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„Nekünk már eleink sem ijedtek meg a saját ár
nyékuktól, mi, ha kell, puszta árnyként is követ
jük önmagunkat; szűntünkben testesülni! -  
mintha kiket hétszer szült az anyánk -  ez az 
igazi örökség. Nincs, ami nincs. S nincs az a 
vágy, ínség és értelem, mely, mint az idő, ki
kezdhetné az örökül kapott tudást s tapaszta
lást. Mint a karikacsapás, megy nekünk eleink
től fogva a fából vaskarika, csak kerüljön lá
bunk alá -  égen vagy földön -  egy talpalatnyi 
deszka.”
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I.
Indulóban

Az idő, mint látni, sohase vesz kárba, sőt épp hogy tágul; 
megértünk mi is az utazásra. Nagyapánk, Sztantits Aurél éle
tének történetébe kívánunk ellátogatni, ki alig negyvenévesen 
-  pályájának delelőjén, mondanunk sem kell talán: tüdőbaj
ban, e kórral való hosszas viaskodás után -  elhalálozott, utódot 
sem érkezve hagyni maga után. S ha már ily messzire elvetőd
tünk, nem fogunk megfeledkezni nagyanyánkról, néhai Póth 
Erzsébetről sem, noha mindössze négy hónapig tartott e frigy, 
s a közbeszólt halál okán -  mi tagadás -  e nagymamácska lett 
s maradt mindvégig már e földön is: égi menyasszony. Persze, 
utunk során, sőt már elejétől fogva ki-ki tetszése, óhaja sze
rint családiasíthat és családiatlaníthat széltiben-hosszában, 
szakasztott úgy, ahogy megtenné a hiába/valóságban.

Időztünk -  se sokat, se keveset -  az önfeledtségben, amidőn 
eszünkbe sem jutott gondolni eleinkre, hisz nincsenek -  mióta 
már! -  e földi gyarlóságban jelen. Nincsenek, vagy alig is: mi
ből találnánk ki. De ennek vége, érlelődünk: útra keltünk a 
felkészülésben, s megszületik a jelszó: leporlandó!

Mintegy nyitányul oly szívesen adnánk magunkra föladatot 
(is): elképzelni és elképzeltetni a nagyapa által egykoron maga 
mögött hagyott városokat (Pécs, Budapest, Temesvár), mi
előtt megült volna végképp itt az Akácok alatt. Ha lehunyja 
szemét -  úgymond egészen tisztán fe l tudja idézni a nagy ker
tet, melynek végén a K isküküllő folyt, s a borszéki utat, ahova 
édesanyja többször elvitte. Nem véletlenül hagytuk ki a fölso
rolásból Zom bort, m ert mintha e város is, Aurél is valamely 
körmönfont lelkületű cirkuszi szemfényvesztő silány m utatvá
nyának estek volna prédául; miközben Aurél nagyapánk szen
tül hitte, hogy a gyerekkort maga mögött hagyván e város



is egyszer s m indenkorra a háta mögé került, ím -  csiribí- 
csiribá -  újra visszasikeredett, s m aradt is most már mindétig 
a szeme előtt. (A mi áldott szerencsénkre.) Lehetőségeink 
szerények; e távolságok beláthatatlanok, főleg az időben, m a
radjunk ennyiben, s a couleur locale-bán, ugyan -  túllépni 
e mai kocsmán talán? Ha valaki nézne bennünket -  mondjuk 
víztükörben, vakablakban - ,  láthatná, mennyire megfordítva 
rajtunk minden, amint lazuló képzetek, vérbeli huszadik szá
zadi megiramodások valamennyien: háramlunk m enetrend
szerűen mindenünnen el. Noha létünk dadogóban, szívósak 
vagyunk, bírjuk a nyelvet, főleg a strapát, mint villám- vagy 
ostorcsapás csap belénk megannyi jóvátehetetlen melléütés; 
elmozdulnunk hát megadatik nekünk is -  akár szavanta -  
a beszédben.

Egy m otorkerékpár le-lefulladó recsegését hallani innen is, 
onnan is az Akácok alatt. A kerékpáron Sztantits Aurél, me
rev derékkal -  égbe meredő antenna - ,  szálegyenesen. így vetül 
elénk az első ráismerésben. Mi nem lehetünk sohase széllel- 
béleltek, kevéske gabonánk is a napi taposómalomban hasz
nálódik el. Az Akácok alatt (és túl is) a betegek: a remény 
lazíthatatlan fegyelmében, beteg szív, m áj, tüdő, mint nyáron 
a légy; virrasztatlanul virradnak ránk maholnap mások. Oly 
sok a hiábavaló jövés-menés; a gyerekek minduntalan kirohan
nak az utcára, s az eget kémlelik, az asszonyok a legközelebbi 
útelágazásig futnak: vajon merről lesz érkezése a doktor úr
nak; elfojthatatlan köhögés rázza a tájat. A  kisiparosokkal is 
baj van, folyton fúrnak-faragnak, csuszatolnak-maszatolnak, 
nyersanyaguk, mint a pelyva, sohase kerül pénzbe, nyüzsgé
sük elfedi a ki- és belátást, az értéket és a mértéket; jól sike
rült, remekbe szabott fickó valamennyi, mint kik a tükör túl
oldalán élnek. Nem babra megy a játék, noha fölülmúlhatatlan 
volt az itteni népség -  mondhatni verhetetlen mindig is -  az 
elmúlásban. S az éjszakák egészséges magánya, mint az ég 
vagy a rét, mindig is oly messzi.

A  felvevőkészülék a fontos és nem a távolság, kedves barát
nőm. És ha koponyánkban tisztességes felvevőkészülék m űkö
dik, úgy nincs idő és távolság, úgy érzelgős ostobaságnak tűnik 
fe l a partra vetődés siráma. Ön tudja, hogy az életem, a környe
zetem borzasztó, hogy keserűségek és elégedetlenkedések ágas



kodnak lelkemben, de azért tiltakozom a partra vetődés, a szét
szakadt kapcsok kajánkodó vádja ellen. Én semmiről se m a
radtam le, én mindent „fogok”, hogy rádió nyelven beszéljek, 
belső életemnek semmi köze sincs a külsőhöz, én nem állok 
meg, lelki életem nem ismer fáradtságot, öregséget vagy vidéki 
ellaposodást, egyéniségemben, szellemi fejlődésemben nem len
ne különbség akkor sem, ha Sz. helyett a moszkvai Kremlbe 
járhatnék, ha sár és por helyett a Piacé de la Concorde aszfalt
ját taposnám.

A mi külső és belső életünk már születésünkkor szétvált. 
Ezért tanultunk járni. Ezért bizonytalankodunk, bukdácso
lunk. Ezért dőlünk hanyatt a falnak, ezért esünk végig a föl
dön. Mi vérbeli műkedvelők vagyunk, műkedvelők voltak már 
eleink is, ahogy mi fülelünk (a műre), nem fülel úgy senki. Mint 
a fenti, ránk maradt levéltöredékből is látni: igen nehéz az 
utat visszafelé megtenni ugartörő eleinkig, bár amire em lé
keznünk lehetne, már önmagában is igen körülhatárolt, s meg 
kell hagyni: velünk született nyomtalanságunk is már-már a 
csodával határos. Fura ez a nyomozás; elindulunk abban a hi- 
szemben, hogy az elmúlt idők során oly jó szélesre kitaposott 
gyalogútat magunk mögött hagyván, Aurélra majd csak egy 
kis kátyúban fogunk rátalálni, ezzel szemben: alighogy útra 
keltünk, máris: se földön, se égen: egyetlen tükrös buborék -  
ha -  nyomozók és nyomozottak, ugyanazon a meghaladhatatlan 
úton. Könnyű is nekünk mindannyiunknak: alighanem mindig 
ugyanaz a nap tart, sőt ugyanaz a napszak: éppen dél van, 
delelünk hát (meglétünk delelőj én).

(mellék dal)

Istenem, hogy kereshettek ők is bennünket!
Istenem, mennyire kereshetjük egymást!



II.
Fülelése hideg 
tengelyében

Mind mélyebbre merészkedve nagyapa életének sűrűjébe, 
arra leszünk figyelmesek, hogy arányérzékünk egyre megbíz
hatatlanabb. Egyfelől alig hihető, hogy képesek lennénk oly 
messzire elvetődni, hogy kilépjünk önmagunkból, ám, ha, 
teszem azt, ez mégis sikerül, a veszély, még inkább a kísértés 
egyaránt fennforog, mert valljuk meg: mindig is hadilábon 
álltunk e röggel s e rögön, mely szemernyi helyünk e földte
kén, s egy óvatlan félrenézés is elég: lábunk se éri a földet, 
úgy kivisz bennünket a legenyhébb huzat. Már csak ezért is: 
csínján tehát az elkalandozásokkal, vagy ahogyan nagyapánk 
mondaná: szeressük, ami a miénk. Azaz: tartsuk szem előtt 
magunkat. Másrészt viszont hogyan róla s eleinkről, ha rálátá
sunk szöge kordonban: akárha valamely vakuló tükörben m a
gunkat bámulnánk csupán, a legcsekélyebb elrajzolás nélküli 
oktalan sokszorozódásban. Úgy tűnik, nagyapa első föllépése 
egy szombat esti műkedvelő előadáson rejt magában oly esé
lyeket, hogy anélkül, hogy kilépnénk önmagunkból, mégis 
összetalálkozhassunk vele.

Nem is zötyögés az már, hanem tántorgás, ahogyan a szekér 
a rossz megyei úton egyik kátyúból ki, a másikba be. M intha 
egyszerre oda- és elfelé, a kettő között azonban mozdulatlanul 
állana. De be kell látnunk, csalóka látszat ez csupán, mert ha 
mégannyira állani is látszik, szekerünk mégiscsak halad. A fé- 
deres ülésen Sztantits nagyapánk. A szomszéd faluba, beteghez 
viszik. Hőség, por, rabvallató kocsirázás. A doktort kegyetlenül 
lovagokat ja a féderes ülés. Bennünket sohase kényeztetett 
az élet, már eleink se voltak kiválasztottak, csak le-, mi mindig 
csak bizonyos határig engedhettük el magunkat; lettünk volna



egyetlenegyszer is határtalanok: mehettünk volna fejjel a fal
nak. Minket a mi falunk vár. S mi önszántunkból is -  ha kell 
(s ha nem) -  kiállunk. Hiányoznánk, ha nem. A garabonciás 
vér sem válik azonban vízzé. A kegyetlenül lovagoltató féderes 
ülésen -  mint valamely ellenmozgásban -  Aurél merev derék
kal, szálegyenesen -  hámba törve imigyen a meglévőt, másféle 
közeledések és távolodások között ingázva -  tör ki a hámból. 
Kezében a Magyar Könyvtár egy füzete: Fedóra, a szombat 
esti műkedvelő előadásra tanulja a szöveget.

Estélit harangoznak Kúlán. A bácsgödrösi doktor induló
ban van hazafelé. Kocsija előtt porköpenyét ügyetlenül rán
gatja magára. Autó robog el mellette. A sofőr fékez. Az isme
rős széles gesztusokkal, öblös hangon üdvözli a doktort:

-  Szervusz, Aurél!
A doktor szelíden mosolyog, és várja az ismerőst, aki már 

kiugrott kocsijából, és hangos örömét előrelódítva, öles léptek
kel siet feléje. Tűri, hogy nyalábolja ölelésével, hogy a leve
gőbe emelje, rázogassa. Ijedten hallja:

-  Barátom, ez aztán a véletlen. Éppen arra gondoltam, hogy 
ha már keresztülmegyek Bácsgödrösön, benézek hozzád, el
töltők veled egy estét. Remélem, az én kocsimon megyünk 
to v áb b ... Hogy vagy? A múlt héten beszéltem Mari nénivel. 
Nagy büszkén m ondta, hogy te vagy itt a magyar irodalom 
minden reménysége. . .  Hogy engem érdekel-e az irodalom? 
Hogy a csudába ne érdekelne! Csak volna időm hozzá! Kinek 
van arra ideje? Nekem traktorokat kell eladnom. Két-három- 
ezer jugókoronát kell havonta megkeresnem. Ford rám pa
rancsolt. Különben fuccs a képviseletnek... És közben mű
trágyát is muszáj e ladnom .. .  Ki tud ma egy képviseletből 
rendesen megélni?

Velünk nem lehet csak úgy mirnix dirnix szóba elegyedni. 
M egtanultunk külön utakon járni a beszédben is. Ha szólunk, 
nem a másét, egyedül a magunkét tesszük szóvá. Mint aki el
veszítette a hallását, s nem érti az emberi beszédet; látjuk 
nagyapát állani e levegőtlen présben, miközben feje fölött 
Kotlay, a régi osztálytárs -  Zomborból -  oly magától értetődő 
természetességgel teszi szóvá önmagát. Aurél se ki, se be 
többé, beszorult, mint kockacsendbe, a tulajdon szögletes ud
variasságába. Akár egy jól odaillő festett kulissza valamely 
isten háta mögötti falu rozoga színpadán; néma tanúja e fecse
gésnek, mint egyedül lehetséges folyamatosságnak. Sohase



beszélte ezt a nyelvet. Ha változott valamit gyerek- s ifjúkora 
óta, akkor az mindössze annyi, hogy belátta, neki ehhez a ma
gától értetődő otthonossághoz semmi köze, ő mindig is kima
radt ebből az egyetlen lehetséges folyamatosságból, neki nem 
adatott meg szóra váltania magát a beszédben. A legtöbb, 
hogy: a nevén nevezhetetlenek egymásba nyíló s a szóvá tehe
tő jól elreteszelt ajtai között -  a teljes önátadás és végső 
elhatárolódás mezsgyéjén -  billeg: fülelése hideg tengelyében. 
Nem más ő, mint ördöngös vándor, garabonciás, csakhogy az 
ő útjai mind befelé nyílnak, s ott bent is mindig oda- és elfelé: 
a távol közelei s a közel távolai között.

Elhelyezkedik hát Aurél nagyapánk Kotlay mellett az ülé
sen, s el egy ügyefogyott mosolygásban, miközben az egy
kori osztálytársa autóvezetés közben is megállás nélkül ér
kezik szóra váltani önmagát. Nagyapánk -  akarata ellenére is 
-  mind távolabb húzódik, ösztönösen tapogatózva a súlypont 
felé: figyelni lássék, de ugyanakkor fordíthassa magát más
ra. Ezen egyensúly fönntartása -  nem nehéz visszakövetkez
tetnünk -  már eleinknek sem volt egyszerű, mint a pofon. 
Annál is inkább, m ert nem idegennek lenni nehéz, hanem 
fenntartani, hogy otthon vagyunk o tt, hol születésünktől 
fogva fenntartjuk magunkat. (Elvégre: igazodnunk kell va
lamihez, nem lehetünk csak úgy mirnix dirnix sátoros ci
gányok, ha egyszer nem vagyunk.) Szekerünk, noha állani 
látszik, mégis halad. A végén még kiderülhet, hogy nem 
csak szem előtt tartjuk magunkat, hanem közeledünk is 
magunk felé. Csak el ne siessük, m ert elütnek, s mi elüt
nénk, e helytől.

