
VAS ISTVÁN:

]L idó Római beszélgetés
Egy nagy Siófok belül a sziget. 
Gyerekkoromban csak textilesek 
jártak ide. Én legalább is így 
hallottam akkor. Nem voltam irigy 
arra,, aki e hoteleket lakja: 
képzeletemben a világ salakja.
De most a szikrázó olasz napon 
ámulva nézek szét. No, nem nagyon 
csalódtam képzeletemben, holott 
azóta sok minden megváltozott.
Most magyar szót csak ritkán hallani 
s kevesebb lett itt az európai.
De hogy milyen a tenger, sóhse mondták 
s hogy jólesik a kagylók és a spongyák, 
az ügynökök, tengerentúli tisztek, 
örök ringyók, szerencsés száműzettek 
s a forradalom  líij kalmárai 
közt, magamat kissé megmártani 
s beúszni a szelíd hullámokig 
s nézni, Marika hogy csodálkozik.
Sós széltől gyűrűzik bolond haja.
Kék víz, fehér nap. Ez az Adria.

— Hol jobb az élet? — tudakolta Schwartz 
Siégfried. — Hogy érted ezt és mit akarsz 
tudni? — Hol könnyebb megélni? — Kinek?
Itt még túl kevés embert ismerek
ahhoz, hogy tudjam. — Node látod, itt
akármiből élsz, nem avatkozik
bele az állam. Teljesen szabad
a verseny és mindenki vesz-elad
kedve szerint. A kínálat,, kereslet
szerint az árak emelkednek, esnek
szemed előtt. Egy percre nézz csak itt szét,
hány olasz kínálgatja árúcikkét.
kátod, áruk s árusok ezre i. . .
— Igen, kétmillió munkanélküli
ből telik. De — faggattam) a fiút — 
hogy él az, aki csak dolgozni tud?
— Hát az . . .  talán napi munkája mellett 
esténként űz szabadkereskedelmet.
—- No jó, de mit csinál az, aki semmi
képen nem tud itt sem eladni-venni?
— Hát az forduljon fel, mit bánom én! 
és a szabadság, az smafu, öcsém?

«Lola — kurjantott a konyha Leié. — A ikávétl 
Hozod-e már?» De az asszony nem is válaszolt. 
Béni leült az ágyra, tohonyán" végígnyúlt rajta, s 
csak magában dohogott. «Ez? Éhenveszejtene, ha 
egy nap nincs cseléd. Eszem-e vagy sem, Imit bánj a ! 
Ez? Amiért neki nem kell! Amiért ő ködön hízik, 
a dajna...» Feltápászkodott, helyre rántotta nyak
kendőjét. Minden reggel rozsdás kedvében ébredt, 
mint egy elhanyagolt szivattyúskút. A hangja csupa 
hinár, csupa nyál. S ma ez a hőség. .  .

Czecző Béni nem bírta a meleget. A hideget 
sem, a szelet sem. Az egész élet terhére volt, szívét, 
tüdejét szorította a kilátástalanság. Micsoda végzet! 
Ha ide nem vetődik, s itt nem ragad körorvosnak 
Csöködön, ha el nem veszi ezt az asszonyt, Augusz
tán Ilonát, ha hallgat az anyjára, s Pestre megy — 
akkor ma nincs ünnepeltebb sebész az országban. 
Vagy szemész, vagy fogorvos, vagy talán nőorvos, 
a színésznők bálványa... Száz útja lett volna, száz 
élete. És ami lett, az olyan, mint a halál, mint a 
semmi, mint a koporsó.

Lola hozta a tálcát, kávét, zsemlyét, vajat. —

Ö rkény  István:

