott térddel vonszolni kezdte vona
kodó, esetlenül cammogó nénikéjét. De ekkor már az összes fiata
lok lázadó buzgalommal táncoltak. Kevéné néhány lépés után 
sértődötten leköszönt, odasietett férjéhez, és leroskadt mellé.

- Nem lehet ezekkel a mai fiatalokkal bírni... Látod, mit 
tettek velem? Belém fojtották a szót! Igen, belém fojtották.

A professzor nem felelt.
- Te meg csak nézed... csak hallgatsz... - támadt férjére 

Icuka. - Pedig tűrhetetlen...
- Tűrhetetlen, az már igaz, tűrhetetlen - vágott közbe Keve 

Bertalan fojtott indulattal. S öklét úgy tette le a szúette, berakott 
asztalkára, hogy az nagyot nyekkent.
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Az asszony férjére pillantott s megrettent. Ezt a kedélyes, rá- 
bólintós embert még sohasem látta ilyen dühösnek.

- Tűrhetetlen! - ismételte meg Keve valamivel halkabban, de 
még súlyosabb indulattal - Tűrhetetlen, amit művelsz. Elég volt, 
én mondom, elég volt! - szavai kövekként zuhogtak rémült fele
ségére. - Csak -néztem és hallgattam, hogy az utóbbi időben egé
szen... megkergültél... - az asszony halk sikolyt hallatott. - 
Micsoda társaságot gyűjtesz magad köré, ebben a zsúrban és ezen 
a zsúron kívül is, micsoda kispolgári hülyéskedésnek lettél a fő 
szervezője? -Maholnap ujjal fognak -mutogatni ránk! Én meg csak 
néztem, csendben mérgelődve úgy tettem, mintha mosolyognék... 
nagyon helytelenül... de azt hittem, hamarosan ráunsz erre az 
ósdi és szégyenletes játékra. Azt hittem, megjön az eszed. Hall
gattam, de most már elég volt! Mert elmondod... nem, a po
fámba vágod ezt a borzalmas nyivákolást...

Icuka asszony két kézzel megragadta férje jobb karját, és 
könnyes szemmel nyöszörögte:

- Hát néked igazán nem tetszett az előadás? Hiszen a paraszt
ról jót mondtam!

- Nem - felelte Keve komoran.
- Én meg azt hittem...
Néhány pillanatnyi kínos csend után Keve halkabban kezdett 

beszélni:
- Látod... húszévi házasság után... csupa jóindulat és igye

kezet ellenére... milyen keveset tudsz rólam, a parasztról.
- Nem vagy te már paraszt!
- De igen, az vagyok! - kiáltott fel Keve indulatosan. - A te 

nagyapád is parasztnak született, de apád, a vasutas már örült 
annak, hogy ezt senki sem tudja. Aztán jött a nagy fordulat, és te 
most azzal kedveskedsz nekem, hogy milyen kulturáltan tudok 
belépni az ajtón. Hát ez vagyok én?!

- Én, ha hibáztam... bár nem az én hibám volt... igyekez
tem jóvátenni... És éppen ezzel a mondattal is..,

252



- Várj! - szakította félbe az asszonyt a férje. - Nem érezted 
abból az idézett mondatból, hogy milyen megalázó? A magyar 
úr szépen tud megbocsátani, lovagolni, vívni, kártyázni, veszteni, 
herdálni, csak éppen dolgozni, alkotni nem tud... A magyar 
paraszt szépen jár, mondják ők, szépen, akár egy kényes járású 
paripa, okos vadászkutya. Arról hallgattak, hogy helyettük is 
a paraszt dolgozik...

- Én erre sosem gondoltam.
- Hát hány évtized kell még, amíg a régi és az új értelmiség 

rájön, hogy a paraszt természetesen ugyanolyan ember, mint ő! 
Pedig már ezerszer bebizonyítottuk, hogy nem kell kiemelni ben
nünket a háziállatok közül, hanem mi ugyanolyan jó orvosok, 
gazdák, tanárok, feltalálók, festők vagyunk, mint a hollandok 
vagy a franciák.

- De rólam csak nem hiszed... - tört ki Kevéné a kétségbe
esés határán.

- Én nem hiszem - rázta a fejét Keve, s arca tűzvörösre izzott 
az újra felszított haragtól. - De vedd tudomásul, ennek vége. 
Nem vállalom deklasszált elemek óvodai oktatását. Fél óra múlva 
távozunk innen. És a jövőben én fogom megmondani, hogy kikkel 
érintkezünk és kikkel nem! Érted?

Icuka asszony megsemmisülten szipogott:
- Mit fognak gondolni rólunk... Most Ludady fog beszélni 

és...
- Nem rosszabbat, mint én róluk. És ne bőgj!
Hátra volt még a feketeleves, Ludady előadása. De Kévét 

ennek az „előadás”-nak már a sejtelme is ingerültté tette.
A Ludady házaspár két porcelán kannában hozta a feketekávét. 

A fiatalokat becsődítették a bőrgarnitúrához. Ludady elhelyezke
dett az egyik fotelben, éppen szemben azzal a függönyszárnnyal, 
melynek áttört dísze mögött a mikrofon lapult. Gyorsan felhaj
totta kávéját, s leste az alkalmat, hogy közvetlen hangú „rögtön
zéssel” vezesse be mondókáját.
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- Tomi öcsém - fordult a kellő pillanatban az orvostanhall
gatóhoz, úgy, ahogyan kitervelte -, nem tudod, ki -ma az egész
ségügyi miniszterhelyettes?

- Fogalmam sincs róla, Feri bácsi.
- Hm, érdekes... Annak idején mi - Ludady nem jelölte meg 

pontosabban, hogy mikor és rajta kívül még kik - fejből tudtuk 
az összes államtitkárok nevét - mindenki őt nézte, várva, hogy 
mit akar. A kezdet tehát sikerült, állapította meg magában. Foly
tatta: - Mi még érdeklődtünk a politika iránt. De a mai fiatal
ság... - vállat vont. - Bizonyára megvan az oka, hogy nem 
érdeklődik.

- De bocsánat, Feri bácsi - szólt közbe a régész -, mi köze 
a szakminiszter-helyettesnek a politikához?

- Hohó! - kiáltotta Ludady diadalmasan, és magasra emelte 
jobb keze mutatóujját. - Rengeteg! A politika személyi kérdés.

Hogy mi várható a politikában, azon múlik, hogy ki irányítja.
- Az elvek adva vannak, bárki a személy - próbált vitatkozni 

Attila. - És az egészségügyi miniszterhelyettes...
- ... dönti el az egészségügyi politikát - vágott közbe Ludady..
- Én régész leszek, és ezt az orvosokra hagyom - szólt unottan 

Attila, és Tomatomira nézett.
- Én kutató orvosnak készülök - vonta fel a vállát amaz, 

ugyanolyan unottan. - Az egészségügyi politikát a higiénikusokra 
bízom.

Látszott a fiatalokon, hogy a legszívesebben hátat fordítanának, 
s mennének a másik szobába.

De Ludady még csak most jött lendületbe.
- Hát itt a baj, fiúk, hogy másokra hagyjátok! És én meg-, 

mutatom nektek a bajok gyökerét - Péntekhelyi Barna szem
telenül nagyot ásított. - Régente a társaságban külön ültek a fér
fiak, külön a nők - Bori grimaszt vágott. - A nők csak fecseg
jenek ruhákról, színházról, könyvekről. Férfiakhoz két téma illik:

a vadászat és a politika. Mi még tudtuk a leckét! Ha lemondott
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egy államtitkár, én csalhatatlanul megjósoltam, hogy ki lesz az 
utóda...

- És régen ebből állt a politika? - kérdezte Barna kissé gyanús 
ábrázattal.

- Ez hát! De ma? Azzal kezdem, hogy egy államtitkár meg 
sem bukik...

- Feri - szóit közbe halkan Keve meg kell mondanom 
neked, hogy én, ha abban az időben társaságba járok, inkább az 
asszonyok közé ülök. Engem a színház, az irodalom, de még a 
divat is jobban érdekel, mint az ilyenfajta politizálás.

Mihelyt Keve közbeszólt, egyszerre figyelni kezdett mindenki.
- Gúnyolódsz? - kérdezte éles hangon Ludady. - Tudom, 

t i . . .  ti, forradalmárok... akkoriban kertek alatti politizálásnak 
neveztétek az ilyen tanulmányokat...

- Vagy értelmetlen szócséplésnek - mondta Keve dühösen.
- Holott a helyi politika - fontoskodott tovább Ludady - 

igenis döntően fontos kiindulópont a világpolitikához. Az iskolája 
annak, hogy valaki idővel megértse a nagypolitika eseményeit.

- No, ezt szeretném, ha megmagyaráznád.
- Kérlek. A politikához gondolkozást rutin kell. Aki módsze

resen figyeli a belső politikai eseményeket, beleértve a fontos 
személyi kérdéseket is, az logikusan tudja megítélni a nemzetközi 
élet fejleményeit is.

- Nem mondhatnám. Szerintem logikusabb, ha valaki a nem
zetközi helyzetből következtet arra, hogy mit kell tennie egy kis 
országnak...

- Ez mindegy - legyintett türelmetlenül Ludady.
- Nem hiszem. Mert például, ha annak idején a magyar értel

miség a nemzetközi helyzet ismeretéből indult volna ki, akkor 
nem állt volna a háborúban a németek oldalára. De mert for
dítva: csak azt látta, hogy nálunk a nácik csatlósai szabadon 
garázdálkodnak, azt hitte, az egész világ engedelmeskedni fog 
Hitler üvöltözésének. Ez lett a vesztünk.
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Keve körülnézett. Vajon értik-e a fiatalok? Arcukról azt ol
vasta le, hogy igazat adnak neki. Ludadyt persze nem lehetett 
meggyőzni.

-■ Tudod jól, hogy én a németek ellen voltam. Engem nem 
érhet vád. De másként bizonyítok én. Nos, ki ismeri a jelenlevők 
közül alaposabban a lamandanoszi helyzet igazi rugóit? - min
denki hallgatott. - Látjátok, én politikai iskolázottságom logikája 
szerint ebből is ki tudom számítani a világpolitika várható ala
kulását.

- Lamandanosz? Rég lokalizált ellenforradalom... - legyin
tett Keve.

- Hohó! Nagy tévedés! - kiabált diadalmasan Ludady. Ferkó 
elkeseredetten lehajtotta fejét. Tudta, mi következik. Apja min
denféle „helyzet”-ből mindig ugyanazt „hozta ki”. - Lamanda- 
noszban nem ért még véget a dolog! Ott egyébként az erők 
ugyanúgy kell, hogy megoszoljanak és hassanak, mint nálunk. Ott 
tehát két hónapon belül... természetesen, miután felvonult az 
amerikai titkos segítség.. ki kell törnie a felkelésnek. És Laman
danosz helyzete olyan, hogy az ottani akció két hét alatt lángba 
borítja egész Hátsó-Indiát. A hidegháború tüzes háborúvá vál
tozik át! Most, éppen most! Mindenki láthatja! Egy szállítmány 
ekrazit, és levegőbe repül minden! Csak tudni kell, mit hogyan 
kell aláaknázni... Mi tudjuk ma már, hová kell tenni a töltetet! 
Lesz itt is robbanás! Hohó, repülni fog, aminek kell! Nem adok 
négy hetet, s az egész világ képe megváltozik... Ha én mondom! 
Akkor majd jöttök hozzám, hogy: te, Feri bácsi, jól megmond- 
tad...

A fiatalok oldalba bökdösték egymást, és cinkos pillantásokat 
váltottak.

- Don Quijote és a lamandanoszi szélmalmok - súgta Luci 
Barnának.

Ferkó meghallotta. És hallani vélte a folytatást is:
- És mögötte szamárháton Ferkó, a Sancho Panzája!



Kuncogás támadt. Ferkó riadtan kereste anyja tekintetét. 
Látja-e ő is, hogy nevetnek rajtuk, itt is, nemcsak a téren. Fejét 
a vér majd szétvetette. Nem lehet ezt a szégyent kibírni. El kell 
menni. El, akárhová!

De anyja átszellemülten mosolygott. Élvezte, hogy férje viszi 
a szót, őt hallgatja mindenki. Ludady még egyre beszélt:

- Robbanni fog itt minden. Ripityára megy az egész vircsaft! 
Hohó! Lesz itt fordulat! Négy hetet nem adok neki...

A  Z S Ú R  V É G E

Kasa Sanyo figyelmeztetésére a Sysitéri Klub három nevezetes 
tagja lélegzetét visszafojtva kezdett fülelni a hangszóróból szűrődő 
zajokra.

Sanyo gondterhelt arccal csavargatta a hangszóróhoz kapcsolt 
doboz gombjait, s végre nagy hangerővel, hirtelen, tisztán meg
szólalt egy mély, dörmögő férfihang:

- ... mert nem vitás, hogy egy percig sem várhatunk tovább!
- De hiszen teljesen készületlenül ért bennünket ez a jelentés - 

viszonozta egy vékonyabb, rekedtes férfihang.
- Azért kell haladéktalanul megkezdeni az előkészületeket. De 

azonnal, hogy mire az amerikai ejtőernyősök itt lesznek...
- Na, mit mondtam? - kérdezte Fogarasi fojtott izgalommal.
- Pszt! - szisszent rá Sanyo. - Most jön a java!
- Ez még legalább két hét — recsegte a hangszóró.
- De biztos, hogy jönnek? - kérdezte egy reszketeg női hang.
- Amit Eisenhower mond. . .
- Mert mi a fejünkkel játszunk - szóit a nő kísérteties hangon.
Sanyo diadalmasan nézett körül. Élvezte a többiek izgalmát.
- Aki mer, az nyer - jelentette ki rövid, hatásos szünet után 

az előbbi dörmögő hang. - A jelt robbantással adjuk meg.
- Van hozzá elég ekrazitunk?
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- Van. Bőven van.
A hangszóró nagyot reccsent és elhallgatott. Sanyo újból a 

gombokhoz nyúlt.
Fogarasi Béla felugrott, olyan lendülettel, hogy majdnem orra 

esett. De közben Jocót vadul oldalba bokszolta:
- Hallod? Ekrazit! Megmondtam!
- Pszt! - sziszegte Sanyo.
Valamivel halkabban szólt tovább a készülék:
- Jól tudjuk, mit kell tennünk... Repülni fog minden... Nem

adok két hetet... - és akkor egy hatalmas fütty elvitte a mondat 
befejezését.  

Miután a sípolás véget ért, újra hallani lehetett az előbbi be
szélőt, de mintha sokkal messzebbről jött volna a hangja. Értel
metlen motyogás szólt a hangszóróból: tatala-papala, szutyene- 
mutyene... Egy szót, egyetlen árva szót som lehetett többé meg
érteni.

Úgy figyeltek. mind a négyen, hogy a fejük belefájdult. Idegeik 
is végsőkig megfeszültek.

- Elment a mikrofon közeléből - suttogta Sanyo.
- Eleget tudunk - jelentette ki diadalmasan Béla.
- Nagyon izgalmas - mondotta Pauli. - Mintha valami rob

bantásról lett volna szó. Lehet?
- Lehet? Lehet? - ismételgette gúnyosan Béla, aztán hangos 

kacagásban tört ki. - Hát mit gondolsz, mit terveznek?
- Nem tudom. Azt mondod, terveznek?
- Összeesküvés ez, fiam! Szabályszerű összeesküvés - harsogta 

Béla.
- Hol? Itt? - kiáltotta rémülten Pauli. és nyakát behúzva 

nézett fel a mennyezetre.
- Hát hol? Csak nem képzeled, hogy Ferkó Kukutyinba készül 

robbantani!
- Ferkó?! - a lány rémületében felugrott, és szája elé kapta 

öklét.
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- Bélát felbőszítette, hogy Pauli ennyire félti Ferkót. Legkímé
letlenebb hangján förmedt rá:

- Ferkó! Igen. Te mondtad az előbb, hogy bízzunk mindent 
Jocó zseniális készülékére. Tessék, most itt a bizonyíték. Leleplez
tünk egy veszedelmes összeesküvést és abban a te drágalátos 
Ferkódat is.

- Az nem lehet!
Pauli szédült. Miközben hallgatóztak, majdnem nevetnie kellett 

azokon a képtelenségeken, amelyek a készülékből hangzottak. Az 
a szöveg, amit hallott, csak úgy hatott rá, mint egy regény. Sokkal 
kevésbé érintette, mintha azt tudja meg, hogy Ferkó hevesen 
udvarol odafönn Péntekhelyi Lucinak. Mostig azt képzelte, hogy
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valami nagy „hecc” készül. De a matematikus Béla dühös fel
kiáltásai, nyers szavai, gyűlölködő pillantásai most észre térítet
ték. Félteni kezdte Ferkót.

- Hát mit képzelsz? - támadt rá Béla újult erővel. - Mi ez?
- Hát... odafönn beszélgetnek... valamiről. Talán a háborús 

élményeit meséli valaki... Én azt hiszem, te... te... te Béla... 
haragszol Ludadyékra és...

- Te talán nem haragszol? Nem te mondtad a múltkor, hogy 
ők a régi világot akarják vissza?

- Az apja. De ő...
- Nem esik messze az alma a fájától. A múltkor még te se 

bíztál Ferkóban. Azóta de beleszerelmesedtél!
- Ízléstelen vagy!
- Tessék, ízléstelen vagyok - tárta szét karját Béla, dühös 

kitöréssel. - És te, Jocó, te mit szólsz mindehhez?
Az elnök egyre növekvő zavarral hallgatta Pauli és Béla vitá

ját. Mint Pauli, az előbb még ő is heccnek vélte az egész lehall
gatást; de amióta ezek a gyanús mondatok elhangzottak, félel
metes értelme támadt mindannak, amit Ludady neki a minap a 
szemébe mondott. Gyűlölte Ludadyt, de szeretett volna hinni 
Paulinak, hogy Ferkónak nem lehet köze az egészhez. Időt akart 
nyerni, hogy gondolkozzék.

- Talán eltúlzod, Béla - szólt békítően. - Hátha rémeket 
látsz.

- Rémeket?! - hördült fel a matematikus. - Hát idehallgass! 
Te már mindent elfelejtettél? Hiszen te tudod, csak te tudod, 
hogy én láncszemről láncszemre nyomoztam... - és széles gesz
tusokkal mesélni kezdte mindnyájuknak: hogyan fogott gyanút, 
miként követte Ferkót, amikor az ekrazitos csomagot vitte, mit 
tudott meg a gyanús tábornokkal egy házban lakó barátjától, 
hogyan tagadta le Ferkó Tietzkét, és most ez az összejövetel, 
a robbantási vita, amelyet mindnyájan hallhattak. Ezek a napnál 
fényesebb bizonyítékok. - Tettenérés! - harsogta a végén.
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- De nem Ferkó hangja volt, amit hallottunk - harcolt to
vább Pauli.

- De ő is jelen van - verte az asztalt Béla.
- Téboly!
- Téboly? Gaztett! Én megyek a rendőrségre! - Béla felállt.
Pauli a rémülettől reszketve Jocóhoz fordult:
- Ne engedd! Ne engedd! Kérlek, ne engedd!
- Mit tegyek? - kérdezte az elnök kissé gyámoltalanul.
- Kötelesség a feljelentés! - ordította Béla.
- Nem szabad Ferkót följelenteni! - kiabálta Pauli sírós han

gon. - A barátunk. Védenünk kell...
- Védeni? Fasisztákat? - üvöltötte Béla.
- Kikérem magamnak! Ferkó nem fasiszta! - visította Pauli, 

minden erejét összeszedve.
Felugrott, és fenyegetően a vádaskodó fiú elé állt. Nem bánta, 

akármi lesz is. Ferkó veszélyben forog, mindent meg kell tennie 
érte. Hirtelen Jocó felé fordult:

- Elnök elvtárs, te ezt tűröd?
- Kérlek... Béla... én... én azt hiszem... - Kacsorek 

Jocó bizonytalanul dadogott. Ugyancsak dühös volt az öreg Luda- 
dyra, igazat adott Bélának, de fájt a szíve Ferkóért. Nem tudta, 
mit mondjon. Nagy sokára talált ki valamit. — Hallgatózzunk 
tovább. Várjunk, ameddig nem tudunk biztosat.

- Én egy percig se várok - toppantott Béla. - Én nem vagyok 
hajlandó elkenni egy összeesküvést. Csináljatok, amit akartok, én 
tudom, mit teszek.

- Szégyelld magad - ugrott neki Pauli.
- Te szégyelld magad! Te! Te! - Béla megfordult, és kirohant 

a szobából.
- Béla, ne bomolj! - kiáltott utána Jocó. De Fogarasi mögött 

már becsapódott az előszoba ajtaja.
Kasáné kikémlelt a konyhából.
- Mi ez a szaladgálás?
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- Ez képes a rendőrségre menni - dadogta sápadtan az elő
szobában Sanyo.

- Miért? - kérdezte ijedten Kasáné.
- összeesküvés — felelte Jocó, és a mennyezetre mutatott.
- Bolondok vagytok? - álmélkodott az asszony.
- Ez a Béla megőrült - magyarázta Sanyo. - Elrohant, mielőtt 

megmagyarázhattam volna neki...
- Megmagyarázni? Mit? - kérdezte Jocó.
- Látja, mama - fordult Sanyo az anyjához -, mégis hagyni 

kellett volna. Abból talán nem is lett volna ilyen ribillió... Egy 
darabig hallgatják a recsegést meg a zenét, aztán elunják...

- Mi? Hogyan? Miről van szó? - támadt rá Sanyóra Pauli, 
egyre izgatottabban.

- Vicc volt - jelentette' ki végre Sanyo, s vállat vont. - A ma
mának elmagyaráztam, hogy minek kell itt ez a sok drót. S ő 
ellene volt a lehallgatásnak... hogy ez helytelen...

- De mennyire helytelen! Megtiltom!
- Hiszen igaza volt - bólintott Sanyo. - Elismertem, elfogad

tam. Nem lett volna helyes. Én meg.. nem szóltam neked, 
Jocó, mert... gondoltam, megtréfállak. A Beloiannisz színjátszói 
most próbálják a „Forradalom Guatemalában” című darabot. Én 
vagyok a színpadi fővilágosító. Felvettem magnóra ezt a jelenetet, 
és lejátszottam nektek - bizonytalanul nevetett.

- A mindenki - mérgelődött Jocó. Megdermedt a szakmai 
szégyentől. - Én meg semmit nem veszek észre. A mikrofont hová 
tetted?

- Otthagytam, fenn Ludadyéknál. De a drótot elvágtam a 
párkány alatt.

- Az én drága huzalomat - sóhajtotta Jocó, aztán elnevette 
magát, de inkább csak kínjában. - Így átejteni engem. Engem! 
Ezt sose bocsátom meg... magamnak. Ügyesen csináltad, Sanyo, 
azt meg kell hagyni - fejét rázogatva félrefordult. - Ezt csinálni 
velem! No, szégyellem magam.
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Sanyo - látva, hogy barátja nem haragszik rá - most már 
bátran felkacagott.

- Hogy egyszer téged, a mókamestert is rá lehetett szedni - 
nevetett csúfondárosan Kasáné. 

- Hát sikerült - ismerte el Jocó, majd jókedvűen hozzátette: 
- De kölcsön kenyér visszajár.

- Most láttuk - folytatta az ugratást Sanyó -, milyen az, 
amikor a hóhért akasztják.

- Annyira azért nem dőltem be - mentegetőzött Jocó -, mint 
Béla barátunk.

- Jaj nekem! - kiáltott fel hirtelen Pauli, aki eddig csak 
zavartan állt. - Mi lesz, ha ez a megvadult Béla csakugyan a 
rendőrségre ment? Mindjárt itt lesznek a rendőrök. Jaj, jaj!

A kedélyes hangulatot jeges szélként borzolta fel az éles kérdés.
- Hű, mi lesz, ha rendőrök jönnek ki Ludadyékhoz - rémült 

meg Kasáné. - Miattunk! Jaj, de kellemetlen!
- Nem kell félni - fölényeskedett Jocó. - Béla azóta százszor 

is meggondolta magát.
- Persze - örült a megnyugtató kijelentésnek Sanyo. - Nem 

lesz semmi baj. Miért is menne a rendőrségre?
- És ha mégis? - kiáltotta Pauli. - Ha mégis?
- Szaladj utána - szólt Kasáné a fiához.
- A vakvilágba? - vont vállat Sanyo. - Nem lesz baj, mama.
- Nem kell idegeskedni - csillapította Jocó a lányt.
De Paulival nem lehetett bírni, Pauli sem bírt magával. Egész 

testében reszketett, ö nem hagyhatja bajban Ferkót! Meg kell 
mentenie. De hogyan? El kell távolítani őt hazulról, ne találhas
sák itt a rendőrök. De hogyan? Pauli egy másodperc alatt hatá
rozott és már rohant is fel a lépcsőn. Becsengetett Ludadyékhoz. 
Mit is mondjon? Szerencsére Ferkó maga nyitott ajtót.

- Paulikám, te itt?... - ámult el.
- Ne kérdezz semmit - suttogta Pauli. - Csak gyere! Várj! 

Vedd fel a kabátod! Meg ne fázz!... Majd elmondok mindent.
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Lerohantak a lépcsőn.
Épp eltűntek a sötét előkertben, amikor Kasáné kilépett laká

suk ajtaján a lépcsőházba, megnézni, mit csinál az a szeles lány.
- Pauli! Paulinka! - kiáltozta.
Nem felelt senki.
„Hogy micsoda poklot szabadítottak fel ezek a gyerekek azzal 

a buta masinával - zsörtölődött magában Kasáné. - Mert nem 
nyughatnak soha... ”

Ebben a pillanatban elaludt a villany. Kasáné az ajtó felé 
tapogatózott.

- Sanyo! Gyere, világíts! Ml történt?
A Ludady-lakás előszobájának üvegtábláján gyertyafény im- 

bolygott. Kinyílt az ajtó, magasra emelt gyertya alatt Ludady feje 
bukkant elő.

- Mi az, Kasáné? Maguknál is elaludt? Sanyó itthon van? 
Nem nézné meg, mi a baj?

- Mindjárt szólok neki - felelte az asszony, és lefele tapo
gatózott.