Mindent leszámítva nem csoda, hogy már eleink megszóla
lása is csak művészi lehetett, vallanunk magunkról sohasem 
adatott meg másként, mint behátrálva a műbe, legyen az szín
darab, vers, regény vagy ének, legyen akárminemű mű is: ne
künk egy-egy darabja életünknek, mit -  tudja isten, hogy mi 
okból -  szeretünk, mint megműtött gyermekét a jó anya. Mi 
sem természetesebb, hogy Aurél nagyapánk ott a Fordban 
(mint vö.: később a hordón), egyik kátyúból ki, a másikba be, 
a szombat esti műkedvelő előadásra gondol, a szerepére, me
lyet játszik majd. Kezében most is ott a szöveg (Fedóra, par
don egy szóra!), csöndesen memorizálja. Otthon anyja is, 
húga is heteken át valósággal esdekeltek: Aurélkám, kinevet



nek. Kérlek, tégy le arról, hogy föllépj szombat este! Nevet
nek rajtad máris a zombori urak, nevetnek a helybeli kulákok, 
nevetnek a magyarok, a németek, a szerbek és a bunyevá- 
cok, nevet mindenki az Akácok alatt. Ám nagyapánk már 
vérbeli megiramodásban, háramlik mindenünnen el -  hátrál
va be -  a műkedvelésbe. Legyen a szín helyi színben: a bács- 
gödrösi kocsma nagytermében, hol gyújtják már a karbidlám
pákat sorban, útra készen áll a hordókból összetákolt szín
pad, e (kultúr)életünket mentő bárka, a még zárt ajtókon 
kívül a közönség, évszázados számkivetettségen edzett izmos 
tülekedésben. A férfiöltözőben útra készek már a bácsgöd- 
rösi írnokok és mesterlegények, türelmetlenül fészkelődnek 
a tágas álöltözetben, hagynák magukat mielőbb másra, hogy 
száguldjanak fel és el a cifra átváltozásban. A híres zombori 
fodrász nagyapánkat festi. (Valami lesz ebből -  akárki meg
lássa!) Halkan, bennfentesen tárgyal vele: Ez az igazi grófi 
arcviselet, doktor úr, s Aurél a parókák, szakállak, bajuszok 
gubancából választ egyet, mielőbb beöltöztessen az áhított 
arcba. Mint akit elnéztek -  gondolja magában. Elnézően né
zegeti magát a tükörben, hogy szívből nevetne, ha a vastag 
festékréteg erre alkalmat engedne. Megiramodik, hogy sza
ladna, meg sem állna Pestig, a Vígszínház közepéig, hol két 
hosszú éven át, s tán -  év évre -  azóta is, akár valamely fene
ketlen gödörből, egyaránt Terézre, a rivaldafényben hivalgó 
drámai szendére mint imádott árnyképre nézne fel, árnyalha- 
tatlan áhítattal. Terézre e honi gödörből -  év évre -  azóta 
is, árnyékában e múlhatatlan árnynak, ki után -  hitte -  életen 
át árnyként osonna. Ám e nő -  eleink életének árnya - ,  
alighogy nagyapánk a nyomába eredne, ellentmondást nem 
tűrő, jól megtestesült eréllyel -  fittyet hányva minden árnyék
világi rendnek s rangnak -  szólt: Nem ismerem önt, s nem is 
óhajtom megismerni. Vegye ezt egyszer és mindenkorra te 
kintetbe. Billenve ekkor nagyapánk, az árnyat árnyaló az 
árnyoldalra, akárha érkezne tágas honba, gondolva már ekkor 
ránk is, tanyát ütve (m ár itt nekünk is) a nézőtér tágas sötét
jében, meglelvén lassanként a hazát, s benne a rendet e félre
érthetetlen félrenézettségben, egyre szigorúbban a személyére 
kiszabott elleshetetlen elesettségben, hogy mint tanúk nél
kül dolgozó pokolban -  e sűrített folyamatosságban, a nő 
rajta keresztülnéző tekintetében, általbucskázva önmagán -  
tanulja lassacskán tűrni s figyelni önmagát is, s körül az ár-



nyalhatatlan távolságok megannyi zárt körét, mint szaporodó 
évgyűrűit fákban terebélyesülő életeknek.

Nekünk már eleink sem ijedtek meg a saját árnyékuktól, 
mi, ha kell, puszta árnyként is követjük önmagunkat; szűn- 
tünkben testesülni! -  mintha kiket hétszer szült az anyánk -  ez 
az igazi örökség. Nincs, ami nincs. S nincs az a vágy, ínség 
és értelem, mely mint az idő, kikezdhetné ezt az örökül kapott 
tudást s tapasztalást. Mint a karikacsapás, megy nekünk ele
inktől fogva a fából vaskarika, csak kerüljön lábunk alá -  
égen vagy földön -  egy talpalatnyi deszka.

Állnak eleink az (árnyék)világot jelentő deszkákon, kiállot
tak már ekkor érettünk is. Ó, mi boldog utókori utódok, cso- 
da-e hát, hogy oly derűs színben látunk, s vagyunk oda- és el
felé: össze-vissza, hogy van hová s miért: oda-vissza. Eleink 
legelein áll nagyapánk, ő itt a lépték, még ha ezért (felülről) le 
is lépték. Ám csak színleg áll ő a színen, rajta a cifra mez csak 
színlelt, ugartörő lelke rajta: itt az idő, hogy törjön felszínre 
színtiszta belső élete színe lángjával, s mutasson utat, igaz
ságot és (utód)életet e maroknyi elmaradt maradéknak: térül
jön (meg) s forduljon végre önmagához.

Nem babra megy a játék; remegnek s ragyognak eleink a 
színen, játszanának egyre, de gyenge karjukat lehúzza a szó, 
mit a betanult sorrendben adogatnak végszót végszóba öltve, 
folyékonyan. Kicsi ez a szín, de hasznos a kulturális fölemel
kedés előmozdításában. Színültig a kocsma -  panem et circen- 
ses! - ,  a közönség hálás: nevet, ha kell, ha nem, rendre felis
mer mindenkit színről színre, hiába akarták eltitkolni, ki ki
csoda itten, nézd, ott a sarki fűszeres, ő az, ha mondom, 
a postáskisasszony meg, ni csak, hogy kivakarodott, maradna 
meg szegénykém ilyennek, az életben úgyis olyan satnya, a dok
tor is jól adja, de még a tanítókisasszony! ezeket az isten is 
egymásnak terem tette -  gagyog s ragyog a gyér nézőtéri kar- 
bidvisszfényben.

Állnák is eleink a sarat ott a nyílt színen, ha csak állaniuk 
kellene, ám e világot jelentő deszkák, amilyen kicsinyek, 
olyan (hang)erősek a recsegésben-ropogásban, ilyeténképpen 
az előmozdítással tán nem is lenne b a j, annál több a mozgás
sal; jól látja ezt nagyapánk, s intené m értékre a többit az el
mozdulásban. Ámde már késő, eleink leállíthatatlanok immár 
a megiramodásban. S a vele járó kiadós recsegésben-ropogás
ban tüdőről tüdőre száll a por, mint az é n e k . ..



Játszik velünk ez a darab, míg el nem játszik, fityegünk csak 
benne (míg le nem fittyenünk); e szín nem a mi színünk, csu
pán a fityegésünk kényszere -  eszmél Aurél nagyapánk, s szí
ne változásban e színehagyott műkedv(t)elésben. Nekünk már 
eleink sem engedhették meg maguknak semmi szín alatt, hogy 
hamis színt valljanak magukénak, hogy illanjanak el illeteg 
ily megtorpant toporgásban, nem múltak hiába ott a színen, 
más színben feltüntetve sem; tört törés az ugaron -  még ha 
deszkarésnyi is s nyílt benne remény -  ha halovány is 
lesz még nekünk önmagunkról szóló színünk, szőlőnk, lágy 
kenyerünk.



Legyen 
világosság benn, 

amidőn künn 
végképp besötétül

A nyolcablakos sárga bácsgödrösi ház egy ablaka világol, 
fennen hirdetve bele az éji semmibe, hogy valahol mindig tart 
e benti világ, amíg világ a világ. Éjjel van, horkol a dagadt 
disznóhizlaló, a százláncos gazda gutaütötten emészti az esti 
vinkót meg a paprikást, de hagyjuk ezt. O tt benn a villany
fényben más világ van, Aurél nagyapánk papír fölé görnyed- 
tében -  a külsőt otthagyva, mint csapot, papot -  mindenestül 
belső élete felé fordul. Miből áll elképzelnünk őt így? -  hát 
semmiből, akárha e pillanatban kifülelnénk az éjfél utáni 
öreg éjszaka csöndjébe: kutya se vakkant, még kevésbé, hogy 
megugatna; a légynek se ártunk. Szárnyukat szegve e kinti 
világ, már eleink is a képzelet szárnyán múltak, lassú, de 
biztos múltukban dicsérve mindazt, ami nincs, azaz verték 
fel őket is újra meg újra a semmit habnak.

Ül nagyapánk e benti fényben, s fordulna belső élete színe- 
javával világosság felé, ám feje lehajlik, s lecsüng a keze. 
Mi lesz holnap? Sokat tűnődtek ezen oly gyakorta megtévesz
tett szemfényvesztett eleink e csupasz helyszínen. S Aurél is, 
amidőn megült e helyütt, fel-felidézte a háta mögé került vi
lágot (Pestet, Pécset), és szakasztott úgy érezte magát, mint 
aki a világ visszájára került, s csupán visszafelé lát. A holnap 
sose ragyogott biztos, józan megvilágításban, de mindig volt 
valami kemény, állandó keret, melyen belül szabadon bim
bóztak és burjánoztak vágyak, hivések és akarások. A meg
kezdett egyenest tovább lehetett húzni, az elindult parabolát 
tovább lehetett rajzolni a holnap fövenyére, eleink pályájá
nak eleje irányíthatónak tetszett, mert előre látták és tudták 
következő lépésüket. Voltak eltolódások, csalódások, várat
lan változások, de mindig a biztos határokon belül, végze-



tcs zökkenések vagy zuhanások nélkül. Ezek pontos, szinte 
csalhatatlan számítások voltak, biztos és változatlan szám
jegyekkel. Azóta azonban sok szeszélyes, bizonytalan ténye
zővel szaporodott meg holnapszárüításuk: valuta, forradal
mak, békeszerződés, államcsőd, gazdasági konferenciák, 
pénzügyi káosz, háborús veszedelem, politikai egyensúlyta
lanság. .. Ennyi bizonytalan és ismeretlen értékű tényezővel, 
nagyapáink úgy vélték, nem lehet egyenletet felállítani. Csüg
gedtek, elbúsultak, réveteg tek in te te i néztek maguk elé, úgy 
hitték, hogy nincs reményük, óhajuk, nincs akarásuk, mert 
nincs holnapjuk. H iába kopogtak, kalapáltak, sajogtak és 
jajongtak a kérdések, ők csak némán megrázták fejüket, és 
vakon, mereven, szenvtelenül botorkáltak újabb bizonytalan
ságok felé, mint bábszínház mafla, összevissza rángatott alak
j a i . . .

Világnak világa (virágnak virága), keservesen kínzatol, vas 
szegekkel veretel! -  jaj dúl nagyapánk. -  Ezen a tespedt, mű
vészieden lapályon nincs semmi, de semmi emlék, itt sohasem 
voltak ősi kolostorok, évszázados kollégiumok, hírhedt lovag
várak, görnyedt legendás dómok vagy templomok, france-i 
könyvesboltok, fontainebleau-i erdők, ezen a józan, disznó- 
ólszagú földön sohasem éltek nótázó igricek, ferde kucsmás 
kurucok, sárga szakállú ötvösök, magas homlokú hitvitázók 
vagy finom ujjú humanisták. Ezen a lomha, lompos, tespedt 
tájon még kunyhója sincs a szépségnek. ízléstelen, álmos kis
városok, önző, mogorva falvak, hasznot ígérő kukoricások és 
-  nincs tovább -  sóhajt Aurél nagyapánk, s szemét búsan 
hunyja le, hogy bujdosna el mielőbb a szemhéj mögötti bárso
nyos sötétben. Félre e világgal, el innen, messze-messze! S 
ím, kisvártatva már serceg is kezében a könnyű toll, a szót 
szóba öltő, megiramodva a távoli messzeségek felé (mellébe
szélve).

Lehunyom a szemem, és messze járok. A vonat száguld, ro
bog, és vidáman zökken át váltókon meg kereszteződéseken. 
A  hollóhajú hercegnő már felvette utazótáskáját, sőt már a 
fátyolt is eligazította a tükörben, mikor egy kecskeszakállú úr 
felénk fordul: „Va ella a Firenze?” „Si signore. Presto arri- 
verem o” -  feleli a kecskeszakáll. Csakugyan, itt-ott már elő- 
búvik az Arno széles sárga szalagja, tornyok, kupolák, m ere
dek homlokzatok jelzik a liliomok városának közeledtét. És



néhány perc múlva már a Santa Maria Novella finom orna
mentikája előtt állunk, majd a kocsi végigvisz a belváros 
szűk, patinás utcáin a Santa Croce felé. A pompázó, véres, 
művészi múlt sóhajt és regél, mint tollas trovatore: a ghibelli- 
nek és guelfek sebzett homlokai, Lorenzo il Magnifico széles 
vállú alakja, tivornyák és harangzúgások, bűnök és szépségek, 
a Beatricék és Lucretia Borgiák, a Francesca da Riminik és 
Mona Lisák megdalolt, megszépült szerelmei, Dante, Boc
caccio, Cimabue, Andrea dél Sarto hatalmas, sajátos egyéni
ségei fájdalmas, kusza ámulásunkban olvadnak össze múlttá 
és történelemmé. Gyerekes áhítattal állunk meg az Uffizi pa
lota előtt. Talán letérdelünk Michelangelo Apollója vagy 
Adonisa előtt, és szűzi, kába csodálattal lépkedünk a huszon
négy termen végig. Csupa szépség, csupa művészet, csupa 
rajongás, csupa szerelem .. .

Ámulva olvassa e sorokat nagyanyánk, született Póth E r
zsébet; itt az ideje tekintetünkbe emelni őt is, az árvát, ki 
maradt mindvégig kívül a műkedvelésen, kívül tehát mind
azon, mi csupa szépség, csupa művészet, csupa rajongás, csu
pa szerelem. Noha egész lénye, mióta csak Aurélt meglátta, 
felé volt kitárva, s kedvelte ugyan a műveket, de csak azokat, 
amelyeket írva vagy olvasva nagyapánk zárkózott el előle. 
Póth Erzsébet nagyanyánk (illik tekintetbe vennünk ezt is) 
szegény kényszernyugdíjazott tanítók egyetlen sarja, kik 
hosszú évtizedeken át nemcsak tudást adtak, de illemre is 
tanították a falu neveletlen apraját, ám annak alapján, hogy 
kényszernyugdíjaztatásuk után oly gyors egymásutánban el- 
haláloztak, az is megfordult a fejünkben, hogy e dédszülők 
mindvégig tulajdonképpen önmagukat okították illemre, 
minthogy fölöslegessé nyilváníttatván a tanításban, meglétü
ket is merőben fölöslegesnek értve, életüket is leírták egy
kettőre, ad acta tették. Szerény maradékul hagyva Erzsébetet 
a megüresedett tanítói lakban, ki német nyelven taníto tta 
tovább a falu neveletlen apraját. Erzsébet, noha egyszer 
s mindenkorra megrekedni látszott a bácsgödrösi tanítólakban, 
Auréllal összeismerkedvén igen messzi utakra elvetődött na
ponta térben és időben, szorgalmasan olvasgatván mindazon 
olvasmányokat, melyeket nagyapánk a kezébe adott. Mi taga
dás, kezdetben merte remélni, hogy Auréllal nemcsak a köny
vekben találkozhat, hanem olykor az utcán, a művelődési



körben, s egynémely ismerős családoknál is, de lassanként be 
kellett látnia, hogy noha gyakorta ugyanazon a helyen voltak 
jelen, kettejük együttlétére nincsen esély. Erzsébet felszá
molhatatlan lépésvesztésben lévén nagyapánkkal szemben, 
utána ment csak mindig, s hitte ugyan, hisz Aurél írta, hogy az 
élet „gyógyíthatatlanul szomorú” (incurablement triste!), s azt 
is (hisz ő idézte), hogy „a fájdalom a való, a pozitívum, míg az 
öröm csak negatív érzés: a fájdalom hiánya” , amit azonban 
ő szomorúságnak hitt, sokkal inkább lehetett, ha nem is nyers, 
de mindenesetre szívós életerő, mely az utánamenésben te tő 
zött, mint látni fogjuk: mindvégig.