«Az ablakot nyisd k i . . .  Megfulladunk így!» Lola 
vállat vont. — «Máskor meg az a baj, Hogy meleg 
a lakás.» — «De most nem süt a nap. Nem látod, 
hogy beborult?» S már veszekedtek, ülve, az asz
talnál, a findzsák fölött. Béni felvágta, megkente 
a zsemlyét, s mint más ember a mézet, úgy ösö- 
pögtette a vajra a gúnyt. Nagy gyakorlatuk volt 
a marakodásban. Lolán kettényílt az otthonka, 
két fehér melle kikandikált a sötét selyemből, 
pucér hasa hullámzott, nyakán lüktetett az ér. — 
«Mit mondtál? Dajna? Ezt mered, nekem?» Tes
tét átadta a veszekedésnek, leplek nélkül és sze
mérem nélkül, mint egy vad és forró ölelésnek. 
Mikor Béni azt mondta: «Te csak nyögsz és 
falod a könyvet és a szádat fested, meg a kör
mödet...» — Lola elomlott parázna gyűlöletében. 
Kidugta nyelvét s kitárta testét e csípős szidalmak
nak; csak a pillanatot leste, hogy valamiképp 
viszonozza, szinte visszacsókolja az urára az ő 
hevét és dühét: a koszos rendelőt, a szűkremért 
pénzt, a goromba viselkedést és a pallérozatlan 
szavakat. — «Te csak a szádat jártatod... Nézd
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Strégert, az mit kieres!» — «Nem érdekel» — 
«De engem igen! Két éve van itt, s mindenki 
hozzál szalad. De az nem kujtorog el hét napot 
vadászni, az ül és dolgozik...» — «Az ablakot 
nyisd ki» — rivait rá Béni. S hogy Lola nemi 
mozdult, fölugrott s  a fél függönyt letépve lökte 
ki a zsalut. Lola elalélt, barna haja a nyakába 
hullott, combja szétnyílt, s mikor a karnisról 
szakadt a csipke: mintha az ő ruháját tépnék a 
testéről, részeg katonák, repedtkörmű, remegő ke
zek... «Szégyeld magad! Te durva, te vadállat, 
martalóc ! »

Odakinn iszonyút dördült az ég, mintha Czecző 
Bénit az Isten is pirongatná, a maga módján, 
mennydörögve. S eleredt' a zápor, a féktelen, 
garázda, augusztusi felhőszakadás. A levegő nyom
ban lehűlt, ök is. Lola az ablakhoz lépett, ki
hajolt. A szél az arcába csapott, mint egy vizes 
lepedő. Nézte az udvart, a rózsagrupp közepén 
az ázott törpét, a japán kertecske tenyérnyi szik
láit, meg a sötéten fénylő kaktuszokat. Hátul, 
a szukli falának korhadó deszkáit friss, de múló 
politúrral vonta be a zápor; sűrű csöppekben 
{zuhogott, s az ázott föld pezsgett, akárha sósav
val öntötték volna le. Lola jiyúj tózott, aztán 
hátát vetve az ablakkeresztnek, tikkadtan nyúj
tózott, mintha azt mondaná: «No, ez jól esett...» 
A zápor, a nyújtózás, vagy a civakodás?

— Lola, vidd ki a csészéket!
Lola meg se mozdult. A csészék ott marad

tak. Estig belesavanyodik a tej, szúrós szaga reg
gelre betölti a szobát. S akkor megindul újra: 
«Hát disznó vagyok én? Hogy ólban tartasz, 
szenny és moslék között?» A tálca ott maradt, 
egy eljövendő csata kellékeként. Hiszen ki le
hetne vinni... De nem! És minek is? Tíz éve él
tek így, amióta összekeltek. Persze, akkor régen, 
még a szerelem járatta a bolondját velük, az 
hergelte őket egymás ellen. Úgy szerették egy
mást, hogy azon is össze tudtak veszni, volt-e 
Mátyás királynak gyereke. Ki-ki a másikra dü
höngött, amiért nem hiszi, hogy' az ő szerelme 
a tartósabbik, az örök...

Pedig Lola nem erre termett, Istenemre nem! 
Lola Honoré de Balzaeot olvasta és máskülön
ben is tudott franciául. Csöködön senki sem tu
dott. De ki hinné, mit szenved a férjétől, aki
nek eszét vette a vadászat, s akit Csöködön 
amúgysem vesznek emberszámba. A parasztok azt 
mondják rá, hogy kóboreszű, az urak azt, hogy 
bogaras, az asszonyok meg csak azt, hogy nagy 
mamlasz... S Lola? Lola nem szólhat semmit; 
a férje. Ha szóbakerül, dicséri, Béni milyen ft. 
gyelmes, gyöngéd, ellágyuló. Még a titkos bosz- 
szútól is elesett, hogy egyszer — istenigazában 
— megcsalhatta volna. Csöködön nincs titok, min
den lépés az örökkévalóságé, minden szó a tör
ténelemé. Harminc év óta emlegetik a Babarcziné 
esetét, hogy egyszer a présház mögött elpajzánko- 
dott a vincellér tizenhatéves fiával, akinek hó
napokig cipelte a krumplicukrot. «No, úgye, hogy 
nem fáj Lajcsika?» — mondta volt Babarcziné, 
s egy- évre rá kitört a világháború... Lola nem 
vágyott e halhatatlanságra.