Sanyo kinyitotta előtte az előszoba ajtaját.
- Én kapcsoltam ki - közölte súgva. - Hogy felmehessek, és 

a sötétben észrevétlenül leszereljem a mikrofont.
Kasáné gyertyát keresett, meggyújtotta. Sanyo előhúzta a szer

számosládát, felment. Jocó meg, ahogyan megbeszélték, a szobá
ban kezdte felszedni a vezetéket és összecsavarta. Törte a fejét, 
mit mondjon, ha a rendőrség mégis rájön a dologra. Elhiszik, hogy 
csak Bélát ugratták? Vajon Pauli is hajlandó lenne ezt mondani? 
De hol késik az a lány? Mit végzett Ferkóval?

A kertre néző ablakon ekkor egy zseblámpa fényköre jelent 
meg. Ide-oda pásztázott, majd megállapodott az ablak felső ré
szén, ott, ahol a drót belépett. Rendőrség?... A következő pilla
natban megkocogtatták az ablak üvegét. Jocó megrezzent. Aztán 
összeszedte magát. Biztosan Pauli és Ferkó... Kinyitotta az 
ablakot.
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Egy idősebb ősz ember állt az ablak előtt, Keve professzor. 
Rúdlámpájával Jocó arcába világított, aztán szigorú hangon kér
dezte:

- Mondja, fiam, miféle drót vezet ide, a maguk ablakába?
- D r ó . . .  drót? - Jocó nem tudott okosabbat kitalálni, csak 

csodálkozott. - É n . . .  kérem... semmiféle...
- No, ne tréfáljon! Hiszen ott tartja a folytatását a kezében 

a hangszóróval. Várjon csak, bemegyek én magához. Nyisson, 
kérem, ajtót.

Az emeleti ablakból Ludadyiné kiáltása hallatszott:
- Ferkó! Hol vagy? Ferkó!
Nem jött válasz.
- Jézusmáriám, mi lesz itt! - sóhajtotta halkan Kasáné, ami

kor Keve a kézilámpával világítva belépett az előszobába.
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H E T E D I K  F E J E Z E T  

A Z  I G A Z I  T A L Á L K O Z Á S

Pauli, amilyen erősen csak tudta, átfogta Ferkó csuklóját, és 
húzta maga után a fiút.

- Ne kérdezz semmit, csak gyere - lihegte. Majd később még 
ennyit tett hozzá: - Meneküljünk!

Akkor már a Nárcisz utcában loholtak. Jobbra befordultak a 
meredek Vöröskő utcába, és meg nem álltak a széles Fodor utcáig. 
Ott Paulinak már a torkában dobogott a szíve, meg kellett pihen
nie. Ferkóra nézett, csodálkozva, mintha nem hinné el, hogy itt 
van vele valóságosan. De ott állt mellette, fogta a kezét, görcsö
sen, és tudta, szereti Ferkót.

Ó, mennyi butaságot írtak össze a szerelemről! Hogy órákig 
kell nézni tőle a halovány holdvilágot.. könnyes szemmel dú
dolni egy kedves melódiát... vagy olyan erősen gondolni „Rá”, 
hogy mindent betölt a képe... vagy kimondani hangosan a 
nevét, leírni százszor a kezdőbetűjét... Pauli semmi ilyet nem 
tapasztalt. Azt érezte, hogy meg kell mentenie ezt a fiút a hamis
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vád elől, meg kell védelmeznie Béla haragjától, ki kell szabadí
tania a veszedelmes társaságból - és semmi, de semmi egyébbel 
nem szabad törődnie; csak ha már biztonságban lesz, akkor lehet 
gondolnia a továbbiakra.

Átmentek az utca túlsó oldalára, és leroskadtak a hegynek fel 
vezető kőlépcsőre. Pauli két kézzel megragadta Ferkó összefogott 
két kezét:

- A rendőrség jön értetek. Futnod kell. Béla elment...
- Nem értem. Mi történt? Beszélj!
- Tudtam én, mindjárt mondtam, hogy te nem lehetsz benne. 

Te nem veszel részt ilyesmiben...
- De miben?
- Az összeesküvésben.
- Nem értem.
Nem volt mit tenni, Paulinak elejéről kellett kezdenie. Onnan, 

hogy Fogarasi nyomon követte, amikor az ekrazitos csomagot 
vitte...

- Ruha volt a csomagban...
Pauli megkönnyebbülten fellélegzett. Aztán önmagát vádolva 

elmondta a cukrászdai beszélgetést Bélával. Ennek során az ő elkeseredett kifakadását félreértette a nyomozó matematikus.
- Nem tehetsz róla.

- De én...
- Nem! - kiáltott Ferkó. Meg kellett védenie ezt a lányt önnön 
vádjával szemben.

- De én vagyok az oka minden bajnak - erősködött Pauli. - 
Mert... mert Fogarasi gyűlöl téged... miattam... féltékeny

ségből... mert... azt hiszi, hogy én téged... - ijedten elhall
gatott.
Ferkót megremegtette az elharapott mondat. Ha Pauli csak

ugyan azt hallgatta el, amit ő szeretne hinni, s amire Zoltán is 
gondol, akkor... Jó lenne bizonyosat tudnia. Közelebb húzódott 
a lányhoz, és bátortalanul megkérdezte:

267



- És nem igaz?
- Micsoda?
- Hogy... te... engem...?
- De igaz - suttogta Pauli, és arcát a fiú mellén rejtette el. 

Szeméből könnyeik gurultak le. Megint a szerelem újdonsága volt 
ez: olyan szerelemé, amelyiknek boldogság a sírás.

Ferkó még egyre azt a szót hallotta, amelyet Pau'li nem mon
dott ki. „Azt hiszi, hogy én téged... ” - „És nem igaz? ” - „De 
igaz! ” Ez nem jelenthet mást... Ha most megkérdezné: „Vagyis 
szeretsz? ” - akkor Pauli biztosan azt felelné: „Igen”. Vagy leg
alábbis bólintana. De neki ez is kevés, az sem elég. Ő azt a szót 
szeretné hallani Pauli ajkáról, hogy „szeretlek”.

Béla furcsa vádja, amely elől menekülni kellene, elmerült aZ 
esti sötétségben; titokzatos, új gondolatok szikráztak körülötte, 
mint odalenn, alattuk, a mélyben a város lámpái. Ferkó másként 
képzelte el a szerelmet. Azt hitte, hogy attól ő egyszerre nagy, 
erős, bátor férfiú lesz, aki körültekintő gyöngédséggel veszi kar
jaiba, istápolja, oltalmazza és gyámolítja a szeretett, gyenge nőt. 
De ehelyett vad nekibuzdulást és ugyanakkor végtelen elgyengü
lést érzett, és - támasztékot keresett. Szeretett volna odaborulni 
Pauli vállára, magához ölelni és hallgatni, sokatmondóan hall
gatni... aztán meg panaszkodni neki úgy, mint édesanyjának 
szeretett volna, de örökké attól félt, hogy belép apja, és zordul 
ráförmed: „Mi az, mit macskálkodtok? ”

A feje most megbillent, és mámorosan már-már odaesett Pauli 
vállára; az utolsó pillanatban kapta vissza, csak a lány haját 
érezte meg homlokán, selymesen és illatosan, mintha virágoktól 
lenne kábító. Beszívta mélyen a haj bódító illatát, „ez is Pauli” - 
gondolta közben, „és ez már az enyém” - leszívta tüdeje mélyére, 
hogy megszédült az illattól és gondolattól egyaránt. Hogy készült 
erre a pillanatra, de most nem jut eszébe egyetlen szó sem á 
kitervelt szép mondatokból. Minden úgy összekuszálódott, ér
vénytelen már minden, a mai annyival több a tegnapinál.
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- Pauli! Paulikám! - tört ki végül. - Nem kell, hogy gyűlölj 
már! Én megmondtam apámnak...

- Miért gyűlölnélek?
- Hát nem?
- Ha akarnám, se...
- Pauli! Én azt hittem, megvetsz, mert gyáva vagyok; lapul

tam, hallgattam otthon, nem mertem megmondani...
- De most itt vagy!
Ez a néhány egyszerű szó mintha bevilágította volna a go- 

molygó, homályos világmindenséget. Hiszen itt van, és ezzel min
den megoldódott. Kijelentette már apjának, hogy nem mond le 
barátairól. Anyjának csak máig ígért halasztást elmenetelére. 
S már el is jött hazulról.

Pauli a döntő pillanatban jelent meg, mintha kitalálta volna 
gondolatát.

Fölkeltek, és lassan lépegettek a sötét utcában.
Most már könnyű volt mindent elmondania, ötvenhattól kezdve 

egészen máig...
- Erről akartál beszélni már a múltkor is? - kérdezte Pauli 

a végén, nevetős-sírós arccal.
- Még nem egészen. És akkor még nem voltam szabad. De 

most, tudom, új élet kezdődik... Amióta azt mondtad, hogy...
- Szeretlek, Ferkó.
A sötétben egymás szemének mélyét keresték és megtalálták. 

Átölelték, megcsókolták egymást.
Bársonyos zsibbadtságából úgy rezzent fel Pauli, mint mikor 

bogár száll a virágsziromra. Hátrahajolt, mély lélegzetet vett:
- Ferkó! Mi itt csak... beszélünk, s nem gondolunk a ve

szélyre.
- Veszély?
- Most mi lesz? Hová mégy?
- Egy biztos: haza soha többé!
- S apád?
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- Nem akarom látni - suttogta Fcrkó. - Te ezt nem érthe
ted meg... Te sohase beszélnél úgy a gyerekeddel...

- Ó! - Pauli arca elé kapta két kezét. Arcát, nyakát, egész 
testét tűz öntötte el. Az ő gyereke! Hiszen annak a gyereknek 
Ferkó lenne az apja! Mennyire szereti Ferkót... mindenkinél 
jobban... De vannak most fontosabb dolgok is. - Gondolkoz
zunk, mit kellene csinálni!

- El kellene mennie, messzire.
- Engem itthagynál?
- Soha!
Hallgattak. Megint Pauli lelte meg a kiutat. Először azt kell 

megtudni, mit csinált Béla. Jocó talán már tud valamit. Ha nem, 
elküldik Bélához tudakozódni.

- Bemehetek én Kacsorekékhez? - kérdezte Ferkó.
- Délután még vádolt Jocó. Előbb én megyek be, egyedül. 

A többit bízd rám! Menjünk! - odaszorította arcát Ferkóéhoz.
„Csodálatos lány” - gondolta Ferkó boldogan. Érezte, hogy a 

puha, meleg, bársonyos bőrön át valamilyen csodálatos erő árad 
őbelé. Nem is tudta felfogni ésszel, milyen csodálatos ajándékot 
kapott az Élettől!

Egymásba karolva megindultak a Sysitér felé.

P R O F E S S Z O R O K  H A  T A L Á L K O Z N A K

- Szóval magyarázza meg nekem - folytatta Keve professzor 
változatlanul szigorú hangon, miután a pislákoló gyertyafénynél 
sebtiben körülnézett a szobában -, hogy miért vezet drót az eme
leti lakásból ide, mit szorongat maga a kezében, és miért aludt 
el a villany olyan hirtelen!

- Fogalmam sincs róla - dadogta Jocó. - Kérem, én is ide
gen... vendég vagyok itt... A drót lehet valami földvezeték... 
rádióhoz... amennyire én értek hozzá.
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- Valamennyire én is értek hozzá. Ne akarjon félrevezetni. 
Egyet és mást meg kellett tanulnom a szerelésből, mert én egy 
elektromos aggyal dolgozom.

- Az elektromos aggyal? - kiáltott fel izgatottan Jocó.
A professzor figyelmét nem kerülte el, hogy az ő határozatlan 

névelőjét a fiú határozott névelőre javította ki, mint aki tudja, 
hogy Magyarországon még csak egyetlen olyan gép működik, 
amely megérdemli az elektromos agy nevet.

- Mit tud az elektromos agyról? - kérdezte hirtelen.
- Egyet s mást - felelte Jocó. - Azaz... semmit. Vagy nagyon 

keveset. Pedig a kibernetika a legizgalmasabb dolgok egyike... 
szerintem.

- Szerintem is - bólintott Keve. Most már mosolygott; arcá
ról eltűnt az az ingerült kifejezés, amely belépésekor valósággal 
megrémítette Jocót. - Látott már ilyen gépet?

- Csak képen. Igaziban nem lehet.
- Persze, mert szigorúan őrzi egy olyan mérges cerberus, 

mint én.
- Akkor Keve professzornak tetszik lenni - örvendezett Jocó.
- Bocsánat, hogy bemutatkozás nélkül jöttem be. És ön... 

ha szabad érdeklődnöm?
- Kacsorek József.
- Ó, mindent értek! Akkor te vagy, fiam, a híres ezermester, 

a villanyszerelés neves professzora, a Sysitér oxfordbajnoka - 
hosszasan rázta Jocó kezét. - Örülök, hogy megismertelek.

- Honnan tetszik rólam tudni? - ámuldozott a fiú.
- Hát először is van nekem egy Öcsi nevű fiam - a professzor 

arca felragyogott -, aki nagyon nagy tisztelőd; nem is szólva, 
másodszor, Manci nevű lányomról...

- Jaj! - kiáltott fel Jocó.
- ... akinek egy ízben - folytatta Keve csorbulatlan derűvel - 

voltál szives szigetelőszalagot alkalmazni a szájára.
- Nem... nem egészen - hebegte Jocó.

271



- Semmi baj, úgy is túl sokat beszél, feleslegesen - legyintett 
Keve Bertalan. S mintha szomorúság suhant volna át az arcán.

Jocó nem vette észre; ő egészen megdermedt a félelemtől. 
Most jött a nagyágyú: a fotocellás duda... Mindennek vége! 
De - meglepetésére - Keve úgy tett, mintha nem is hallott volna 
róla. Ellenben néhány kérdést röppentett fel a kibernetikára 
vonatkozóan, és megelégedéssel hallgatta a fiú okos válaszait.

A kínosan indult megismerkedés így fordult át kellemes, meg
hitt beszélgetésbe. Jocót büszke elégtételérzet fogta el. Rajongó 
tisztelettel nézett fel a professzorra, aki - határozottan érezte — 
becsüli őt. És őszintén elmondta neki iskolai „baleseteit”, majd 
azt is, hogy ő tulajdonképpen a Kandó-technikumba szeretne 
járni, de apja mindenáron „hivatalnokot” akar faragni belőle. 
Kevét ez nagyon felbosszantotta.

- No, majd beszélek apáddal, ha akarod. Kezembe veszem 
egész ügyedet - elgondolkodott. De mondd csak, nincs valami 
hiba... hm... benned is? Nem kellene például többet tanulnod?

- Magam is gondolkoztam már ezen - ismerte be Jocó.
- Ez kedves - bólintott Keve kedélyesen. - Ha gondoltál rá, 

az már valami.. Szeretem az őszinteséget. De még jobban a 
tetteket!

- Igyekezni fogok... - mormogta Jocó.
„Csodálatos ember” - állapította meg magában, hozzáfűzve, 

hogy azért, úgy látszik, az előkelő emberek között is akadnák 
rendesek. S Keve - mintha olvasott volna a fiú gondolataiban - 
ezt mondta:

- Sokat kell bizony tanulni. Még ha nem is megy mindig 
könnyen - a messzibe nézett, derűs arca elkomorodott. - Látod, 
én... még az ánti-világban... szegény parasztfiú voltam...

- Parasztnak tetszett lenni?
- Tetszett a fenének - nevetett fel a professzor. - Mit tudjá

tok ti, mai fiatalok, mi volt a régi Magyarországon a paraszti 
származás! De ma...
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- Ma is vannak még - tört ki Jocó akik lenézik az embert, 
ha az apja suszter

- Lenézik, no, igen - mondta Keve. - De én azt hiszem, 
ezek csak szeretnének lenézni minket. De ezek valójában: lecsú
szott emberek, akiknek fel kellene nézni ránk - szünetet tartott, 
aztán ravaszul így folytatta: - Feltéve, hogy méltók vagyunk 
az új világ adta lehetőségekre!

Jocó néha már eddig is fogadkozott magában, hogy ő pedig 
ezentúl tanulni fog, de a fogadkozásnál tovább sohasem jutott; 
a nagy, emelő lendületet most kapta meg, amikor a professzor, 
a világhírű nagy ember azt mondta, hogy „fel kellene nézni 
ránk”, tehát a magasba jutók között őt együtt említette saját 
magával. Ha ő is egyetemi tanár lehetne!... Jaj, mennyit kell 
ahhoz könyveket bújni, biflázni! És milyen sok éven át! Még 
elkezdeni is nehéz a tanulást, hát még kitartani az ilyen elhatá
rozás mellett... s ha célba érne - jutott eszébe váratlanul -, 
akkor Ludady felnézne-e rá?

- Szeretnék méltó lenni - sóhajtotta, s látta magát mint nagy
nevű professzort. Ugyanilyen nagy tudású emberként ugyanilyen 
nyájas és egyszerű, közvetlen ember szeretne maradni. - Szeret
nék, de olyan nehéz... Hiszen tetszik tudni, az ember meg
fogadja, aztán nem könnyű megtartani - legyintett. - Legalábbis 
ilyen fiatalon.

- Öregebb korban se - mosolygott Keve. - De hát ezen múlik 
a dolog. Segíteni tudok neked sok mindenben, de kitartást csak 
saját magadból meríthetsz!

Jocó ismerte magát. Ha tankönyv van előtte, a kitartás úgy 
elillan, mint a benzingőz.

Ebben a pillanatban kattant az előszobaajtó zárja. Néhány 
pillanattal később belépett Sanyo.

- Eltűnt a mikrofon - mondta elfulladtan az izgalomtól, csak 
ezután pillantva meg Kevét, mire még jobban megdöbbent. - 
Bo... bocsánat!
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Jocó megfeledkezett a professzor jelenlétéről.
- Hová lehetett? - kérdezte elképedten.

Talán ez az? - szólalt meg Keve. Zsebébe nyúlt, és kitette 
az asztalra a keresett mikrofont.

Néhány pillanatig szinte mázsás súly nyomta a két fiút. Végre 
Jocó fel mert nézni a professzorra. Kék szemében jóságos kíván
csiságot fedezett fel, s ez olyan hatást tett rá, hogy meg sem 
kísérelte a köntörfalazás folytatását. Dadogva bár, de mit sem 
törődve Sanyo figyelmeztető pillantásaival és köhintéseivel, elő
adta, hogy az a gyanújuk: Ludadyék valamilyen robbantó össze
esküvésről tanácskoznak most...

- Szóval én is összeesküvő, robbantó vagyok? - vágott közbe 
a professzor. - Mert én onnan jövök.

- Nem, az lehetetlen...
De Jocó most nem próbált érvelni, összefüggéseket keresni, 

lehetetlenségeket cáfolni. Egyszerűen és simán elmondta a készü
lék elhelyezésének történetét és a lehallgatás elmaradását. S ami
kor befejezte és elhallgatott, kíváncsian várta, mit szól hozzá 
Keve.

Keve Bertalan mosolygott. Kicsit kínosan, kicsit elnézően 
mosolygott, majd nyugodt hangon beszélni kezdett. Először is 
határozott szavakkal megbélyegezte azt az „elferdült ötlet”-et, 
hogy lehallgatót állítottak fel más lakásában, még ha nem is 
használták. Hallgatózni nem szabad, hát még ilyen körmönfont 
módon.

- De összeesküvéstől tartottunk - mentegetőzött Jocó.
A professzor legyintett. S elmondta, mit hallhattak volna, ha 

nem a színházi felvételt hallgatják, vagyis, hogy mit beszélt 
Ludady „helyzetjelentés” címén. Mindnyájan unták.

- Vannak emberek - folytatta Keve - szép számban, akik 
nem szorgalmas és tisztességes munkával, hazafias buzgalommal 
próbálják talpra állítani felborult életüket, visszaszerezni ember
társaik becsülését, hanem valami felfordulásra spekulálnak. Mint-
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ha abból valakire is jó származhatna... Közben csak lopják 
a napot.

- Ludady? - kérdezte Jocó.
- Azt hiszem, nem lehet rajta segíteni... Én inkább szegény 

fiát sajnálom. Derék, tehetséges gyerek az a Ferkó! De hát... 
az apja nem engedi, hogy valami legyen belőle.

Keve felállt, széttárta két karját, azután megindult az ajtó felé. 
A két fiatalember lehorgasztott fejjel követte.

- Ja, igaz - fordult Jocóhoz a professzor. - Holnap délután 
otthon lesz apád? Igen? Akkor felkeresem, és beszélek vele 
érdekedben. Ha akarod...

- Köszönöm szépen.
- Mi lesz, ha jön a rendőrség? - kérdezte súgva Sanyo, mihelyt 

becsukódott az előszobaajtó Keve mögött.
- Hű! - kapott fejéhez Jocó. - Szólni kellett volna a profesz- 

szornak Fogarasiról...
Csüggedten hallgattak egy darab ideig. Aztán Sanyó kitalált 

valami megnyugtatót:
- Á, nem lesz semmi! Fogarasi otthon ül, és röhög rajtunk.
Visszamentek a szobába, hogy elrákják a készülékeket. Most

vették észre, hogy a mennyezetlámpa már ismét vígan leng. Oda- 
fönn tehát áll a bál.

A  N É G Y S Z E R  M E L E G Í T E T T  V A C S O R A

Jocó hazafelé menet felugrott Fogarasiékhoz. Egész úton odafelé 
Keve professzor egy mondata visszhangzott fülében, egyre han
gosabban, egyre vádolóbban: „Inkább szegény Ferkót sajná
lom... ” Sajnálni kell Ferkót, nem feljelenteni, meg kell védeni, 
meg kell segíteni. Mennyit segített neki Ferkó, ő meg észre sem 
vette, hogy milyen nagy bajban van! Persze, mert Ferkó nem 
panaszkodott, csak hallgatott; ő meg ezt felületes módon félre-
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értette, sértő elvonulásnak fogta fel. Bezzeg Donogán Paulinak 
van szíve; ő megérezte, hogy Ferkó mellé kell állni. Irigyelte a 
lányt, hogy olyan szépen szembeszállt a megvadult Fogarasival.

Kihívta Bélát a kertbe.
- Voltál?
- Voltam.
- És?
Béla dühösen összeharapta ajkait.
- Mindenki áruló - mondta nagy sokára.
Harapófogóval kellett kihúzni belőle, hogy mi történt az őr

szobán. Egy fiatal rendőrnek előadta, hogy összeesküvést leplez
tek le, mire az ügyeletes felkeltette az őrmestert.

A parancsnok azonban vidáman mosolyogva hallgatta végig 
a bejelentést.

- Idehalllgasson, fiatalember - mondta a végén. - Robbantani 
nem olyan egyszerű dolog. Egy-két elejtett szóért még nem lehet 
valakit mindjárt lefogni.

Jocó megkönnyebbülten felsóhajtott:
- Milyen szerencséd volt! Képzeld el, ha kijönnek... Hiszen 

a lehallgató nem is működött - s elmondta, hogyan tréfálta meg 
őket Sanyó.

Fogarasi nem tudott mulatni ezen.
- Szóval tőlünk - dühöngött - nyugodtan megbeszélhették 

odafönn a robbantást!
- Ugyan, ne képzelődj! Nincs összeesküvés. Keve professzortól 

pontosan megtudtuk még azt is, hogy miről beszélgettek - s Jocó 
részletesen elmesélt mindent.

Fogarasi Bélát azonban nem sikerült meggyőznie.
- De könnyű elandalítani téged - jegyezte meg. - Hátha 

Keve is cinkosuk.
- Ugyan! Ez képtelenség.
- Vagy nem bíznak benne, s előtte hallgattak az ekrazitról.
Jocó tanakodott magában, azután így felelt:
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- De a professzor jól ismeri Ludadyt. Megmondta, hogy nem 
a hidakat kell félteni tőle, hanem inkább a fiát.

- No hiszen! Ferkót sose féltsed!
- De féltem, és furdal a lelkiismeret...
- Engem is, hogy miattatok tehetetlenül kell néznem...
- Mondom már, hogy nem kell tartani semmitől.
Fogarasi megvetően legyintett, elfordult, úgy köpte oda:
- Látszik, hogy nem tudod, mi az éberség.
Jocót elöntötte a méreg. Elkapta Béla vállát és megrázta:
- Most ezzel jössz? Elment az eszed? Nincs elég bajom?!
- Te csinálod magadnak! - kiáltotta Béla, és arca elé kapta 

ökölbe szorított kezét.
Az utcai lámpa fénye Jocó arcára esett, és Béla összerezzent. 

Azt hitte, az elnök verekedni akar, de most látta, hogy vonásait 
nem a méreg, hanem valami keserves fájdalom dúlta fel. Jocó 
kölyökképűből egy gondterhelt felnőtt szeme nézett szemrehá
nyóan Bélára. A matematikus mélyen megrendült. Leeresztette 
öklét.

- Ne izélj - szólt halkan. - Nem akartalak megbántani.
- Idehallgass! - Jocó nagyot fújt. - Üljünk le - odavonszolta 

barátját a kerítéshez, és lenyomta maga mellé a vasrács alatti be
tonlap szélére. - Én sokat köszönhetek ám ennek az öregnek - 
s előadta az előszobájukban lefolyt párbeszédet, majd így foly
tatta: - Addig magyarázhatták nekem az iskolában, hogy osz
tályharc így, proletáröntudat úgy... De ettől a példától hússá 
és vérré vált bennem...

- Tán még hálásak legyünk neki - támadt fel most egyszerre 
gúnyolódó kedv Bélában.

- Nem. De... de... értsd meg... én más ember lettem, 
és...

- No, végre - vágott közbe Béla. - Ha más ember lettél, ak
kor hát beszéljünk végre egyszer komolyan, komoly dolgokról. Ha 
igazán kinyílt a szemed, akkor, öregem, ne sokat szavalj, hagyd
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Felköt a fenében, az öreg Ludadyt bízd rám, én majd elintézem. 
Lépj be a KISZ-be, ott a te helyed. Meglátod, micsoda remek 
fizikai szakosztályt csinálunk neked.