Egyidejűleg Auréllal virraszt rendre Erzsébet is leányszobá
ja árva világánál, s noha szemét olykor m ár szúrja, szinte per
zseli a fény, éberen ügyel, hogy le ne hunyja. A szemhéj mö
götti sötétben Auréltól messze el vetődne, s ami útjába kerül
ne, valószerűbbnek tűnne ugyan jóval, mint ami künn csapong 
csapzottan, holott csak csapda. Amiről más lányok közeli vagy 
távoli, mindenesetre elérhetőnek tetsző jövőként álmodoz
nak (szerelem, esküvő, boldog együttlét), neki oly valószí
nűtlen mindez, hogy ha erre gondolna, mintha nem is lenne a 
világon, hanem olvasná önmagát, amint épp egy regény hő
seként bonyolódik javában, érezné, hogy ott körülötte, bent 
a jó meleg regényben milyen szokatlan pontos rend van, s ő 
csak göngyölögne, göngyölődne a holtbiztos és végérvényes 
megoldás felé. Ahogy fölemeli fejét a könyvről, melyet term é
szetesen Auréltól kapott kölcsön, s mereven néz a sötét éjsza
kai ablakkal mintegy farkasszemet, a megzabolázott káosz, 
mit az imént olvasott könyv sugalmazott, egyszeriben önmaga 
visszájára fordul, ahogyan Aurélra gondol. A képzett rend 
oda, s a nőttön növő zűrzavarban Aurél épp olyan, mint várat
lanul faképnél hagyott, lassanként foszlásnak induló anyag, 
mint idomtalan, alig felismerhető alak valamely hevenyészve 
összecsapott (férc)regényben. Micsoda kontár munka! -  mél
tatlankodik nagyanyánk, rendíthetetlen fegyelemmel nézve 
továbbra is farkasszemet a kinti, lebírhatatlannak tetsző sötét
tel. Ahelyett, hogy m aradt volna a helyén: Pesten, letelepedik 
délen, amikor itt mindenki azzal kel és fekszik, hogyan állna 
módjában átbújni a még frissen húzott határon. Dolgozószo
bája olasz, francia, német és magyar könyvekkel van tele, s ő 
végigsimogatván tekintetével őket estelente -  szerb nyelvlec
kekönyve fölé hajol. Fizikuma gyönge és beteges gyerekkora



óta, frontszolgálatra is alkalmatlannak volt nyilvánítva. Orvos 
lett, ám közel sem azért, hogy önmagát szakavatottan gyó
gyítsa. Reggeltől estig gyógyít más betegeket sorban, míg 
estétől nemegyszer hajnalig a saját gyönge testét rombolja. 
Ha nem a művelődési körben ül a dobnál, akkor Lékics Jaka- 
béknál vagy egyebütt a zongoránál, s m ert szóval nem tudná, 
zongoraszóval tart fenn másokat a vidámságban. Amikor nem 
zeneszóval, írott szóval adakozik, noha jól tudja, hogy nincs is 
kinek. Az ismerősök szemében ő a különc, épp hogy csak 
elnézik neki, hogy ír, mert orvos. Amikor csak teheti, messze 
utazik innen: Firenzébe, Palermóba, Párizsba vagy Alexand
riába, s visszatérvén újra e honi gödörbe, heteken át fuldokol 
a sűrű porban, mint ki eltévedt valamely világvégi ködben. A 
nők mindig és mindenütt kedvelik, sőt csodálják, de benne 
a lobogás rendre túlnő mindazon, ami helybeli, így az itteni 
hölgyeken is sorban.

Még mindig farkasszemet nézve a kinti sötéttel, útra kel 
nagyanyánk is az utánamenésben, s akárha önmagát látná, 
amint néz bele mereven az éji sötétbe, ahogyan Aurélra gon
dol, kit három sornyi ház választ el tőle, s aki most papír fölé 
görnyedtében, a külsőt otthagyva, mint csapot-papot, m inde
nestől belső élete felé fordul. Ú tra kelve az utánamenésben, 
elvegyül lassan Erzsébet is a palermói langy esti tömegben: 

„Óra! Recentissime!” -  üvölti az újságárus.
Hol van a tegnapom, és hol van 
az út, amelyen ide jöttem?
Miért élek egy más életet és miért hagytam el 
a régit, amely meghatóan öleli fonnyadt karjaival 
tűnő, türelmes éveimet?
Az esti lap olvasásába merül Erzsébet is, s mint „gondos pa

lermói polgár” , utána olvassa belőle ő is még az ebzárlatról 
szóló rendeletet is; otthonosan függ immár e külhoni idegen 
térben, mint aki mindig is csak elutazásai során lel otthonra, s 
hontalanul didereg o tth o n . . .  Az utánamenés e felforróso
dott késő éjszakai pillanataiban, amidőn felfüggesztve immár 
három sornyi ház áthághatatlan világmindensége, befut végre 
Erzsébet a vágyott öbölbe; atyai ház: hamuból és ecetből, 
csók és kézcsók: hamuból és ecetből. Nem múlt el ez a nap 
sem hiába: az áhított férfi lassan ölő öleléssel -  ó, édes ének! -  
karjaiba zárja.



IV. 
Interludium

A kéz csomót köt, kulcsra zár, gyufát gyújt, és megágyaz é j
szakára. Az éjféli gyorssal érkezik ma Kassáról Rizus, Aurél 
testvérnénje. Nagyapánk még az esti vonattal beutazott Zom- 
borba, Engel Aladárral volt találkozója. Aladár bácsi afféle 
apai jóbaráttá lépett elő az évek során, valamikor régen ő volt 
a Sztantits gyerekek doktor bácsija. A család sorsa A ladár 
bácsit mindig is élénken foglalkoztatta, s mióta nagyapánk 
testvérhúga, a kislány, Zomborban van férjnél, s egészségi 
állapota rohamos romlásba fogott, A ladár bácsi, aki mindig 
is résen volt e tekintetben, legott hívatta nagyapánkat. E ttől 
fogva Aurél gyakran utazik egyedül Zom borba, megkímélve, 
sőt valamelyest be is csapva a kedves mamát, hogy a kislány 
egészségi állapota felől tudakozódjék.

A Vadászkürtben telepedtek le most is, itt készítik kerek 
e világon a legízletesebb bográcsgulyást, teszi szóvá a habfe
hér asztalterítő láttán ez alkalommal is Aladár. Pirospozsgás 
arca gyermeki huncutságtól sugárzik, amiért végre valahára 
megérkezett Aurél, s neki módjában lesz újra becsaphatni 
Margitkát, a házvezetőnőjét, azt az im ádott, de kibírhatatlan 
vén satrafát, ki legalább harminc éve, még régi békeidőktől 
fogva őrködik kegyetlen szigorral A ladár könnyű emésztése 
felett. Aurél szinte látni véli, hogyan fut össze a nyál A ladár 
szájában, ahogyan a bográcsgulyásra gondol, e kivételesen 
engedélyezett, jobban mondva lopott mennybéli étekre s az 
utána következő arany ló borokra, meg persze a szivarfüstre, 
mely szájpadlását s ínyét oly kéjesen csiklandja. Aurél jóleső 
érzéssel foglal helyet a Vadászkürt étterm ében, noha el kell 
mosolyodnia újra A ladár mind feltűnőbbé váló öregkori gye
rekességén, mégis ritka jó  érzéssel tölti el most is ez az együtt-



lét; egyszeriben -  pedig soha nem fordult elő vele eddig -  gye
rekes lesz ő is, úgy érzi, szabad és bátor, mintha apja oltalmá
ban állna.

-  Édes fiam -  szól az öreg, s hangja most váratlanul nagyon 
komolyra fordul - ,  tudjuk, hogy beteg tüdővel nem lehet 
soká húzni ebben az istenverte porban. Átlátszó vagy, mint a 
fluszpapír, ne halogasd az utazást, még a tavasz beállta előtt 
indulj! Itália, édes fiam, vagy Egyiptom (Kairó, Luxor!), ná
lam vannak a pontos címek, nekem elhiheted, ha magadnak 
nem is: a te tüdőddel nem babra megy a játék!

Bennünket sohase kényeztetett az élet, mint villámcsapás 
vagy áramütés, oly váratlanul ért bennünket eleinktől fogva 
minden komolyan vehető figyelem és törődés. Nem nehéz el
képzelnünk, hogy nagyapánk e szavak hallatán kezdte életé
ben először betegesen bágyadtnak érezni magát. A csillár
fényben a tükrök csillogása egyszeriben, mint viharlámpák 
elcsukló fénye, kihunyt, majd miután újra kigyúlt, sejtelmes
sé lett, mint valamely égi fényesség halvány visszfénye, im
bolygó, felismerhetetlen ábrák tűntek fel és el benne tánto
rogva. Néhány év múltán (nem sokkal halála előtt) a M árton- 
hegyi szanatóriumba készülődvén Pestre, mondta el Erzsébet
nek nagyapánk, hogy ezen az estén érezte magát először gyó
gyíthatatlan betegnek, hogy kirajzolódik lassan a világból, 
azazhogy végső nyomot hagy benne máris; az étterem vele 
szemközti tükrébe, önnön tükörképébe meredve arca, mint 
valamely megkékült ütés, az arca nem volt más, mint fura, meg- 
kékült ütés. Aladár ott mellette beszélt valamiről, de a hangja 
oly távolba került, hogy ő csak hosszabb-rövidebb dallamokat 
hallott, s mindvégig arra figyelt, hogy mennyire jóvátehetet
lenül hamis mindez. Ám ugyanakkor, mint réges-rég bezárult 
gyerekkori meséskönyvekben, oly részletezhetetlen, magától 
értetődő természetességgel ott körülötte, káprázatos közel
ben, pontosan látta: kicsiny, szirmokból készült karácsony
fák üldögélnek az öreg vadgesztenyék ágain, loretói litániát 
énekelnek a keskeny arcú apácák, Jézus fehér virágok és nyu
godt gyertyalángok közül nézi a lehajtott fejű hivőket, töm
jénfüst és fűszeres liliomillat hull a Szent János utcára, és 
kába, alázatos mormolás hangzik a rácsos ablakok mögül: Kö
nyörögj é re ttü n k ... A vak verklis éktelen, ódon keringőt 
darál a sarkon, a piacon hájas kofák már olasz cseresznyét kí
nálnak, ájtatos arcú asszonyok jönnek a zárdái litániáról, a



korzó cukrászdájában fagylaltot meg jegeskávét lehet kapni, 
Guszti bácsi, a délceg gavallér, öreg, sárga girardijában 
sétálgat a főutcán. O tthon nagymosás van, az udvaron ke
resztül húzott kötelekre teregetik a fehérneműt, mely vakít 
a tiszta, déli napsütésben. A Vadászkürt elé poros oleandere- 
ket helyeznek, a kertben sima, sötét bimbókat hajt a bazsa
rózsa, a külvárosi utcákban maszatos lábú gyerekek sárkányt 
eregetnek, és bodros felhők követik futásukat, mint barna füst 
a helyiérdekű vasút lokom obilját. . .

Édes fiam, neked lázad van! Aurél a bográcsgulyás vörös 
levébe bámul, majd lassan, tétován ráemeli tekintetét A ladár
ra, homályosan gyanítva -  mint néhány évvel később Erzsé
betnek elmondta -  hogy: édes mindegy úgyis, úgy tűnt, egész 
valója annyira szédül, hogy nem képes többé különbséget ten
ni beismerhető és beismerhetetlen között. írtam , A ladár 
b á ty ám ... vagyishogy engem ír ta k . .. átírtak, hogy ne előre, 
hanem girbe-görbe vonalakon csak oda-vissza. . .  S aztán már 
hosszú-hosszú ideig csak borzongott némán, mint akit napo
kon át jéglapok között tartottak, s a csontjaiba is beszorult 
az a jeges zajlás. A bérkocsiban, valahol az állomás tájékán 
egyszeriben arra eszmélt, hogy milyen kellemes meleg járja  
át egész testét, szinte bebugyolálja; csak a pólyában érezhette 
így magát újszülött korában.

A kocsi megállt. Aurélnak úgy tűnt a hirtelen beállt csönd
ben, mintha mindeddig egy expresszen utazott volna, napo
kon át egyfolytában. Időbe tellett, amíg Aladár szavát föl
fogta: Rizus hamarosan megérkezik, nincs késése az éjféli 
gyorsnak. Noha e szavak jelentését, mint később elmondta, 
föl sem fogta, csupán a teste emlékezett, hogy mi most a dol
ga, gallérját föltűrve, kalapját mélyen a szemébe húzva kilé
pett a peronra. Édes mindegy úgyis -  villant újra az eszébe - ,  
őt most írják, s hogy ő utazik-e el vagy hozzá utaznak mások, 
édes mindegy úgyis. Csak egy bizonyos: hogy ő így is, úgy is 
messze van, nagyon m essze. . .

A bérkocsin Bácsgödrös felé zötyögve időről-időre egé
szen megfeledkezett Rizusról, noha homályosan azért ott kí
sértett benne, hogy ő most züllik, süllyed egyre mélyebbre, 
hogy tudnia kellene magáról mégis, sőt mindenáron, de vala
hogy mindennél erősebb lett benne, hogy Aladár bácsi atyai



oltalmában áll, s hogy apja halála óta vagy talán még egészen 
kicsi korától fogva először szabad újra, azazhogy mások fe
lelősek érte. Érezte, mint járja át egész valóját fokról fokra 
jobban, mint múlhatatlan gyönyöröket ígérő méreg: a makacs 
vágy, hogy hagyja el magát, s hogy összpontosítson végre 
konok, rögeszmés, sőt ihletettnek mondható megszállottság
gal mindarra, amire gondolnia sem szabadna, mindarra, ami 
reménytelenül végérvényes hiány. Mint kárhozatba döntő iz
gatószer rémlett fel előtte Teréz alakja, ki valaha (hisz ő már 
akkor is, ott is ugyanilyen messze!) a pesti Vígszínház szín
padán fenn, míg ő a nézőtérről, akár valamely feneketlen gö
dörből nézte, belefúródva, ami látható, és át tovább, és túl 
rajta, felismerve végre önmagát, a helyét, ami nincs, a jelen
tését, ami nincs, s azt is, hogy ami van, az nem több és nem 
más, mint csak kivételes pillanatokban átgondolhatóan: ez a 
tudás. Ópiumszívók függőségérzetévé növekedett most benne 
az önemésztő vágy, hogy átadja magát egészen Teréznek. 
Még szította is láztól ajzott, mákonyos képzeletét, hogy egé
szen a csontjáig élje át e nő hiányát, hogy ne csak az agya, 
hanem egész testi valója is hiányolja őt a maga módján. 
Ami ily végletes hiány, az talán már akár föl is cserélhető 
a teljességgel. Vagy talán egyetlen lépés választja el tőle csu
pán, s lehet, hogy ő efelé van mindig is úton.