«Te, Béni... Jégeső!» Megfordult. Fent, az 
eresz bádogvértén szaporán dörömbölt a1.. jég. 
Forróvérű legények verik így a cselédszobák ab
lakát, júniusi éjszakákon, s a haj a szemükbe 
lóg... Lola ablakán nem kopogtattak még. Leg
szebb lába van a megyében, s él ezzel a rongy
emberrel, ezzel a kócorvossal, de mégse... Soha. 
Egy pár szemvillanás a Radákovics kertjében, éj
fél után; kigyúló pillantások, mint az autó fény
szórója az éjszakában. Kigyúltak és kihunytak. 
— «Lola, húzd be az ablakot.» — «Van eszem
ben...» Kint az udvaron ugrabugrálva táncol
tak a jégrögök. A vakrémület uralkodott oda
kint; az udvar hirtelen üres lett és hideg.

A macska a padlásra iszkolt, a csirkék az 
ólba; csak a pulyka állt és emelgette a tejét. 
A pulykánál nincs ostobább állat. A jégesőtől 
sem búvik el, hülyén nyújtja a nyakát és kevélyen 
gondol Délamerikára, ahonnann származik, és ahol 
feosem veír a'j ég. Az ajtó kinyílt, Teddy somfordáit 
be, a pekinézer. Ö is az- istenítélet elől mene
kült, ázott kutyaszagot árasztva, s kövéren, mint 
egy éneklő kanonok. Mert Teddy a gzomszéd 
Ratóéknál hízik, a hentesboltban neki hull min
den hulladék; a velőscsont szilánkja, a fartő ca
fatai és vágáskor a vér, mieg ja rózsaszínű,, 
friss gége... De Teddy e farkaskoszton is félénk 
maradt. Jött kacsázva, farkcsóválva, s nagy ív
ben kerülte el az ágyat, s az ágyon Czecző 
Bénit; két hete, hogy csak Lolához törleszkedett. 
Két hete, hogy szűkölve ugrott félre, ha Czecző 
Béni a szobába jött; emlékezett arra a vasár
napra, mikor a nagy muri volt. Béni ordított, 
verte az asztalt valami kékkel foltozott harisnya 
miatt, s a végén belerúgott a kutyába és így 
üvöltött:

— Én gyereket akarok, te dög...
Kiharangoztak. — «Lola öltözz...» — «Nem lá

tod? Azt csinálom.» Mire elkészült, kibújt a nap. 
Megindultak a Radákovics felé. Lolán pirosak a 
körmök, a ruhája fehér selyem. Ha a nap át
sütött a szűk aljon, élesen rajzolta rá a combok 
tömör és karcsú árnyékát. A férfiak tekintetét 
úgy húzta maga után ez a szoknya, mint a 
patkányokat a klarinét. De Béni vasárnap is azt a 
napszítta szalmakalapot nyomta a fejébe, melyet 
takarmánykalapnak hívtak a csöködiek. Béni nem 
bánta. Azon járt az esze, lesz-e csonthús Radáko- 
vicsnál, ecetes tormával és sörrel... Mert iLola 
nem főzött vasárnap. — «Kik ezek, te?»

A patika előtt fehérnadrágos férfiak álltak, 
ingben, lelgyűrt újjakkal, hajadonfőit. Sédi Ger
gely rájuk köszöntött. Ö volt az egyetlen úri
ember Csöködön, aki előre köszönt Béninek; ő 
is csak azért, mert minden patikus udvarolni 
kénytelen a körorvosnak. «Meg kellett volna állni 
egy percre» — gondolta Béni. No, majd visz- 
szalelé kideríti, mifélék. Pedig odébb, Ratkóék 
boltján túl is fel-felbukkant egy ismeretlen arc, 
ami Csöködön éppen olyan meglepő, mintha sze
mcsének sétálnának a Horthy Miklós-utcán, hános- 
kötőben. — Mi van itt ma? Idegenek, .falán

S.estiek, a mise utáni sűrű korzón, a csizmás és 
elcete gúnyás legények, meg a szivárványszínű
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lányok között, akik vasárnap minden viseletben 
járnak, buggyos lityában, számtalan szoknyában a 
ráncos, a fodros, meg a rakott alsók fölött... 
Ingerlő kép : a lányok lingő-lengő szoknyái körül a 
legények mértéktartása, a szerzetesi pompa: fe 
kete és fehér.

Az országzászlónál megfordultak. Az öreg Ba- 
barczi néni az ablakban könyökölt. Lola 'jiem 
köszönt. Babarczinénak ? De Béni kalapot emelt, 
6 a vénasszony bólintott, megnyalta vértelen aj
kát, mint aki éppen édeset álmodott; • pedig 
locska szitkait szopogatta csak a fogatlan száj. — 
«Nézz oda...» Alább, Ringwaldék vadszőlőfonta 
sodronykerítése előtt is álltak hárman, terpesz
tett lábbal és röhögve. Ezeken se volt kalap, 
ami csalhatatlan jele annak, hogy nem idevalók. 
De Lola most sem szólt. Pedig tudta, hogy ezek 
csak a Hunniások lehetnek, mert látta a plakátot 
a mozi falán. A kék papíron feketén nyomott be
tűk hirdették a labdarúgó mérkőzést:

1942 ...............-én . . . .  — Gsöködi S. E.
Az üres helyre tintával festették rá a napot 

és a vendégcsapat nevét; augusztus 7. és kövér 
betűkkel : Hunnia, Budapest.