- És a többiek? A Klub?
- Beléphetnek mind...
- Ferkó is?
- Megjósolom... - Béla hangja megint gúnyba csapott át - 

ő nem fog belépni.
- Nem?
- Azért nem, édes barátom, elárulom neked, merthogy ez a 

KISZ, vagyis Kommunista Ifjúsági Szövetség. Ismerem én ezeket, 
nem most ismerkedem velük, mint te az öreg Ludadyval, apám 
eleget mesél róluk. A kommunista szó olyan ezeknek, mint az 
ördögnek a tömjénfüst - Béla elnevette magát ettől a hasonlattól.

Jocó arca komor maradt.
- Te Béla - szólt töprengő vontatottsággal -, te még mindig 

nem értesz engem. Az öreg Ludady nem érdekes; jó, tartsd szem
mel. Nem árt az ilyeneknek, ha érzik, hogy rajtuk a szemünk. De 
Ferkó!

- Nem lehet segíteni rajta.
- Igen, a professzor is ezt mondta. Pedig sajnálja, mert tehet

séges fiú. Az apja nem engedi, hogy legyen belőle valami! De én, 
de én, barátom... én nem tudok ebbe belenyugodni. Én azt aka
rom, hogy legyen belőle valami. Miért kell elvesznie az apja 
miatt?

- Ez már így van. Az osztálykülönbség...
- De én nem akarom, hogy így legyen. Velem Ludady Ferkó 

annyi jót tett. Én nála sohasem éreztem azt a különbséget, ami
ről te beszélsz. Végre is ő már a mi világunkban nőtt fel... Sose 
lenne nyugodt a lelkiismeretem, ha nem tennék meg mindent 
Ferkóért.

Béla elgondolkozott.
- Ne hidd, hogy én elvakult vagyok. Lehet, hogy Ferkó ra-
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gaszkodik hozzád. De biztosan csak azért, mert így tagja lehet a 
bandának, te még alelnökké is megtetted, s főleg Ferkónak azért 
fontos a Sysitér, mert így nem kell belépnie a KISZ-be, s még 
sincs egyedül.

- Nem, nem, tévedsz - tiltakozott Jocó. Nekünk meg kell 
védenünk Ferkót az apja ellen. És magunk mellé kell állítanunk. 
A közösség erejével.

- Zoltán is ezt papolja - szólt közbe Béla.
- Igaza van Zolinak. El kell vinnünk Ferkót a rossz környe

zetből.
- Tudod mit? - szélt rövid gondolkozás után, megváltozott 

hangon Fogarasi. - Várjunk egy kicsit. Döntse el ő maga, hogy 
hozzánk húz-e vagy... - vállat vont.

Jocó habozott.
- Lehet, hogy igazad van. Várjunk. Én várok. De te se tégy 

ellene semmit.
Jocó lassan, elgondolkozva bandukolt hazafelé. Nem tudott 

belenyugodni abba, hogy örökre elveszítse Ferkét. Hogyan lehetne 
őt próbára tenni? Mert biztosan helyt állana, és akkor meg
győzné Bélát!

- Hol csavarogtál ilyen sokáig? - támadt rá anyja. - Már 
kétszer is felmelegítettem a vacsorádat - de nem ezért volt mér
ges. Amióta a Donogán lánytól féltette a fiát, minden lépését 
szerette volna ellenőrizni, merre mászkál és kivel. Minthogy a 
fiú „azóta” nem beszélt neki a lányról, a gyanakvás egyre jobban 
gyötörte.

Az elnök kisfiúsan behúzta nyakát széles vállai közé. De apja 
váratlanul védelmére sietett.  

- No, ugyan... Egy ilyen nagy fiút már hagyni kell - dör- 
mögte, s közben hunyorított Jocónak: „Ne félj, nem árullak el, 
hogy cukrászdában voltál azzal a lánnyal. ”

- Azután szeretném tudni, mikor fogsz tanulni - zsörtölődött 
tovább az anya.
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- Biztosan mindent megtanult már - jelentette ki Náci bácsi.
Ez aztán igazán meglepően hangzott, majdnem hihetetlenül.

Ez a túlbuzgóság már hiba volt! Az asszony gyanakodva nézett 
az emberre.

- Hát nem te szidod mindig, hogy keveset tanul? Láttad őt 
szombat-vasárnap a könyv mellett? Én tudom, hogy mit csinált 
egész nap... - az apa is észrevette már, hogy túllőtt a célon, za
vartan hallgatott. Mire feleségének még jobban megjött a hangja. 
- De nagyon egyetértetek! Gyanúsak vagytok ti nekem... Mi
ben sántikáltok?

Jocó leült a sarokba, és ide-oda forgatta fejét. Bűnösnek érezte 
magát. Már korábban elképzelte, hogy hamarosan bevallja apjá
nak: a cukrászdából egy szó sem igaz. És ugyanakkor visszaadja 
neki az ötven forintot. Csakhogy hol az az ötven forint?

- Gyanúsak vagyunk? Már hogy mi ketten - dohogott az 
öreg Kacsorek. - Miket ki nem találsz! Janiéknál ultiztam egész 
délután. S Jocó is megmondja neked, mit csinált. Nem? - a kérdő 
hangsúlyba igyekezett figyelmeztetést befoglalni, hogy „eszedbe 
ne jusson megmondani”.

- Sanyónál voltam - jelentette ki Jocó.
- Mit csináltatok?
- Fusiztunk.
Fordult a helyzet. A mama megnyugodott, ez nem lehet hazug

ság, hiszen a fiú tudja, hogy ő mindennap beszél Sanyó anyjával. 
A papa ellenben felmérgesedett, mert megszokta már, hogy a fu
sizás miatt szidni kell a gyereket.

- Folyton csak fusiznál - mormogta valóban elégedetlenül.
De Kacsorekné tovább faggatta fiát:
- Gizi néni mit mesélt?
- Nagy újság van: Józsi bácsival együtt mennek Parádra.
Kacsorekné most már egészen megbékült. Csakugyan ott járt

a fiú, a legfrissebb hírt hozta, hiszen neki is csak szombaton új
ságolta el Gizi a beutalást.
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Náci bácsi ellenben megint nyugtalan lett. Honnan tud ilyet 
ez a gyerek? Lehet, hogy most beszél igazat, valóban Sanyónál 
üldögélt, és neki hazudott a lányról? A fene érti ezt!

- Másfelé nem jártál? - és szúrós szemmel nézett fiára.
- Hát nem ismered őket? - kérdezte az asszony férjétől gú

nyosan, kihívóan. - Ha ezek összeülnek Sanyóval, akkor a vil
lamos izéket vallatják vakulásig.

Most már aztán hármuk közül senki sem tudta, minek örül
jön, min bosszankodjék. Kacsorek mama is megbánta, miért is
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zsémbeskedett, s kiment, hogy harmadszor is megmelegítse a gye
rek vacsoráját.

- A lánnyal voltál? - kérdezte halkan az öreg Kacsorek, mi
után hallotta, hogy a konyhaajtó is becsukódott az asszony mö
gött.

- Vele - bólintott Jocó. Igazat mondott, bár kétségtelenül ez
zel csak elodázta az ügyek becsületes, férfias tisztázását.

- S nem lesz baj anyáddal a Gizi néniből?
- Találkoztam vele, véletlenül - igaz, Ludadyék lépcsőjén vé

letlenül találkoztak, s ha Gizi néni akkor nem hívja be, sohasem 
jut eszébe a lehallgató, s akkor...

- Barna az a lány, ugye? - kérdezte a fatter.
- Barna.

- A szeme kék?
- Barna.

- Szép lány... Hallom, okos is.
- Okos.
- A neve?
- De papa...
- Jó, jó... És tisztességes?
- Az.
Rövid hallgatás után Kacsorek papa megint felöltötte azt a 

huncut képét, amelyet a minap az ötven forint átadásához viselt. 
Jocó már ettől az arckifejezéstől is megrémült, mert benne érezte 
egész bukását. A papa előrehajolt, és bajusza alatt odasúgta:

- Ha majd legközelebb...
Jocó hirtelen döntött, nem hazudik tovább. Megkezdi a visz- 

szavonulást.
- Többet nem találkozunk - jelentette ki határozottan. - És 

ami a mai találkozást illeti...
- Összevesztetek?
- Nem, deee... az egész izé... igen, szóval... lehetetlen. 

Az a lány meg én... illetve nem akar.
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- Mi az, nem vagy elég jó neki? - kérdezte Kacsorek sértő
dötten, majdnem fenyegetően, mert ő ezt hámozta ki a fiú értel
metlen dadogásából.

Tessék! - dühöngött magában Jocó. Mert nem merte első 
szóra kimondani a meztelen igazságot, most újabb hazugságba bo
nyolódott. Nem rágalmazhatja meg Paulit - éppen Paulit! - az
zal, hogy gőgös. Ez aljasság lenne.

De hogy miféle pokolbéli erők bujkálnak az emberben! Jocó 
megint csak nem azt mondta, amit szeretett volna, amit kellett 
volna, hanem valami mást. (Hiába, aki a kisujját odanyújtja az 
ördögnek... ) Jocó ugyanis így szólt:

- Papa, lássa be, hogy nem mondhatok el mindent magá
nak... Vannak bizalmas dolgok. Ha megígéri, hogy nem fog 
faggatni, akkor megmagyarázok mindent.

- Szóval vége? - kérdezte csalódottan a papa. - Pedig azt 
hittem, az a lány rendes emberek gyereke.

- Rendes emberek, de vége - Jocó nagy lélegzetet vett. - 
Ők rendes emberek. Én vagyok a hibás. Én ugyanis...

Kinyílt az ajtó, a mama hozta a harmadszor felmelegített va
csorát. El kellett hallgatniuk.

Ugyanebben a pillanatban kocogtattak az ablakon. Jocó oda
lépett, kinyitotta. Pauli állt az ablak előtt, a magas párkány mö
gül éppen csak a feje látszott.

- Szervusz, Pauli! - kiáltotta meglepetten a fiú, s rögtön rá
eszmélt, hogy örvendező hangjával elárulta magát, vagyis meg
cáfolta előbbi hazugságát a szakításról.

„No, ennek is szépen van vége - mérgelődött az öreg Kacso
rek. - Itt valami nincs rendjén. ”

Kacsorekné - kezében a megrakott tálcával - ingerülten hátat 
fordított az ablaknak, és odamorogta öregjének:

- Utána jött, a szégyentelen! - mert ő azt képzelte, hogy a 
lány nem bírt magával, miután napok óta nem látta az ő Jocóját, 
s most erre a vakmerőségre vetemedett.
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De Náci bácsinak egyszerre megint tetszett a dolog. Hogy a 
lány ennyire belehabarodott az ő fiába! A fiú biztosan azért ha
zudta az összeveszést, hogy ne kelljen beszélnie a nőügyéről. Ka
rakán gyerek, a lány nevét is titkolja, képes lenne a pénzsegély
ről is lemondani! - állapította meg magában.

- örült fontos és sürgős jelentenivalóm van - közölte Pauli 
az ablakdeszkára kucorodott Jocóval.

- Megyek ki - lehelte vissza a fiú, és máris kattant mögötte 
az ajtó.

- Miért nem jön be? - kérdezte Kacsorék, inkább csak a fe
leségétől.

- Vén kakas - mormogta oda férjének vészjóslóan Kacsorék 
mama. - Nem a te kedvedért jött ide az a csirke... — de aztán 
eszébe jutott, hogy jobb lenne ellenőrizni, miről pusmognak a fia
talok, és egyáltalában, itt az alkalom bizonyosságot szerezni. Le
tette a tálcát és az ablakhoz lépett. - Jöjjön be, kedves - szólt 
inkább parancsoló, mint vendéghívó hangon. De a lány riadt 
szeme, zavart mosolya valamennyire megszelídítette, ezért hozzá
tette: - Csak nem fognak itt kinn álldogálni. Mit szólnak a szom
szédok... - ekkor ért az ablak alá Jocó. - Azonnal gyertek be 
- szólt most már keményen és határozottan. Ellenkezést nem 
tűrő rendelkezés volt ez.

A papa láthatóan örvendezett, mire a mama megint méregbe 
gurult, s felkapta a tálcát:

- Kezdhetem újra melegíteni... — s vitte ki.
Amikor visszatért, épp nyílt az ajtó, és belépett a lány. Útköz

ben megmondta már az elnöknek, hogy Ferkó szeretne beszélni 
vele, ha nem haragszik rá.

- Dehogy haragszom - tört ki Jocó.
- Jaj, de jó! - örvendezett a lány. - Ferkónak szállás kell.
- Beszéljünk az öregekkel.
Ekkor értek a szobába. Pauli elfogódottság nélkül köszönt. Ka- 

csorekné kimérten bólintott. Annál barátságosabb volt a papa.
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Elébe ment a lánynak, két tenyere közé fogta puha kis kezét, és 
meg-megrázva beszélt, beszélt:

- Maga a Donogán Paulácska, kedves? Ismerem látásból. 
A Janinak is mutattam a múltkor, milyen hejre lány. Beszéltünk 
mi már...

- Papa, Pauli sürgős és fontos ügyben jött - vágott közbe tü
relmetlenül Jocó.

- Ha ő nyugodtan végighallgat, te mit türelmetlenkedel? - 
dorgálta fiát Náci bácsi. - Olyan sürgős dolga egy szép kis
lánynak nem lehet... Igaz?

A lány mosolygott.
- No, látjátok - állapította meg elégedetten az öreg. Megint 

a lányhoz fordult: - Ismerem én ám a kedves papát, nagyon jól, 
és tisztelem. Tudja, dolgoztunk mi együtt, negyvenötben gödröt 
ástunk ott az iskola mellett, amikor a sok szemetet kellett elföl
delni. Pardon - mondta, és hirtelen eleresztette a tenyerében fo
goly madárként rebbengető kezecskét. - Szóval a kedves papa na
gyon jól ásott, szépen és jól...

- Otthon, a kertben is szokott ásogatni, onnan ért hozzá - 
jegyezte meg Pauli.

- De a kislány nem ezért jött - szólt szigorúan a mama.
- Mindjárt befejezem - kaffant élete párjára az öreg. - Mon

dom, a kedves papával nagyon jól el is beszélgettünk. Én adtam 
neki cigarettát. Egészen más ember ő, mint például... az a Lu- 
dady, aki szintén ott volt, de csak könyökölt az ásó nyelére, foly
ton kérdezte az órát, hogy mikor jön a váltás, de ásni nem ásott, 
csak sóhajtozott: „Ezért tettem én számviteli vizsgát? ” Nemcsak 
a testi munkát rühellte, kérem, hanem még inkább azt, hogy ve
lem, a házmesterükkel együtt ugyanarra a feladatra osztották be.

- Én pedig Ludady Ferkó miatt jöttem - szólt gyorsan Pauli, 
felhasználva a rövid szünetet.

- Vagy úgy? - mondta Kacsorek bácsi. - Ludadyék engem 
nem érdekelnek - megvetően elfordult.
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Ez kínos fordulat volt a barátságos fogadtatás után. Pauli za
vartan állt, belekezdjen-e egyáltalán az elmondandókba. Van-e 
értelme még az egésznek? Segélyt kérő szemmel fordult Kacso- 
rékné felé, de tőle sem kapott biztató tekintetet.

- Mi van Ferkóval? - kérdezte vége Jocó.
Pauli — nagy elhatározással - belevágott, hogy eleget tegyen 

vállalt feladatának. De kerülő utat választott:
- Kérlék, Jocó, azért jöttem, hogy... szerezzünk lakást Fer- 

kónak.
- Van neki otthona - vágott közbe Kacsorek.
- Nincs otthona - fordult az apa felé Pauli. Olyan szerencsét

lenül, olyan szívet lágyítóan mondta ezt, hogy a morcos házas
párban megmozdult valami sajnálat. - Itt kinn vár... nincs hol 
aludjék!

- Miért nem jön be? - kérdezte Jocó.
- Mert... mert nem tudja, hogy áll veled. Mert... mert azt 

mondta, így a távollétében könnyebb nemet mondanotok... ha 
nem jöhet be. Hiszen ismered, milyen szerény, az ő dolgával so
hasem akar terhelni senkit. Nem akar többé hazamenni.

Elhallgatott, s gondolkozott, az elmondottak után szó szerint is 
be kell-e vallania: azt sütötték ki Ferkóval, hogy az első éjszakát 
talán itt tölthetné Ferkó, Kacsorekéknál. Sőt, talán itt marad
hatna addig, amíg valamilyen végleges megoldást találnak. 
„Könnyebb nemet mondanotok” - ebből megérthették a kérést, 
ha akarják.

A két szülő gond terhesen hallgatott.
- De hát mi történt? - csodálkozott Jocó. - Hiszen te hívtad 

el. Ha nem szólsz vele, talán el se megy. Nem értem...
- Már régebben bevallotta nekem Ferkó, hogy ő meg apja 

nem értik meg egymást.
- Ezt említetted.
- Ma azután hosszan, mindent elmondott. Csakugyan lehetet

len a helyzete otthon... az apjával...
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- És az édesanyja? - kérdezte Jocó, gyermekkorának jóságos 
mosolyú Blanka nénijére emlékezve.

- Ugyan, az a nyimnyám asszony mit kezdhet a zsarnoka el
len? Annak a nőnek otthon hallgass a neve - tört ki megvető 
hangon Kacsorekné. Mélyen lenézte az olyan nőket, akik nem 
tudták „kézben tartani” a férjüket.

Pauli végre valami biztatást érzett. Bátrabban folytatta:
- Ferkó már odáig jutott, h o g y . . .  nem akarja látni az apját 

- a Kacsorek család három tagja egyszerre horkant fel. - Ugye, 
borzalmas lehet? - folytatta a lány, - Én úgy imádom, aput! A 
viliág legokosabb, legszelídebb, legmulatságosabb embere. Ha csak 
látom, elfog a boldogság, hogy ilyen apám van. És tessék elkép
zelni szegény Ferkót!

- Hát ne gyűlölje az apját! - szólt indulatosan az öreg Ka
csorek.

- Kénytelen vele. Nem ő a hibás. Olyan életre, hitre akarja 
kényszeríteni, amely nem kell neki, nem jó neki. Hazudni, ala- 
koskodni nem akar. Hát lehet így élni? - a lány ragyogó szemét 
könnyharmat futotta be. - Minden szenvedését elmondta nekem. 
Világgá akart szaladni...

- Nem engedhetjük világgá menni! - kiáltott fel Jocó, és vá
rakozóan nézett szüleire.

Kacsorek papa lehajtott fejjel morfondírozott magában. Se
hogy sem értette, hogy ez a lány olyan sokat van kettesben a Lu- 
dady gyerekkel. Itt valami turpisságot gyanított. Talán nem ár
tana a szeme közé nézni annak a fiúnak. Miért éppen a Donogán 
lánynak árulja el családi titkait? S miért tűri ezt Jocó?

A mama - finom női ösztönével - már sokkal többet vett 
észre. A lány szavaiból, mondatainak színéből, arcának változá
sairól ő már megállapította, hogy Donogán Pauli szerelmes Lu- 
dady Ferkóba. Nem az ő fia után jött ide tehát, hanem Ferkó ér
dekében. És neki ez volt a legfontosabb. Nagy kő esett le szí
véről, ettől egyszerre nótázni lett volna kedve.
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- Menjen csak világgá - makacskodott az öreg Kacsorek. 
Gondolta, hadd fájjon a gőgös Ludadynak, hogy elhagyta a gye
reke.

- Hogy beszélhetsz így! - bőszült fel a szívtelen szó ellen az 
asszony. - Van tebenned érzés? Mihez kezdjen az a gyámoltalan 
gyerek? Jó fiú az... Mindig is az volt.

- Ki fogadja be, ha nem mi? - szólt Pauli.
Jocó nem egészen értette ezt a többes számot, csak érezte, hogy 

nagyon igazul hangzik. Ferkó ügye mindnyájuk ügye, a Klubé, 
az ő egész világuké...  

- Ha nem m i . . .  - ismételte meg félhangosan.
Közben végre elkapta anyja tekintetét; könyörögve nézett rá.
- Jöjjön be - bólintott Kaosorekné, és olyan szigorúan pillan

tott férjére, hogy annak eszébe sem jutott ellenkezni. - Teri dí
ványán elalhatik... Csak mi lesz, ha idejön az apja? - bizonyta
lanul vállat vont. - No, csak jöjjön! Megmondom neki is a ma
gamét.

Erre már Náci bácsi is rábólintott.
- Akkor behívhatom? - ragyogott fel Pauli szeme és hangja. 

S már repült is a fiúért.
Ha maradt még kétsége Kacsoréknének Pauli boldogságát 

látva, érzelmeit illetően, az is nyomban eloszlott, amikor a két 
fiatal egymás kezét fogva belépett.

Jocó elébük rohant, a két fiú kezet fogott keményen.
- Ferkó! Ferkó! Mi történt, Ferkó?
- Én... én... szakítottam apámmal.
- Hogyan történt?
Ferkó néhány pillanatig kereste a szavakat, de aztán tódulni 

kezdett belőle a vallomás:
- T u d o d . . .  én. . .  sohasem akartam rá panaszkodni nek

tek... de most már nem titkolhatom tovább... Főleg előtted 
nem, hiszen tulajdonképpen... veled kapcsolatban t ö r t é n t . . .

- Miattam? - kiáltott fel izgatottan és szégyenkezve Jocó.
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- Nem, nem miattiad - Ferkó felemelte hangját. - Miattam... 
Magamért... Majd megérted...

És belefogott annak elősorolásába, hogyan tiltotta őt apja az 
„utcagyerekek”-kel való érintkezéstől és mindentől, ami új és ér
dekes. Ő sokszor kijátszotta ezt, de olykor mégis el kellett ma
radnia a közös mulatságoktól. Mígnem legutóbb többször nyíltan 
kiállt barátai mellett, azaz tulajdonképpen a szabadságáért, a 
saját szabadságáért. Hiszen a szabadságát mindenki csak maga 
verekedheti ki.

- Legutóbb egyszer - folytatta Ferkó - csak anyám tartott 
vissza attól, hogy nyomban el ne rohanjak hazulról. Azt mondta, 
hogy nincs hova mennem... ti kinevetnétek... hogy engem csak 
ők értenek meg, a mi fajtánk”... Pedig ez nem igaz. Ugye, nem 
igaz? Én sohasem éreztem magamat más fajtának, és mindig bán
tott, hogy szüleim így gondolkoznak. Én jobban érzem magam 
köztetek... - könnyel telt meg a szeme. Elfordult, elhallgatott.

Kacsorekné megtörölte szemét.
Jocó heves mozdulattal megragadta barátja kezét:
- Ferkó! Hogy szégyellem magam! - kiáltotta. - Te így szen

vedtél, én meg... én meg... - majdnem dadogott, mert egy
szerre akart elmondani mindent. - Ha... ha én is nem hallga
tok, mint te, hanem mindjárt bevallom neked, mi történt köztem 
és apád között, akkor már régen tisztázódott volna minden.

És Jocó elmondta a drámai beszélgetést, amely egy időre el
taszította ugyan legjobb barátjától, de nagy elhatározásokat ér
lelt meg benne.

- Pedig... pedig... - vallotta be - én sohasem éreztem, 
hogy te másfajta embernek tartanád magad. Én ugyanolyan
nak...

Ferkó felemelte kezét:
- Én nem... nem ugyanolyannak... én mindig szebbnek és 

jobbnak láttam a ti életeteket... Egyszerűbbnek és őszintébb
nek... És még valamit. Mindig tudtam, hogy nem a régi világ-
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ból ittmaradt... másféle felfogás az igaz... A ti oldalatokon 
van az igazság !

- Ferkó!
- És mégis milyen nehéz volt ennek megfelelően cselekedni... 

Én mindig testvéremnek éreztelek... De mégis, Pauli nélkül...
- Ugyan, Ferkéi - kiáltott fel Pauli reszkető hangon.
Két tenyerét a két fiú hátára tette, s egymás felé tolta őket. 

S azok úgy borultak össze, hogy a kedves lányt is maguk közé 
ölelték. Jocóban most egy új boldogság kezdett feszülni: „Béla 
tévedett, nekem van igazam ! Ferkó közénk tartozik... ”

- Hát akkor ón most már mehetek - állt fel Pauli. Vidámsá
gát nem árnyékolta be az elválás felhője sem.

Ferkó kikísérte, de mindjárt jött vissza.
Aztán Náci bácsi is elment a 

Makkhetesbe, a vasárnap esti 
kisfröccsre.

Kacsorek néni kiment vacso
rát melegíteni, de már nem 
zsörtölődött, hogy negyedszer... 
Krumpli volt bőven, a húst a két 
fiú megfelezte. Maradt délről egy 
tál almáspite, azt is bevágták 
ketten. Öröm volt nézni, hogyan 
faltak.

- Te, én még szeretném át
nézni a történelmet - mondta 
tele szájjal Ferkó. - Ideadod a 
könyvedet?

- Hozom, de mit csinálsz hol
nap az iskolában, könyvek nél
kül?

Ferkó meghökkent. Erre nem 
is gondolt.



- Odamenet hazaszaladok a könyveimért - felelte bizonyta
lanul akkor apa már nincs otthon.

- És anyád?
- Neki mondok valamit... de Ferkó rögtön érezte, hogy ez 

nem olyan egyszerű.
- S az egyéb holmi? - kérdezte aggodalmasan Kacsorekné.
Ferkó csak mosolygott. Majdnem mindenét magán hordta.
- Nem fontos.

* - Te - szólt váratlanul Jocó. _ Én is átveszem a történelmet. 
Utána meg a latint, ha van kedved velem vesződni.

Első eset, hogy ó javasolta Ferkónak, tanulják együtt a latint. 
Eddig mindig könyörögni kellett neki, hogy legalább "nézzen 
bele”. S a meglepetések sora folytatódott, amikor belekezdtek a 
latinba, mert Jocó meglepően eredményes buzgalommal figyelt 
Ferkó minden szavára.

- Látod, milyen egyszerű! - kiáltott fel Ferkó boldogan.
Ekkor már csak ketten voltak a szobában.
- Mit gondolsz - merengett el Jocó -, behozhatom még, amit 

mulasztottam?
- Be! Hogyne! Hiszen ha úgyis... izé... itt leszek, minden

nap latinozhatunk. Ha lemondasz a tanulás kedvéért egy kis va
cakolásról, elejéről átvesszük az anyagot - nevetett, és izgatottan 
várta a választ.