A Márton-hegyi szanatóriumba készülődva néhány évvel ké
sőbb (nem sokkal ezután bekövetkező halála előtt) mesélte 
el Aurél azt is Erzsébetnek, hogy Rizusról napokra megfeled
kezett ekkor. Valahogy nem tudott benne sehogyan sem való
ságos alakká formálódni. A faluban hetek óta influenzajár
vány dúlt ekkor. S ő, minthogy gyalog nem győzte volna, mo
torkerékpáron robogott betegtől betegig a zimankós időben, 
maga is influenzásán. Noha jól tudta, hogy ő maga is meg
fertőződött, később is úgy tűnt neki, hogy Aladár bácsi meleg, 
atyai törődése váltotta ki belőle váratlanul a kórt. Miután a 
bérkocsival Bácsgödrösre megérkeztek végre, minden lebe
szélés ellenére másnap még sorra járta betegeit. Egész nap 
sűrű pelyhekben hullott a hó, s ő gyerekesen és türtőztethetet- 
lenül vágyott bele ebbe a hóesésbe, fényes ünnepek előtti 
pompás nagytakarításra emlékeztette. Este, hazafelé menet 
erős köhögési roham fogta el, s kezét szája elé kapva érezte, 
hogyan csorog át ujjai között meleg vére, s a hó is véres lett 
előtte. Később, napokon át tartó lázas álmainak emlékezeté



ben folytonosan összekeveredett az Aladár bácsival elfogyasz
tott bográcsgulyás csillogó, vörös leve s az ujjai közt lecsorgó 
meleg vér látványa. És újra meg újra gyerek volt, meleg te
nyerek simogatták arcát és tarkóját. Kifelé menőben e lázas 
álmokból azonban egyre súlyosabb erővel telepedett rá va
lami, egész valóját szorító nyomás. M intha csak most, e zava
ros álmok nyomán vált volna felnőtté, s mindaz, ami ezt meg
előzően történt, a gyerekkori boldog felelőtlenség ideje lett 
volna, mely íme, ezennel végérvényesen bezárult mögötte.



Legyen 
világosság künn, 

amidőn benn 
végképp besötétül

Nekünk jóval több tehetség adatott a képzeletbeli utazások
ra, egyből s másból kifolyólag igen nehézkesek vagyunk az 
elmozdulásban, s így, akárcsak nagyanyánk, született Póth 
Erzsébet, mi is jobbára a képzelet szárnyán utazunk, igen 
nagy tereket és időket bejárva olykor naponta. Nagyapai vé
rünk sem válik azonban soha vízzé, ha híján vagyunk a kedv
nek s a honi derűnek, erőszakkal is, ha kell, bírjuk magunkat 
képzelt utazásra; hagytak bennünket már eleinktől fogva úgyis 
másra, legalább mi ne hagyjuk el egészen önmagunkat.

Ahogyan a villámlás a viharos eget, úgy világította be itt 
alant tudatunk láthatárát a ragyogó adat: nagyapánk gyógyu
lást, és nincs kizárva: egyben enyhet is keresve e tavaszodni 
oly nehezen akaró egek alól egy alkalommal Egyiptomba is el
jutott. E honi vidék éghajlata -  mi tagadás -  a mi egészsé
günknek sem kedvez éppenséggel, így nem csoda, hogy kap
va kapunk az alkalmon, s nagyapánkkal tartunk mi is a ha
laszthatatlan távozásban.

A Níluson vakító fehér vitorlákat duzzaszt a szél, a túlsó 
parton nyerges szamarak, térdelő tevék és vizet hordó fekete 
asszonyok kőkorsóval a fejükön, mint bibliai figurák. Noha 
kora reggel van még, szikrázó napfény csillan a szemünkbe a 
zsaluk résein át. Ünnepi fényárban úszik minden odakünn, a 
pálmák, szikomorfák, tamariszkuszok, mimózák dús zöldje 
megannyi pirossal és sárgával elvegyülve az élet harsány 
elevenségét idézi máris. Minden szinte lüktet, annyira él. 
A napisten most indult mennyei útjára bárkáján, Hepernek, 
keletkezőnek hívják, milyen hihetetlen, hogy estére Átum 
lesz belőle, ki törődött aggastyánként száll majd át az alvilági



bárkába. Kitárva az ablak zsaluit, okkersárga utak tűnnek 
szemünkbe, bódító rózsaszín folyondárok, buja zöld pázsit 
lenn, s fenn az ég végtelen azúrja. Az utca máris hemzseg, 
dalolva kiáltozó árusoknak, békésen álldogáló koldusoknak, 
tétlenül üldögélőknek s a szamarat kínálgató idegenvezetők
nek se szeri, se száma.

Már amint hajónk befutott Alexandriába, tarka, fezes, tur- 
bános, kaftános ordító-pörlekedő tömeg várakozott a kikö
tőben, és mindenki hordári teendőket szeretett volna végezni, 
holott az utasok csomagjait a szállodák kiküldött személyzete 
intézte el, a bennszülött tömeg azonban szikrányi csalódott
ság nélkül továbbra is ott hömpölygött. Itt mintha senkit se 
szorongatna, hogy dolgavégezetlen, mintha valamennyi dolog 
csak látszatra volna adva, s e tömeg valamely megveszteget
hetetlen ősi bölcsességgel átlátna mindezen. Napokon át kó
szálunk örömittasan a tündöklő napsütésben, s nem győzzük 
magunkba szívni a levegő illatát, s nézni a mindenütt elénk 
táruló lüktető színorgiát. Részeg, őrült vagy boldog itt a világ? 
Nem tudunk önmagunkra eszmélni, mintha nem is úti élmény 
lenne ez, hanem könnyű bódulat, valószínűtlenül kellemes 
álom, illetőleg mindennapjaink vidéke tűnik most kínkeserves 
hosszú álomnak, melyből nekünk mégiscsak sikerült kilépnünk 
végre. Itt minden világos, sőt fénylőén színes, könnyű és illatos, 
a magunk mögött hagyott otthoni táj pedig szürke, lapos és 
lompos, ott csak a por száll körülöttünk, s a porfelhőn ke
resztül szamárkórók tűnnek a szemünkbe, ott csak a szamár- 
kóró bírja szusszal, m ert ami igazán eleven, s nem ily porhatag 
cafrang, mely csak szúrni tud alattomban, az előbb-utóbb 
elhull, s nem marad belőle más, mint hamvába holt hasonlat.

Az eddigi utazgatások során gyakorta megesett, hogy mű
kedvelésre term ett nagyapánk útra kelvén valamerre a nagy
világba, nemcsak a honi vidéket hagyta maga mögött, hanem 
a kettősséget is, mely mindig is szigorúan különválasztott 
külső és belső életre tépte lényét. Élünk a gyanúperrel, hogy 
sokáig azt hihette, ilyen kettősségre nem kényszerül az ember 
sehol másutt, csak itt minálunk. így aztán bátran vehetjük 
valószínűnek, hogy ha itt, a couleur locale-ban, e mai kocs
mában nem is, annál inkább remekelt nagyapánk a megira- 
modásban, utazgatván odakünn a széles nagyvilágban. Az 
igazi színpadot mi más is jelenthette e műkedvelésre term ett



léleknek, mint például Palermo, San Remo vagy Párizs, s 
mindehhez még színdarab sem kellett, mindössze csak kitárni 
ott künn mindazt, ami egyébként a belső élet magányában já t
szódott; ami világossá lett benn, amidőn künn végképp besö
tétült. Mi tagadás, megfordult a fejünkben nemegyszer, hogy 
a bolondját járatják velünk eleink, hisz mi megszoktuk rég, 
hogy bennünket csak a kinti sötétség taníthat meg arra, hogy 
bemérjük: hol is van a helyünk, s erről akkor sem tudunk már 
megfeledkezni, ha olykor-olykor (főleg képzeletben) eltávo
lodunk kissé a számunkra rendelt tértől és időtől. Aggodal
munk azonban fölöslegesnek bizonyult ez alkalommal, s erre 
csak a hozományként örökül kapott műkedvelés nyújthat né
mi magyarázatot.

A narancsfákkal szegélyezett sárga úton sétálgatva, a Mena 
House Hotelben összegyűltek egy kisebb, nemzetközi társasá
gával elhatároztuk, hogy elzarándokolunk a Gizeh piramisok
hoz. Az út, bár hosszú, rendkívül látványos és szórakoztató 
errefelé is. De lassan elmaradozott mögöttünk a szamarat és 
tevét kínálgató idegenvezetők lármás hada, majd magunk 
mögött hagytuk a társaság tagjait is sorban, a harmadik pira
misnál már magunk maradtunk. Az a hatalmasan lüktető 
élet, mely a legcsenevészebb fűszálból is árad, itt minden 
átmenet nélkül végérvényesen megszűnik: végtelen sárga siva
tag, mozdulatlan homoktenger mindenütt. Mintha egy idegen, 
kihűlt bolygóra kerültünk volna egyszeriben. Csak az évezre
dekkel ezelőtti királyok hatalmas sírjai jelzik, hogy elképzel
ni képtelen időkkel ezelőtt micsoda szívós, oktalan és hatal
mas küzdelem folyt itt a halállal. Sehol fenségesebb és 
reménytelenebb nyoma nem maradt e küzdelemnek, mint itt. 
Ki-kimaradozván már magunk is a létből, vagy mit annak 
hittünk még nemrég, akárcsak nagyapánk, mi is sűrűn gondo
lunk a halállal, e végtelen sárga sivatag, ez az áthághatatlan 
homokpokol azonban nem úgy ju ttatja eszünkbe, mint eddig. 
Nem testünk romlását, hanem magát a meghalást idézi fel, 
mely a mindenkori bölcsek szerint is a legnehezebb. Vajon 
ez a végeláthatatlan sárga kietlenség, e minden élőt eltemető 
homoktenger, e feneketlen sír: vajon nem egyetlen elképzel
hető földi mása-e annak, ami vár ránk, amidőn majd túl azon, 
hogy tudjuk, s józanul átgondolva tán nem is túlságosan saj
náljuk, hogy meg kell halnunk, de túl: amit nem lehet már



gondolni, amikor a testünk már ott, szemtől szemben a hatal
mas torokkal, s minden egyes sejtje külön magányban, külön 
rettegésben, és elgondolni képtelen, csak vakon működő 
végtelen reményben az utolsó pillanatig kapaszkodik, mielőtt 
egyenként kihunyva beleszédülne végül a feneketlen gödör
b e ? . . .

Milyen könnyű visszafelé, és milyen evilágian nehéz. Az év
ezredekkel ezelőtti szobrászműhelyek mestereire gondolunk. 
Hogyan tanulták meg tudni s kőbe vájni, örökül hagyva talán 
az emberi emlékezet határáig is az élet határain való túlte- 
kintés tudományát, hisz csak innen lehetett azt i s . ..

Idehallatszanak már a Mena House Hotelből a jazz-band 
hangjai. Előtte autók, nyüzsgő tevék, nyerítő szamarak. 
Hömpölyög a bennszülöttek zsibongó, turbános tömege, áru
sok kiabálnak, az autóbusz indulásra tülköl, villamos csilingel, 
és éleset füttyent a kalauz. Amott messze Kairó, a citadella, 
a mosék karcsú tornyai idáig fehérlenek, s a transzparensek és 
az ívlámpák már fel-felvillannak a narancsvörös alkonyatban.

Ezután hosszú napokon át csak messziről s hellyel-közzel 
szegődhetünk a nyomába Aurélnak. Hiába szállt fel reggelen
te Heper, a keletkező, sugaras égi bárkájába, hiába szórta 
egész nap áldott fényét az isteni, Aurél nagyapánk -  nem 
hihetünk mást -  Átum alvilági útját követte csupán. Nézte 
őt csukott és nyitott szemmel egyaránt, nézett farkasszemet a 
sötéttel, mint ki önmagát kívánja megjövendölni, kinyújtóz
tatván magamagát máris a halál oldalán. Bizonyosan megpró
bálta elgondolni, amit csak gondolni lehet, majd kétségbe
esetten legyintett: mindez nem más, mint rossz költészet, affé
le szedett-vedett vidéki műkedvelői szint. Lázasan lapozgatni 
kezdett az egyiptomi művészetről szóló könyveiben, ám amit 
bennük látott s olvasott, még mélyebbre vonta Átum sötét bi
rodalmába. Nem érdekelte Kefren, Rahotep vagy Nofret. 
Úgy érezte, valójában az agyalágyultságig elbizakodottak 
lehettek egész dinasztiájukkal együtt, a hatalom örökkévaló
ságának meredt, ostoba, unalmas jelképei csupán, ha a szob
rász valamely izzásig kiművelt sejtelemmel át nem lényegítet- 
te volna alakjukat azzá, ami valóban elévülhetetlenül lénye
ges. Túl azon, hogy mitől véd meg, akit bebalzsamoznak, s mit



veszít, ezek a szoborarcok valami sokkalta egyetemesebbet 
sugallnak. Jó sokára aztán egy pillanatban, mintha valóban 
éjről éjre követte volna eddig Á tum ot alvilági útján, egy
szeriben eltűnt szeme elől a törődött aggastyán, s ott állt a he
lyén Heper, a keletkező, s már tudta nagyapánk, hogy az az 
izzásig fokozott sejtelem a halál mindennapi közelségének 
felismeréséből áradhat csupán, Heperben s nyomában minden 
keletkezőben is megérezve most már e közelséget.

Kitárva ekkor az ablak zsaluit, elkínzott arccal, de szelí
dült lélekkel állt ott a könnyű reggeli fényben. Otthonosan 
érezte magát e keletkező, sugaras reggeli világban, s tán bol
dognak is, vagy ami még több is ennél: színtiszta igaznak, 
mint mindazok az élők, akikben a halál -  mint csönd és közel
ség -  javában munkálkodik már.



VI. 
Bárányok 

a Bárányban

Nem sokkal Egyiptomból való hazatérése után történt egy 
több vonatkozásban is emlékezetes eset nagyapánkkal. Sza
badkán járt, hogy -  az ő szavaival -  profán ügyeit intézze, s 
minthogy postára adni már nem volt érkezése, úgy döntött, 
hogy személyesen viszi el cikkét ez alkalommal a Közlöny 
szerkesztőségébe. Járt már itt néhányszor, de sohase lelte 
kedvét e látogatásokban. Most is sietve készült távozni, noha 
meg sem érkezett még, de az események más irányt szabtak 
szándékának. Éppen belépni készült a kapun, amikor egy hoz
zá hasonló korú úr, széles karimájú kalapban kilépett onnan, 
és széles mosolyra húzott arccal, nagy, szeleburdi hadonászá
sok közepette, mint aki azért kapálódzik, nehogy belefullad
jon a váratlan örömbe, így kiált felé, szélsebesen közeledve:

-  Na végre! Azt m ondják, téged nem lehet előtalálni se föl
dön, se égen. De én sose hittem ezeknek -  és az emeleti 
ablakok felé hunyorítva egyet, nyomatékosan hozzátette: -  
majd éppen ezeknek hiszek. Bocsáss meg, hogy így rád 
török, azaz ne is bocsásd meg, hanem fogadd el. Te talán már 
nem is emlékszel a jó öreg Bakos Edére, oly régen találkoz
tunk utoljára, én viszont már huzamosabb ideje szinte éjjel
nappal veled vagyok elfoglalva, azazhogy a tervemmel. Nem 
érted, látom, na de majd megéred, hogy megérted. De ne 
álljunk már ebben a huzatban. Ja persze, te biztosan hoztál 
valamit a Közlönynek. Más dolgod is van itt, nincs? A kkor, 
ne vedd zokon, add gyorsan ide a cikked, majd én felugróm 
vele Gizikéhez: m egjött a repülőposta, ne nevessen, drága, 
maga Sztantits Aurél úr adresszálta. Várj itt, de el ne illanj, 
te őrült! Úgyis hiába!

Aligha mozdulhatott volna abból a huzatból nagyapánk,



mert a meglepetéstől még föl sem ocsúdhatott, Ede máris 
visszafutott. -  Úgy állsz itt, már bocsáss meg, mint aki halkan 
be le lép e tt... É rted, mi? Fölülmúlhatatlan kötet! De ne vesz
tegessük a drága idődet, a Bárányba megyünk vagy a Városi 
Kávéházba? A Bárány -  úgy vélem -  sokkal jobban illenék 
hozzánk: áldozati bárányok leszünk mi még, meglásd, ennek 
a nem létező irodalomnak az oltárán.