A patika előtt, Sédi Gergely körül is a pes
tiek állingáltak. Egy kövér figura, Mihalik, az 
edző, akit mindenki Jozefin bácsinak szólított, 
még a testedzési szaklapok is e néven emlegetik. 
Aztán a két fedezet, Mustár kettő é s  Kakuszi, 
továbbá Csintalan, Pór, Virág és a tartalékból 
Sajtár Pipi. Jozefin bácsi azt magyarázta éppen, 
hogy azért vidéken is lehet élni, még hozzá sok
kal sportszerűbben, mint Pesten. De Sédi legyin
tett, fájdalmas arccal, mintha azt mondaná: Mu- 
csa. . .  Sajtár és Pór a lányokat gusztálta. »Jó 
bőr — mondta Pór — mit gondolsz, szűz?» Sédi 
csak elhúzta a száját: «Tőlem...». Ezen is rö
högtek, Pór a térdét verte, mintha csiklandoznák. 
Pór mindig röhögött, ha nőkről volt szó. «Tyüh ba
rátom, az a két kuksi melle neki...». Az ilyenen 
majd kipukkadt: úgy érezte, nincs annál nevetni- 
valóbb, mint hogy a nőnek melle van, kettő, és 
cicázni lehet vele, meg hogyishívjákolni és erről
— ami a legjobb — beszélni lehet. Csak így, fiúk 
közt, kedélyesen, mellbe öklözve s túllicitálva 
egymást. . .  «Ezt nézd, barátom, micsoda Iába 
van ! »

Ekkor értek oda Czeczőék. Csudálkozva lát
ták, hogy a kacarászó csoportból kiválik egy alak, 
jön feléjük és összecsapja a 'bokáját Lola előtt. 
«Csókolom a kisztihandját — szólt Mustár kettő
— Mustár kettő vagyok...» Amazok nevettek, 
Sédi intett: «Gyertek hát, doktorkám». És sorra 
kezeltek Bénivel. «Ügy? A labdarúgók? Nagyon 
örvendek...»  Jozefin bácsi rögtön kézbevette Bé
nit 6 gyúrta, jöjjön ki a mérkőzésre, orvosra hi
vatalból is szükség van. Béni arca elborult. «Sié
ger úgyis ott lesz, az a k lozet...»  — gondolta. 
«De csak gyere, doktor. Ilyet úgysem látsz min
dennap. A Hunnia volt a bajnok tavalyelőtt.» Béni 
szabadkozott. Húsz éve nem volt mérkőzésen, nem 
jjár ő az ilyen micsodákra. Nem mondom; akkor, 
az m á s... Mikor még Slózi.. .» Jozefin bácsi 
e név hallatára ellágyult; belekarolt a doktorba,

könyörgött. De Béni csak rázta a fejét. Ö ? De
hogyis, dehogy. . .  S elindultak mind a Radá- 
kovics felé.

Mustár kettő úgy tapadt Lolára, mint egy 
veszedelmes hírű csatárra. Válla a vállához ért, 
könyöke a könyökéhez. Minden mozdulata az 
asszonyhoz igazodott. Lola hajszálborzadva, hideg
lelősen nézte a férfit, széles barkóját, szőrrel be
nőtt kezefejét. Nem ilyennek képzelte. Nem ilyen 
sárga ingben, arany szerencsemalaccal a nyakában; 
s mikor az első beszélgetésen ábrándozott, nem 
ezt a szöveget hallotta: «Tudja szépasszony, ne
kem speciell nem imponál a Toldi». Lola idegesen 
leste, mikor hangzik el végre egy ’ismerős szó
lam ezen az ismeretlen nyél ven. Zavarban volt.

— Szeret maga táncolni, Mustár úr?
Mustár kettő vigyorgott és megcsípte Loht

karját.
— Nem én. Tudja mit szeretek?
S megmondta. Magyarul. Ezt nem bánta Lola. 