- Lemondok - bólintott Jocó egy kicsit szomorúan.
Szinte ünnepélyesnek érezte Ferkó a csöndet. Nem is merte 

megtörni.
- Mit gondolsz - szólalt meg hosszú szünet után Jocó -, ki- 

mászhatom még a slamasztikából?
- Az év végéig? Biztosan!
- Ha jól összeszedem magam, mint Filatorisz tanár úr mon

daná...
- Hidd el, nem rossz ember.
- Lehet.
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Az öreg Kacsorek ajtóstul rontott be a szobába. A vasárnap 
esti újságot lobogtatta.

- Jocó, nézd csak meg te is. Jól látom? - odatette a fiú elé 
az újságot, egy gyűrött cédulával, amelyen kötvényeinek számai 
voltak felírva. - Ötezer forintot nyertünk!

Igaz volt a jó hír, ötezer forintot nyertek.
Kacsorekné kihívta a konyhába Náci bácsit:
- Hagyd őket tanulni... órák óta tanulnak. Ez a Ferkó jó 

tanuló, hátha tud hatni rá... Az ötezerből vehetnénk neki va
lami rendes dolgot, nem?

Az öreg magasra rántotta szemöldökét:
- Ha igazán megjavul...

C S A K  E G Y S Z E R . . .

A gömbvillám süvíthet csak olyan fénylően, erősen és sebesen, 
mint ahogyan Pauli csapott be a szülői házba. Apu és anyu ol
vastak a sárgafényű lámpánál. Pauli máskor mindig szerette ezt 
a képet, a meghitt családi béke meleg, barnás színű festményét, 
most azonban ingerelte ez a nagy nyugalom, az a lassú mozdulat, 
amellyel a két szülő - majdnem, komikusan egyszerre, egyforma 
ritmusban - jelzőt dugott a lapok közé, becsukta és letette a 
könyvet, aztán várakozó arccal fordult a szeles lány felé.

Pauii ujjongani szeretett volna vagy még inkább: bukfencet 
hányni. A szenvedélyeiket lassító szobahangulat csak egy pilla
natra fékezte meg, azután úgy érezte, hogy neki most mindent fel 
kell borítania.

— Apu, anyu! Tudjátok, mi van? - kiáltotta.
- No csak, mi van? — kérdezte anyu.
A lány először megsértődött a csöndes hangtól, de közben már 

eszébe jutott, hogy hiszen amiért énekelni és táncolni tudna, azt 
nem mondhatja el szüleinek: hogy Ferkó szereti és megcsókolta
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- a másik szenzáció pedig, amelyikről beszámolhat, voltaképpen 
nagyon szomorú, ahhoz nem illik ez a jókedv.

Levetette magát a harmadik karosszékbe, egyik lábát átdobta 
a másikon, megmarkolta a karfákat, azután megint egymás mellé 
helyezte két lábfejét, úgy, ahogy anyja kívánja, s végül közölte:

- Ludady Ferkó megszökött hazulról.
Hát ez elég nagy szenzáció volt, ettől már a szülők vasnyu

galma megrendült. Felegyenesedve kérdezték:
- Micsodaaaa?
Pauli lassan és aprólékosan mesélte el a nagy drámát. Mit 

mondott neki Ferkó a múltkori találkozáskor, micsoda készüléket 
szerkesztett Kacsorek Jocó, hogyan babrált ki velük Sanyó... 
S végül lejött Ferkó” (így fogalmazta meg), és rettentő kínlódás 
közt bevallottal, hogy évek óta micsoda gyötrelem az élete. Nem 
bírja tovább, világgá megy. De sikerült lebeszélni róla, és együtt 
elmentek. Kacsorekékhez; Ferkó náluk végre otthonra talált.

Pauli jó mesélő volt, sőt több is, jó előadó. Mindenkit elját
szott. Az előadás buzgalmában nem is vette észre, hogy édes
anyja lassan elpirul, mert ahogyan a lánya Ferkóról beszélt, és 
szerencsés elhelyezkedését még meg is könnyezte, az neki min
dent elárult.

Donogánné gyanút fogott már a múltkor, amikor lánya (a sy- 
sitéri összeveszés előtt) olyan gyűlölettel tört ki Ludadyék ellen, 
hogy apunak kellett csillapítani. S megerősítette gyanújában a 
sysitéri szóváltás. De az Agárdi utcai kibékülésről eddig nem, be
szélt Pauli, ez is árulkodott rá. Most, a szerelem bizonyosságára 
különös melegség öntötte el Donogánnét. Vajon elég erős-e még 
őhozzá lányának bizalma, hogy - persze, ma még nem, de egy 
idő múltán - azt is bevallja, hogy mit mondott akkor a szeretett 
fiú? S beszámol-e majd az első csókról? Boldog lesz-e ez a kis 
első szerelem?

Apuban is furcsa gondolatok bolyongtak hontalanul, ő is sej
tette, hogy itt valami új kezdődik, ami megváltoztatja min dnyá-
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juk életét. Féltette a gyereket a csalódástól, de lelke mélyén 
tudta, hogy e féltés mögött egy másik, önzőbb érzés húzódik meg: 
féltékenység. Hogyan kell most viselkednie, hogy barátságuk ne 
kapjon sebet? Hiszen egy apa szeretete, barátsága hogyan kel
hetne versenyre egy fiúéval, egy idegen fiúéval?

Amikor Paula bezárkózott szobájába, leült az ágy szélére, le
hunyta a szemét, és ébren álmodta a csókot.

Sokáig ült így, teljesen mozdulatlanul. Mert eszébe jutott Ferkó 
keserű mondata, mely benne édességgé változott. „Te sohasem 
bánnál így a gyermekeddel! ” Így lehet egy gyermek is édesség 
minden keserűségre, örök összefogó egy életre. Ferkóval... 
Pauli a biológiából meg néhány, az iskolában padról padra járó 
népszerű füzetből eddig „mindent tudott”, de most derengett 
előtte, hogy semmit sem tud. Mennyivel szebb és jobb azonban 
a költött sejtelem, mint a prózai bizonyosság!

Kettesben egy gyermek szüleinek lenni, azzal, akit szeretünk 
- mennyi érzelmi és érzéki boldogság lehet benne! De hogy mi ez 
a boldogság, arról olyan nagyszerű ábrándozni, hogy szinte csak 
csalódás lehet, amikor a költött sejtelem prózai valóságba tel
jesül. Szüleire gondolt, s hogy vajon mi a titka nagy-nagy meg
értésüknek? Érzés vagy érzék? Kérdezheti-e anyját a sejtelem 
és a valóság viszonyáról? A lélek és a test vágyai könnyen érte- 
nek-e szót egymással? Ha uralkodik testén, boldogabb vagy bol
dogtalanabb lesz-e a lelke? És tud-e ugyanígy uralkodni magán 
Ferkó? És hogyan lehet ez kettesben? Melyik kettő uralkodik? 
A tisztaság vágya erősebb-e a vágy kíváncsiságánál? Mennyi kér
dés, amelyekre sehol sem olvasható válasz. Magunknak kell meg
adni a feleletet, tudva, hogy csak egyszer felelhetünk a kérdésre.

Izgalmas gondolatok, amelyekről beszélni senkivel sem lehet. 
Egyedül kell határoznia. És határoznia kell, mert ez nagyobb, 
fontosabb kérdés, semhogy véletlenre, hirtelen döntésre bízhatná. 
És csak egyszer lehet rá felelni...
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M Á S N A P

A Ludady házaspár nem sokat aludt az éjjel. Ferkó eltűnése 
olyan érthetetlen volt nekik, mintha este a nap nem lenyugodott, 
hanem felkelt volna. Ludady még javában politizált, amikor a 
villany elaludt. „Szabad a csók! ” - kiáltotta valaki a fiatalok 
közül, és Blanka asszony gyorsan gyufát kért, gyertyát keresett, 
hogy elejét vegye a további ízetlenkedésnek. Mire megtalálta és 
meggyújtotta a karácsonyról maradt gyertyacsonkokat, a fiúk és 
lányok már javában táncoltak, saját fütty-muzsikájukra, s a sö
tétben - Ludadyné úgy látta - sokkal szorosabban tapadtak egy
máshoz, mint illett volna. Persze, a vékony kis gyertyáktól csak 
éppen a sötétséget lehetett jobban látni. No meg azt, hogy Ferkó 
nincs sehol. Hiába szólították. De a fiatalok nélküle is nagysze
rűen mulattak; amikor végre felgyulladt a villany, és betalálhat
ták a közadakozásos „ucsorá”-t, kijelentették, hogy a sötétség a 
legjobb étvágygerjesztő, és pillanatok alatt megettek ■  mindent. 
Ferkó ebből is kimaradt, pedig már napok óta éhes szemmel 
nézte a sok finom falatot, amely a zsúrra gyülemlett, és amely
hez nem illett hozzányúlnia. Most már mindenki kereste Ferkót; 
azt hitték, rosszul lett, és lement a kertbe; kiabáltak érte, de hasz
talan. Mintha a föld nyelte volna el.

Keve Bertalan, aki egy időre szintén láthatatlanná vált, na
gyon rosszkedvűen került élő; nem kívánt enni, csak egy pohár 
vörös bort kért, aztán hamarosan indulásra kezdte nógatni csa
ládjának nőtagjait. Ekkor már mindenkit levert a Ludady szülők 
kétségbeesése, a hangulat rohamosan hanyatlott, nemsokára kí
nossá vált, s egyszerre mindenki készülődni kezdett.

— Micsoda szégyen - tördelte kezét az utolsó vendég távo
zása után Ludadyné. - Miért tett ilyet? Nem ismerek Ferkóra!

— Mert nem ismered! - dühöngött Ludady. - Ez a lehetetlen 
kölyök szándékosan csinálta, hogy tönkretegye az estélyünket, a 
jó hírünket. Hiszen hallottad, mit beszélt legutóbb!
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- De hol lehet? - aggodalmaskodott az asszony.
- Megszökni, amikor vendégek vannak! Majd csak akkor jön 

elő a betyár, ha látja, hogy mindenki elment.
De Ferkó nem- jött haza. A rendcsinálás, takarítás közben 

gyorsan telt az idő, már tizenegy óra is elmúlt, amikor az asszony 
- könnyes szemmel - kimondta:

- Valami baja történt!
Összeszedték magukat, lassan kielemezték, hogy mikor, mi

lyen körülmények között tűnt el a fiú. Még Ludady előadása köz
ben csengettek, Ferkó kiment az előszobába, azóta nem látták. 
Blanka asszony sírni kezdett. Egyre csak szipogott, hüppögött, és 
végül elaludt.

Ludady sokáig fel s alá járt. Némán átkozta az új világot, 
amely elkapatja a gyerekeket, az önállóságra nevelés ürügyével 
arra tanítja az éretlen gyerkőcöket, hogy lázadjanak fel bölcs szü
leik megfontolt parancsai ellen. Később Ludady letelepedett egy 
fotelbe. Ültében elszundított. Kora reggel, mielőtt munkába ment, 
azt az utasítást adta feleségének, hogy reggel nyolc után menjen 
el az iskolába, jelentse be a fiú eltűnését az igazgatónak; kérje 
meg, hogy hallgassa ki osztálytársait, ki tud róla valamit, azután 
pedig az őrszobán is tegyen bejelentést.

Alig húzta ki a lábát otthonról Ludady, betoppant Ferkó; 
persze, hiszen a szomszéd kapu mögül leskelődött. Ferkó nyom
ban megérezte, hogy anyja átpártolt apjához. Amikor most meg
mondta neki, hogy nem jön többé haza, anya nem. is kérdezte az 
okát, nem a saját szívére fellebbezett, nem a saját fájdalmával 
érvek, hanem a zord apa haragját idézgette, várható kemény 
intézkedéseit jósolgatta.

- De mi azért találkozhatnánk, édesanyám...
- Apád nem fogja megengedni!
Ez jobban fájt Ferkónak, mint elhagyni a szülői lakás lom- 

kamráit. Összeszedte könyveit, füzeteit.
- Hová mégy lakni?
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- Jó helyem van.
Ez a bizalmatlanság meg az anyát sértette meg.
Az osztályteremben, mialatt Ferkó elrakta könyveit, odament 

hozzá Fogarasi Béla. Úgy döntött, ő megmutatja, ha vesztett is 
a Pauliért vívott harcban, ő nem bosszúálló, ő könnyen lemond 
egy nőről. Kissé kényszeredett hangon szólalt meg:

- Te Ludady... engem a Pauli nem érdekel... Nehogy azt 
hidd, hogy miatta...

- Mit miatta?
- Mert... izé... én majdnem megvádoltalak, mert azt hit

tem... Szóval elismerem, hogy tévedtem... legalábbis Jocó sze
rint. No, nem fontos. Egyelőre elhiszem Jocónak, hogy te... te 
nem vagy... olyan. Érted?

- Köszönöm - felelte Ferkó egy kicsit értetlenül. De jóindu
latot sejtett a fiú dadogása mögött. - Olyan jók vagytok hoz
zám...

Ez bosszantotta Bélát. Ő nem akar jó lenni Ludadyhoz. Saját 
becsülete miatt adott elégtételt neki. Gúnyosan jegyezte meg:

- Csak elnézők. Jocó kedvéért.
- Nincs szükségem elnézésre - suttogta Ferkó.
- Pedig anélkül már hol lennél! - vágta oda fenyegetően Fo- 

garasi.
- Megállok a magam lábán is!
- Majd meglátjuk!
Az éles szóváltás félbeszakadt, mert belépett Osztovics Gel- 

lért, a történelem tanára. Mintha hideg huzat nyivákolt volna a 
tanteremben, mialatt a tanár az osztályzókönyvben lapozott.

„Kacsorek, Kacsorek, Kacsorek - próbálta szuggerálni Ferkó. 
- Hívd fel Kacsoreket! ”

- Kacsorek szólt a tanár, mintha bűvölet hatása alatt állna.
Jocó felállt. Ahogy szokta, zavartan húzkodta a nyakkendőjét.

Ferkó hátrafordult, és diadalmasan rámosolygott. „Ezt jól elin
téztem neked. ”

297



- Készültél? - kérdezte recsegő hangján Osztovics tanár.
- Igen, készültem, tanár úr.
- Akkor halljuk.
Jocó izgatottan megköszörülte a torkát. A fiúk elkomorodtak.

 Sajnálták Jocót, valahányszor a felelés vesszőfutásában volt ré
sze. Sajnálták már azt is, akinek majd helyette el kell mondania 
a leckét.

A tanár megsokallta a szünetet:
- Ja igen, miből készültél? Netán a forgó kondenzátorból?
Osztovics tanár gúnyosan nevetett; a múltkori eset óta szálló

ige volt a gimnáziumban: „A radarról beszél, mint Kacsorek, ha 
a geológiát kérdik. ”

- Leckére volt: a gyarmatosítás és a felfedezések.
- Bravó, tudja, mi a lecke; nagy haladás! Talán azt is tudod, 

hogy előbb kellett felfedezni, és csak azután lehetett gyarmatosí
tani a tengeren túl, nemde? De hát téged illet a szó...

Persze, könnyű egy rossz diák baklövésein gúnyolódni. Csak
hogy ezúttal nagy „fordulat” történt. Jocó ugyanis tegnap felfe
dezte, hogy a történelem is érdekes. Hát hogyne, ezek a nagy
szerű felfedezőik meg a bátor úttörők! Ha felfedeznek valamit, 
az akkor is izgalmas, ha nem a villanyról, hanem Amerikáról van 
szó. Ferkó tegnap ezzel az érvvel tette a legnagyobb hatást Jo- 
córa.

- Az arabok, a mongolok és a törökök - kezdte Jocó - év
századokon át elzárták Európa népeit Ázsiától és Afrikától. Így 
az európai kereskedők, ha keleti árukat akartak, ki voltak szol
gáltatva az arabok uzsorájának, akik valósággal a vérüket szív
ták. Az arabok csak aranyért adták a keleti fűszereket, kelmé
ket és festőanyagokat, ■  és így Európában egyre nagyobb lett a 
pénzhiány.

- Bizony, ez a pénzhiány azóta is tart - sóhajtotta Oszto
vics tanár.

Harsogó kacagás futott végig az osztályon. Jocó szeme a kény-
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szerű szünetben Ferkóét kereste. Az bíztatóan intett neki. A tör
ténelmet tegnap este végül úgy vették át, hogy felváltva mondtak 
el egy-egy bekezdést, aztán elölről kezdték, de fordítva. És igaza 
volt Ferkónak, Jocó most látta: amit egyszer hangosan elmondott 
az ember, azt máskor is el tudja mondani.

- Ugyanakkor - folytatta Jocó - az iszlám elfoglalta Kons- 
tantinápolyt, és betört a Balkán félszigetre, a Földközi-tengeren 
pedig arab hajók kalózkodtak. Az európai népek nem várhattak 
tovább azzal, hogy a mohamedán ostromgyűrűt áttörjék...

A tanár felkelt, odasétált Kacsorekhez. Megnézte, nem a 
könyvből olvassa-e a leckét. Jocó észrevette ezt, s erre büszkén 
kimondta azt, amit szintén Ferkótól hallott tegnap, s ami nem 
volt benn a könyvben:

- A történelemben is éppen olyan szükségszerű némelykor va
laminek a megoldása, mint például a fizikában, a mechanikában 
valaminek a feltalálása.

A tanár felkapta fejét:
- Igaz, igaz. Lám, egyéni megállapításaid is vannak. Pedig én
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már azt hittem, valami saját találmányú, láthatatlan periszkóp- 
pal puskázol.

Mindenesetre azért ottmaradt a közelben, hátha súgásból felel 
Kacsorek. De nem, Jocó fejből mondta a leckét, mint a vízfo
lyás.

- Jól van, elég - Osztovics tanár indult vissza a katedrára.
- Hármas - általános morgás támadt. A tanár elértette. - Jó,

nem bánom, háromnegyed.
Ludady felállt:
- Tanár úr kérem, szerintem ötöst érdemel.
- Úgy van! Úgy van! - harsogott az osztály.
- Igen, a mai felelet nagyon jó volt, de az általános tudást is 

figyelembe veszem. Vagy kérdezzek valamit a régiekből is?
- Négyesben kiegyezünk - kiáltotta valaki.
- Te is, Kacsorek?
- Én is.
A tanár beírta a négyest. Jocó kifeszített mellel dőlt hátra a padban. Határozottan diadalmasabb érzés jól felelni, mint daco

san bár, de egyes osztályzattal ülni vissza a padba.
Ez a története Jocó első négyes feleletének. Tízpercben fel s alá 

rohanva kereste a boldog elnök Ferkót, hogy hálálkodjék neki, 
de sehol nem találta. Ferkó már előbb besurrant a tanáriba. 
„Történelmi” sikere ellenére nem hitt szuggeráló képességében, s 
látva Jocó diadalát, felbuzdulását, elhatározta, hogy a folytatást 
nem bízza a véletlenre. Addig üsd a vasat, amíg meleg!
Latin óra következett. Ferkó a tanáriban Kurbély Vince tanár 

elé állt. Elmondta neki, ő most keményen kézbe veszi Kacsore- 
ket, jó latinistát farag belőle. Van érzéke hozzá Jocónak, csak 
persze sokat mulasztott. De be fogja hozni.
- Helyes, nagyon helyes - bólogatott Kurbély Vince. - Majd 

meglátom. Örömmel, örömmel...
- Én a tanár úr segítségét jöttem kérni.

- ??
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- Tessék ma kihívni felelni Kacsoreket!
- Ugyan miért?
- Mára nagyon jól elkészült, s ha egyszer jó jegyet kapna... 

legalább hármast... ez sokat lendítene rajta... Kitartást adna 
neki. De... de ne tessék a régiekből kérdezni... véletlenül se. 
Azt majd később behozzuk. De ha tud valamit, tessék megdi
csérni. Ettől szárnyakat fog kapni - esengett Ferkó kipirult 
arccal.

A tanár is egyre pirosabb lett. A méregtől. Mit képzel ez a 
Ludady? Pattogva kezdte korholni:

- Szárnyakat? Ludady, te megbolondultál! Micsoda erkölcste
len. dolgot kívánsz tőlem? Hogy én összejátsszam veletek egy jó 
felelet érdekében? Vagy be akarsz ugratni valami disznóságba? 
Nem, barátocskám, szó sem lehet róla! Vége a kihallgatásnak.

Úgyis csengettek. Ferkó ment egyenest az osztályba.
Kurbély bejött. Felszólította P. Szabót, Jocó első vetélytársát 

a „legrosszabb latinista" címért. Ovidius „Philemon és Baucis”- 
ából volt lecke. P. Szabó nagy kínnal fordítgatta a vacsora jelene
tét. De ezzel a másfél sorral aztán végképp nem boldogult:

... Mensae séd erat pes tertius impar: 
testa parem fecit...

Belekapott itt is, ott is, végül elhallgatott. Egyre-másra nyúltak 
a magasba a feleletre jelentkezők ujjai.

- No, no, Szabó - csóválta fejét Kurbély tanár. - Hiszen ezt 
talán még Kacsorek is tudja! Igaz, Jóska?

Kacsorek felállt:
- Tudom, tanár úr.,, Az asztal harmadik lába azonban egyen

lőtlen volt, ezt cserépdarabbal kiegyenlítette. ”
- Jól van - bólintott a tanár.
- Hiába, aki tud, az tud - sóhajtotta színésziesen Olasz, az 

osztály mókamestere.
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A tanár cselt szimatolt.
- Ki volt az? - kérdezte.
- Én - állt fel Olasz.
- Miért mondod? - kérdezte Kurbély.
- Csak vicceltem...
- Nem illik osztálytársainkon gúnyolódni - intette le a ta

nár. - Különösen nem a gyengébb tanulóikon.
Izgalmas csend támadt. Persze, Olasszal együtt az egész osz

tály az előbbi óra Kacsorek-sikerére gondolt. „Ez a Jocó mázli
san kifogta... ” „Ráfért, elég sok balszerencse érte... ” De Kur
bély Vince nem tudott az előzményekről. Szívesen hitt volna Lu- 
dady Ferkónak, de féltette a tekintélyét. Hátha valami nagy ösz- 
szebeszélés történt ellene. Pár pillanatnyi gondolkozás után - úgy 
vélte - megtalálta a védekezés taktikáját. Olyan kérdést ad fel 
Kacsoreknek a mai leckéből, amellyel tulajdonképpen a régiből 
kérdezi:

- Hogy lenne ez prózai szórendben?
Ferkó tegnap odaírta a számokat Jocó könyvébe a szavak 

fölé. Csak le kellett olvasni:
- Sed pes tertius mensae impar erat...
- Helyes. Mit jelent: pes mensae?
- Az asztal lába.
„Tanult. Most már nem kétséges” - állapította meg a tanár. 

Most már őt is elkapta az „eset” izgalma. Tovább kérdezett:
- Milyen eset itt az asztal, a mensae?
- Birtokos... Genitivus.
A tanár elámult. Jól emlékezett, legutóbb éppen ezért szedett 

be nála Kacsorek, mert fogalma sem volt a birtokos esetről.
Ferkó ököllel dörzsölte a homlokát, ő is ámuldozott. A tanár 

előbb nemet mondott neki, aztán - mintha az ő fejében olvasna 
- éppen azt kérdezi, amin tegnap Jocóval a genitivust gyakorol
ták. Mi ez, ha nem telepátia? Igaz, a pes mensae a mai leckéhez 
tartozik...
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- Szabó, leülhetsz - mondta Kurbély tanár gyors elhatározás
sal. És most már Kacsorekkel fordíttatta tovább az auctort:

... Quae postquam subdita clivum 
sustulit, aequatem mentae tersere virrentes.

- Miután az alátét a lejtést megszüntette - fordította le Jocó, 
s egy pillanatra megtorpant, mert át villant agyán, hogy ez volta
képpen egykarú vagy kétkarú emelő alkalmazása-e a fizika sza
bályai szerint... de ezúttal sikerült agyát megfékeznie és a la
tinnál maradni -, a kiegyenlítettet zöldellő fodormentával letö
rölgette.

- Jól van! - kiáltott fel a tanár. - Hibátlan. Mi az, Józsi? 
Megtáltosodtál?

- Igen, tanár úr kérem - felelte az izgalomtól kipirultan Jocó.
Erre aztán kitört a kacagás. Minden jó, ha a vége jó. Hát még

ha ilyen vicces a vége. De még nem is volt vége.
- Leülhetsz, Józsi. Jól van. Így tovább - szólt a tanár.
- Ötös - javasolta Olasz.
- Természetesen - bólintott Kurbély. - Aki tud, az tud. Igaz, 

Ludady?
Igaz, tanár úr - felelte Ferkó. Felállt és hálásan, rajongó sze

retettel nézett a tanárra, aki olyan nagyszerűen megoldotta a jó- 
szándék és a korrektség összeegyeztetését.

De a tanár kemény arcáról semmit sem lehetett leolvasni. 
Ferkó tudta már: Kurbély Vince saját kezdeményezéséből csele
kedett, és letagadná még neki is, a szemébe, hogy valaki figyel
mébe ajánlotta Jocót.

A következő tízpercre Filatorisz osztályfőnök hivatta a taná
riba Ludady Ferencet.

Ezzel fogadta:
- Hogy tehettél ilyet, kedves fiam?
De ez a „kedves fiam” élesen, szinte vészjóslóan hangzott.
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- Mit tettem? - kérdezte a fiú zavartan.
- Édesanyád itt volt nálam... kisírt szemmel... szörnyű lel

kiállapotban. Apádnak meg se meri mondani, mit tettél. A leg
okosabb, ha rögtön visszatérsz, mielőtt apád megtudná... Elen
gedlek, menj haza, kérj bocsánatot édesanyádtól, nyugtasd meg.

- Kérem, tanár úr, én bocsánatot kérek anyámtól, én őt iga
zán nem akarom megszomorítani. D e . . .  de haza nem megyek 
többet...

- Akkor én is más hangon beszélek - szólt a tanár és leült. 
- Először is nincs jogod elmenni hazulról. Kiskorú vagy! Má
sodszor is fegyelmit indítok ellened, mert nem jelentetted be, 
hogy máshová költöztél.