-  Jó hely ez a Bárány, mi? Éppen nekünk megfelelő. 
Jancsi úr, egy pillanatra! Bocsáss meg, mit rendelhetek a 
számodra? Jancsi úr, egy teát, rummal (nem szemben, csak 
srégen s légvonalban a Theátrummal), jó, és lesz még egy 
barack is. M ondja, Jancsi úr, ákácból nem főztek még pálin
kát ezen a tájékon? Bevallom, magam is fájlalom. Ide figyelj, 
te őrült, hetek óta tudakozódom felőled, kis híja, hogy el nem 
utaztam utánad Luxorba. Engem egyedül Ekhnáton érdekelt 
mindig is az összes kőbe szobort dinasztiából. Emlékszel? 
Úgy száműzte a többi istent, mint holmi vidéki dilettánsokat, 
és m egtartotta a világosságot, hogy aztán soha többet ne 
legyen alkalma nyugodt lélekkel elbujdosni előle. Én is a vilá
gosság híve vagyok, barátom. Nézzünk szembe a dolgokkal, 
a világgal, ne m eneküljünk idegen egek alá, ha egyszer ez az 
itteni a miénk. Hogy én vagyok a legnagyobb utópista, akivel 
valaha is összefutottál ezen a tájon? Csak az utópia távlatából 
lehet felismerni az adott helyzet törvényszerűségeit; a többi 
lehetőség vagy túl szűk, vagy túl öblös. Tudom, elrémiszt ez 
a rengeteg fecsegés, ide figyelj, te őrült, írásaid alapján pon
tosan tudtam, hogy ilyen zárkózott és hallgatag vagy, hidd el, 
irigyellek. Én csak mások előtt vagyok ilyen beszédes, ha 
magamra maradok, elveszítem a fonalakat rögvest. Te meg én 
szinte ugyanaz, csak egymás visszájáról; nélküled nem vagyok 
képes semmire. Te tudod közülünk a legjobban, m ekkora 
szükségünk lenne egy tisztán irodalmi lapra. Anélkül nem 
megy az egész, én is látom. Egy vásári bódéban nem lehet 
irodalmat csinálni mégse, láthatod magad is: csupa hamisan 
csillogó bazári kacat, ami napvilágot lát itt. O perett egy 
léghajón, abban ficánkolunk itt valamennyien. Hogy te csöp
pet sem vagy gyakorlatias? Lapkiadók, nyomda, költségveté
sek, egyezkedések, az egész pénzügyi káosz? Bízd rám, te 
összeszeded az em bereket, én egyebekben intézkedem. (Meg
súgom: az előfizetéseket két imádnivaló hölgy fogja gyűjteni.) 
A szellemi irányítás a tiéd, mert arra te vagy alkalmas.



Érted már, te őrült? Egy pillanatra magadra hagylak, bocsáss 
meg, vacsorára -  ne sérts meg! -  a vendégem vagy.

Egy pillanatra magára maradt tehát nagyapánk a szabadkai 
Bárány vendéglő sarki asztalánál, azazhogy -  ahogyan haza
térve Erzsébetnek elmesélte -  úgy érezte, még sohase hagy
ták ennyire kevéssé magára; fejét csaknem szétvetette a sok 
egymásnak támadó érv megannyi terv és kétely közepette. 
Edét -  Erzsébet pontosan lemérhette -  amilyen sebesen, épp
oly hevesen megszerette e találkozáskor. Bele-belefogott, 
hogy ecsetelje sugárzó lényét, sajátosan mély, egyszersmind 
csupa talminak látszó csillogással teli egyéniségét, billegő 
járását, úszómozdulatokra emlékeztető hadonászását, mely 
mégsem volt egy pillanatra sem otromba vagy nevetséges, úgy 
tűnt, mintha kizárólag arra szolgálna, hogy a felszínen tud
ja tartani magát egy-egy hatalmas megiramodásban. Az 
Ede által fölvetett teendők iránti rajongás azonban -  nagy
anyánk tanúsága szerint -  egyáltalán nem volt különválaszt
ható a megrendültségtől, mely e lobogást nagyapánkban 
mindvégig kiegészítette. Mert noha gyakorlatiatlannak mond
ta magát -  s nem nehéz kikövetkeztetnünk: teljes joggal - ,  
azt azonban, ami ellen oly hevesen tiltakozott egykor, hogy 
tudniillik partra vetettek vagyunk eleinktől fogva (s tegyük 
hozzá: mi vagyunk erre az élő bizonyság, persze máig felté
teles módban), soha szem elől nem tévesztette. Föladatválla
lásából következett, hogy e partravetettséget ezután végig 
cselekvőén tagadja. S hogy soha meg nem feledkezett róla, 
azt a hátra lévő idejét kitöltő lobogás már önmagában pél
dázza. Elég a minden szenvedélyt meghatározó mozgástör
vényre figyelnünk e tevékenységgel kapcsolatban, mely ez 
esetben sem más, mint az önkitágítás és önpusztítás libikó
kája.

Nagyanyánk sajátos megítélése szerint nagyapánk Ede lap
terve iránti lelkesedésének nyitját mégsem a fentiekben, 
hanem sokkal inkább a bárányban lelhetjük. Szabadkáról 
hazatérve Aurél az emlékezetes események elmondását nem a 
fenti sorrendben, hanem Rembrandttal kezdte.

-  Láttam Rem brandt utolsó önarcképének egy kitűnő rep
rodukcióját -  kezdte beszámolóját halkan, szinte megtörtén. 
Erzsébetnek szokatlan volt e hangvétel, hiszen nagyapánkat 
az ő tapasztalata szerint mindig csak az bírta szóra előtte, ami



gyorsan fellobbanó képzeletét egészen átjárta. Csak hosszas 
tétovázás után folytatta: -  Egy görnyedt testből előrebillenő 
öreg arcot képzeljen el, kedves. Oldalt fenn a bal sarokban 
csak egy sötétből alig kibukkanó profil látható még a képen, 
noha alig sejthetően, mégis halálos bizonyossággal van jelen. 
Hogy mi fejeződik ki ezen a pergamenszínű, ütésekkel és ko
pásokkal teli utolsó önarcképen? Egy öreg arc, melyen a féle
lem és a tehetetlenség mosollyá szelídül. De a tekintetben -  
fűzte hozzá elhalkulva - ,  ott másról volt szó, ott mintha egy 
bárány tört-zúzott vo lna. . .

-  Jancsi úr! -  ült vissza Ede, szélesen mosolyogva. -  Velem 
szembe még egy teát, rummal, ide meg egy barackot, csak ne 
a fejem búbjára! Amilyen gyakorlatiatlan vagy valóban, biztos 
azt hiszed, hogy ez az ötlet az irodalmi lappal az én fejemben 
született meg. Jellemző rád, te őrült, mármint hogy tévedsz, 
mert a te saját fejedben, csak nem merted végiggondolni, 
inkább megiramodtál az ellenkező irányba. Honnan veszem, 
honnan veszem, a te saját írásodból, ha mondom, kiváltképp 
abból a vitacikkedből, amelyikben Jean Jeudi barátunknak 
replikázol: Lehet, hogy elkallódunk, mint bitang jószág, 
de azért büszkén és szabadon járjuk a magányos csapásokat -  
te írtad ezt, vagy valami egészen hasonlót, te őrült! És? Mit 
és? Mert senki se akar elkallódni, te se, csak azt nem tudod, 
hogy lehet itt nem elkallódni, s akkor már inkább, na! Mondd, 
kérlek alássan, most magyarázzam még tovább a tulajdon 
gondolataidat? Ne légy már úgy elhűlve, a vonaton hazafelé 
-  ahogy téged ismerlek -  lesz elég időd szembetalálkozni ön
magaddal.

-  Bemutatom neked Varga Viktust, a házvezetőnőnket; re
mek leveseket tud főzni négyféle húsból! Viktus, csókolom 
a kezeidet falánkan! Apropó! Elfelejtettem  veled közölni, 
hogy amikor magadra hagytalak kissé a Bárányban, feltele
fonáltam az újvidéki Uránia Nyomda tulajdonosát. Nem
hiába főztem hosszú hetek óta, az irodalmi lap megindításá
nak -  elvileg -  semmi akadálya. Csütörtökön utazom le a 
véglegesítés ügyében. Péntek este találkozunk nálad. Ligeti 
Lajossal már beszéltem, ő is mielőbb szeretne találkozni 
veled. Nagyon szegény mostanában, s ez nagy büszkeséggel és



boldogtalansággal tölti színültig öblös költői lelkét. Szóval, 
érted, minősíthetetlen ő is.

-  Rembrandt utolsó önarcképe itt?
-  Ja persze, te még nem is láttad a dolgozószobámat. Nahát, 

hogy én milyen őrült vagyok, teljesen megfeledkeztem róla, 
hogy hányatott életünk folyamán most jársz nálam először. 
No de nem utoljára!

Ede ez egyszer elvétette, mert a Szabadkáról hazafelé vivő 
utat nagyapánk nem lázas töprengésben, hanem -  mint akit 
letaglóztak -  mélységes mély álomban töltötte. Néhány évvel 
később, ugyanezen az úton, csak a Márton-hegyi szanatórium 
felé haladva, azon tűnődött nagyapánk, hogy micsoda oltha- 
tatlan szomj kínozta éveken át, hogy minél messzebbre utaz
zon innen, észre sem véve sokáig, hogy talán nincs is még egy 
olyan tenyérnyi szűk hely, ahol a távolságok oly belátha- 
tatlanok volnának, mint itt, az Akácok alatt; fél napot vesz 
igénybe, míg az ember Szabadkáról eljut Zom borba, Becske
rekről Ószivácra, nem beszélve arról a jóval göröngyösebb, 
akár csillagtávolságnyinak is mondható útról, amelyen lélek
től lélekig. Az kell hinnünk, Aurél nagyapánkban is felötlött 
némelykor, akárcsak bennünk, hogy lám: ki-ki a maga mód
ján, mi így jutunk (ha jutunk) a csillagokig.

A Márton-hegyi szanatóriumba utazva Szabadka közelében 
újra eszébe jutott Aurélnak az a találkozás, amikor az irodal
mi lap megalapítását Ede a maga sajátosan szeleburdi stílu
sában -  először fölvetette. Az utolsó pillanatban érkeztek 
akkor este Edével az állomásra. Az utolsó percben, ahogyan 
vele azóta is mindenhová és minden alkalommal. -  Percnyi 
pontossággal érkeztünk, kérlek -  m utatott Ede az indulásra 
kész vonatra, szemével huncutul hunyorítva. Percnyi pontos
sággal már akkor is és azóta is, csak éppen javarészt teljesen 
h iá b a ... Maga előtt látta most az akkori Edét, aki hosszasan 
integetett utána, s még közben is úgy izgett-mozgott és bil
legett a hintatalpú cipőjében, mintha még mindig ott ülnének 
a Bárányban, s Ede nemcsak ellentmondást, de szóhoz jutást 
sem tűrve magyarázna. Ahogy mind apróbbá zsugorodott a 
vonatablakból nézve Ede alakja, majd egy hirtelen kanyaru
lattal el is tűnt előle, kikezdhetetlen bizonyossággal érezte, 
milyen rohamosan közeledik felé barátja egész lén y e ...



És most? Mennyire közeledik felé most ő, mennyire várja, 
hogy legalább néhány pillanatra láthassa, holott ő, noha köze
ledne egyre -  már odafelé is akárha mindig elfelé csak 
távolodni képes.

A szabadkai állomáson -  mint ahogy Aurél sejtette -  Ede 
már ott hadonászott két virágkosár közül előkandikálva, sza
kasztott olyan arccal, mint aki személyesen Aurélt kívánja 
felelősségre vonni a késedelemért. Amíg a vonat vesztegelt, 
Ede közbeszólást nem hagyó hévvel magyarázott az ezután 
esedékes kéziratok továbbításának határidejéről, Simeczky 
Dénes és Bánhidi Péter képviselő urakkal folytatott tárgyalá
sainak felemás sikeréről és a hetes eső kétségbeejtő egyhangú
ságáról. -  A kkor a viszontlátásig! A jövő héten Pesten va
gyok, majd elfelejtem mondani, de egyszeriben úgy itthagytál 
vonatostul, mint az őrült!

Drága barátom! -  sóhajtott Aurél, végképp szem elől ve
szítve a távolban Edét. Zavartan tekintett szét a kupéban, 
minthogy maga sem volt vele tisztában, vajon nem hangosan 
ejtette-e ki e szavakat, s -  mintegy a tulajdon felindultságát 
visszafogva -  még nesztelenebbül ült vissza helyére. A távolo
dásra gondolt újra a vonatkerekek csattogását hallgatva, mely 
az ő esetében hamarosan végleges eltávozásra vált át. Drága 
barátom -  mondta volna, ha mindezt szóvá lehetne tenni - ,  
kapcsolj ki lassan érzelmi áramkörödből. Nekem már nem ve
heted hasznomat új terveidnél, ki kell hogy essek számításaid
ból és érdeklődésedből. Ez így van rendjén, ebbe m indket
tőnknek bele kell nyugodnunk. Én axlehető legnagyobb csend
ben igyekszem megjárni a hátralévő pár lépcsőfokot. Eddig se 
panaszkodtam, önmagámról csak száraz tényeket közöltem, 
azt is a te felszólításodra. Ezentúl azonban fölösleges lesz 
magamról minden szó, nyugodtan zárkózom be önmagamba, 
mint Marcus Aurelius hűvös, megtisztult m agányába...

Ahogyan figyelmét most már szántszándékkal a vonatkere
kek zakatolására összpontosította, mind mélyebb fáradtság 
vett rajta erőt, s el is szenderedett. E rövid szendergés 
kellemesen felüdítette. Volt alkalma megtanulni, milyen be
cses értékű a legrövidebb ideig tartó testi üdeség is; most 
derűs lélekkel gondolt újra Edére, nem is arra, akitől a jó 
imént oly gyorsan és örökre visszafordíthatatlannak tűnőén



távolodott, hanem megint csak az első nevezetes szabadkai 
találkozásuk idejéből valóra. Akkori elválásukat követően 
különös álma volt a vonatban.

Az események egy olyan képzelt helyszínen játszódtak, 
amely a Báránynak és a kairói Ezbekijele teraszának volt zűr
zavaros keveréke. Sokat töprengett ezen az álmán azóta is. 
Máig emlékszik egy délutánjára, melyet ottani ismerősével 
az Ezbekijele teraszán töltött. A kioszk körüli széksorokban s 
körül az utcán is egyiptomiak sűrű tömege tolongott, de euró
pait vagy amerikait még elvétve sem lehetett látni. A kioszk
ban egyiptomi katonazene szólt, s az arcokon körös-körül 
néma, ám annál beszédesebb elragadtatás. Sohasem hallott 
ilyen keservesen idegen zenét. Olykor minden türelmet felőr
lő, istentelenül idegesítő ujjgyakorlatnak tűnt a szemében ez 
a muzsikálás, másszor viszont hátborzongatóan hamisnak, 
mintha csak egy egész zenekar tévedt volna el a hamis hangok 
útvesztőjében, hogy mindhalálig most már e falsolásra kárhoz
tatva tévelyegjen, s egyedül ő az a kitaszított, aki a népes kö
zönségből ezt kihallja. Ám ugyanakkor, mintha mégis a Bá
rányban lett volna, de nem vendégként, hanem egy három ta
gú szalonzenekarban Edével és a náluknál jóval fiatalabb 
Homonnai Zoltánnal egyetemben. M intha ők hárman játszot
tak volna a vendéglő népes közönségének, mely áttekinthe
tetlenül, nyomasztóan sokféle: zsakettet viselő uraktól gumi
csizmás parasztokig, cselédlányoktól csontszipkából cigaret
tázó delnőkig. És mégis mindenki egytülen egyig idegenül: ki 
értetlenül, ki fölháborodva, ki pedig az unalomtól félálom
ban mered feléjük, akár egy réges-rég megörökített fotográfia 
túlvilági dermedetében. Ők pedig olykor leplezett fogcsikor- 
gatással és daccal, máskor boldog önfeledtséggel játszanak, 
játszanak csak egyre: kísértetzenekar a pokol tornácán vagy 
csupán kiemelt helyen: szemtől szembe egy holtüres nézőtér 
rég szétszéledt közönségével.