Ebben volt valami vadság, valami testi nyíltság, 
valami férfias erő. Az a valami, ami Béniből 
hiányzott, egyre jobban hiányzott. Mióta is? Két 
év óla már csak hébe-hóba, egy-egy nagy esemény 
megpecsételéseül, mint legutóbb a Gruber Gitta 
esküvője napján. Ennek négy hónapja. Akkor már 
inkább így, nyíltan, karakán! Igyekezett cl nem 
pirulni, ami sikerült is s ez mondhatatlanul jólesett 
neki. Ogy érezte, megtört a jég; de ekkor ismét 
megriadt, egy zavaros dühkitöréstől, melynek éle 
— úgy látszott — Jozefin bácsi ellen irányult. — 
«Meghülyült ez az alak, tudja Lolácska. . .  Mor- 
dovánt teszi a kapuba! Most szóljon egy szót. 
Ne is szóljon, csak nézzen rá; ott ül! Mordován, 
az óbudai csodakapus . . .»

Lola sóhajtott. Az élét néha nagyon bonyo
lult. De az óbudai gólzsák csakugyan ott ült a 
Radákovics-kertbcn, két pesti fiúval és Lőrinc- 
cel. Az itteniek közül még Mikóczék, Stéger meg 
a jegyző. Később odajött Lippay is; addig össze
hevenyésztek egy hosszú asztalt, megitták a te-tut 
és összevissza “beszéltek a bajnokság állásáról, meg 
Mikóczné aranyeréről. «Még ülni se tud szegény 
Tinka» — panaszolta Mikócz. De Béni azt se 
bánta, ha állni se tud, azt se, ha karóba húzzák 
Tinkát. Mért járnak Stégerhez? Most itt van. 
ülni se.

Jozefin bácsi újra Bénit kezdte dögönyözni. 
Azt hitte, valami fontos személy, aki ei nem 
maradhat e barátságos lábdatornáról. «Hát dok
torkám ... Ha nem jösz: Nincs mérkőzés. Meg
mondtam.» Béni arca lassan elpirult, mint zsír
ban a fánk. Hogy hívják, hogy unszolják! Hizel- 
gett neki, hogy Stéger figyelni kezd, látta, hogy 
Lippay elismerően néz rá; legalább megtanulják, 
milyen becsülete van a pestiek előtt. Mert a csö- 
ködiek. . .  Igaz, Béni nagy füsser volt. Oda se 
figyelt, ha panaszkodott a beteg. Belenézett a 
torkába, aztán a szájában'felejtette a kanalat. Azt 
mondta, hideg borogatás kell, é3 másnap megkér
dezte: «Ki mondta ezt a marhaságot?» Csöködön 
egyedül Lőrincz bízott benne, de ennek tízféle 
betegsége volt s köztük egy olyan, hogy cikket 
közölt róla az Orvosi Hetilap. Lőrincz járt pesti
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tanárokhoz is, de csak Béniben bízott. Neki az 
tetszett, hogy Czecző rozsdás Fáraó-dobozban 
tartja az oltótűket és égő gyufán fertőtleníti;, 
hogy kötözés közben az orrába túr, hogy sárba 
ráncigálja a többi orvost. «Szívbillentyű? Ki mondta? 
Nagy barom lehet. Te barátom a gyomrod von
tattad el, igyál egy pohár ugorkalevet. . .  » Lő- 
rincznek épp ez kellett; de hisz épp olyan hábókos 
fickó, mint Béni. Nem csoda, ha jobbféle ember 
elkerülte s inkább Stégerhez járt, ahol '.kvarc
lámpával sütögették. Bénihez hadd futkosson a 
paraszt, annak úgyis jó; ha meghal, legalább nem 
kell neki takaró. «Ugyan már, hová .beszélsz? 
Hogy én? Dehogy jövök, dehogy...»

De csak elmentek azért. Ratkó, a hentes, már 
messziről köszönt. «A doktorék... No de ilyet!» 
ö  is ott ült a négy lóca egyikén, a polgárcsaíádok 
között, ahol Béniék megjelenése nagy feltűnést kel
tett. Lippay mindjárt oda is jött, mosolygott és 
leült az oldaluk mellé. Éppen futott ki a Hunnia 
a községházáról, ahol az öltözőjük volt. Meggy
piros ing, fehér nadrág; tizenegy fiú, könnyű futás
ban, libasorban. . .  Alig értek a puhára 'ázott 
pályára, Virág lábáról már pattant a labda, föl 
a kék magosságba, s ugylátszott, megáll odafönn, 
mint a barátkeselyű. De aztán Pór elkapta, fej
jel célozta meg s egyből húzta át Virághoz, aki 
kapura lőtt. Mordován szinte röpült s a levegőből 
rántotta magához. . .  Mikócz odajött, rosszked
vűen : «Barátom, ezek majmot csinálnak belőlünk.» 
Várta Béni véleményét, de Béni hallgatott s f i
gyelt. Kifutott a Gs/S. E. Jozefin bácsi odaült 
hozzá. «Nem rossz — mondta — ki lesz a kapu
ban?» « Az öreg Zakariás» — szólt Lippay. Joze
fin Bénire nézett. «Hogy véd?» Béni a vállát 
vonta, ö t  nem kérdezték, ki legyen a kapus. Most 
egyék meg, amit főztek.