- Akkor most bejelentem, h o g y . . .
- Csend, most én beszélek. Hogyan mersz ilyesmire vete

medni? Elszökni hazulról! Hát tudod te, hogy ki a te apád? 
Amiért m o s t . . .  rosszul megy n e k i . . .  és nem tud neked új ru
hát venni... ez nem az ő hibája!

- Nem azért...
- Hát akkor miért?
- Kérem, tanár úr, én nem bírom ki otthon - szólt Ferkó fél- 

szegen. - Én elköltöztem Kacsorek Ignácékhoz. Tisztelettel be
jelentem.

- És mit fog szólni ehhez a gyámhatóság? Kiskorú vagy! Apád 
rendőrrel hozathat vissza! Joga van hozzá. Ha megkérdezik az 
iskola véleményét, nekem tiltakoznom kell az ellen, hogy te oda
költözzél az osztály legrosszabb tanulójához. Hogy aztán te is el
hasalj háromból. Nem tárgyalok veled tovább! Végeztünk. Dél
utánra úgyis bekérettem apádat. Majd meglátod a továbbiakat.

Már javában folyt a kémiaóra, amikor Ferkó belépett az osz
tályterembe. Igazolta elmaradását, aztán leült helyére, és tenye
rébe támasztotta forró homlokát. Jocó rögtön megsejtette, hogy 
barátjával és pártfogójával valami nagy baj történt, de csak ta
nítás után tudtak négyszemközt beszélni egymással, amikor haza-
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felé mentek. Ferkó mindent elmondott barátjának, nem hallgatta 
el azt sem, hogy bármennyire kész is a harcra, fél a gyámható
ságtól, a rendőrségtől, fél bajt hozni a Kacsorek családra.

— Ne féltsd a fattert - vigasztalta, Jocó. - Kemény ember ő! 
Tudod, a mutterrel nem szeret vitázni... de ha kell, nagyon a sar
kára áll ám!

— Igazán?
— Meg aztán tudod mit? Délután eljön hozzánk a professzor. 

Majd ő rendet teremt!
Igen, Keve Berci bácsitól fog védelmet kérni - határozta e! 

Ferkó. Rá talán apja is hallgat.
Igen, Jocó is sokat várt Kevétől. Hogy beszél szüleivel, és el

intézi átiratkozását a Kandóba.
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N Y O L C A D I K  F E J E Z E T

N Á C I  B Á C S I  A  K L U B B A N

Milyen keveset kapott még az élettől Donogán Pauli, és mégis 
tökéletesen boldog volt.

Elsőnek érkezett a Sysitéri Klubba, hogy egy percet se veszít
sen el abból az időből, amit Ferkóval tölthet, s így rövid ideig 
egyedül üldögélt a pirosra festett, kopott padon. Még sose vette 
észre, most először látta meg, milyen szép ez a tér. A házak ma
gasságának a tér méreteivel való arányossága, a homlokzatok 
egyforma szintű, de mégis változatos vonala, a gyep és a fák 
zöldje megnyugtatóan hatott. A madarak csivitelése és a gyerek
had zsibongása vidító zenévé olvadt össze. A hegyoldal felől ke
sernyés illat áradt. S mindezt betetőzte, koronázta, óvta a nefe
lejcskék ég s egyik felén az alig rózsaszínű, fodrozott felhőfüg
göny. Ez az eddig csak megszokottan kellemes kép most a Pauli 
belsejében tündöklő érzésektől egyszerre jelentős széppé vált.

Pauli Ferkót várta és boldog volt
De előbb egy váratlan látogató érkezett: Náci bácsi. Ma a
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szokottnál korábban jött el a műhelyből - a nagy nyereményt 
majd este ünnepli meg a kartársakkal, és az asszonyt is elviszi 
a Makkhetesbe. Amikor hazatérőben megpillantotta a magában 
üldögélő lányt, sebtiben elhatározta, hogy most aztán végére jár, 
mi az igazság Jocó gyerek és a Donogán kislány dolgában.

- Minden jót, kislányom; nem zavarom, ugye? - szólt, és 
máris letelepedett a padra.

Pauli összerezzent, mert álmodozásaiból riadt fel, de a kedves 
öreget megpillantva nyomban mosolygott.

- Dehogy, dehogy... tessék csak.
- Háááát... - Náci bácsi, miután körülményesen elhelyezke

dett, egy kis kerülőt keresett, hiszen „diplomatikusan” akarta a 
lányt kikérdezni. - Hát tegnap este otthon nem volt semmi baj?

- Milyen bajra tetszik gondolni?
- Nem volt kikapsz? A késői hazamenetelért.
- Ó - válaszolta Pauli önérzetesen -, engem már nem tarta

nak rövid kötélen a szüleim.
- Igazán?
- Tudják, hogy vigyázok én magamra.
- És akárhova elmehet? - kérdezte ravaszul az öreg.
- Akárhová.
- Például... például cukrászdába is?
- Miért ne?
- Fiúval?
- Akár fiúval is.
Az öreg Kacsorek megkönnyebbülten bólintott. Szóval igaz le

het De nagyobb bizonyosságot akart.
- Aztán megy is?
- Előfordul.
- Nono - az öreg tréfásan megfenyegette ujjával a lányt. - 

Maga szerénykedik. Biztosan sokszor megy - Pauli nem felelt, 
csak csodálkozóan nagyra nyitotta szemét. - Mikor volt utoljára? 
No, vallja be szépen!
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- Mikor? Megmondom én. Nem titok. Mikor is? Vasárnap 
múlt egy hete.

Az öreg felütötte fejét, alig bírt szólni:
- Nem lehet... Nem tréfál?
Pauli értetlensége zavarrá kavarodott.
- Miért tréfálkoznék? Megmondhatom azt is, hogy kiveti.
- Nem, nem. Tudom én, hogy mi a titok...
- De nem titok!
- Jó. Hanem... mondja csak, kedveském, azóta igazán nem 

volt cukrászdában? Több mint egy hete?
- Nem. Higgye el, Náci bácsi, megmondanám.
- Elhiszem én - állt fed Kacsorek nagyon szomorúan. - No, 

isten áldja - fejét csóválva megindult.
Pauli. úgy érezte, hogy az öreg sértődötten ment el. Csak nem 

bántotta meg valamivel? Már éppen utána akart indulni, ami
kor Náci bácsi megfordult, s így szóit:

- Éppen itt jön Jocó!
Olyan furcsán, szemrehányóan hangzott ez Pauli fülébe. Mi 

köze mindehhez Jocónak?
A Kacsorek fiú, apját megpillantva, eliramodott Ferkó mellől, 

és nagy ugrásokkal közeledett:
- Papa, papa, idehallgasson! Kettőből javítottam!
- Igazán? - az öreg gondterhelt ábrázata felderült.
- Történelemből meg latinból. Négyesre és ötösre. Úgyhogy, ■  

tessék idenézni... - papírlapot tartott apja orra elé. Ez volt rá
írva:



- Ha elosztom jegyeim összegét feleleteim számával - magya
rázta Jocó -, kijön az átlag. Egyikből sem állok már bukásra.

- Hát ezt hogy csináltad?
- Sikerült - jelentkezett tanúnak Ferkó, aki már a padon 

ült, Pauli mellett. - De megérdemelten. Én mindig mondtam, 
hogy Jocó jobb osztályzatokat érdemelne.

- És most?
- Most megtört a jég. Tessék elhinni, ezután így lesz!
- Jól van - szólt az öreg, s gyorsan hazafelé indult, mert a 

boldogságtól csaknem kicsordult a könnye. Hát lám, neki volt 
igaza, hogy többet kellene ülni a. könyv mellett! Tegnap végre 
nekidurálta magát a gyerek, és máris itt az eredmény. Talán 
most végképpen abbahagyja a fusizást. Bár a nőknél, úgy lát
szik, nincs még szerencséje. Látta ugyanis, mély megdöbbenés
sel, hogy Pauli és Ferkó egymás kezét fogták... Csak Jocó el ne 
búsuljon emiatt... Ki kellene találni valamit, ami kárpótolná a 
csalódásért, ami tanulásra serkentené, és pótolná a fusizást... 
De miért hazudta a betyár, hogy a cukrászdába viszi a lányt? 
Félt bevallani, hogy Pauli Ferkóhoz pártolt. Ö meg bedűlt, és 
örömében mindjárt pénzt adott neki. S a két vetélytárs között 
semmi harag? De nehéz ügy ez!...

Pauli örömmel gratulált Jocónak a sikerhez. A fiú boldogan 
magyarázta:

- Most aztán a legjobbkor jön Keve professzor. A fatter köny- 
nyebben fog engedni a Kandóba, ha látja, hogy jobban tanulok.

- Vagy éppen ellenkezőleg - figyelmeztette Ferkó -, most 
inkább fog ragaszkodni a gimnáziumhoz.

- Hű, az áldóját! - vakarta a fejét Jocó. - Hát mit tegyek? 
Dacizzam be holnap? Kettőből?

- Ne őrülj meg! - kiáltott fel Pauli.
- Elég, ha azt mondod, hogy beszedtél - ajánlotta Ferkó.
- Nem! - csattant fel Jocó. - Én többet soha nem hazudok!
Gondterhelten hallgattak.
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- Az lenne jó - szólalt meg nagy sokára Ferkó aggodalmas 
hangon ha Berci bácsi előbb érne ide, mint apám. És talán 
hajlandó lenne az én ügyemben tenni valamit.

- Ja igaz - törte meg a csendet Paul! itt üldögéltünk az 
előbb Náci bácsival; olyan furcsákat kérdezett. Folyton azt fir
tatta, mikor voltam cukrászdában.

- S hogy kivel? - ugrott fel Jocó, mintha darázs csípte volna 
meg.

- Azt nem akarta tudni.
Pauli pontosan eljátszotta az egész párbeszédet, de nemek szí- 

nészkedésével sem tudta felvidítani a magába roskadt elnököt. 
Szegény, kétségbeesetten kapkodott a fejéhez. Vége van! Most 
minden kitudódott, hazugságban maradt. És elmesélte Paulinak 
a cukrászdai pénz történetét.

- Miért nem szóltál? - kérdezte szemrehányóan Pauli. - Más
kor nekem is szólj, ha velem akarsz valahová elmenni!

Jocó ezen sem tudott nevetni.
- Én sose mondtam, hogy veled megyek - védekezett -, ha

nem csak azt, hogy egy lánnyal leszek. De a fatter, nem tudom, 
miért, rád gyanakszik... - hirtelen felugrott. - Hát én most 
bemegyek utána, és mindent elmondok neki. Én nem bírom ezt az 
alakoskodást.

- Várj! - fogta meg a karját Patái. - Ne siesd el. Apukád 
most boldog, hogy nem fogsz megbukni. Ne rontsd el a hangu
latát.

- De a hazugság...
- Mit érsz vele, ha megmondod az igazat, de megszomorí- 

tod?
- De én nem tudok hazugságban élni!
- Majd elmondod máskor. Üjabb ötösök után.
- És mi lesz az ötven forinttal? - szólt közbe Ferkó.
- Pszt, csendesen, ott az öreg - suttogta Pauli, és hüvelyk

ujjával hátrafelé bökött.
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A pad mögötti ház egyik magasföldszinti ablakán kikönyökölt 
Kacsorek bácsi, és nagy körülményességgel rágyújtott a meggyfa
szárú cseréppipájára.

- Ne is említsd a pénzt - suttogta Jocó. - Borzasztó. Én is
merem az öregemet. Nem fog kérdezni, csak hetekig emészti ma
gát. Én ezt nem bírom ki. Nincs megoldás, elmondom neki...

- Hátha van más megoldás, gondolkozzunk - szólt Ferkó.
- Ott jön a megoldás! - vágott közbe lelkesen Pauli. A tér 

túlsó végébe mutatott, ahol felbukkant Péntekhelyi Luci, nagy 
csomaggal kezében, és megállt, a házszámokat nézegetve.

- Micsoda megoldás? - kérdezte Ferkó.
- Mindent elintézek - kiáltotta Pauli -, ti csak semmin se 

csodálkozzatok - felpattant, hátba vágta Jocót, és Luci elé nyar
galt.

- Zseniális nő - szólt Ferkó elérzékenyülten. - Bízhatsz 
benne. Engem is megmentett.

Közben a két lány eltűnt, de alig egy perc múlva a sarkon újra 
feltűnt Luci, egyedül. De most már határozott léptekikel egyenest 
a pad felé tartott. A csomag most is a kezében volt. Emiatt jött 
tulajdonképpen, Ferkónak hozta. Léczfalvi nagymama ugyanis 
délelőtt felnézett Ludadyékhoz, megkérdezni a család nevében: 
mi van Ferkóval? Blanka asszony végre kiönthette valakinek a 
szívét, mindent elmondott a nagymamának. Elsírta azt is, hogy 
Ferkó egy rend ruhában ment el hazulról; micsoda szégyen, hogy 
váltás fehérnemű, hálóing, fogkefe nélkül van idegenben; mit 
fognak gondolni róluk... De férje tudta nélkül nem meri oda
vinni a fiú holmiját.

- S mit készül tenni az urad? - kérdezte a nagymama.
- ö nem szaladgál egy gyerek után, azt mondta az előbb a 

telefonba. Meg azt, hogy ügyvédhez megy, hivatalos panaszt emel. 
Valósággal dühöngött.

A nagymama hazament, veje kihízott fehérneműjéből összeállí
tott egy csomagot. Szappant és fogkefét, no meg egy tábla csoko-
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ládét is tett bele, s délután rábízta Lucira, hogy keresse meg 
Ferkót, s adja át neki, de úgy, mintha az ő édesanyja küldené. 
Ennek a megbízatásnak tett eleget Luci, illetve most már annak 
a másiknak is, amit az imént Paulitól kapott. Pauli ugyanis elébe 
rohant, feltartóztatta, bevonszolta egy kapu alá, és erélyesen rá
kiáltott:

- Akarsz mentőangyal lenni?
- ?
- Tedd, amit mondok, majd utána mindent megmagyarázok.
- Valami jó hecc?
- Irtó jó hecc!
- Akkor jöhet!
■ Rövid megbeszélés után folytatta útját Luci, s miután a csoma

got Ferkó ölébe fektette, az előírt magyarázat kíséretében a másik 
fiúhoz fordult:

- Jocó, szabad egy pillanatra?
Az elnök ámulva nézett az ismeretlen lányra.

- Tessék - lassan felállt.
- Fontos és bizalmas ügy. 

Kérlek, kísérj el a sarokig - szólt 
Luci parancsolóan. Máris fordult 
és indult.

- Na... na... nahát! - da
dogta Jocó elképedten, s ment 
engedelmesen a lány után.

De a nagy meglepetés csak 
most következett. Miután fellép
tek a gyalogjáróra, Luci heves 
mozdulattal belekarolt Jocóba, és 
erősen az oldalához szorította 
karját, miközben annyira neki
dűlt, hogy Jocó csaknem egyen
súlyát vesztette.



- Ne félj, nem lesz bajod - folytatta Luci, egészen közel hajolt, 
és belesuttogott Jocó fülébe. - Nem rabollak el, és nem is hara
pom le fitos orrodat. Falból van az egész. Tégy úgy, mintha el
olvadnál a boldogságtól. A sarkon túl Pauli mindent elmagyaráz.

A forró lehelettől melege lett a fiúnak. Furcsa, amikor a múlt
koriban Pauli fűzte a karját az övébe, csak zavart érzett. Most 
határozottan kellemesnek találta a sétafikálásnak ezt a módját. 
Oldalt fordította fejét, és végre „megnézte magának” a lányt.

- Tetszem? - kérdezte hideg kacérsággal Luci, aki rögtön 
észrevette a fejmozdulatot.

- Nem arról van szó - felelte pirulva és mérgesen az elnök.
- Szeretem az őszinte szót - nevetett a lány. - De tüstént 

vége lesz a kínzásnak. Csak a sarkig kell elviselned a társasá
gomat. Ne félj!

De Jocó egyáltalában nem félt Lucitól. És éppen ez volt a 
legkülönösebb. Pauli közelségében mindig zavart érzett, rettegést 
valami félreértéstől, elhibázott szótól, nőtársaságban nem illő 
viselkedéstől, s igyekezett minél távolabb maradni tőle. Luci 
váratlan közelében - méghozzá mennyire a közelében! - mind
ebből semmit sem érzett.

A sarkon túl Pauli fél lábon- ugrálva fogadta őket:
- Remekül sikerült! Jól csináltátok. Még most is csak egyre 

néz!
A sarokház kertjének fagyalbokra mögül arra néztek, amerre 

Pauli mutatott. Náci bácsi lábujjhegyen ágaskodott az ablak 
mögött, a könyöklésből feltámaszkodva- figyelte - mint Pauli 
mesélte - „irtó izgatottan”, hogy fia karonfogva jár egy csinos 
nővel...

Luci kikarolt Jocóból.
Jocó sajnálattal vette ezt tudomásul, de titkolta.
- Náci bácsi -most megnyugszik - magyarázta Pauli. - Te biz

tosan Lucival voltál cukrászdában.
- Értem - eszmélt fel Jocó. - Pauli, ez zseniális!
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„Szóval csak erről volt szó” - gondolta közben kissé csaló
dottan.

Luci észrevette.
- Jocónak nem nyertem meg a tetszését - szólt ugrató kacsin

tással. - De nem is fontos - húzta el a száját. - A fő, hogy a célt 
elértük.

Jocó szeretett volna tiltakozni, de csak motyogott valamit.
Pauli megint a vállára csapott:
- Elnököm, köszönd meg Lucinak... hogy megmentette a 

becsületedet.
Luci kezet nyújtott, Jocó megfogta.
- Kacsorek József. És nagyon köszönöm. Én... én... én 

nem akartam hazudni...
- Tudom, ti, fiúk mind csodálatos jellemek vagytok.
- De én igazán megmondom apámnak, még most is, ezek 

után...
- Ne kezdd újra! - kiáltott fel Pauli. - És most már elereszt

hetitek egymás kezét. Ha pedig annyira megtetszett neked Luci, 
akkor kérd meg szépen, hogy máskor is jöjjön el. Hiszen te vagy 
az elnök, felveheted őt a Klubba.

Erre a fordulatra Jocó nem volt elkészülve.
- Ké... kérlek, ez nemcsak tőlem függ. De ha Pauli azt 

mondja...
- Úgyis szükségünk van egy irodalmilag jól képzett lányra. 

Nem, Jocó? Te meg, Luci, miért nem kéred ezen nyomban fel
vételedet?

Luci kedves fintort vágott. Ilyenkor egészen kisfiúsan hatott. 
Ez a Jocó kedves mamlasz - vélte. Kellemesebb barát lenne, 
mint Ferkó, aki örökké töpreng, nyavalyog. Nagy kedvet érzett 
arra is, hogy a Klub irodalmi vezetője legyen. Kis, tréfás bókra 
hajlította térdét, s úgy mondta:

- Kedves elnök elvtárs! Nagyon megtisztelve érezném maga
mat, ha a híres, nevezetes Sysitéri Klub felvenne tagjai közé - s
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mert Jocó arcáról a zavaron kívül egyebet nem olvasott le, így 
folytatta: - Tekintettel az elnök személye körül szerzett bokros 
érdemeimre.

- Előterjesztem az ügyet - mondotta Jocó nehézkes méltó
sággal.

L U D A D Y  H A R C R A  K É S Z Ü L

Amikor Ludady telefonon megtudta feleségétől, hogy Ferkó oda
költözött Kacsorekékhez, valósággal tombolni kezdett. Fia csele
kedetében ő nem egyszerűen menekülést látott, megfutamodást 
az apai szigor elől, hanem most már politikai demonstrációt.

Felkereste egy régi ügyvéd ismerősét, Várszegi doktort, s el
mondta neki az esetet. Az ügyvéd sehogy sem akarta elhinni, 
hogy Ludady nem hallgat el semmit, hogy Ferkó - akit jól ismert 
és kedvelt - minden ok nélkül elment hazulról.

- Megütötted? Nem? Fenyegetted? Nem?... Érhetetlen - 
ismételgette Várszegi ügyvéd.

S végül azt mondta: szerinte a gyámhatóság nem fog beavat
kozni az ügybe, mert tizenhat éves gyereknek is joga. van ön
állóan cselekedni, hacsak nem rohan veszélybe, nem kerül rossz 
környezetbe.

- Éppen ez az! Veszedelmes környezet! No, hallod...
- Erre ne próbálj hivatkozni.
- De ott... ott egy rossz diák van, aki mellett a fiam el fog 

zülleni!
- Lehet. Ezzel már lehet érvelni - mondotta az ügyvéd. - De 

hátha a rossz tanuló javul meg a jótól? Ritkábban bár, de ez is 
előfordul. Akkor meg mint instruktor éppen hogy hasznos mun
kát végez, amellett nem is él kegyelemkenyéren, hanem dolgozik, 
eltartja magát. Reménytelen az ügyed, kár a papírért.

Ludady dühösen elrohant. Szerencsére megtudta Várszegitől,
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hogy egy régi közös barátjuk a gyámhatóságon előadó. Ahhoz 
sietett. Gondolta, a hivatali összeköttetés feltétlenül többet ér, 
mint a jogi érvelés. És valóban, ez a barát, Hetés Endre, elsőre 
sokkal kedvezőbb véleményt nyilvánított: a fiúnak haza kell 
térnie, hacsak a szülői házban nem fenyegeti veszély.

- Ugyan miféle veszély lehetne? - dohogott Ludady. - Soha 
meg nem ütöttem. Én családtagra nem emelek kezet, még cselé
det se bántottam soha, mert családtagnak tekintettem. Tőlem 
nem kell félni.

- Várj csak, Feri, ismer a törvény más veszélyt is! Például 
a politikait.

- Hogy érted ezt?
- Például, ha te reakciós szellemben akartad nevelni a fia

dat... akkor az a kötelességünk...
- Te azt hiszed, hogy én...
- Feltételezhetem.
- Nem értelek - mondta Ludady indulatosan.
- Kérlek - szólt kissé idegesen az egykori barát -, tégy pa

naszt, írásban.. Megindítjuk az eljárást, kihallgatjuk a fiút, meg
nézzük új környezetét, a régit is, véleményt kérünk az iskolától, 
satöbbi, satöbbi...

- De hiszen ez hetekig eltarthat!
- Hónapokig. De, Feri, ha valaki, hát te aztán ismered a 

közigazgatás menetsebességét.
Ludadyt ez a mondat szinte kilódította az ajtón. Nem, azt 

sohasem fogja elismerni, hogy azelőtt is volt bürokrácia... Indult 
vissza az ügyvédhez, megkötni a panaszt. Alig bírt magával. No, 
ő nem enged, ő megmutatja! De vajon mennyit fog kérni az 
ügyvéd? Mert persze hogy megvágja, ahogyan már az ügyvédek 
szokták.
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B A R Á T S Á G ,  S Z E R E L E M ,  T I S Z T A S Á G

Ahogyan szaladt a kora délután, Ferkót mindjobban hatalmába 
kerítette a szorongás. Egyre közeledett az az időpont, amikorra 
apa ideérhet; és Ferkó nem kételkedett benne, hogy érte jön. 
Félt a leckétől - apja olyan hosszan, lesújtóan és megszégyení
tően tudott prédikálni, hogy az talán rosszabb volt a verésnél -, 
de a hazatérés aztán olyan megaláztatásnak érzete, amelyet nem 
is lehet túlélni. Öngyilkos lesz, vagy talán mégis világgá megy... 
Vajon mit szólna ehhez Pauli?

Jocó átérezte és egyre inkább átvette barátjának szorongását. 
Tudta, hogy Ludady előtt nehéz helytállni; a múltkor neki sem 
sikerült a szemébe vágni mindazt, amit szeretett volna. Volt 
valami félelmetes ebben a zord emberben.

- Mikor jön Berci bácsi? - kérdezte Ferkó Jocótól.
 - Bárcsak itt lenne már - sóhajtott az elnök.

Ebből Pauli rögtön kitalálta, hogy hol járnak Ferkó gondo
latai. S azt javasolta a két fiúnak, húzódjanak be az üres telek 
bokrai közé, tanuljanak ott. Ha szükség lesz rájuk, jelt kapnak. 
Megbeszéltek kétféle füttyjelzést.

- Én ismerem Ludadyt - szólt Luci a két fiú távozása után. - 
Ferkó helyzete reménytelen.

- Reménytelen helyzet nincs. Én bízom a csodában.
Luci felnevetett:
- Mert szerelmes vagy a fiúba. Ez is a szerelemhez tartozik.
- Maga a szerelem is csoda.
- Én nem hiszek csodákban. És félek a szerelemtől.
- Félsz? Miért?
- Hogy... hogy züllés lesz belőle. Érted?
- Tudom-, mire gondolsz; de nem értelek.
- Hát akkor megmondom. Ez a Jocó például jó pofa. Mulat

ságos haver lehet. De ha elkezdek vele járni, akkor egy szép 
napon - ismerem a fiúkat - elkezd követelőzni. S akkor vagy
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otthagyom, vagy engedek neki. Ha otthagyom, kezdhetem újra 
egy másikkal, harmadikkal, de ha azokra se hallgatok, azok is 
sorra elhagynak. Ha pedig valamelyiknek nem tudok ellen
állni... ha egyszer engedtem... - legyintett. - Tudom, mi kö
vetkezik. Kézről kézre adnak. Látok ilyeneket. Én ettől undoro
dom. Inkább semmit. Hát nem így van?

- Így is, nem is - felelte Pauli megfontoltan. Örült, hogy 
végre beszélhet valakivel arról, amiről az utóbbi napokban olyan 
sokat gondolkodott. S látta, Lucit sem most először foglalkoztatja 
a szerelem, barátság és tisztaság kérdése.

- A lányok többsége ilyen - legyintett megint Luci.
- Nincs igazad. Néhány lány van, aki egyszer megpróbálko

zott, s azóta mindenkinek megteszi - bátorodott neki Pauli ki
pirult arccal. - Az ő dolguk. Még sajnálnám is őket. Csakhogy 
ez a néhány lány olyan nagy hangon dicsekszik kalandjaival, 
hogy az emberek azt hiszik, százan vannak, hogy ez az általános, 
ezért mondják, hogy ma minden lány ilyen. De ez nem igaz! 
Hát nézz körül a mi osztályunkban. Szerinted kinek van viszonya?