VII. 
Tegnapi utcák

-  Azt kérded, hogy miért nem írok többé? -  hangzott fel 
harsányan a hosszú bácsgödrösi főutca tájékán, és nagyot 
csobbanó kacagás követte. Később maga a tettes: Ede m e
sélte Aurélnak, amint a spalettákkal beárnyékolt dolgozó- 
szoba bőrfoteljeibe süppedt, Homonnai Zoltánnal jobbról 
és balról közrefogva nagyapánkat: -  Hát azért nem írok, 
mondtam az imént ennek az ifjú titánnak, mert mire itt, az 
Akácok alatt rákapnának az olvasásra, mi már mindannyian 
úgyis kimennénk réges-rég a divatból, de el ne szóld magad 
Aurélnak! Egyébiránt arról vitatkoztunk egész úton, hogy mi
ért van vagy miért nincs szükség a mi folyóiratunkra. Bocsáss 
meg, drága barátom , most sem akarok a szavadba vágni, csak 
ez az ifjú aranyszájú rendre vidéki műkedvelők esetlenkedé
sének tekinti az egész Új Hangot. Nem, nem a Közlöny bazári 
voltát egész pontosan látja, nálunk a kísérletező kedv hiányát 
kifogásolja.

-  Láttál már fából vaskarikát, te őrült? -  kérdem én tőled 
egészen jóindulatúan. Tudod te, mit jelent kísérletezni? Ami
kor az a veszély fenyeget, hogy beszorulunk a meglévő és 
alaposan megcsontosodott formákba, akkor kezd az ember 
kísérletezni újjal! Meg se érintett bennünket az igazi irodalom 
szele, mibe szorultunk volna máris bele? Jó, elismerem, persze 
hogy elismerem, te őrült, hogy nem mindenkire vonatkozik, amit 
mondok, de hol vagyunk mi még attól, hogy hitelesen kísérle
tezhetnénk! Sőt -  ide figyelj! -  még azt is elismerem, hogy 
a kísérletezés mímelése is frissítőleg hathat, de hidd el, először 
önmagadat, a saját helyzetedet és körülményeidet kell megis
merned és magadban tisztáznod: egyedül ez az út vezet E uró
pába. Hát ezt az imént a vonatban elfelejtettem.



Ede mögött az ajtóban az imént két hölgy tűnt fel: az idő
sebb szőke, valamelyest ezüstbe hajló tincsekkel, m utatóujját 
ajkára téve intett csöndet, s nevető tekintettel követte Ede 
forgó szélmalomkerékre emlékeztető hadonászását, a másik, 
a fiatalabb vörös árnyalatú sűrű haj koronával épp csak elmo
solyodott, mintha arcán a szomorúság honosodott volna meg 
jóvátehetetlenül, egyszer s mindenkorra.

-  Drága hölgyek! -  ugrott fel most Ede, és máris az ajtónál 
term ett, hogy kezüket -  szóval és tettel -  azonnal megcsókol
ja. -  Soha jobbkor! A helyi szűkösségek fölötti düh és keserű
ség már csaknem fölemésztett bennünket. De ím, ki gondol 
már e gonddal, hogy kegyeteket meglátta!

-  Tőlünk sem egészen idegenek az effajta kesergések, elhi
heti, kedves Ede -  szólt az idősebb hölgy, szavait huncut neve
téssel megtoldva - ,  jöttünk ajánlani, hogy osszuk meg kissé 
közös bánatunkat teázás közepette odaát a szalonban.

-  E két hölgy társaságát irigyeltem tőled, Aurél -  csak hogy 
tudd! - ,  mindig is a legjobban. -  S már nyújtotta is karját jobb 
felől a kedves mamának, bal felől pedig Rizusnak.

-  Tetszenek tudni a drága hölgyek, sose bírtam hosszú tá
von elviselni a férfiak társaságát. Úgy, de úgy elkomorodunk 
végül mindig, hogy egyedül maradván, zokogva verdesem a 
fejemet a falba: miért is tanultam meg járni, tipegtem volna -  
kisbölcsőmet legelőször elhagyva -  egyenest a Tiszának!

-  Régen láttuk, Ede, hát mondja már, mi hír a bohém ek
ről?

-  Drága Nagyasszony, kérdése valósággal szíven szúr: hol 
vannak már az igazi bohémek! Az utóbbi évek során úgy meg
változott itt a művészvilág is, hogy még bohémeink is jám bor 
kispolgárok. Ki merné itt megbontani manapság már a belénk 
idegzett rendet?

-  Ugyan, Ede, ezt éppen maga képes mondani, aki végig
járta , sőt -lakta! fél Európát, s mégis visszatért ide?

- J a ,  drága Nagyasszony, az egészen más, én, tetszenek tud
ni a mélyen tisztelt hölgyek, mindig önmagam ellen dolgozom.

-  Nemcsak dolgozol, de beszélsz is -  tette hozzá, szokásá
hoz híven kissé fanyarul mosolyogva nagyapánk. -  Mit fog 
gondolni rólunk Zoltán barátunk? Még hogy rólad, de rólam!

A Zoltán barátunknak nevezett ifjú költő szőkén, lángoló 
arccal és dacosan ült a helyén. Eltökélt szándéka volt, hogy 
most végre számon kéri nagyapánktól az Új Hang zavaros és



egészen vidéki koncepcióját, ám a hölgyekkel folytatandó sza
loncsevegésre egyáltalán nem számított. Már eddig is zavartan 
forgolódott székén, s izzadt tenyereinek rejtegetésével volt 
elfoglalva, de a félig-meddig nekiszegezett kérdés eredeti 
céljára eszméltette: -  Én mindenféleképp azon a vélemé
nyen vagyok -  kezdte indulatosan és rekedten - ,  hogy nem 
szabad lehajolni a sárba, és ön, M ester, aki még nem is oly 
rég mocsaras rónán bércekre vágyott, ön hogyan toporoghat 
most mégis oly otthonosan ebben a pocsolyában?

-  Én is amondó vagyok -  szólalt meg lágy hangon, arcán 
egy gyorsan átsuhanó mosollyal Rizus - ,  hogy az em ber nem 
lehet a maga ura ezen a vidéken még a művelődés tekinteté
ben sem egészen; a vidék veszedelmes süllyesztő a legtöbb 
esetben.

-  Süllyesztőnek süllyesztő, nem is tagadom -  vette át a szót 
a Nagyasszony - ,  elég, ha annyit em lítek, hogy Aurél egész
ségét az estétől reggelig tartó műkedvelés ásta alá. Zoltán 
barátunk még oly fiatal, nem tudhatja, mi ment itt éveken 
át. Mindent Auréltól vártak. Színdarab kellett? Majd Aurél 
elintézi a bemutatás engedélyezését, sőt be is tanítja a sze
replőket. És ha más nem akad, majd ő eljátssza a főszerepet 
is. Istenem, Rizuskám, ki gondolta volna gyerekkorotokban, 
amikor Aurél benneteket tanított szerepre, hogy ezt még fel
nőtt fejjel is folytatja, s épp itt, a bácsgödrösi Nagyvendég
lőben!

-  Aurél éveken át színdarabokat rendezett otthon -  vette 
át a szót Rizus, s tekintetében most a visszaemlékezésnek oly 
emelkedett öröme fénylett, hogy Zoltán, ha lehet, még job
ban elpirul iménti harsány kifakadása miatt. Mindeddig csak 
sértődöttség tombolt benne: ezek itt mind úgy tesznek, mintha 
észre se vennék, miként vágott ő éleselméjűen a dolgok ele
venébe, lopva rátekintve azonban Rizusra, egyszeriben súlyos 
szégyenérzet kerítette hatalmába.

-  Egyszer egy egész szobát kiürítettünk. Aurél írt egy szín
darabot, A gyilkos -  úgy rémlik, ez volt a címe, s előadást 
kerekített belőle. Ő volt a rendező, az ügyelő, a súgó és a fő
szereplő is egy személyben. Mindenkit befogott: anyát, apát, 
húgomat és engem, Éngel Bandit, ki évekig a házitanítója 
volt, sőt még a cselédeket is. A rra emlékszem a legjobban, 
hogy az előadás végén azt mondta nekem: Jól játszottál, Ré-



zikém, a sikoltás egészen jó volt, csak jobban meg kell tanul
nod elesni!

-  Nem is annyira a színdarabok ellen volt nekem kifogásom, 
inkább a hajnalba nyúló muzsikálások miatt haragudtam. 
Minden leány és fiatalasszony Aurélnak esdekelt: csak még 
egy kis muzsikát, csak még egy talpalávalót!

Nagyapánk, mint a társalgások folyamán általában, ez al
kalommal is hallgatott, hogy gondolatban mikor mennyire 
vett részt egy-egy beszélgetésben, arra vonatkozólag kissé 
merev arckifejezése kevés felvilágosítással szolgálhatott, s 
amíg Ede a hölgyeket szóval tartotta, magát pedig a számára 
nélkülözhetetlen mozgásban, addig Zoltánnak bőven volt ide
je forró szégyen és gyilkos dac között hányódnia.

-  Min dolgozik mostanában, uram? -  fordult Zoltánhoz 
nagyapánk, amikor a spalettákkal beárnyékolt dolgozószo
bába kettesben visszavonultak. Zoltánt mintha e szavakra 
áramütés érte volna: -  Most nem az írás a fontos -  fújta el
akadó szusszal, de belül egyre csak azt hallotta: hát mi a fon
tos, mi a fontos, mi a fontos? E pillanatban nem volt képes 
nagyapánk szemébe nézni, de pontosan érezte, hogy kissé 
hűvös és valamelyest fáradt tekintete ott köröz körülötte, 
mintha tapintatosan fürkészné őt, vagy inkább a kettőjük között 
lehetséges párbeszéd fogalmakon túli esélyeit, s amint -  hamis 
daccal a hangjában -  az iméntieket kimondta, érezte, hogy 
Aurél tekintete szelíden megállapodik rajta.

-  Kedves uram -  szólalt meg kisvártatva újra - ,  nekem nem 
áll szándékomban befolyásolni önt, én az írásaira tartottam  
igényt eddig is, s tartok ezután is. Az ön éveiben a legtöbb 
igényes fiatalember türelmetlenebb s ezért harciasabb is, mint 
az én koromban. A világért sem kívánnám tompítani az elége
detlenségét. Mindenkinek egyedül kell megtalálnia a maga 
ú t já t . . .  Én megkésve, de talán mégsem későn eszméltem 
arra, hogy az a dolgunk, hogy az átrendezett határok között 
is magunkra találjunk. De maradjunk csak az irodalomnál. 
Irodalom? Dehogy irodalom ez, dehogy irodalom! Mindenki, 
aki itt író akart lenni valaha is, menekült innen, ha csak 
tehette. A magunkramaradottság: ez a mi egyedüli öröksé
günk és alapunk, a többi üres buborék. De végső ideje kezde
nünk magunkkal végre valamit. Elegem van az Asszonyról, a 
szalonokról, a Spleenről, a családi háromszögekről szóló



könnyű csevegésekből. írni kell, és nem csevegni, bele kell 
kapaszkodni valamibe, gyökeret kell ereszteni.

-  S a doktor úr úgy hiszi, hogy akiknek a versei és novellái 
az Új Hang lapjain napvilágot látnak, meg tudtak kapaszkod
ni ebben a mi talajunkban?

-  Dehogy hiszem, dehogy hiszem, csak arról van szó, hogy e 
felé tartanak. Igen, hogy úton vannak a gyökérverés felé, s 
ez nem lebecsülendő eredmény.

-  Én azonban nem állom meg, hogy ki ne mondjam: egy-két 
tehetségesebb hangütés kivételével nem látok bennük mást, 
mint szánalmasan együgyű erőlködést. És ez, ez nem más, 
mint a partravetettség mélypontja!

-  Elnézését, uram, ha félbeszakítottam volna, csak azt sze
retném sürgősen szóvá tenni, hogy én a gondolati igény szű
kösségét nem ezekben az olykor valóban művészi erő híján 
lévő erőlködésekben látom elsősorban, hanem sokkal inkább 
az olyanfajta művekben, amelyek az örök emberit igyekeznek 
minduntalan megfogalmazni, de függetlenül minden konkrét 
tértől és időtől. Ártalmatlanoknak látszanak ugyan, de ezek 
az írástudói felelősség legnagyobb árulói.

-  De hát emezek? -  folytatta volna Zoltán nem is nagy
apánk, hanem most már sokkal inkább az egész világ iránti 
ádáz haraggal és keserűséggel. -  Ezek mintha most tanulná
nak beszélni!

E pillanatban azonban Ancsura, a ház mindenese lépett be:
-  Doktor úr, tessen jönni a rendelőbe, Horváthné van itt, 

a fia a halálán v an . . .
-  Elnézését, uram, hamarosan visszatérek. Ha nem siet, 

örülnék, ha megvárna. Nézzen szét addig a könyveim között!
-  De sietek! -  gondolta Zoltán kétségbeesetten, amint ma

gára maradt nagyapánk dolgozószobájában. Nem m aradhatok 
itt, és nem maradhatok sehol ezen az istenverte vidéken! 
Partra vetett halak tátogása ez az egész! Sőt még rosszabb: 
dadogó horda, azok vagyunk valamennyien! Ó, Európa, de 
messze vagy! Mozdulatlanul ült, egyetlen képzelt pontba 
összpontosítva a tekintetét, holott törni-zúzni szeretett volna. 
Azt hitte talán, hogy Aurél majd néhány higgadt szóval kiiga
zítja az ő összekuszálódott útjait? Miért ül itt? Mi keresni
valója neki itt? És egyáltalán: mitől olyan magabiztos, hogy 
azt hiszi, jobb sorsra érdemes? És milyen jobb sorsra? Hogy 
nem az írás a legfontosabb? Eljött, hogy ezt közölje Auréllal?



Hát mi más, ha nem az írás, a saját hang? De neki nincs saját 
hangja, ő -  hát ismerje már be legalább önmagának! - ,  ő egy 
év óta semmit sem tud megírni, egyetlenegy tisztességes mon
datot se! Úgy ül itt, mintha a levegőben, nem is, mint merő 
agyrém: kívül-belül valótlanul.