A bíró fütyült, Lola csak most nézte meg, 
ki az. Valami Csimma, aki kint van a vasútnál; 
szőke, lányoskezű, papképű forgalmista. Lola em
lékezett, hogy kissé selypen beszél, s úgy találta, 
hogy nagyon illik Csimmához, a kisnadrágban 
futkosóhoz, a játék, meg a fütyülő. . .  Éppen in
dult a labda, mikor megjöttek Sédiék Steger dok
torral s a hátuk mögött Lamprechtékkal. No még 
ilyet! Az alispánék! Odaültek elibük, Sédi kezet- 
csókolt Lamprechtnénak, az alispán megfordult és 
rábámult Czeczőre. «Nicsak, Béni! Hát eljöttél.» 
Béni rá se nézett, szigorúan és rosszindulatúan 
figyel te a játszókat. «Azt elhiszem — kotyogott 
Jozefin. — A doktor? Ez még a Slózi fajtája, 
mi, doktor? Hát az micsoda?»

Lola nem tudta, mitől hökkent meg Joze
fin. Lola csak azt látta, hogy a játék lanyhán 
indul, a pestiek lazsálnak, terv nélkül pilinckáz- 
rtak, álmo-an és szemben a nappal. Binder már 
kétszer lefutott s már úgy látszott, csuda tör
ténik Csöködön, mert harmadszor is ott állt a 
Hunnia kapuja előtt s a félpálya körülötte üres; 
de az utolsó pillanatban lecsapott Mordován, az 
óbudai csodakapus és levakarta Binder lábáról a 
labdát. «Hajrá, Binder!» — szállt a biztatás a há
ltuk mögül, csak Jozefin bácsi rázta az öklét a 
fiai felé; ekkor történt a baleset.

A nagyobbik Ratkó fiú, akinek már egy hete 
telemuzsikálták a fülét, hogy «Te csak a Mustárt 
fogd, a többivel ne legyen gondod,» — úgy ösz- 
Bzeszaladt e feladat kapcsán Mustár kettővel, hogy 
nem tudott fölkelni. Tápászkodott ugyan, 3e újra 
visszafeküdt, még hozzá fejjel aláfelé, szinte fe
jest ugorva a fűbe. Kivitték, itatták vízzel, hívták 
Stégért, meg Bénit, de Ratkó már 'lábon állt, 
csak a fejét lógatta, mint a pelikán. Akkor, á 
tizenhatodik percben, rákapcsoltak a pestiek.

Lola csak annyit látott, hogy Mustár kettő 
előnyulamodik a labdával, zúgva vágja át balszélre, 
Illés íélmagasan kapja s Kakuszi — ballábbal — 
bombaként fúrja a kapu balsarkába. Zakariás 
búsan kotorja elő a hálóból, Csimma sípja hosz- 
szút sikolt : G ól. . .

Czecző Béni fölugrott.
— Hé — üvöltött a bíróra — te szarházi. . .
■— Mi bajod? — kérdezte Lippay.
— Rempli volt.
Jozefin bácsi fölállt.
—■" Hogyhogy rempli ?
— Rempli.
— Mi az, hogy rempli?
Béni kikelt a képiből, vadul magyarázta Lamp - 

rechtnek és Sédinek a remplit. Ez egy bíró? Ez 
hordjon lúdtalpbetétet, ez növesszen pájeszt, de... 
Láttátok, hol állt az a Mustár? Jozefin bácsi ide
ges lett.

— Ugyan "kérem. Mi az, hogy rempli? Nincs 
rempli. Frászt rempli. Nagyságos asszony mit
gondol?

Lola nem tudta. «De mégis?» Hát — Lola 
nem azért mondja — az ő véleménye szerint nem 
volt rempli. Szép gól volt. . .  Béni valósággal rá
mászott Jozefin bácsira, de egyszercsak torkán 
akadt a szó. A csöködi háló megrezdült, szólt a 
fütty. . .  Csak nem? De bizony. Kettő null. Béni 
felállt — nincs erőhatalom, mely visszanyomja 
a helyére — a füttyszó, mint a kés szaladt a hú
sába. És egyre szólt a síp. Kettő, három, hégy,: 
öt-null . . . S a  java csak most jött, a második 
félidőben.