- Először is például Balla Rózsinak.
Pauli felnevetett.
- Farkas Zolival? Tévedsz. Azok imádják egymást.
- Éppen azért!
- Éppen azért nem! Aki igazán szeret egy fiút, az azt szeretné, 

hogy a fiú szeresse és becsülje őt, s nem azt, hogy mielőbb el
hagyja. Ennek pedig nem az az útja, hogy árokban, bokorban 
csókolódzanak.

- Igazán? Bár neked lenne igazad és nem Icuka néninek, aki 
mindennek lehordta őket. És te? Te hogy állsz Ferkóval?

- Szeretem - mondta Pauli átszellemülten, és hátravetette 
fejét, lehunyta szemét.

- Megcsókolt már... a szádon?
- Meg.
- Milyen volt?
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- Csodás.
- Gama Bori azt mondja, a csók nyálas és hagymaízű.
Pauli megérintette Luci karját:
- Akkor Bori mit sem tud a csókról. Megcsókolod apádat, 

anyádat, nem? Mi az? Semmi. Szokás. Ajkaddal megérintesz egy 
ajkat, ennyi az egész. De ez... csodálatos... Elönt a forróság. 
Testedben mintha új test támadna... És mást is érzel. Valamit, 
aminek nincs teste, ami érinthetetlen, csak... érezhető. Ez a 
csók csodája. Én így neveztem el. Érzés nélkül a csók olyan, 
mint egy sütemény. Édes, de ha sokat eszel, elrontod a gyom
rodat. Lehet a torta undorító is, ha például hagymás késsel vág
ták. De a szerelem csókja... zene, költemény! Varázsló hango
kat hallasz, s ráébredsz, hogy van benned valami, amiről eddig 
nem tudtál, amiről csak versekben olvastál, ami többet ér min
dennél, amiről eddig csak hallottál... - Pauli újra átélte az első 
csók élményét, és forrón, szenvedélyesen folytatta: - S rögtön 
félteni kezded ezt a titokzatos valamit, mert ösztönösen érzed, 
hogy veszély fenyegeti... kívülről is, de magadból, belülről is... 
pedig meg kell védeni, ezt a pillanatot meg kell hosszabbítani, 
örökké tenni... A csók...

- Ne szavalj - szólt közbe cinikus hangon, de mély megdöb
benéssel Luci. - Csókkal kezdődik, tudom. Ilyen zenés csókkal, 
elhiszem... Aztán mi a vége? Nem tudod? Árok széle, bokor 
adja, fúj!

Pauli szétdobta két karját a pad támláján, és szemét a fehér 
felhőfodrokra függesztette:

- Tudom, hogy van egyéb is. De... ezt a valamit, aminek 
nincs neve, ezt a pillanatot, ezt a tiszta boldogságot nem adom 
oda semmiért - hallgatott néhány pillanatig. - Van néhány 
barackfánk a kertben. Tudod, milyen gyönyörűek áprilisban, ami
kor virágzanak. Mégsem tépjük le a virágokat. Később gyönyör
ködünk a viaszos levelekben, az apró termőkben, a fa ruhavál- 
tásaiban: a gyümölcs egyre növekszik, de nem eszünk zöld barac-
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kot. Érted? Az idő előtt letépett gyümölcs ízetlen, kemény, talán 
beteg is leszel tőle. De legfőként: amit éretlen korában letéptél, 
azt nem élvezheted, amikor tökéletes, amikor az íze, zamata, 
nedve... utolérhetetlen. Mert amit idő előtt letépsz, abból már 
soha... érted, soha... nem lehet tökéletes. Korcs marad. Én 
várok. Úgy döntöttem.

- Csakhogy te nem vagy barack.
- Ember vagyok... ura a baracknak is... magamnak is.
- Ezek szavak. Ha olyan, helyzetbe kerülsz...
- Arra kell vigyázni, hogy ne kerüljek olyan helyzetibe.
- Mintha azt lehetne.
- Lehet! Én mindig arra gondolok, milyen csodálatos lehet 

egy szerelem méltó beteljesülése. Nem akarom méltatlanul... 
lányhoz méltatlanul...

- Emberhez méltatlanul - vetette közbe váratlanul Luci.
Pauli felkapta fejét, és egy pillanatig mereven nézte vitázó

társát. Gyanakodva figyelte, de még nem vette észre, hogy lelke
sedésével, szilárdságával milyen nagy hatást tett rá. Folytatta:

- Akit szeretek, azzal sokat akarok együtt lenni. Érzelmeim
hez méltó környezetben - elábrándozott. - Lesz majd lakásunk, 
saját bútorainkkal, a falon magam választotta képek, a polcokon 
kedvelt könyveim, meghitt félhomály, halkan zümmög a rádió: 
rajtam fényes selyempongyola; megjön ő, ajtót nyitok, bekapcso
lom a kávéfőzőt, megbeszéljük, mi történt, mit olvastunk, mit 
láttunk, min gondolkoztunk, amióta nem láttuk egymást...

Luci előrehajolt, úgy nézett társa szemébe:
- És ha Ferkó nem hisz ebben? Ha nem akar várni? Ha köve- 

telődzik? Ha azzal fenyeget, hogy elhagy?
Nagyon fájt Paulinak, de kimondta:
- Akkor hagyjon el. Mert akkor nem az a Ferkó ő, akit én 

szeretek. 
 - Nagyon regényes ez.

- Így szeretném.
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- Gyerekek vagytok még, különösen Ferkó.
- Annyira érett vagyok már, hogy most elhatároztam: nem 

hajítom a sárba, ami a legszebb kincse lesz életemnek.
- Szeretlek és tisztellek - mondta hirtelen megváltozott han

gon, Luci, őszinte ujjongással. Összecsókolta Paulit. - Bárcsak 
barátnők lennénk!

- Lehetünk. Ha egyetértünk, könnyebb lesz mind a kettőnknek.
- Igen - sóhajtotta Luci. - Mert könnyű így elhatározni vala

mit, de...
- Tőlünk is függ, hogy a fiúk milyenek, hogyan viselked

nek...
Újra megcsókolták egymást, s azután vették észre, hogy egy 

kisfiú áll előttük. Keve Öcsi volt. Kezében nagy vigyázva egy 
dobozt tartott.

- Jocót, az elnököt nem láttátok? - kérdezte.
- Mit akarsz tőle?
- Üzenetet hoztam neki.
Pauli megadta a Jocónak szóló füttyjelet.
Öcsi apja üzenetét hozta: ma nem jöhet, el kellett utaznia. 

Majd pár nap múlva, ha megjön...
- Az én ügyem várhat - vakarta a fejét Jocó -, de mi lesz 

Ferkóval?
Luci azon a véleményen volt, hogy legrosszabb esetben Ferkó 

hazamegy apjával. Különben sem érti, miért kellett eljönnie. Neki 
is panaszkodott ugyan egyszer, hogy nem tud még olvasni sem 
otthon, de bár ő felajánlotta, hogy használja az ő könyvtárukat, 
még egyszer sem kért könyvet. Pauli fátyolos szemmel, fájdalmas 
hangon magyarázta, hogy milyen lehetetlen a helyzete otthon 
Ferkónak. Elpusztul, elsorvad abban a környezetben...

- Csakhogy van itt egy tisztázatlan kérdés - szólalt meg hal
kan Luci. - Mégpedig az, hogy vajon maga Ludady Ferkó is így 
látja-e a dolgokat. Mert hátha ő csak a saját családi ügyének 
tekinti az egészet. És a többi nem érdekli.

321



Meghökkent csönd támadt.
- Érdekes - gondolkozott el az elnök Fogarasi is ezt 

mondta.
Pauli kipirult arccal védelmébe vette Ferkót. Ö tudja, hogy 

minden fenntartás nélkül velük tart.
. - Ez lehet - vélte az elnök. - De hátha nem is kívánja segít

ségünket, és előfordulhat, hogy mi mellé állunk, ő meg éppen 
emiatt meghátrál, szüleihez tér vissza, mert hogyha harcra kerül 
sor, inkább őket választja. S akkor ott állunk megszégyenülten...

- Ez bizony megfontolandó - ismerte el Luci.
- Akkor is harcolnunk kell érte. Körömmel, foggal, ravasz

sággal, mindenhogyan - követelődzött Pauli.
- Te elfogult vagy - jegyezte meg Luci. - Szerelmes vagy.
- Azért én még tudok tárgyilagos lenni!
- Nemrég még gyűlölted... A szerelem vak - vitatkozott 

Luci. - Olyan szerelmes vagy Ferkóba, hogy én... én... pél
dául képtelen lennék rá...

- Nono! - vágott vissza Pauli.
Jocót mintha csalódásként érte volna a lánynak az a kijelen

tése, hogy ő nem tudna úgy szeretni egy fiút, mint Pauli Ferkót. 
Bele is pirult.

- Ne fussatok mellékvágányra - szólt komoran.
Megvitatták tehát kellő komolysággal - Feriké magatar

tását. És úgy találták, hogy csakugyan az ő állásfoglalásától kell 
függővé tenni, klubügyet, közügyet csinálnak-e szüleivel történt 
összezördüléséből. De nem próbálják befolyásolni, nem is tesznek 
célzást előtte semmire. És ezt Paulinak is meg kellett fogadnia. 
Ha azonban Ferkó felismeri ügyének egyetemes jelentőségét, 
akkor a harcra kész Klubot azonnal felvonultatják csatára.

- Ferkó meg fogja állni a próbát - erőslködött Pauli.
- Remélem - sóhajtotta Jocó kissé bizonytalanul.
- Persze, az elhelyezkedésben azért segíthetünk neki - szólt 

Luci. És előadta, hogy apjának egy kollégája húszévi távoliét
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után most jött haza Dél-Amerikából. Két fiúk nem tud elég jól 
magyarul; instruktort keresnek. Most rögtön oda kellene küldeni 
Ferkót, hogy apja, ha jön, ne találja itt. Igen. de Luci nem tudta 
a c ímet . . .

Néhány perc múlva kiderült, hogy a sors huszonnégy óra hala
dékot ad. Kasáné jött ugyanis Kacsorekékhez, Jocónak átadta az 
öreg Ludady levelét Ferkóhoz. Az írás így szólt:

Fiam! Huszonnégy óra türelmi haladékot adok. Meg akarlak 
kímélni a botránytól. De ha holnap délutánig nem térsz haza, 
igen kemény leckében lesz részed. Apád.

Sorra jöttek a Klub tagjai, a négy „összeesküvő” többé nem 
hozta elő Ferkó dolgát. Jocó hazaugrott, hogy apjának beszámol
jon Ludady leveléről, és kitapasztalja az öreg hangulatát. De a 
Kacsorek házaspár a konyhában beszélgetett. Jocó csak apjának 
egy fél mondatát hallotta: „... akkor eggyel kevesebb oka lesz, 
hogy fusizzon... ” Erre Jocó visszavonult, és igyekezett bizton
ságba helyezni magát, mert attól félt, hogy szülei talán leleplez
ték: Lucival ő csak színházat játszott a téren. Bár, ami azt illeti, 
ha a lány szintén hajlandó, ő szívesen foglalkozik vele „iga
zán” is!

Sietett vissza a térre.
A Klubpad szélén ült búsongva a rég nem látott Csobó Bandi. 

A kiváló költővel akkor találkoztunk utoljára, amikor a klubi 
tömeg sehogy sem méltányolta poémáit. Bandi akkor sértődötten 
elvonult a térről, hazament, letisztázta a verset, és - ahogyan 
Pauli ajánlotta - beküldte egy folyóiratnak. Elhatározta: addig 
nem is megy a Klubba, amíg a lap első oldalán, vastag betűkkel 
megjelent versét nem dörgölheti a fiúk orra alá.

De a vers nem jelent meg. A kudarcért részben Paulit is okolta, 
ezért elhatározta, hogy végleg szakít vele, és „új nő” után néz.

Megismerkedett egy kislánnyal; Anna volt a neve. Hazakísérte,
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és másnapra „komoly randevút” kért tőle. A lány nyilvánvalóan 
megértette, miről lesz szó, mert elpirult. Megígérte, hogy este 
hatkor a Tamás utca és a Mártonhegyi út sarkán lesz. Bandi 
húsz percig ácsorgott itt a kijelölt időben, s amikor már másod
szor hallott gúnyos kuncogást egy közeli kertből, dúlva-fúlva 
hazament.  

Elhatározta, hogy valami „könnyű eset”-et keres. Szemlét tar
tott a Joliot-Curie téri cukrászdában, és választása egy vékony, 
szőke, pisze orrú nőre esett. Indiánert evett, és százassal fizetett, 
hogy a nő lássa, dögivel van pénze. „Nincs apró? ” - kérdezte 
a szőke. Bandi halkan így felelt: „Ha akarja... nem kell vissza
adnia. ” A nő elvörösödött. „Szemtelen kölyök - kiáltotta gúnyo
san -, akkora fiam van, mint te” — és Bandi elé szórta a vissza
járó pénzt. „Hordd el magad, gyerekem! ” Ki hitte volna, hogy



ennek a kis hölgynek már nagy fia van... Bandi eliszkolt, és 
csak az utcán vette észre, hogy tíz forinttal kevesebbet kapott 
vissza. De már előbb megfogadta, hogy soha többé nem teszi be 
lábát arra a „piti” helyre.

Legközelebb megint az utcán próbálkozott, de a megszólított 
nő egyszerűen tudomást sem vett róla. A végső elkeseredés hatá
rán állt a bukott költő, amikor váratlanul megjelent az életében 
Szeremeldy Tusi. Ez a hölgy - mert határozottan hölgynek minő
sült - a Sysitér déli oldalának egyik házában lakott, a saját maga 
által ráépíttetett harmadik emeleten. Tehát nagyon jól ment neki. 
Autót ugyan még nem tartott, de ha éppen nem jöttek érte kocsi
val, akkor taxin távozott hazulról. Rengeteg ruhája volt, egyik 
látványosabb a másiknál. Arcát, igazi arcát senki sem látta, mert 
lila hajlat, fehér festékmaszkot, hosszú műszempillákat és ciklá
men ajkat viselt. Csak Csobó Bandi anyja látta az igazi arcát, 
és azt állította, hogy szürke és érdektelen. De nem nagyon beszélt 
erről, mert nem hitte el senki. Csobó néni takarítani járt Sze
remeldy Tusinak, a budai Operettszínpad másodszubrettjének 
lakására. Nem adott sok dolgot, mégis nagyon jól fizetett a 
művésznő, csak folyton rendet kellett rakni utána és az apróbb 
ügyeit intézni. Ilyen megbízatások olykor Bandira maradtak. 
Páratlan izgalmat jelentett a fiúnak, amikor egyszer elvihette 
a szűcshöz a művésznő kábító illatú bundáját, egy más alkalom
mal pedig a Váci utcából kellett elhoznia új, selyem fehérneműit. 
Bandi addig könyörgött anyjának, amíg egyszer megnézhette a 
művésznő szalonját, sőt hálószobáját is. Mindent sejtelmes füg
gönyök és puha párnák borítottak, és ugyanaz a csodás illat 
lebegett minden zugban.

A nagy fordulat két nappal ezelőtt következett be Bandi éle
tében, amikor anyja kérésére felvitte a lakásra Tusi művésznő 
egyik szőnyegét, amelyet Csobóné otthon mosott ki szalmiákos 
vízben. Bandi anyjának kulcsával benyitott, aztán belépett a sza
lonba, s ott nagy meglepetésére szemben találta magát a művész
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nővel, aki egy szál, teljesen átlátszó és igen rövid dúsan csipkézett 
kombinéban járkált fel s alá, kezében egy hosszúkás papírcsomó
val. Szerepet tanult.

- Hát te ki vagy, és hogy kerülsz ide? - kérdezte a művésznő 
minden különösebb izgalom nélkül.

- Csobó néni fia vagyok, és ezt a szőnyeget hoztam - felelte 
Bandi akadozó lélegzettel, miközben félig lesütött szemhéjai alól 
bámulta az igéző látványt.

- No, dobd le oda a sarokba, és máskor kopogtass - mondta 
Tusi művésznő.

Ez úgy hangzott, mintha kiküldték volna. Bandi különben is 
attól félt, hogy izgalmában ájultam összeesik, ezért bocsánatot 
dadogott, és gyorsan távozott. Csak a lépcsőházban szedte össze 
magát, és kezdett gondolkozni azon, hogy a művésznő talán még
sem véletlenül maradt mezítelen az ő jelenlétében. Bandi nem 
tudta, hogy a színházi világban a ruhátlanságnak sokkal kevesebb 
jelentőséget tulajdonítanak, mint a budai családi otthonokban. 
Azt pedig nem hitte volna el senkinek, hogy Tusi művésznő 
egyszerűen gyereknek vette őt, aki miatt egyébként sem érdemes 
egy percre pongyolát kapni föl magára.

Az átlátszó selyem alatt lágyan ringó, almahúsú, telt idomok 
lángokként lobogtak Bandi emlékezetében. Órák múlva eldön
tötte magában hogy a „máskor kopogtass” után nem kellett volna 
távoznia, hanem — ahogyan a művésznő bizonyára várta, sőt el
várta tőle - térdre hullani ezekkel a szavakkal: „A mennyek 
országának kapuján nem szokás kopogtatni. Csodálatos művésznő, 
drága Tusika, itt vagyok, az öné vagyok, a rabszolgája vagyok. 
Tegyen velem, amit akar, hallgassa meg a költeményeimet, vagy 
nyakaztasson le, ha úgy tetszik... ” - és meg kellett volna csó
kolni a meztelen térdét. S azután... Bandi ráknál vörösebbre 
főtt gondolatainak fűszeres levében, s nagyszerű terveket bugy
borékolt, hogy a következő ilyen alkalommal miként fog visel
kedni...
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S most itt ült a béren, és megvető arccal hallgatta a banda 
vitáját Jocó mai, kiváló feleleteiről. Végre Farkas Zoli észrevette 
Csobót, és kissé csúfondáros hangon megkérdezte:

- Milyen verseket követtél el mostanában?
Csobó fejrántással hátravetette hajfürtjeit, s mintegy távoli, 

ködös emlékei felé meredezve, halkan így felelt, lemondó kéz
mozdulattal:

- Nem érek rá én most verseket írni.
- No csak! Mi van? Mi történt? - az érdeklődés egyszerre 

a „hallgató” költő felé fordult.
- A nők. . .  a nők - mormolta Bandink sokat sejtetően, és 

széttárta két karját.
- Mostanában sikereid vannak? - kérdezte nem egészen él 

nélkül Fogarasi, a másik bukott vetélytárs.
- Mostanában? Haha! Dőlnek hozzám a nők, öregem. Azt 

teszik, amit akarok.
- No, azok olyan nők is - vetette oda Farkas Zoli.
- De nagyra vagy a Rózsiddal - vágott vissza Bandi. - Olyan 

persze nincs több. Csak. . .
Farkas eddig „felesége” nyakát fogva támaszkodott egy akác

fához. Most gyorsan odanyomta a kisbőgőt Grabler kezébe, és 
odaszökkent az exköltő elé:

- Vigyázz a szádra, hogy mit mondasz!
Nagy Pipa fenyegető fellépését látva, Bandi jobbnak vélte, ha 

a nagy általánosságba visszavonni.
- Mi az, hogy „olyan” nők? Minden nő olyan, vegyétek tudo

másul. Ameddig az ember gyerek, azt képzeli, hogy a nő vala
milyen különleges, másfajta lény, akit nagy tisztelettel, messziről 
kell bámulni, alázattal szolgálni, hősiesen védelmezni, mint a 
lovagok teszik. kegyet kapni a nőktől! Micsoda butaság és fel
lengzős! A nő éppolyan ember, mint mi. Amit te kívánsz, azt 
a nő is kívánja. Nem kell sokat kérdezni, öregem. Feldöntöd a 
nőt és kész.
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Elképedt moraj kelt a kis csoportból. Általában megbotrán- 
koztak, de féltek tiltakozni Csobó otromba kijelentései ellen, 
nehogy kispolgárnak csúfolják őket. Ferkó lángvörös arccal állt 
ott, tanácstalanul, ökölbe szorította kezét, és nem mert Paulira 
nézni. Jocó dühös volt és bizonytalan, fogát csikorgatta. Fogarasi 
Béla ugrott az ellentámadás élére:

- Bandi! Legalább nők előtt ne beszélj így!
- Eh! - legyintett Csobó. - Ha ide akarnak járni közénk, 

akkor szokják meg a férfias hangot.
- Ez nem férfias hang, hanem disznó beszéd - tört ki végre 

Ferkó.
- Mi kifogásod ellene?
- Én nem tudom, miféle nőkről beszélsz itt - mondotta Ferkó 

fojtott, remegő hangon. - Állítom, hogy a lányok többsége az 
ilyen ocsmány alakokra, mint amilyen te vagy, rá se néz. És 
mi... egyebek között... ezért is tiszteljük őket. Igenis, tiszteljük 
őket.

- Mint ahogyan anyánkat és nővérünket is tiszteljük - tette 
hozzá Jocó.

- Mint ahogyan tisztelni kell azt, aki majd egyszer gyer
mekeink anyja lesz - folytatta Ferkó.

Pauli eltelt szerelemmel, kicsorduló boldogsággal. Lám, Ferkó 
is gondol arra a gyerekre, ugyanúgy, mint ő. Diadalmas pillan
tást küldött Luci felé: látja-e ő is, milyen fiú ez a Ferkó? A lány 
bólintott, mint aki mindent ért már.

Pauli szeme most már Ferkó tekintetét kereste. S amikor a 
kettő találkozott, ebben a pillantásban több mint szerelem talál
kozott: szeretet, megértés, boldogság, bizalom és hűség.

De az anyára és az anyaságra történt hivatkozás mélyen meg
rendített minden fiút is. Hiszen lelke mélyén valamennyiük 
ugyanúgy gondolkodik, mint Ferkó vagy Jocó. Most felszaba
dultan mosolyogtak valamennyien, hiszen a szívükből beszélt a 
Klub két vezére.
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Bandi egyes hívei azonban még morogtak. Valami olyat, hogy minek hoznak ide érzelgős lányokat... Bandi pedig felvette a 
kesztyűt:
- Anya... nővér... elkoptatott szólamok, csak amolyan szó

beszéd. Más az anya, és más a nő. Ki gondol az anyjára, ami
kor . . .
- Elég, ne folytasd! - kiáltotta egyszerre Ferkó és Zoltán.

- Mi az, szerzetesnek készültök? - gúnyolódott Csobó.
Jocó odalépett Bandi elé, megmutatta neki öklét:
- Itt, amíg én vagyok az elnök, nem lehet így beszélni nőkről, 
még szájhősöknek sem. Se jelenlétükben, se távollétükben. Érted?

Az elnök erélyes fellépése megingatta Bandi utolsó párthíveit 
is. Az exköltő megérezte a hangulat változását, és ügyesen „át

csoportosította” hadállását.
- Jó, elég! - mondotta. - Csoda nagyra vagytok a nőitekkel. 

De hát . . .  tudjátok mit... tőlem ne féltsétek, én nektek adom 
Buda összes házilányait. Ilyen iskolás dolgok engem már nem 
érdekelnek. Túl vagyok ezen - hatásos szünetet tartott, majd 
emelt hangon közölte: - Egy színésznő a szerelmem. S ahogy a 
nagy angol költő, Oscar Wilde írta: csak színésznőt érdemes 
szeretni...
Ez a nagy szenzáció egyszeriben. megbontotta a Bandi ellen 

felsorakozott frontot. Izgatottan érdeklődtek:
- Mi? Mit beszélsz? Micsoda színésznő? Nem szájhősködöl te?

Az ostromló gyűrű szorosra zárult Bandi körül.
Bandi önérzetesen kihúzta magát, élvezte a kíváncsiságot.
- Tudom, csak azért kételkedtek, hogy elkottyantsam magam. 
De én szót fogadok az elnöknek és hallgatok. Különben is tudom, 

hogy mi a diszkréció. Csak annyit árulok el nektek, hogy igenis 
bejáratos vagyok Szeremeldy Tusi művésznő budoárjába - fejével 
a tér déli frontja felé intett. Remélte, senki sem meri megkér
dezni, mi az a budoár, mert ő sem tudta.
A fiúk megdöbbenve bámultak fel a színésznő ablakaira.
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- Beszéltél vele? Így, ahogy most velünk? Közvetlen közel
ről? - röpködtek az izgatott kérdések.

- Ha akarjátok tudni - vágta ki Bandi a legerősebb adut 
a kombinéját is láttam.

- Hol? Rajta?
- Hajaj! Nem is a szekrényében!
- Beszélj! Tovább! Folytasd!
Csobó - szerencsére - kijelentette, hogy többet nem mondhat, 

bár igyekezett ezt úgy mondani, mintha még nagyon is sokat 
mesélhetne. De Ferkó már éppen úgy látta, hogy be kell avat
koznia, mert Bandi nyilvánvalóan megkergült: viselkedése hova
tovább veszélyezteti a Klub nívóját.

Ebben a pillanatban - mint bizonyító csattanó - a tér déli 
oldalán az egyik harmadik emeleti ablak éles csattanással kinyílt. 
Mindenki arra fordult. A messzi ablakból egy nő kiabált ki a 
térre:

- Bandi! Gyere fel!
- Megyek! - kiáltotta harsányan Bandi és elindult. De út

közben megállt és visszafordult. - No, ki a szájhős? - kérdezte 
fennhéjázón, s csak ezután folytatta útját.

A csoport megbabonázottan bámult utána. Nézték a hátát, 
amíg csak egész alakját el nem nyelte a kapu. Végre Falta Jóska 
szólalt meg:

- No, ehhez mit szóltok? Pupákok! Úgy látszik, mégiscsak 
az irigység beszélt belőletek, amikor az előbb úgy letorkoltátok 
Bandit.

Ferkó hitetlenkedve nézett Paulira. A lány vállat vont. Lehet
séges ez? Úgy látszik, minden lehetséges. De ez nem változtat 
az ő elgondolásain.

- Megeszem a feleségemet, a tokjával együtt - szólt Farkas 
Zoli ha Csobó nem linkel - maga elé kapta csellóját.

- Mi azért maradjunk olyanok, amilyenek vagyunk - szólt 
halkan, de méltóságosan Kacsorek elnök.
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Néhány perc telt el, kínos za
varban, meghökkent suttogásban, 
és akkor Zoli megint felkiáltott:

- No, mit mondtam? - ujjával 
a tér déli oldalának járdája felé 
mutatott.