Holtfáradtan dőlt bele a fotelba, mint akinek most már 
nincs is semmi gondolnivalója. Gépiesen pásztázott a tekin
tetével körbe-körbe. Valahonnan edénycsörömpölés hallat
szott, léptek és csoszogás, kinn az udvaron el-elvakkantotta 
magát az öreg vizsla. Valaki fölcsavarta a rádiót a szalonban: 
egy bécsi valcer hangjai, majd a Nagyasszonyé: Wiener Blut! 
Hallod Rizus? Hallgatta ő is a Wiener Blutnak az éteren át 
idehullámzó dallamát. Hallotta a két nő hol halkabb, hol han
gosabb csevegését is, s egyszeriben szinte a bőrén érezte, amit 
számukra ez a tűnt éveik mélyéből fölbukkanó dallam hozott 
most. A Wiener Blut rég kiszakadt mindennapjaikból, egé
szen elenyészettnek hitték réges-rég m indketten, s íme, még
iscsak itt van újra, m intha mindeddig csak búj ócskát játszott 
volna velük, hogy most végre megmutatkozzék teljes pom pá
jában, mint tűnt éveik múlhatatlan elevensége, mint a meg- 
másíthatatlanul személyes élet teljességének kötőszövete... 
És most végre mert figyelmesen szétnézni Aurél dolgozószo
bájában is. Tekintete az olajzöld ripszselyemmel bevont he
verő melletti asztalkán állapodott meg: egymásra halmozott 
nyitott könyvek, ironok, keskeny, hosszú papírnyelvek ele
ven kuszasága. Sose tudta elképzelni Aurél életét, hiszen 
megjelenésében mindig is hűvös idegenre hasonlított, akinek 
nem lehetnek e világi megbízatásai sem itt, sem másutt a föl
dön. S furcsamód ez a kisasztal s a rajta látható kuszaság 
avatta most az ő szemében hitelessé Aurél evilágiságát. Gya
kori elutazásaira gondolt, írásaira, melyek mindennél híveb
ben fejezik ki nemcsak azt, hogy mit jelent számára San 
Remo, Palermo, Párizs vagy Amsterdam, hanem -  neki leg
alább úgy tűnik -  még inkább a felforrósító élmény itthoni 
hiányát. Lehetséges, hogy ez az a néhány tárgy, mely hon
vágyat ébreszt benne? Amelyek közelében, ha mégoly bizony
talanul is, de otthon van a megfejtett világban? Lehetséges 
hazasietni úgy, akár egy mindenkori tegnapi utcába? Otthon 
lenni, mint a hiány teljességének a lélegzetvétele?



-  Mire odaértem , már halott volt -  hallatszott kintről Aurél 
hangja, majd Ancsuráé is: Istenem, istenem, szegény gyerek! 
Isten nyugosztalja! S éppen, amikor Aurél a szobába lépett, 
nagy zajjal megérkezett Ede is: Aranyos Ancsura, hogy meny
nyi ismerősöm van nekem a maguk falujában! Azt hittem, 
hajnalhasadásig vissza se érek már. Ide raktak -  oda raktak, 
itt egy barack -  ott egy barack, mit mondjak? Szakadjak meg 
inkább, minthogy visszautasítsam ... ezt a nagy vendégsze
retetet.

Zoltán szeretett volna még kérdezni valamit arról, hogy 
Aurél hogyan képes írni, amikor tudvalevő, hogy úgysem ol
vassa el senki, meg arról is, hogy mi ad erőt neki ahhoz, hogy 
higgyen egy talán-talán eljövendő irodalomban. Még inkább 
szerette volna valamilyen formában Aurél tudtára adni, meny
nyire hálás ezért a délutánért, s talán még azt is beismerni, 
hogy nem megy az írás, pedig tudja ő nagyon jól: mégiscsak az 
írás a legfontosabb, az egyéni hangon megszólaló írás. Ede 
megérkezése azonban mindezt lehetetlenné tette. Egyébként 
is későre járt, s nekik hamarosan indulniuk kellett az állo
másra.

Csöndben bandukoltak a végtelennek tetsző poros bács- 
gödrösi főutcán, fülledt meleg volt, az este sem hozott enyhü
lést. Zoltán annyira elmerült gondolataiban, hogy időbe tel
lett, míg észrevette, hogy Ede mennyire szokatlanul szótlanul 
megy mellette.

-  Mit nézel? -  kapta fel a fejét dühösen, és vadul rugdosni 
kezdett egy lába alá került tégladarabkát.

-  Most is lázas volt -  jegyezte meg később komoran. -  Lát
tam az arcán, főleg a tekintetében. Zoltán buta csodálkozás
sal meredt rá: -  Lázas? Nem tu d ta m ...

-  Nem tudtam , nem tudtam -  mindannyian ezt szajkózzá
tok! Hát mit tudtok? Sajnálni öm agatokat, és közben hep- 
ciáskodni!

Egész úton hallgattak, Zomborba érve azonban mindketten 
valamelyest fölélénkültek, igaz, frissítő szellő is kerekedett 
közben, és ők gyors elhatározással egy fiákeren a Vadászkürt
be hajtattak. Ede bécsi és párizsi éveiről mesélt, a saját maga 
vigasztalására, Zoltán legalábbis ezt érezte ki belőle, ő maga 
pedig a hölgyeket nézte, az összest, aki csak a Vadászkürtben 
látható volt, sorban. Mennyire szeretett volna találni most 
egy neki való arcot, hogy elnézegethetné kedvére! Ám -  talán



a figyelme nem volt elég éles -  be kellett látnia, hogy egyet
lenegy sem akad köztük, amelyiken tekintete szívesen elidőz
ne. Már a második palack bornál tartottak, de a kedvük egy
aránt apadt volt. Zoltán Aurélra gondolt egész este újra meg 
újra, s hiába törekedett, nem tudott tartósan megszabadulni 
alakjától. Látta maga előtt ülni, állni és feküdni szobájában, 
s végül már oly nyomasztó súllyal nehezedett rá ez a szűnni 
nem akaró látomás, hogy erőnek erejével megpróbálta másutt 
elképzelni: az utcán, egy expresszen, valamely társaságban 
a zongoránál. Csak gondolni, de képzelni sehogy sem tudta. 
Mint akire minden ajtó rácsapódott végleg -  villant az eszébe. 
S ekkor mintha a saját elkerülhetetlen sorsának mása is föl
derengett volna ebben az elhessegethetetlen látomásban.

Edétől elválva sokáig bolyongott még a város utcáin, de 
hiába reménykedett benne, hogy most talán ő is, mint a gye
rekkor mesealakjai, addig megy, megy, mendegél míg legalább 
megnyugvást nem talál. Gondolatai zaklatottan kavarogtak. 
Egyik pillanatban úgy döntött, hogy elutazik Pestre, s ott 
próbál az irodalom berkeiben szerencsét, a másik pillanatban 
minden érve amellett szólt, hogy maradnia kell mindenáron. 
Ha itt marad, belefullad a kisszerűségbe és a közönybe -  ha 
pedig elmegy, a gyökereitől szakad el örökre -  latolgatta két
ségbeesetten.

-  Egy adta nyitott seb az ember -  ötlött az eszébe, miközben 
a kosarakkal megrakott piaci szekerek hosszas vonulását 
bámulta a hajnalodásban. -  Egyadta nyitott seb!

Lehetséges, hogy az írás is így adatik meg: kiszolgáltatva 
mindannak, ami eleven? Nem veszteségként az élettel szem
ben, de nem is győzelemként. Úgy, ahogy miénk marad tán 
valamely fa a dombon, hogy naponta viszontlássuk, mienk 
maradhat a tegnapi utca, egy-egy szokás hűsége, mely meg
makacsolta magát, megtetszett neki nálunk, és nem ment, 
s itt maradt.



VIII. 
Felebarátok

Havelka Viktor hosszú, cingár lábaival, aránytalanul kis fe
jével már a türelmetlenkedésbe is belefáradt, s csak gubbasz
tott a becskereki Rózsa szálló bejárati lépcsőjén, mint egy be
teges veréb, amikor végre felhangzott a Petar Zrinjski utca 
kockakövein az ütemes patkódobogás, s kisvártatva m egér
kezett egymás nyomában négy gumikerekű fiáker. Az Új 
Hang négy fiákerre való munkatársi gárdája tiszteletére állt itt 
Havelka Viktor, a Becskereki H íradó fő- és felelős szerkesz
tője, főmunkatársa és összes rovatainak saját kezű vezetője, s 
e pillanatban, ha tehette volna, egyszerre legalább négyfelé 
futott volna, hogy a vendégeket illendőképpen fogadja. Vá
lasztásra azonban nem volt érkezése, mert amint az első fiá- 
kerben megpillantotta Huzsvár H ajnalkát, legott ott term ett, 
hogy a neves írónőt lesegíthesse, nem felejtve el eközben pár- 
nás kacsójára csókot lehelni, annál is inkább, merthogy oly 
ritkán adódik alkalma e régi, gavalléros szokást mindennapi 
életében gyakorolhatni. Miközben kezet szorított melegen 
a munkatársakkal sorban, forró remegés járta át egész testét, 
s egészen megfeledkezett közben arról, hogy a vendégeket 
beljebb tessékelje. Tekintetével nagyapánkat kereste lázasan, 
de mint kiderült: ő nincs a szerencsés megérkezettek között. 
Hermecz Rezsővel lesz érkezése az ügyvéd úr sajátkezűleg 
vezetett gépkocsiján. Forrai Gábor, aki közismert volt nem
egyszer mellbevágóan leplezetlen szókimondásáról, most is 
elsőnek vesztette türelm ét, és a körülötte hullámzó Huzsvár 
Hajnalka termetes alakján keresztülnézve odaszólt Edének: 
Szerinted meddig maradunk itt az utcán, estig? Havelka Viktor 
a tulajdon elkeveredésétől elkeveredve föl sem neszeit e meg
jegyzésre, vagy tán azt hitte, neki magának jutott az eszébe;



betessékelte most végre a vendégeket a hallba, ahol a Híradó 
két ifjú munkatársa is bekapcsolódott -  a főszerkesztő úr ke
gyes engedelmével -  a vendégfogadásba. Az étteremben vil
lásreggelire volt terítve.

Havelka Viktor a tüsténkedésben nem ismert megállást: 
egyik ajtón ki, a másikon be, verébszerű alakjából jobbára 
csak ennyit lehetett látni. A költők és írók zajongása töltötte 
be az étterm et, mindössze kettő akadt közöttük, aki tüntető
leg hallgatott. Egyikük Hajnal Emil, a Bácskai Közlöny régi 
munkatársa, nyakán lazán átvetett selyemsállal, messze elné
ző tekintettel, mint akinek már az is durva méltánytalanság, 
hogy kénytelen az Ákácok alatt eltengetni életét, nem is be
szélve arról, hogy e bugrisokkal ő még legveszettebb álmában 
is tartaná a tisztes: beláthatatlan távolságot. Kiváltképpen a 
mellette ülő Sulyok Im re feszélyezte, aki rövid bekecsben, 
arc- és hajszín tekintetében egyaránt vörösen -  akár egy őrült 
nyúlhajcsár - ,  fergeteges étvággyal reggelizett, reggelizett 
fogyhatatlan kitartással, s így Emil, szomszédja alacsonyabb 
rendű voltáról végképp megbizonyosodva, a hozzá intézett 
kérdéseket rendre elengedte a füle mellett. Forrai Gábor is 
hallgatott, noha őt e némán is beszédes, sőt sokat mondó 
tettre egészen más indítékok sarkallták. -  Tán csak nem en
nek a verébnek az anyagi támogatására aspirálunk? -  akarta 
a tőle telhető legerőteljesebb hangerővel szóvá tenni Edé
nek, miközben úgy figyelte Havelka Viktor buzgó kerengősét, 
ahogyan kutya a legyet: bosszúságon átütő szánalommal, ami
kor is kiderült, hogy Ede már nincs is az étteremben. Ú jra 
heves haragra gerjedt ellene. -  Ha ebben a kultúrában csak 
csalással, árulással és kupeckodással lehet fönnmaradni, 
akkor fölösleges -  m ondta Edének a jó imént a vonatban, 
minthogy megértette végre: a Bánáti Közművelődési Egye
sület anyagi támogatását megbeszélendő látogatnak most 
Becskerekre. Monsieur Sans Gêne! Az isten megáldjon, csak 
most az egyszer maradj szótlanul! Mindezt te nem érted. Jobb 
lesz, ha eltűnsz novelláid sivatagi ködeiben ez egyszer. Ha 
a fölolvasásodra kerül sor, majd érted küldök. -  Nincs ezen 
mit érteni vagy nem érteni -  dohogott tovább Forrai - ,  én 
ezt a szélhámoskodást nagyon nehezményezem. Már abban is 
súlyosan tévedtél, hogy rászedted A urélt, közölje a Közlöny 
törzsgárdájának egynémely irományát. Sírhatnékom van, 
hogy milyen alja munkákkal leptek el bennünket. Ezek a kö



pönyegforgatók fogják megásni -  meglásd! -  a sírunkat. Én 
nagyon szívesen kilépnék ebből az egészből, csak Aurél miatt 
ingadozom.

-  Halkabban méltatlankodjál már, te őrült, s ha lehetne, 
tartalékold borúlátásodat inkább a novelláidra!

Néhány perccel tizenkettő előtt futott be a Rózsába Aurél 
Hermecz Rezső társaságában, és Forrai megdöbbenve látta, 
hogy a göregáboros utánérzéseiről nevezetes Janiga Lajos is 
velük van. -  Hát ebből elég volt, megyek az állomásra! -  szólt 
oda az időközben visszatért Edének, aki aztán ugyancsak ki
tett magáért az érvek és ellenérvek felsorakoztatásában, amíg 
maradásra bírta. Hermecz a Bánáti Közművelődési Egyesület 
vezetőségének megtisztelő jelenlétére való tekintettel azon 
nyomban ihletett beszédbe kezdett: részletesen ecsetelte az 
összetartásban rejlő kiapadhatatlan erő nélkülözhetetlen fon
tosságát, s minden elzárkózás beláthatatlan következmények
kel járó vétségét. Janiga Lajos legszívesebben hangosan bólo
gatott volna, kénytelen volt azonban beérni azzal, hogy a ha
tásszünetekben -  hogy mért nincs itt ilyenkor egy fotográfus! 
-  rendszeresen hangos tetszését nyilvánította. Gortva Tibor, a 
Bácskai Közlöny irodalmi szerkesztője sértődésre készen fü
lelt, nem buggyan-e ki a szónok száján olyas megjegyzés, mely 
a lap feltétlen tekintélyén csorbát ejthetne. Csak Hajnalka 
asszonyra, az egyetlen nőre, ki megkérgesedett szívét máig 
meg-megdobogtatja, vetett olykor néhány ellágyult pillantást. 
Amikor a Magyar Könyvtár megalapítását Ede nemrégiben 
fölvetette, Gortva váltakozó kedéllyel fogadta. -  Versesköte
tek -  neked nem kell mondanom -  számításba se jöhetnek, 
kötetnyi novellát talán elvétve ha valaki, regényt viszont jó 
formán senki sem írt még ezen a tájékon. Ha csak szerény sze
mélyemet nem számítom -  fűzte hozzá bizalmasan. -  Regényt 
írsz? -  csapott le rá azonnal Ede. -  S mért nem mondtad ezt 
eddig, te őrült!? -  Nézd, bizalmasan mondtam, dolgozgatok 
rajta lassan, öregesen, két-három évet számítok, amíg befeje
zem -  mondta a feltárult érdeklődést óvatosan elhárítva. -  Tu
lajdonképpen nem is rossz ötlet ez a könyvkiadás, bár nézd, 
bennünket Pest mindenkor ellát olvasmányokkal, én nem 
erőltetném. Berta bácsival ugyan beszélhetnénk, ezt magam
ra vállalom. -  Majd rövid szünetet tartva Hajnalka asszony 
regényét hozta szóba, mely -  ha nem téved -  a vége felé tart.