Ratkó beállt, de mit tehetett? A Hunnia ma
gas iskolát játszott. Tervék bontakoztak, hadrendek 
nyiltak és bomlottak léi. A labda kezes jószág 
lett, kitanult, mint egy szelídített sólyom,'Felszállt 
és lecsapott. Szegény Zakariás kitett magáért, de 
legtöbbször hiába ugrott, vetődött, — csak el
nyúlt a porban, mint akin megfogant egy átok. 
Ezek a Iíunniások! Megannyi sátán, esőcsináló, 
garabonciás. A fű alatt is játszanak, láthatatlanul. 
Béni úgy érezte, mintha fojtogatnák ; ezek való
sággal lemossák a pályáról a csöködieket. A bíró 
fütyült. Mennyi? Béni hörgött. Ez volt a nyolcadik.

Lola nem számolta. Alig figyelt. Egy kis 
álmosságot érzett s nagy-nagy biztonságot, mint 
akit egy óriás tart a tenyerén. Nézte a hullámzói 
cseresznyepiros sorokat, amint előregördülnek és 
visszahajlanak, cicáznak, összeállnak és szétpor- 
lanak. Melyik lehet Mustár kettő ? Nem is kereste. 
Mindegy; egy a tizenegyből, a győztesekből... 
C ak akkor rezzent össze, mikor Béni fölugrott a 
padra s onnan lázított rekedten, verejtékben úszva



a becsületgólért. «Hajrá, fiúk! Neki, bele, ka
pura ! »

Túlnan bömbölni kezdtek az iparoslegények, 
mert az utolsó tíz percben, a hajrában, szépén 
feljött a Csököd. A fiúk fogcsikorgatva .vere
kedtek minden labdáért. Durvaságok estek. Lola 
elsápadt. Ratkó — már megint ez a kölyök — 
lerohanta Mustár kettőt, aki szökni akart a lab
dával. Ratkó kaszát vetett a lábával, elkapta a 
nyakát. Mind a ketten a tőidre zuhantak. Lola 
felemelkedett. A bíró fütyült, de Ratkó nem en
gedett, úgy fogta ' Mustár kettő nyakát, mint a 
rántottcsirke szárnya a zúzát. A bíró választotta 
el őket. Büntetőrúgás . .  .

Lola boldog izgalmat érzett, mikor Mustár 
odaállt a labda elé. Zakariás behúzta a nyakát és 
kukurcolva várta a lövést, mint egy halálos csa
pást. Lola orrán megremegtek a cimpák. Most. 
Egy fütty. Mustár nekilendül. Négy lépést fut 
a labdáig s rúg. . .  Egy puffanás, egy sulianás, 
egy zuhanás. Lola be se várta. Mint a megváltás, 
szólalt meg a síp. Lola elkábult, a körmét rágta, 
szédült. Még sosem volt ilyen boldog. Mosolygott 
magában, mint a részegek. Az is volt, részeg, 
mámoros.

Ki se józanodott ezen az estén, ült, fölkelt, 
újra leült. Rémlett, ez már a kert s a kertben 
egy hosszú asztal a Radákovicsnál. Béni kibi
csaklott nyakkal ült az alispán mellett. Vadul ivott, 
bort, sört, köménypálinkát, ahogy jött. Lola nem 
ivott. A füle is mintha eldugult volna, alig hal
lotta Mustár hangját. De néha beszívta a verejték- 
szagot. «Egy ilyen tróger — magyarázta Mus
tár. — Ez a Ratkó. Dunsztja sincs szegénynek, 
mi a fejmunka... És hogy harap'!» Lola egy 
kukkot se értett ebből. «Gondoltam, ha miegnyik- 
kan, leradirozom a pályáról!» Megszólalt a zene. 
Lola most már se nem értett, se nem hallott. 
De később a fiú belékarolt. «Nézze, Mona. Izé . . .  
Irénke. Jöjjön táncolni!» S vitte hátra a repedt 
betonlap felé.

Előbb a szemébe nézett, álmos, böjti tekin
tettel, aztán átkarolta. Ide-odajártak, forogtak* 
Mustár kettő beszélgető kedvében volt. «Irtó ka- 
melom magát» — közölte és megfogta Lola mel
lét. Néha a lábára lépett, de véletlenül. 'Nyitott 
tenyérrel nyomta Lolát a mellkasához; sárga trikó- 
ingéből itt-ott kibújt a  szőr. «Az anyja Krausz» 
— mondta, mikor elbotlottak s riadtan kantak az 
egyensúly után. Mustár cammogva lépett, el-el- 
vétette az egyensúlyt. Ügy táncolt, mint egy köböl 
búza. Nem is kínlódott sokáig. «No, ez jólesett — 
szólt hirtelen. — Jöjjön csak, Monácska...» S 
Lola ment.