Ott közeledett Bandi egy idő
sebb nővel. A mamájával. Ketten 
cipelték két széles hevederszala
gon Tusi kisasszony televíziós ké
szülékét. Nyilván javítani.

- Lám, Bandi lovagi szolgá
lata... - jegyezte meg Fogarasi.

Zoli széthúzott szájjal, egész 
testében rötyögve nevetett, hang
talanul. A kacagás elsőnek Luciból pukkant ki. Azután egész 
vihogó koncertté fejlődött, mígnem Jocó hangos hahotával be
fejezte.

Csobó mereven a járdát nézve haladt terhével a Böszörményi 
út felé.

Farikas odafordult az elnökhöz:
- Látod, ha te volnál a Tusika... izé... micsodája... akkor 

nem kellene cipekedni. Te ott a helyszínen, a budoárban, meg
javítanád a kasznit, és ítélet napjáig sem derülne ki, hogy fül
lentettél. Igaz?
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K I L E N C E D I K  F E J E Z E T  

K A C S O R E K É K  z s ú r j a

Zsúr (jour) a francia nyelvben napot jelent, huszonnégy órás idő
szakot. További, árnyalt értelemben jelenti a hétnek azt a napját, 
amelyen valaki szívesen látja lakásában barátait, ismerőseit. 
Ebből könnyű kitalálni, hogy a „zsúr” gazdag, ráérő emberek 
társadalmának alapítása, és tőlük finomkodták el a kispolgárok, 
a maguk szerényebb és ritkább táncos összejöveteleinek elneve
zésére. Kevéné Icuka asszonyban ezért élt a nosztalgia a zsúrért. 
Kacsorekék ellenben sohasem gondoltak afféle ostobaságra, hogy 
kétszobás lakásukba ösiszecsődítsenek huszonöt-harminc embert, 
és a gyomorrontásig traktálják őket, egy estére elköltvén így egy
két heti teljes jövedelmüket. Az a kedélyes összejövetel, amely 
másnap szerencsés körülmények folytán véletlenül alakult ki 
lakásukban, s amelyet Ludady drámai megjelenése sem tudott 
elrontani, csak tréfából viseli ebben a történetben az előkelő 
„zsúr” elnevezést.

Úgy kezdődött, hogy a Klub ismét együtt ült a padon, bonyo-
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lult fogadásokat ajánlottak (és részben kötöttek is) arra, hogy 
Bandi a tegnapi „lebőgés” után ide merészkedik-e ma a Klubba. 
S ekkor egyszerre csak az izgalomtól kivörösödve előrohant Jocó 
(akit csak az előbb szólított be az anyja a térről), és pihegve 
szólt:

- Srácok, gyertek be hozzánk, ha valami klassz dolgot akartok 
látni!

A banda készségesen követte elnökét. Elöl a két lány, Pauli 
és Luci, utánuk Farikas, Grabler, Fogarasi. Ferkó nem volt jelen, 
elment ahhoz a bizonyos kétgyerekes orvoshoz, akihez Luci 
beajánlotta.

Kacsorekék szobájában, a plüssterítős asztal közepén halvány
zöld, tompa fényű műanyag ládikó állt. Egy magnetofon. Igazi, 
gyári magnetofon. Ezt vette Náci bácsi a kötvénynyereményből 
Jocónak a jó feleletekért. Szabadkozó, huncut képpel mondogatta 
a gratuláló fiataloknak:

- Gondoltam, ha kész magnót kap, akkor nem keli, hogy 
összefusizzon egyet magának, s ezzel is több ideje marad a tanu
lásra.

- Mit vegyünk fel elsőnek magnóra? - kérdezte Jocó.
- Remélem, ez a készülék nem fog úgy recsegni, mint a 

Sanyóé - szólt Pauli, és incselkedve rákacsintott az elnökre.
- Mi az, mi van? - érdeklődött Grabler.
- Semmi, semmi - hessegette el a kíváncsiskodót az elnök.
Mindnyájan a gép körül tolongtak, tapogatták, simogatták.

Jocó nagy szakértelemmel tanulmányozta a szerkezetet. Zoli le
hámozta a ruhát kisbőgőjéről, és eljátszotta felvételre Bartók 
szóló-szonátájának egyik részletét.

Kevéssel utóbb Kacsorek néni lépett a szobába, s kendővel 
letakart tálcán hatalmas szelet zsíros kenyereket hozott.

- Ha nem vetitek m e g . . .  más nincs itthon.
Óriási üdvrivalgás fogadta az ikrásan csillogó zsírral megkent 

kenyereket. Körben ültek, akinek nem jutott szék, az lekuporodott
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a fal mellett a padlóra. Nagyokat haraptak. Luci vitte a szót: 
hogy ő már többször könyörgött mamájának, adjon egyszer, csak 
egyszer zsíros kenyeret a barátnőinek, ha feljönnek hozzá. Hogy 
ez mennyivel finomabb, mint a májas szendvics, amelyről folyton 
leesik a dísznek rátett paprikakarika, s emiatt ferdén tartott szájjal 
kell enni. Az ízetlen sonkáról meg mindig lehull a tojássárgája, 
beletiporják a szőnyegbe, másnap aztán szidják a vigyázatlan 
vendégeket. S hogy itt nem kell körbeülni az asztalt, ettől mind

járt olyan fesztelen lesz a han
gulat, mint náluk csak egyszer 
volt az "ősmagyar sátorban”. És 
elmagyarázta a régész Attila ki
találta játékot, amikor olyan jól 
érezték magukat az „ősmagyar 
sátorban”: milyen remek szöve
get csináltak a Halotti Beszédből, 
csak az ő papája sült bele. Azt 
kellett volna magnóra felvenni. 
Meg aztán kumiszt is ittak.

- Mi az? - kérdezte Náci bácsi.
- Erjesztett lótej-mondta Luci.
- Hozok valamit... annál 

jobbat - kelt fel Náci bácsi, és 
hamarosan visszatért egy demi- 
zsonnal meg üveg szódával. - 
Sajnos, már csak a fenekén ko
tyog egy kevés . . .  - töltögetni 
kezdett a poharakba.

A fiatalok tapsoltak.
- Éljen! - kiáltotta Luci, és 

magasra emelte poharát. - Én 
mindig mondom, hogy a legjobb 
koktél: egy rész bor, két rész víz.



- Az a hosszúlépés - szólt Kacsorek. - Én a kisfröccsöt jobb 
szeretem. Egy rész, bor, egy rész víz. De most még annyi se jut 
egyre.

Koccintottak, ittak. Nem attól a pár korty bortól, hanem a 
kedves meghitt, közvetlen hangulattól szinte megmámorosodott 
mindenki.

- Ez az igazi zsúr, ilyet szeretnék rendezni én is - ismételgette 
Luci.

- Ludady ebből a sok jóból kimarad? - kérdezte váratlanul 
Farkas Zoltán.

Egyszerre csend támadt. Ferkó esete mindnyájukat közelről 
érintette, ha más-más módon is.

- Szegény Ferkó - sóhajtotta Pauli. - Vajon sikerül-e neki 
megkapni az állást?

Fogarasi fölényes mosollyal beszélni kezdett:
- Miért ne sikerülne? Nem kell őt félteni! Képzeljétek öl, 

úgy fog élni, mint egy igazi nevelő, függetlenül. Saját jövedelme 
lesz... nem kell senkitől pénzt kérnie... És emellett még min
denki sajnálni fogja, hogy el kellett hagynia a szülői otthont. 
Hogy ilyen fiatalon már dolgoznia kell, kenyeret keresnie.. 
Kivételezni fognak vele - egyre mérgesebben beszélt, s végül 
dühösen legyintett. - Eh, nincs igazság!

- Nincs igazság abban se, amit te mondasz - jegyezte meg 
élesen Donogán Pauli.

A társaság felfigyelt a készülő párbajra.
Fogarasi nem hagyta magát:
- Te elfogult vagy, Pauli. De a többiek majd igazat adnak 

nekem. Ha hajlandók kellő távlatból szemlélni az ügyet.
- De hiszen elment hazulról - vágott közbe Pauii.
- Várj csak! - intett Béla fölényesen. - Ferkó a polgári világ

gal, a polgári otthonnal csak azért elégedetlen, mert náluk a csa
ládi életnek régimódi, szigorúbb belső szabályai vannak, mint 
nálunk. Értitek? Apja ellenében bizonyára a mi szabadabb pél-
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dánkra hivatkozik. Ez az ő „(lázadása”. De nem hajlandó levonni 
a lényeges következtetéseket.

Fiúk és lányok feszülten figyeltek.
- Milyen következtetéseket? - kérdezte Jocó tompa hangon.
- Valljon színt, hogy hová tartozik! - csapott le válaszával 

Béla. - Például lépjen be a KISZ-be, ahelyett, hogy nagyon ügye
sen az egész Sysitéri Klubot távoltartja tőle. Csakhogy ő nem 
hajlandó belépni. Azért nem, mert a legfontosabb kérdésben talán 
ugyanúgy gondolkozik, mint a szülei.

- Jön Ferkó! - kiáltott fel Grabler, aki az ablak párkányán 
ült, és fél szemmel a teret figyelte.

- Akkor hát - ragadta meg ismét a szót Fogarasi - használjuk 
ki az alkalmat, hogy ennyien együtt vagyunk, és próbáljuk szín
vallásra kényszeríteni őt.

- Mintha az olyan egyszerű lenne! - dörmögte Farkas Zoli.
- Hogyan képzeled? - kérdezte Jocó.
- Bízzátok rám - szólt Fogarasi. - De ne szóljon bele senki!
A közeli összecsapás izgalma forróvá tette a kis szoba leve

gőjét.

Amióta elhagyta a szülői házat, sok izgalomban volt része Fer- 
kónak, de ez a mai nap olyan elképzelhetetlen feszültséggel telí
tette meg körülötte a levegőt, amilyet elképzelni sem tudott volna.

Reggel, nem messze az iskolától, édesanyja lesett rá.
- Kisfiam, Ferkó... miért nem válaszoltál apád üzenetére? 

Rettenetes, mi lesz! - könnyezett. - Ma délután apád maga megy 
érted! Micsoda botrány lesz!... Ne tedd tönkre a jó hírünket.

- Ha hazavisznek, újra el fogok szökni. Nem kötözhetnek 
meg - felelte Ferkó, miután egy darabig összeszorított szájjal 
hallgatta anyja kétségbeesett lamentálását. S közben arra gon
dolt: délután úgyis elmegy a dél-amerikai orvosékhoz, onnan csak 
késő este fog visszatérni Kacsorekékhoz. Apja majd csak elunja 
a várakozást.
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- Hát mit akarsz? Mit kívánsz tőlünk? - kérdezte Ludadyné 
siránkozó hangon, kezét tördelve.

- Szabadságot - suttogta Ferkó, s ettől a szép szótól meg- 
mámorosodva egyszerre megjött a hangja. - Ne szóljatok bele, 
hova járok, kikkel találkozom, mit olvasok. Nem kell engem 
félteni, jó tanuló maradok. De hadd legyek az, ami lenni aka
rok... És hadd higgyek abban, amiben hiszek.

- Jaj, hogyan beszélsz! De majd igyekszem megértetni apád
dal...

- Apa ígérje meg, hogy nem szól bele az életembe!
- Hogy képzeled? Feltételeket szabsz neki, te, édes fiam, 

őneki? Hát nem ismered apádat? Meg sem merem mondani ezt 
neki... Szóba se áll veled!

- Én se vele - jelentette ki Ferkó. - És most szaladok, édes
anya, különben elkések - megcsókolta anyját, és rohant az isko
lába. A  szíve egyszerre megtelt szeretettel e gyenge as-szony iránt. 
Milyen más ember, mint az apja; vele meg lehetne egyezni! Régi, 
boldog álmára gondolt: ő nagyember lesz, és kiszabadítja anyját 
a már-már ráomló füstös konyhából... A kis Ferkónak lesz a 
gondviselője a nagymama... Ebbe Ferkó belepirult.

De ahogyan múltak a percek, a boldog jövő reményét megint 
eltakarta a zord jelen, az apai szigor és türelmetlenség, a nem 
alkuvó erőszak árnyéka. A kémiaóra vége felé azután hirtelen 
új gondolata támadt Ferkónak: új reményt fedezett fel a mene
külésre, a haza nem menésre. Tízpercben azonnal kihallgatást kért 
Kurbély -tanártól. Elmondta neki: eddig nem akart róla beszélni, 
de most őszintén feltárja titkát, hogy azért -nem léphetett be a 
KlSZ-be, mert apja azt mondta, haza ne jöjjön többé, ha belép. 
Hát ő most úgyis elment hazulról, is talán apja sem követeli többé 
hazatérését, ha felveszik a KISZ-be. Szeretne belépni.

- Szép, hogy ilyen őszinte vagy. Miért mentél el hazulról?
- Mert otthon nem volt semmi szabadságom... Hiszen még 

a KISZ-be sem engedtek belépni.
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- Fiacskám, harcold ki otthon a szabadságodat, hogy belép
hess - mondta a tanár. - De ne fuss meg a nehézségek elől! Én 
azt mondom: neked otthon a helyed! Vállalni kell a nehézségeket. 
Mi lenne, ha minden hasonló körülmények között élő gyerek 
elhagyná az otthonát? Magadnak kell kiverekedned a szabad
ságodat! Akkor leszel méltó rá. Így lesz belőled ember.

A fiút először dühödt dac szállta meg. „Hát ha így van, akkor 
hazamegyek, kibékülök, megalkuszom... ” - gondolta magában 
keserű csalódottságában. De ahogy múltak az órák, és szálltak 
a gondolatok, megváltozott Ferkónk hangulata. Kibontakozott 
előtte otthoni, keserves életének képe, lassan feltisztult benne 
a zűrzavar. Ha ő „bosszút áll” Kurbély tanáron, és hazamegy, 
ezzel saját magát bünteti. És különben is nem az a célja neki, 
amit édesanyja ígér, hogy a békesség árán engedményeket csikar
jon ki apjától, hanem az a kérdés, hogy feladja-e elveit, vagy 
harcoljon értük.

Nem az a kérdés, hogy Pauli és Jocó közelebb áll-e hozzá, 
mint az apja és anyja, hanem önmaga előtt kell számot adnia: 
mennyit ér neki az igazság? Az az igazság, amelyet ő vall, és 
apja tagad. S ennek otthon kell eldőlnie! Nagy könnyebbséget 
érzett, amikor végre gondolatban eljutott odáig, s kimondta ma
gában, hogy neki az igazság kell. Ezt nem fogja eltitkolni otthon 
sem. De hogy mit kell tennie, arra nem talált választ. Pedig csak 
ezen töprengett, miközben kivillamosozott Kőbányára, és ez for
gott az eszében, amikor onnan - dolgavégezetlenül - hazafelé 
tartott. Nem tudta a megoldást akkor sem, amikor belépett 
Kacsorekék szobájába, s ott találta a fele Klubot, érthetetlenül 
feszült hangulatban. Tétován állt meg az ajtóban.

- No, mi van? - sietett elébe a két lány.
Ferkó is megcsodálta a magnetofont, aztán leült, és mesélni 

kezdett. Nagyon érdekes embereknél járt. Belémből jöttek, Brazí
liából, egy kikötővárosból, Ott az utcai fákon banán terem. A két 
fiú együtt végighajózott az Amazonason, a világ legnagyobb folya-
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mán. Van, ahol hatvan kilométer széles. Mintha például a Duna 
egyik partja Pestnél volna, a másik Székesfehérvárnál.

Pauli kicsit gyanakodva hallgatta a fiú színes és szélesen áradó 
előadását az Amazonas csodáiról. Mintha valami mesterkéltség 
volna előadásában. Miért hallgat a lényegről? Lehet, hogy a töb
biek előtt titkolózni akar? De neki azért megsúghatná, hogy mit 
végzett. Amikor tehát Jocó átvette a szót, és mesélni kezdett 
Brazília futballsportjáról, Pauli halkan megkérdezte Ferkót:

- És az instruktorság?
- Nem vállaltam. Oda kellene költöznöm hozzájuk, Kő

bányára.
- De hiszen éppen ott jól elbújhatnál!
- Igen... de megfogadtam, hogy Jocót kihúzom a bukásból. 

Kőbányáról nem taníthatnám... Nem tehetem!
- Inkább...?
- Inkább visszamegyek apámékhoz. Ha kell.
Pauli felfortyant:
- Azt nem lehet! Ne tedd! Hogy lehet csak így belenyugodni? 

Állj oda a hatóságok elé, add elő a panaszodat.
Ferkó megfogta a lány karját:

- Mégiscsak az apám... Nem jelenthetem fel, hogy reakciós.
- Jocó odajött hozzájuk.
- No? - kérdezte. - Mi van?
- Nem vállalom - közölte Ferkó. Szemével cinkosan intett 

Paulinak. - A két srác rettentő vad. És alig értenek magyarul. 
Nem bírnám...

- Kár - mondta Jocó. - Biztosan jól fizettek volna.
- Dehogy, éppen hogy nem...
- Akkor nem kár.
Pauli nem bírta tovább. Torkát szorongatta a sírás. Elfordult, 

odasietett Lucihoz, a félhomályos sarokba. Leült mellé.
- Ferkó nem vállalta az állást - súgta meg. - Kérdezd meg 

apukádat, nem tud-e valami mást.
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- Miért nem vállalta? - fordult Luci a barátnője felé. - Hát 
te meg miért sírsz?

- Nem sírok - szipogott Pauli. - De... de... ez... ez olyan 
szép... Képzeld, Ferkó azért nem vállalja, mert akkor nem tudná 
segíteni Jocót a tanulásban. Neki azonban azt mondja, hogy 
rosszak a gyerekek. Érted? Nehogy Jocót a lelkiismeret furdalja.

Luci sóhajtott:

- Irigyellek, Paulikám, hogy ennyire szereted! Jó lehet így 
szeretni és tisztelni egy fiút! De Ferkó meg is érdemli. Kár, hogy 
ennek titokban kell maradnia.

- Bizony. Inkább ezt követnék a fiúk és nem Csobót.
- Nem Gsobó az ideálunk, de nem is Ferkó - szólalt meg 

a két lány háta mögött Fogarasi.
Pauli és Luci egyszerre fordult hátra.
- Hallgatóztál?
- Mindent hallottam - bólintott Béla. — Ferkó hőstette nem 

marad titokban. De nagyon kérlek benneteket, ne akarjátok 
lányos módon elkenni a fiúk dolgát.

 - Hogy érted ezt? - kérdezte Luci.
Ekkor már a társaság szoros gyűrűbe fogta hármukat. -
- Nagyon megható, amit Ferkó tett - szólt Fogarasi Béla. - 

Elismerem, szép bizonysága ez Jocó iránt érzett barátságának. 
De tiltakozom az (ilyen érzelgős jelenet ellen, amely csak elkenése 
a lényegnek. Mert a Ferkó-probléma nem ekörül forog... leg
alábbis az én szemem előtt. És azt szeretném, ha már együtt 
vagyunk... és ahogy megbeszéltük az előbb... és megígérté
tek... hogy végre egyszer tiszta és világos választ kapjunk 
Ludady Ferkótól: hová tartozik?

- Igaza van Bélának - kezdte tompa hangon Ferkó. - Az 
inistruktorság mellékes. De nincs igazad, Béla, hogy eleve elma
rasztalsz. Világos választ adok. Annyi minden történt velem az 
utóbbi napokban... Sokat kellett töprengenem-... nem olyan 
könnyű a helyzetem... Most azonban már határoztam.
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Jocó közelebb lépett és szeretettel függesztette szemét a beszé
lőre. Annak új erőt adott ez a bizalom.

- Ne higgyétek - folytatta hogy olyan könnyű volt nekem! 
Közétek vágyódom, veletek együtt érzek, de az apám mégiscsak 
az apám, mint Fogarasi is mondotta... Sokáig azt hittem, hogy 
nekem sikerül az ellentéteket kiegyenlítenem, a múltat a jövővel 
összekötnöm, éppen saját személyemben.

- Harmadik út nincs - szólt közbe keményen Fogarasi.
- Nincs - bólintott rá Ferkó. - Most már én is tudom. A ma

gam esetéből jöttem rá. És... én mindig veletek maradok.
- Ferkó! — kiáltott fel Pauli.
Ferkó felemelte hangját:
- Még nem fejeztem be. Úgy határoztam, hogy önként haza

megyek - a meglepetés zúgása hallatszott. - Kurbély tanár úrtól 
megtanultam: az elfutás nem old meg semmit, és nem is méltó 
ahhoz, aki... igazabb ember akar lenni. Én otthon élve alkarok 
kitartani elveim mellett, mellettetek, az igazság mellett... És 
hadd mondjam meg: mindig nagyon szerettem volna a KISZ 
tagja lenni, s most az is leszek!

Jocó megszorította Ferkó kezét.
Béla is odalépett Ludady Ferkó elé, hogy kézfogással pontot 

tegyen viszályuk után, amikor felhangzott Grabler izgatott hangja:
- Jön Ludady bácsi!
Csakugyan, ott közeledett a téren Ludady s mellette egy 

rendőr.
- Hát ilyen ügyhöz rendőrt adnak? - sóhajtott fel Pauli el

keseredetten.
- A mindenségit! - tört ki Náci bácsi, és ökölbe szorította 

kezét. - Rendőr ellen mit tehetünk?
Keményen kopogtattak. Utána rögtön felrántódott az ajtó. 

Megjelent Ludady.
- Jó estét!
Senki sem köszönt vissza.
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De mielőtt szólhatott volna, 
Ludady mennydörögni kezdett: 

- Azt kérdezték tőlem a gyám
hatóságon, tegnap, hogy az én 
szökött fiam rossz társaságba ke
veredett-e. Én nem akartam erre 
határozott igennel válaszolni, 
mert ellenkeznék elveimmel, hogy 
látatlanban nyilatkoztam egy pol
gártársam társadalmi körülmé
nyeiről, amelyeket nem isme
rek... hogyan is ismerhettem 
volna... De ez a látvány itt... 
- egy pillanatra hátrafordult. - 
Szerencse, hogy hatósági tanú van 
velem. Ki meri tagadni, amit 
tulajdon szemünkkel látunk, hogy 
közönséges hétköznapon, ami
kor diáknak másnapra készülnie 
kell, én a fiamat vad tivornyában

Mögötte rendőr állt. De csak a sapkája hegye látszott.
Balog János rendőr tulajdonképpen azt sem tudta, valójában 

miről is van szó. Büszke tartású, ősz halántékú férfi toppant elébe 
a tér túlsó peremén, felháborodástól remegő hangon követelte: 
kísérje el őt az átellenes házba, ahol fogságban tartják megszök
tetett fiát. De a kapuban a tisztes úriember ezzel fordult hozzá:

- Tudja mit, jöjjön csak az ajtóig. Elég, ha látják az egyen
ruhát.

- Kérem!... Mi készül itt? - a felháborodott öregúr elszólása 
az egyenruháról gyanút ébresztett benne, hogy itt valami vissza
élés készül rendőr mivoltával.

Ludady válla fölött benézett a szobába. Az egész kis szomorú 
társaság az ajtóra meredt.



látom... lányokkal, italozás közben... Ki tudja, mit kellene 
tapasztalnunk, ha egy órával később érkezünk, amikor m á r . . .

Náci bácsi előugrott:
- Hallja, Ludady elvtárs, az én családom és vendégeim...
Ludady nyomban közbevágott, egy hanggal magasabban, azzal

az ellentmondást nem engedő erővel, amellyel a bűnösnek talált 
alantas közegeket volt szokás letorkolni.

- Nem vagyok elvtársa, különösen nem annak, aki elcsal tisz
tes otthonából egy eddig kifogástalanul nevelt, eddig hibátlanul 
jó modorú fiút, azért, hogy úgynevezett korszerű nívóra lezül- 
lessze. Az én fiamra szüksége lesz még ennek az országnak, neki 
tanulnia kell s megfelelően viselkednie...

Ferkóval forgott a szoba. „Elcsal”, „korszerű nívó” - micsoda 
igazságtalanságok! Igen, ez ellen 
az ostoba gőg ellen lázadott fel 
ő, ez az igazságtalanul és jogtala

nul ócsárló fölény taszította őt 
lázadásba, ez elől a hang elől 
szökött ő el! S az apja most utána 
jött, megragadja őt és elviszi..

- Az ő sorsáért - szavalt to
vább Ludady - én, az apja va
gyok felelős - megélesítette hang
ját. - Én tehát elviszem innen 
Nem kívánok megtorlást. Maguk 
itt, ha tetszik, csak folytassák, 
csak fetrengjenek a pocsolyában!

- De Feri bácsi! - sikoltott 
fel Luci.

Ludady csak most látta meg a 
Péntekhelyi lányt. Meghökkent.

Ferkó észrevette, hogy Luci 
csak az első szót keresi, aztán



kiönti jogos haragját apja ellen. Csakhogy ezt a szerepet nem 
engedheti át másnak, nem hallgathat tovább, neki kell megvé
denie a Kacsorek család becsületét. Előlépett, félretolta Lucit, 
és szemben állt apjával:

- Téved, apám - kezdte tompa hangon. - Ez itt nem tivor
nya, nem pocsolya, és nem züllés. Hanem családi és baráti kör. 
Mindig ilyenre vágytam, és boldog vagyok, hogy szeretettel be
fogadtak... az egész Kacsorek család és vendégeik... Befogad
tak, és szállást, otthont és hajlékot adtak nekem, amikor hazulról 
menekülnöm kellett.

- Mene-küüülni? - hördült fel Ludady.
Ferkó ismerte apját; tudta, ha visszaveszi a szót, neki vége. 

Teljes erőfeszítéssel, éles hangon harsogta:
- Igenis, menekülni...
- Mi elől? A szülői gondoskodás elől? Vagy mert otthon nem 

mulatozhattál ilyen módon részeg lányokkal?
Ferkó még élesebbre csavarta hangját:
- Minden szava igazságtalan és sértő! Itt senki sem részeg. 

A maga gondoskodása pedig... - nem fejezte be a mondatot. - 
A kínzás elől, a gyötrés elől menekültem, mert nem bírtam némán 
hallgatni, hogy amit én akarok, amit mi akarunk, az butaság, 
aljasság... hogy csak maguk tudják... maga meg Tietzke... 
hogy mindazt, ami nekünk jó, fel kell robbantani...

- Én, robbantani? - kiáltott fel Ludady. - Nem szégyelled 
magad? Hatóság előtt denunciálni atyádat?

Fogarasi hirtelen előrefurakodott, és így szólt:
- Rendőr bajtárs, maga miért jött?
- Elkísértem ezt az... urat, mert azt mondta, hogy elrabolták 

a f iát . . .  - Ludadyhoz fordult: - Családi pörpatvaraikat máskor 
intézzék el egymás között... Jó napot! - sarkon fordult és eltá
vozott.

- No, most már egyforma erősek vagyunk - szólt Kacsorek 
bácsi,
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Ludady tehetetlen volt. Hiba volt rendőrt hozni, mert ennyi 
ember előtt hazugságban maradt. Most mivel érveljen?...

Ekkor újból Ferkó kezdett beszélni:
- Kár volt rendőrt hozni, édesapám, hazamegyek magamtól is. 

De nem azért, mintha igazat adnék magának. Én nem vonok 
vissza semmit. Én nem is félek semmitől, azért merek bátran 
hazamenni.

Ferkó érezte, hogy győzött, de még szédült a saját bátorságától.
Fogarasi egy lépést tett előre:
- Ferkó a mienk, és a mienk marad, ha otthon lesz is! - szólt.
- A barátaim - mutatott körül Ferkó - a barátaim maradnak, 

és a céljaik az én céljaim maradnak...
- Éretlen beszéd - tört ki Ludady, s próbált új erőre kapni, 

de a rendőr „árulása” óta valami különös szorongás ejtette hatal
mába, s valósággal összeroppant. Fáradtan, bizonytalanul beszélt. 
- Maguk könnyen beszélnek, felelőtlenül... - Jegyezzék meg, 
az én kötelességem az, hogy Ferkóból ember legyen!

- Tévedés! — kiáltotta önérzetes hangon Fogarasi. - Az ő 
kötelessége! A múltban a maga állása, rangja, neve kellett ahhoz, 
hogy lehessen belőle valaki. Most elég hozzá Ferkó puszta tehet
sége is. Ez az igazság az, ami Ferkót elválasztja maguktól, és 
hozzánk köti. És mi, a KISZ, mi vigyázni fogunk, hogy Ferkó 
tehetségének érvényesülését senki és semmi ne akadályozza. Csak 
ezért nyugszunk bele, hogy hazamenjen.

„Hallatlan szemtelenség, még hogy ők egyeznek bele! - gon
dolta magában Ludady, és reszketett dühében. De nem szólt, 
mert valahogy félt ettől a fiútól és a mögötte sorakozó többi 
fiataltól, akiknek szemében okosság és elszántság tükröződik. - 
Persze, tudják a betyárok, hogy nekem ma kuss, de eljön még az 
én időm! ” - ismételgette magában, de hiába ismételgette, egyre 
kevésbé hitt benne, ahogy ezeket a lelkes fiatalokat látta. Meg
fordult hát és elment. És érezte már, hogy súlyos vereséget szen
vedett. Hová lett fölénye, biztonsága? Milyen nehéz lesz ezt
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feltámasztania fia ellenében... Persze, minden más lett volna, 
ha Ferkó ellenkezik vele, akkor biztosan megtalálta volna az 
erélyét! Akkor nem ért volna véget ilyen siralmasan ez a láto
gatás. Ludady rosszkedvűen botorkált hazafelé. Attól félt, sok-sok 
időre lesz szükség, amíg kellő eréllyel ismét kezébe tudja fogni 
Ferkót. Ha ugyan tudja még...

A kis társaság fellélegezve nézett az ablakból az ellenség után. 
Érezték ugyan, hogy nagy győzelmet arattak, de nem ujjongtak, 
nehogy megsértsék valahogyan Ferkót. Csak némán szorongatták 
Fogarasi Béla és Ludady Ferkó kezét.

Ferkó búcsúzkodni kezdett.
- Hát igazán itthagy bennünket? - csóválta fejét Kacsorekné. - 

Pedig olyan helyes diákszobát csinálok a kis műhelyből, kettő
jüknek...

- Ott fogunk tanulni mindennap - ígérte Ferkó, s aztán ő is 
elment.

K E V E  P R O F E S S Z O R  E L K É S I K

A klubpadon ültek, és Jocó nagyokat sóhajtott. Mikor jön már 
a professzor, hogy Ferkó után az ő ügye is rendeződnék? Eszébe 
sem jutott, hogy voltaképpen neki magának is sikerült már meg
fordítania iskolai szekerének rúdját. Ezekben a napokban Jocó 
magyarból és fizikából is javított. Magyarból ugyan csak hármasra 
felelt (mert nyelvtani tudatlanságát nem lehetett egyik hétről 
a másikra pótolni); de két egyes után ez is kiváló eredménynek 
számított. Az igazi fordulópont azonban fizikaórán következett 
be. Az igazgató hospitált és megkérdezte: ki tud valamit a kiber
netikáról? Jocó izgalomtól vibráló hangon, de értelmes monda
tokkal kiselőadást tartott erről a nehéz tudományról - megemlítve 
azt is, hogy ezt meg amazt a minap magától Keve professzortól 
hallotta.
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Az igazgató csak ámult-bámult. S valósággal megrökönyödött, 
amikor az osztályzókönyvben meglátta Kacsorek két osztályzatát: 
3,. Kérdően nézett az osztályfőnökre, s az pirulva súgta az igaz
gató fülébe, hogyKacsorek olykor nem szokott készülni. Az igaz
gató azonban nem érte be ezzel, hanem a tanáriban kifejtette 
elképedését.

- Hogy lehetnek ilyen rossz érdemjegyei ennek a fiúnak, aki
ben rendkívüli fizikai érdeklődés és tehetség lakozik? Ne tűrje, 
Filatorisz kartárs, hogy ez a gyerek elhagyja magát! Meg kell 
szerettetni vele a tananyagot i s ! . . .  ön felelős azért, hogy legyen 
belőle valami.

Filatorisz tanártársaihoz fordult segítségért: ők is tanúsíthatják, 
hogy Kacsorek megbízhatatlan, konok, rosszindulatú.

- Rosszindulatúnak semmi esetre sem nevezhető - védte meg 
Jocót az, igazgató előtt Kurbély Vince. - Azonkívül ez a fiú az 
utóbbi időben sokkal jobban figyel is, felel is. Valósággal meg
táltosodott.

Néhány nap óta már különben is szállóigeként járta a gimnáziu
mot, hogy Kacsorek megtáltosodott. De ettől a naptól kezdve 
már nemcsak Kurbély Vince, hanem Filatorisz osztályfőnök is 
terjesztette ezt. És kifejtette az igazgatónak, hogy Kacsorek álta
lános megjavulása tulajdonképpen az ő kérlelhetetlen szigorának 
eredménye.

Jocó kicsit esetlenül, rokonszenves szerénységgel viselte újfajta 
népszerűségét. És tanult. Buzgón és lelkesen tanult. Az igazat 
megvallva, most tanult meg tanulni, Ferkótól. A Ludady fiú 
játékos módszerei, vázlatszerkesztései, táblázatos összefoglalói 
nagyon tetszettek neki. Kezdte elsajátítani a felelés technikáját is. 
Úgy érezte, többé már nem fordulhat elő vele, hogy bár tudja 
a leckét, mégis képtelen megmukkanni, mert mindig másra kell 
gondolnia. Ferkó bámulatosan ismerte a régi anyagot, és így 
kapásból, keresgélés nélkül pótolhatták Jocó mulasztásait.

Fellendült a klubélet is, úgy, ahogy Ferkó szerette volna. Luci
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olvasottságát tisztelettel bámulta minden klubtag, s egyre-másra 
fogadkoztak, hogy rávetik magukat a klasszikus irodalomra, s 
behozzák mulasztásaikat. Fogarasi elmélyedt egy újabb tudomány
ágban, a politikai földrajzban, s javasolta, hogy a következő 
expedíciót vezessék Belga-Kongóba, ahol egyre erősödik a sza
badságmozgalom. S aztán bejelentett egy nagyszerű hírt. Kurbély 
tanár tudomást szerzett az ő elméleti utazgatásaikról, és felaján
lotta, hogy a legközelebbi összejövetelt rendezzék a KISZ-ben.

- Aztán jól készüljön fel mindenki!
- A kongói futballsportról, sajnos, nem tudok semmit - mon

dotta Jocó nevetve.
Másnap délben, amikor Ferkó kíséretében az iskolából haza

tért, újabb kedves meglepetés várta Jocót és Ferkót. Kacsorek 
néni kitakarította, kimeszelte és felsikálta az egykori cipész
műhelyt, amely - mióta Jocó nem „vacakolt” - elhagyott lom
kamrává lett. Éppen elfért benne Jocó vaságya, egy polc a köny
veikkel, egy kis asztali két székkel. A szoba legfőbb dísze persze 
a csodaszép magnetofon volt.

A két fiú boldogan kezdett berendezkedni. Jocó kivágta egy 
képeslapból Keve Bertalan arcképét, felragasztotta kemény 
papírra, és felakasztotta a falra.

- Ha már ő maga nem jön el...
S aztán elmesélte Ferkónak: amikor Kasáéknál Keve meg

ígérte, hogy eljön hozzájuk, apjával beszélni, akkor ő „méltó 
fogadtatást” eszelt ki. Azt, hogy felszereli a lakásban a tükrös 
masinát, az ajtócsengőre Bosch-kürtöt kapcsol, beállítja a bölcső- 
motort, azonkívül befejezi régi, nagy művét: ha valaki rákönyö
köl az asztalra, a lap alá helyezett rugós kapcsoló megszólaltatja 
a kakukkos órát.

- De hát hol vannak már tőlem ezek... amióta...
- Megtáltosodtál... - mosolygott Ferkó.
- Megkomolyodtam - bólogatott Jocó. Elgondolkozott, - Igen, 

megkomolyodtam.
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- Helyes, az bizony nagyon helyes - szólt váratlanul egy mély 
hang. Keve Bertalan állt a kis műhely ajtajában, amely közvet
lenül a térre néző kis előkertbe nyílt.

Kezet nyújtott a két fiúnak.
A Kacsorek szülők máris átjöttek a lakószobából.
Keve néhány gyors szóval elhárította Jocó hálálkodását, és 

Náci bácsihoz fordult.
- Kacsorek elvtárs, véletlenül megismerkedtem a fiával...
Jocó szorongva figyelt: mit szól majd apja ahhoz, hogy idegen

segítséget vonultatott fel otthon, s vajon Keve nem árul-e el köz
ben valami olyat, amiről a fatternek nem kellene tudni. De a 
kezdet ügyes volt, s a folytatás is biztató:

- Láttam, nagyon ért a fiú a fizikához, műszaki dolgokhoz - 
folytatta Keve -, és azt állítja, szerelmes a villamosságba. Hát . . .  
én tudom, hogy a Kandó-technikumba nehéz bejutni, de ha 
akarják, tudok segíteni. Mert ilyen tehetséges fiúnak - ha még 
szorgalmas is! - ott a helye.

Néhány pillanatnyi csend támadt. Eközben Keve észrevette a 
falon önnön képét. Megcsóválta fejét, és rosszallóan igy szólt:

- Nagyon helyes diákszoba ez, én mindig ilyenre vágytam 
annak idején. De az a kép ott?... Fiam, nem vagyok én szent, 
vegyél csak le szépen a falról.

Kacsorek néni csak ebben a pillanatban fedezte fel, hogy a 
vendég nem más, mint akinek az arcképe a falon függ.

Náci bácsi eközben erőt gyűjtött. Többször megsodorta baju
szát, egyet-kettőt köhintett, s végre belefogott:

- Keve elvtárs... nagyon köszönöm, hogy törődik az én fiam
mal... hogy segítséget ajánl... De... engedelmével... nem 
vesszük igénybe. Szeretném, ha a fiam gimnáziumot végezne.

- De papa, én nem akarok „hivatalnok” lenni - szólt közbe 
Jocó.

Keve nem szólt, csak könnyed kézmozdulattal, mintegy hivat
kozásul, a fiúra mutatott, aztán kérdően nézett az apára,

349



- Édes fiam - fordult Kacsorek kissé neheztelően, de azért 
szeretettel Jocó fia felé. - Nekem nagyon, jólesik, hogy úgy meg
emberelted magad az iskolában, de azért hallgass öreg apádra. 
Értsd meg öreg apádat. Én... nem jártam iskolába; azt akarom, 
hogy a fiam tanult ember legyen.

- De hát tanult ember lesz belőle a Kandóban is - vetette 
közbe a professzor.

- Tudom - bólintott Náci bácsi. - De tessék megérteni... 
még ha talán gyerekes dolognak látszik is egy nagy tudós e lőtt . . .  
én inas koromban mindig úgy irigyeltem a gimnazistákat... 
Olyan reménytelen volt, hogy én is ott vonulhassak velük egy 
sorban... A fiamnak megnyílt a kapu, bejutott abba a szép 
épületbe. Hát ha egyszer már ott van... - az öreg nagyon elszo
morodott - akkor nem akarom, hogy a hátsó ajtón kisomfor- 
dáljon. Álljon helyt! Olyan nehéz ezt megérteni?

Keve saját apjára, a szegény zsellérre gondolt, és meghatottan 
hallgatott.

Jocó odalépett az öreghez, és megfogta a kezét:
- Nem nehéz, papa. Nem nehéz megérteni. Értem már . . .  

És . . .  titokban már egyszer igazat adtam magának... Akkor, 
amikor a minap... izé... va laki . . .  egy idősebb ember . . .  sze
memre vetette, hogy miért foglalom el a helyet a gimnáziumban 
mások elől, amikor nekem túl nehéz a tananyag. Igaza van, papa, 
helyt kell állni, én ott maradok. Megmutatom, hogy ott a helyem. 
De nem azért, hogy hivatalnok legyek, hanem azért, mert nekem, 
a maga fiának, meg kell őriznem az elfoglalt helyet, ugye, profesz- 
szor úr?

Keve először nagyot nézett, aztán ráeszmélt, hogy a fiú az ő 
mondására hivatkozik. Odalépett a gyerekhez, átfogta vállát:

- Ez a helyes beszéd, fiam - aztán az öreghez fordult. - 
Gratulálok, Kacsorek elvtárs. Ember lesz a fiából!

Kacsorek néni arcán patakzottak a könnyek. Szeretett volna 
odaszaladni a fiához, de félt elrontani az ünnepélyes pillanatokat.
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Csak akkor mozdult egyet a csoport felé, amikor Ferkó is köze
lebb Lépett, s így szólt:

- Jocó, rám mindig számíthatsz. Kötelességem, hogy segítsek 
neked. Mert úgy való, hogy a fiú jóvátegye azt, amit az apa 
elront...

- Mi ez? Várjatok csak, mi ez? - szólalt meg a tudós. - Kez
dem nem érteni a dolgot. Valami történt itt, amiről én nem tudok.

De Jocó csak Ferkónak felelt, végtelen szeretettel nézve rá.
- Elrontotta? Dehogy... Te Ferkó, én tulajdonképpen... 

furcsa... apádnak köszönhetek mindent. Nem rontott el, sőt ő 
javított meg, ő csinált belőlem szorgalmas diákot.

- Mi ez? Hogyan? - kérdezte a professzor összeráncolt hom
lokkal.

- Ha ő egyszer - magyarázta Jocó Keve professzornak - nem 
gorombít le, akkor én talán sohasem tudtam volna így neki- 
bőszülni a tanulásnak. De dacból...

- Proletár öntudatból - szólt közbe Kacsorek bácsi, ő most 
mondta ki életében először ezt a szót.

- Senki másnak, magadnak köszönhetsz mindent - mondotta 
Ferkó. - Te tanulsz, magadnak tanulsz.

- Ez már igaz! - kiáltott fel Keve. - Azt hiszem, értem már, 
hogy mi történt azóta...

- Jocó négy tárgyból javított azóta - magyarázta Ferkó.
- Apa és fia kettős segítségével... Értem - bólintott a pro

fesszor. - Szép, Jocó fiam, legyen kitartásod akkor is, ha a jövő
ben már nemcsak az ifjú Ludadytól kapsz is segítséget, mert az 
a gyanúm, az öreg Ludadytól több támogatásra nem számíthatsz.

Kacsorekné nem bírt tovább magával.
- Fiam, édes jó fiam - kiáltotta sírva, és ráborult szép szál 

gyerekének domború mellére. Aztán anyásan, nagy-nagy szeretet
tel megsimogatta Ferkót is.

- No, úgy látom, énrám itt már semmi szükség - mosolygott 
Keve. - Csak akkor jövök elő, édes Jocó barátom, és akkor jaj
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neked, ha az év végére érdemjegy szerint is nem te leszel a gim
názium legjobb fizikusa.

Búcsúzkodni kezdett, de mielőtt elment volna, leemelte képét 
a falról.

A  S Z E R E N Á D

Ferkó és Jocó napokig törték a fejüket, hogy mit adjanak Pauli
nak valami nagyszabásút, valami rendkívülit. Ajándékozzák meg 
valami szép könyvvel? De hiszen Donogánéknak rengeteg köny
vük van. A jó ötletet Lucitól kapták. Adjanak éjjelizenét Pauli
nak. Ez ünnepélyes, rendkívüli, ritka valami. Ilyesmiről eddig 
csak regényekben olvastak. Nem is tudták volna, hogyan kell 
lebonyolítani, ha Luci nem szedi ki apránként apjából, hogyan is 
csinálták hajdanában, vidéki kisvárosokban az ilyesmit.

Lassan kialakult a terv. A zenét természetesen Farkas Zoli 
szolgáltatja. Zoli azonban kikötötte, hogy ő Schubert „Szerenád”- 
jával kezdi a műsort, és a „Csak egy kislány” legfeljebb a har
madik szám lehet. Jó, beleegyeztek. Erre Zoli kijelentette, nem 
hajlandó hegedűn játszani, csak csellón, mert szerenádhoz a férfia
san éneklő cselló való. Jó, rendben van. Igen ám, de a cselló- 
játékhoz szék kell. Nos, Jocó elhozza hazulról a konyhai hokedlit 
Donogánék ablaka a lá . . .

Mivel a szerenád férfiak dolga, Luci csak azzal a feltétellel 
vehetett részt benne, hogy nadrágot és férfias szabású kötött
kabátot húzott, fejére pedig kalapot tett.

Szombat este, sok izgalom után, kivonult a szűkebb banda a 
Galántai utcába. Kilenc óra volt csak, de a szűk, előkertes mel
lékutcában már éjféli némaság uralkodott. Tulajdonképpen Dono
gánék kis előkertjében akartak „állást foglalni”, de kiderült, hogy 
a fáktól nem lehet odalátni az ablakból. Erre a kocsiút közepén 
tette le Jocó a hokedlit, Zoli lehúzta feleségéről a zöld posztó
kabátot, lleült, és hangolni kezdett.
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Lépések nyikorogtak.
- No, mi lesz itt? - szólalt meg a sötétből egy idegen hang.
Rendőr volt. És hiába volt a könyörgés, kitartott amellett,

hogy zenével közcsendet háborítani tilos.
- Bezzeg a motorbicikli száguldozhat nyitott pu-fogóval - érvelt 

Luci.
- Az más. Benzin nélkül, robbanás -nélkül a motor nem jár - 

szögezte le a rendőr.
- De hangszer -nélkül nincs zene... - tárta szét két karját 

a némaságra ítélt -művész.
- Dehogynem! - kiáltott fel Jocó, -néhány pillanatnyi gond

terhes csend után. - Dehogynem! - valami huncutság rezgett 
a hangjában. - És ugye, rendőr bajtárs, a néma hangszer nem 
tilos?

- Milyen az a néma hangszer? - kérdezte a rendőr.
- Majd meglátja egy óra múlva! Gyertek, srácok! 
A -sarkon túl Luci megállt, és -megfogta Jocó könyökét:
- Mit akarsz csinálni? Megbolondultál?
- Csak szedjétek a lábatokat, a többit bízzátok rám! - Jocó 

nem volt közlékeny hangulatban.
Otthon azonban gyorsan kiderült, hogy mit talált ki ezermester 

barátunk. Felvette magnóra Zoltán műsorát. Aztán a seprűnyél 
végére szegezett keresztrudakra felerősítette a készüléket.

- Ez minek kell?
- Ezzel teszem fel az éjjelizenét az ablakpárkányra, befelé 

fordítva. No, mehetünk — indított Jocó. - Hé, Ferkó, most azon
ban te cipeled a hokedlit!

- Hát az most minek kell?
- Meglátjátok.
Donogánék félemeleti ablakának párkányára csendesen feltet

ték a magnetofont s -megindították. Zoli már előbb leült az utca 
közepén, két térde közé fogta hangszerét, és Jocó utasítása sze
rint vonó -nélkül - ide-oda húzkodta jobb kezét a húrok előtt.
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Bal kezének ujjai meg szabályo
san „fogták” a hangokat. E né
majáték ellenére gyönyörűen, hal
kan zümmögött a „Stándchen”...

Néhány pillanat múlva az Or- 
bánhegyi út felől ismét megjelent 
a rendőr. Odasétált a négytagú 
csoporthoz, figyelte a hangtalan 
kisbőgő körül hadonászó fiatal
embert, s csak egy kis idő múltán 
hallotta meg, hogy a karmozdula
tok ritmusában valahol a közel
ben zene szól.

- Hát ezt hogy csinálják?
- Néma hangszer nem tilos, 

ugyebár? - szólt diadalmasan 
Jocó.

Felgyúlt a villany Donogánék 
szobájában. Az ablak éles, sárga 
négyszögének alsó szárán a rend
őr felismerte a kis csillogó zenélő
ládát. De úgy tett, mintha nem 
látott volna semmit. Csendesen 
odább ballagott.

Pauli nyakába kanyarított egy kardigánt, és gyorsan lerohant 
az utcára.

- Szerbusztok, gyerekek! Rém édesek vagytok. Hogy talál
tátok ki ezt a csuda... i z é t . . .

- Muszájból - felelte Jocó, és fejével a sötétben meghúzódó 
rendőr felé bólintott.

- A társadalmi szükségszerűség - magyarázta Ferkó nagy
hangú komolykodással - már sok nagy újítással ajándékozta meg 
az emberiséget.
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- És mi tette társadalmilag szükségszerűvé ezt az éjjelizenét? -, 
ment bele Pauli a játékba.

- Először is az, hogy megszöktettél, megszabadítottál - felelte 
Ferkó.

- Másodszor?
- Másodszor az, hogy Jocót, legjobb barátomat megmentetted.
- Harmadszor?
Ferkó közel hajolt Pauli füléhez:
- Harmadszor, negyedszer, ötödször, hatodszor és hetedszer 

az, hogy te vagy a mindenem, és nagyon szeretlek...



B E F E J E Z E S

A syisitéri klubélet még jobban fellendült. A KlSZ-ben rendezett 
kongói utazás kiválóan sikerült. Résztvevői közül Jocó és Ferkó 
együtt lépett be az Ifjúsági Szövetségbe. Ettől kezdve még többen 
jöttek össze a téri pad körül, de azért a futballra is maradt idő, 
s ha ugratásra kínálkozott lehetőség, a világért sem- mondtak le 
róla.

Jocó, Ferkó, Pauli és Luci négyese nemcsak a téren vezérkedett, 
sokat jártak négyesben színházba, múzeumba, sétálni. Négylevelű 
lóherének nevezték magukat. A nevet tulajdonképpen Kevénétől 
kapták. Ludadyné találkozott Icukával. („Mostanában sose látom, 
csak néhány egyetemi emberrel jönnek össze, nem tudni, mi ütött 
beléjük... ”) Kevéné elpanaszkodta neki, hogy Manci lánya 
mindenáron szeretne bejutni a Kacsorek-bandába. Kitört belőle 
az elkeseredés: „A csuda érti ezeket a mai fiatalokat... Micsoda 
elferdült ízlés! Én rózsáiból és gardéniából csináltam nekik csok
rot, azt lábbal tapodták, mezei szemét kell nekik, amelynek se 
színe, se illata... Ezeknek a virága a lóhere. ”

Ludadyné, amikor ezt továbbította fiának, bánatos arccal hoz
zátette:

- Azt hiszem, ez egy kicsit neked is szól.
Ferkó arca felsugárzott:
- Biztos. Csakhogy én nem veszem sértésnek.
- Nehéz titeket megérteni - sóhajtotta Ludadyné.
- Miért? Icuka néni valamiféle rózsákról akarta elnevezni az 

ő istenben boldogult szalonját. De nem akartunk mi rózsák lenni. 
Hanem lóhere, méghozzá szerintem: négylevelű, ez már. igen! 
„Négy levelű lóhere! ” Ez ránk illik!

Ludadyné próbált megértőn mosolyogni, Ludady azonban csak 
konokul hallgatott. Nem szólt semmit, nem szólt bele semmibe. 
Különös, nagy változás ment végbe benne amaz emlékezetes 
délutáni látogatás és Táray-Tietzke hirtelen eltűnése óta. (Valami
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adóssággal kapcsolatban.. hűvösre került”. ) Csendes, tűnődő, 
csalódott emberré lett - hirtelen megöregedett, alattomban jön 
az öregség, egyszer csak nehezebben hajlik a derék, másszor meg
roggyan a térd, egy szúrás az ember oldalában... Lassúbb lesz 
a járás, a mozgás. Van, akinél előbb az izmokat, van akinél előbb 
a lelket lepi el a rozsda. Az ilyen abbahagyja a harcot, nem ellen
kezik, nem tusakodik. Az idő eljár felette. Így történt Ludady 
Ferenccel is.

Luci, Pauli és Jocó élénk helyesléssel hallgatta másnap Ferkó 
elbeszélését a négylevelű lóheréről, s örömmel fogadta a címet.

- Egyformák vagyunk, mint a lóhere zöld levelei - helyeselt 
Jocó.

- S éppen négyen vagyunk! - folytatta Pauli.
Ahová pedig egyszer mi leeresztjük a gyökereinket, ott jól 

megkapaszkodunk, akár a lóhere - tette hozzá vidáman Luci.

Hát így lettek ők a híres „Budai Négylevelű”.
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