Meleg volt. Béni a homlokát törülgette. Iszo
nyú, mit ivott; s az italtól vad lett, kötekedő. De 
minden indulata önmagába fúlt. Lamprecht az 
övéhez koccintotta a "borát. «Isten éltessen!» Béni 
hozzá se nyúlt a sajátjához, de az alispán nem vette 
észre a sértést. Ettől Béni mégjobban megvadult. 
Mindenkit gyűlölt. «Bitangok — morogta — rin- 
gyók, szemétek.» Ha rajta állj a dögvészt hozza 
rájuk, hogy elfeketedve zuhannak az asztal alá. 
«Szeress, Bénikém» — ölelte át az alispán. Béni

egyre johban tetszett néki. Mily lelkes volt a mér
kőzésen, csupa hév, csupa tűz! «Koccints ye- 
lem! Igyál, hogy rongyosodjál.» Nagy szó az 
ilyen. De Béni elfordult. «Barátom vagy — súgta 
neki az alispán s a szeme eltelt könnyel. — Egy- 
komám vagy Bénikém...»  Azonban Béni nemi 
hitt már senkinek. A feleségét kereste.

Lolát a cammogó Mustár vezette, hátra, a 
szaletli mögé, el a kuglipálya mellett, a kút mögé, 
a csirkeólon is túl. Valami ócska szekrény állt 
itt, csupa repedés és csupa lyuk. A galambdúc. 
Mustár kettő lágyan a földre teremtette Lolát és a 
fülébe súgta: «Ne félj, én vigyázok. Hot a bu
gyid, cukorfalat?» Egy perccel később, mikor már 
nem vigyázott, megingott a duc, ütemesen him!- 
bált erre-arra, amitől a galambok felrezzentek 
és tömött, sűrű tömegben áramlottak az éjszakába, 
mint egy köpü méh. Kiszálltak a ház, meg az 
utca fölé, nagy ívben kerülték meg a templom 
keresztjét s egyenkint, félve ereszkedtek vissza. 
Ezen az éjszakán rossz álmuk lehetett. Még négy
szer rajzottak ki a sötétségbe.

Béni az asztalra könyökölt. A magány ke
mény burokkal vette körűi, niirít a kazán a gőzt. 
«Hát ez mi? — gondolta. — Sosem lesz itt 
rend? Mi vagyok én? Kapcájuk vagyok én?» Ez 
volt az óra, mikor Béni polgárjogot nyert Csökö- 
dön. Az alispán ölélte, Lippay s Mikócz hunyá- 
szan nézte. . .  De Béni fújt, párolgott, izzadt. 
«Büdösök. Leköpdösnek. . .  Az asszony is. Lola 
hova lett?» Kereste; nem látta. Megszólalt — elő
ször, hogy hangot adott az este: — «Lolát nem lát
tátok?» Nézték. Nem látták. Stéger nevetve szólt 
át hozzá: «Itthagyott téged a büdösben, komám...» 
De Béni látta, hogy két hely üres, nem egy.

Felállt. Vitte a poharát — maga sem tudta, 
miért — s körüljárt. A táncporond üres, a sza
letli is. A tekepálya sötét, mint egy alagút. Kint 
az utcán is nézte, de hiába. A hold fogyatkozó 
kampóján egy felhő lógott, mint szögön a rongy. 
Béni megállt a kapuban, kiitta borát és a kőkerí
tésen zúzta szét a poharat..  .'Hová lett az a dajna? 
Hangja végigszállt az utcán: «Lola! Lolaa!»

Az asztalnál megnőtt a hangulat. «Éljen a 
Hunnia» — kiáltotta Lamprecht. «Éljen a ma
gyar testedzés.,.» És egy nevető hang: «Éljen 
Jozefán bácsi!» Béni visszaoldalgott a helyére, 
leült. Sistergett magában, dúlt és fúlt. Valaki oda
hajította a poharát. «Éljen Czecző Béni» s egy 
másik ivó: «Éljen Mordován!» «Kuss» — dör- 
mögte Béni. Mordován fölállt, de visszahanyat- 
lott. ütve próbálta a félköszöntőt elmondani, ma- 
kogását elnyelte a rivalgás. Béni az asztalra csa
pott. «Kuss belétek — hebegte. — ,Le vele. Le 
vele. Éljen gróf Pálffy F id él...»  Megijedt, el
hallgatott; pedig senki sem törődött vele. Talán 
nem is hallották. Vagy ha hallották, mindegy 
volt nekik. «Éljen» — mondták s ittak: egykutya. 
Béni csuklóit, az arca halálszínt váltott. Feje 
fölött, a már-már pillamodó égen a gálambok 
kerge csapata szállt; Béni fölnézett, aztán fel
fordult a gyomra, izzadva meredt maga -elé. Poha
rában megvillant a rizling, a sarga és cseppfolyó« 
őrület. !
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