Ede az Új Hang egynémely írójára hivatkozott, és Huzsvár 
Hajnalka készülőben lévő regénye iránt nem sok érdeklődést 
tanúsított. Ám azóta Gortva -  ha köszvényes dereka békivel 
hagyta -  el-elábrándozott azon, hogy Huzsvár Hajnalka író
nő és Gortva Tibor író regénye egymás mellett áll majd 
a Minerva könyvkereskedés kirakatában. Regényét Diadal 
címmel jó három éve kezdte írni, s akkori elképzelése szerint 
egy javakorabeli férfiúról szólt volna, akit hűtlen felesége fa
képnél hagyott: elköltözött a határon túlra, Pestre, s ő magá
nyosan tengeti kicsinyke életét e honi számkivetettségben, 
mígnem évek múltán ráköszönt mégis a szerencse egy nemes 
érzelmekkel teli árvaleány jóvoltából, aki eszményképének 
tekinti a korosodó férfi zokszó nélkül viselt (honi) magányát, 
mit mindössze a művészetek iránti kitartó rajongás enyhít. 
Nemegyszer már-már megkönnyezte a sorsnak ezt a szépen 
elképzelt irgalmasságát, ám Huzsvár Hajnalkával való meg
ismerkedése egyre jobban kizökkentette nemes szándékú kép
zelgéseinek eme bűvköréből. Kezdetben napokig nem nyúlt 
a tollhoz, később már hetek, sőt hónapok is elteltek anél
kül, hogy regénye akár egy sorral is gyarapodott volna. Ha 
Huzsvár Hajnalka nem írogatott volna maga is, Gortva tán el 
is keseredik, hogy egy ily nemes gondolatokból szőtt regény
nek már a legelején el kell véreznie az ádáz valóság csatate
rén. E gyászos következtetésektől azonban szerencsésen meg
óvta a sors Gortvát: napról napra jobban biztatta-buzdította 
önmaga helyett az írásra Hajnalkát. Az asszony kezében pe
dig úgy iramlott a toll, mint mások fejében a gondolatok. 
Nem létezett Huzsvár Hajnalkának oly nyúlfarknyi verse, 
novellája vagy tárcája, amit ő ne akart volna látni még kéz
iratban. Hazasietett vele, s noha egyedül élt, mégis bezárkó
zott vele dolgozószobájába. Szivarra gyújtott, s úgy kezdte 
lassan, áhítattal olvasni. Nem tudott volna magamagának se 
pontosan számot adni róla, de e kéziratokat kézbe véve min
denkor szakasztott úgy érezte, mintha ő maga írta volna, vagy 
talán még inkább úgy, mintha az asszonyt is és vele saját m a
gát is az ő keze írta volna, sőt írná máig is, minden érző lélek 
könnyes gyönyörűségére. Elolvasván újra meg újra, végül már 
oly méretű megrendültség uralkodott el emelkedett boldog
ságban úszó lelkén, mint akinek m egadatott, hogy szürke 
halandók millióinak egykedvűen folydogáló mindennapjaiba 
elixírt cseppentsen.



Az ebéd befejeztével Havelka Viktor türelmetlensége tető
pontjára hágott: mind reménytelenebbnek érezte s ennek ará
nyában egyre halaszthatatlanabbnak, hogy Auréllal beszédbe 
elegyedjék végre. Andróczky M árton, a Művelődési Kör elnö
ke -  jól menő ügyvédi irodája van innen három lépésre -  rá is 
szólt, enyhén megütközve: -  Viktorkám, mi van magával, 
úgy izeg-mozog, mint a sajtkukac; valami tán megcsípta? -  
Havelka pedig e megjegyzésre bizton elpirult volna minden 
más esetben, de most, mint akit hosszú éveken át sötét pincé
ben tartottak, s egyszeriben kiteszik a napra, úgy fordult test
ben és lélekben egyaránt Aurél felé, kinek már egy-egy rajta 
keresztülnéző tekintete is úgy érintette, mintha sugárözönben 
fürödne. Ahogyan az idő múlott -  Havelka szerint rohant, sőt 
száguldott - ,  mind erőteljesebb kétségek között hányódott. 
Mi lesz vele, ha most nem lesz alkalma verseit Aurélnak meg
mutathatni?! A rra nem sok ideje m aradt a nagy izgalomban, 
hogy elképzelje: hogyan fogadja őket a vezér; egyébiránt pe
dig minek is, hisz álmaiban e fogadtatás épp elég változatban 
nyert alakot úgyis. Attól kezdve, hogy Havelka, hát nem talá
lok hirtelen szavakat. Hogy volt szíve rejtegetni mindeddig 
e kincseket? Maga egyszerűen zseniális! Zse-ni-á-lis, érti? 
Egészen a legmegejtőbb bizalmaskodásig: Nagy kópé maga, 
Havelka, de engem nem tudott megtéveszteni! Láttam én, 
hogy forr magában valami a vezércikkeken túl is, de gondol
tam, én várok, majd kirukkol vele előbb-utóbb, csak nem 
bírja örökké a titkolódzást szusszal!

Nemhiába volt Havelka Viktor résen. Ha a kitárulkozást 
nem is ilyen kutyafuttában valónak képzelte, miután Aurél, 
hogy szobájában kissé pihenjen, a társaságtól elköszönt, H a
velka fáradtságot nem ismerve loholt a hosszú szállodai folyosó
kon utána. -  D oktor úr! -  lihegte elfúlva, egy kanyarulatból 
előbukkanva - ,  egy pillanatra! D oktor úr, nekem verseim van
n a k ...  ha lenne szíves átvenn i... átnézni szíves, ha lehet
n e . . .  -  s ezzel már el is tűnt az iménti kanyarulatban. Igaz, 
úgy képzelte, hogy beszédbe elegyednek majd szépen, s ő elő
ször -  ne vágjon rögtön az elevenébe! -  az egészségi állapotá
val hozakodik elő, s majd lassanként, ha összemelegednek 
kissé, tér rá tulajdonképpeni mondandójára: -  Nem ér ez az 
élet egy fél font dohányt se! És mégis, ha hazamegyek este, 
papírt és ceruzát veszek a kezembe, leírom az első szót, az
tán sorba a többit: hát mintha egy angyal muzsikálna a lelkem



ben. Nem kell nekem semmi, de semmi, csak papírom, ceru
zám legyen ebben az életben. Nem nősültem soha, nem is 
udvaroltam, gyerekem sincsen, honnan is volna. Egyedül va
gyok én ezen a világon, mint az ujjam. Nem kívántam én 
soha mást, csak írni. Nincs az a földi boldogság, amiről le ne 
mondtam volna érte, gondolkodás nélkül, bátran. Nem mu
tattam  soha senkinek, amit írtam, durva nevetés csak fölseb- 
zette volna érzékeny lelkemet. Ó, de maga más, doktor úr, 
maga az egyetlen, aki bizton megérti az én nagy élettitkomat.

A délutáni órákat a társaság java a Sólyom vendéglő szepa- 
réjában töltötte. Itt csatlakozott hozzájuk a helyi színtársulat 
tagjainak egy kisebb, ám. annál jelesebb csoportja. Hrabovsz- 
ky Feri oldalán -  ki kerek egy évtizede hősszerelmest alakít, 
s nemcsak a színpad világot jelentő deszkáin -  Lehotay A ran
ka, a bájos szubrett, és Menyhárt Irén, a term etre is tekinté
lyes tragika lépett a szeparéba. Föl virradt így végre ez a nap 
is, vagy legalábbis ígéretesen hajnalodon -  legfőképpen H aj
nal Emilnek - ,  mert e két, bájakkal bőven ellátott hölgye- 
mény láttán tekintete egy percet sem időzött többet távoli 
messzeségekben, annál inkább legelészett kedvvel a két (te s tk ö 
zeli nőszemély egynémely domborulatain és lankáin. Amilyen 
em elkedett -  mondhatni légből kapott -  volt Hajnal Emil 
írásművészete s egész, a művészetnek fönntartott életszemlé
lete, annál földközelibb volt fölfogása és ízlése a mindennapi 
életben. Noha Aranka szemrevételezve összehasonlíthatatla
nul kellemesebb látványt nyújtott, Hajnal Emil szemében a 
mutatósság a megmutogatni való minél nagyobb mérete sze
rint esett a latba, így aztán Menyhárt Irén jól megtermett ido
mai láttán nem sok latolgatnivalója akadt a kettejük közötti 
választásban. Micsoda csöcsei vannak ennek a nőnek! -  ámult 
káprázó szemekkel - ,  s mekkora nagy, rengő segge! Az elis
merő tekintetek, melyeket Menyhárt írén felé lövellt, szemlá
tomást nem mentek pocsékba: az élettapasztalt tragika rögtön 
találva érezte magát -  ahogy kell - ,  nem pedig elejtve. L át
szatra minden ok nélkül felcsendülő kacajai meg aztán iru- 
lása-pirulása erre látszott vallani. Életének kikeletén M eny
hárt Irén, mint dalos pacsirta, úgy énekelt tiszta szívből, iga
zán a színen, s hogy színi élete nemcsak felszínes, de alapos 
színeváltozáson esett át, az rohamosan terebélyesülő term e
tének volt leginkább betudható. A helybeli rendezők ugyanis



váltig azt vallották, hogy egy tragikának érettnek kell lennie, 
minthogy gondot, bajt, bánatot, egyszóval: isten verését s az 
élet pofonait méltóságteljesen kell viselnie, legalábbis szín- 
leg, így aztán akármilyen fityfiritty erre semmiképp sem lehet 
alkalmas. A kifejezendő megrázkódtatás súlya csak a test 
súlyának nagyságával egyenes arányban lehet igazán hatásos. 
Ebből következően: Menyhárt Irén hosszú évek óta -  akár egy 
terebélyes diófa -  állja a sors csapásait a színpadon, s noha 
szívesen tagadná, hogy világot jelentenek e deszkák, me
lyekre naponta fölkapaszkodik, rá kellett jönnie az idők 
során, hogy számára a világ e deszkákon kívül is ugyanazt je 
lenti, mint amit jelent rajtuk, hogy tudniillik gonddal, bánat
tal és kudarccal és keserűséggel van teli alant is. A remény so
rozatos csalfasága azonban máig sem lankasztotta el egészen. 
Erre vall az is, hogy oly derekasan állta Hajnal Emil csábos 
tekintetének ostromát. Amidőn beszédbe elegyedtek, Meny
hárt Irén annak szentelt kitüntető figyelmet, hogy ők ketten 
-  istenem! -  micsoda rokon lelkek. Egy költő és egy tragika! -  
ki látott még ennél összeillőbbet ebben a siralomvölgyben -  
vélekedett a becskereki színház első számú siralomhölgye. E 
dolgok állását Hajnal Emil némiképp másként értékelte, első 
perctől fogva mellékesnek tekintve mindazt a gondot, bajt és 
bánatot, ami az élet árnyoldalát adja, minthogy igencsak bele
feledkezve sütkérezett épp átellenben, gondolatban máris 
Menyhárt Irén pehelypaplana alatt várván erősen a pillanatot, 
hogy e nő, mint egy kiadósra szabott vánkos (m éretre már- 
már dunyha) az ő vézna testét környülpátyolja.

A Művelődési Kör nagytermében m egtartott irodalmi est 
fénypontját (a göregáboros utánérzésekben dús) Janiga Lajos 
képezte. Amikor a sor rákerült, s ő fölállt, hogy meghajoljon, 
mint tette a többi is előtte, egyszeriben úgy lett vele, hogy 
már csak nem kezd mindjárt -  se szó, se beszéd -  olvasni. 
Hangos szóval ugyan nem merte üdvözölni az egybegyűlteket, 
hiszen azt már a doktor úr a legelején megtette, ehelyett oly 
hálatelt arccal kezdett el hajlongni hol jobbra, hol balra, hol 
előre, mint egy színész, akit harmadszor tapsol vissza a lelkes 
közönség. Szinte úgy érezte magát, mintha botra tűzött kis 
batyujával a vállán ringó járással bandukolna az árvalány haj- 
termő rónán. Forrai Gábor ezen abbahagy hatatlannak látszó 
hajlongások során egyre biztosabb volt abban, hogy csak még



egy perc, és menten elsüllyed, mert ha nem, hát szélütötten 
fogják elhurcolni innen a mentők. A többiek is egytülen egyig 
csak ültek, maguk elé meredve és szemlesütve. Még Hajnal 
Emil is lemondott a messzeségben rejlő távlatok fürkészésé- 
ről ez egyszer, Ede pedig meg sem állt a férfiöltözőig, ahol 
zavartalanul kihahotázhatta magát végre. Janiga Lajos hálatelt 
hajlongása azonban oly mély benyomást tett a közönségre, hogy 
az, röpke tétovázás után, valóságos tapsorkánban tört ki. S ekkor 
már Janigán -  noha időközben épp elégszer intették titkon 
rendre -  oly méretű meghatottság vett erőt, hogy képtelen 
volt e követelménynek eleget tenni. -  Köszönöm, köszönöm! 
-  rebegte elcsukló hangon, örömkönnyeivel küszködve. Csak 
Forrai szavai tudták észre téríteni végül, vagy tán inkább 
mindenre elszánt tekintete, ahogyan felé sziszegte: Azonnal 
kezdjen el olvasni, maga átkozott marha! Tény, hogy e meg
jegyzés Janigát a könnyezésből egészen kizökkentette, s azon 
nyomban belekezdett az érdekcsigázó fölolvasásba.

M enyhárt Irén az első sorban foglalt helyet -  ki gondolta 
volna még reggel, hogy ő ide elvetődhet! - ,  szemtől szembe 
Hajnal Emillel, akit a tragikával ellentétben ez a közelség 
most igencsak ingerültté tett. Menyhárt Irén e nyilvánvaló ri
degséget az ellenállhatatlan művészet számlájára írta, mely 
kedvese fejét most tőle elcsavarta. Á hítattal hallgatta a fel
olvasásokat sorban, bár élete nagy napjának tekintve ezt a 
mait (is), figyelme szerteszét szaladt egykettőre, s minthogy 
így is gyönyörűnek érezte az estet, meg sem kísérelt a fölolva
sásoknak szentelni némi figyelmet. Gyönyörűek voltak a ver
sei áradozta könnyezésből alig lábadozva Hajnal Emilnek 
utóbb, aki viszont szinte gyilkolni tudott volna egyszeriben, 
kilábalhatatlan fölháborodásában. A ver-se-im?! Miről beszél 
maga? Soha életemben nem írtam verset! M enyhárt Irén na
gyon megszeppent erre, hirtelenjében sehogy se jutott az 
eszébe, mi lehetett akkor vajon, amit Hajnal Emil fölolvasott 
az imént. így aztán nem is merte szóba hozni, hogy azért Jadi- 
ga úr is -  vagy minek is hívják -  gyönyörűen olvasott, az volt a 
legszebb benne, hogy valósággal énekelte. A  háta mögött Gizi 
néni, a Krizsán patikus úr nenája föl is kiáltott nagy elragad
tatásában: Istenem, de gyönyörűen adja! Amíg ilyen legények 
terem nek, bizony isten, nem veszik ki a mi fajtánk!



Az irodalmi est után Forrai sétált egyet Auréllal a Bega parti 
Párizsban. Nagyapánk szótlanabb volt, mint eddig bármikor, 
pedig barátja azt hitte, e szótlanságot fokozni aligha lehetne. 
Forraira jótékonyan hatott e némaság, mert ahelyett, hogy 
fölháborodását részletezte volna, lassanként ő is ráhangoló
dott a hallgatásra. Némi idő után azt kezdte érezni: már nem 
külön-külön, hanem együtt hallgatnak, sőt az is lassacskán 
föltűnt neki, hogy ez a szótlanság beszédesebben fejezi ki 
mindazt, amit a nap eseményei újra felszítottak -  föltehetően 
mindkettőjükben egyaránt - ,  mint a kétségbeesés és harag 
mégoly érzékletes szózuhatagai is. Aurél mindössze egyszer 
szólalt meg. Röviden elmondta, hogy Romániába szeretett 
volna utazni az Erdélyi Helikon évi összejövetelére, de a ha
tóságok útlevélkérelmét kereken visszautasították. Szlovensz- 
kóról, ahova ugyancsak hívták, nem is beszélve Pestről, 
még álmodnia sem szabad. Évi szabadságát Olaszországban 
tervezte eltölteni, erre hatósági engedélyt úgyszintén nem tu
dott kieszközölni. így van jól -  gondolta magában Forrai G á
bor mindkettőjük nevében, miközben keserű érzésekkel for
gatta a fejében mindazt, ami e belenyugvás éles ellentéte.

így van jól -  gondolta nagyapánk is, vigaszt keresve a teljes 
kétségbeesésben. Miután Forrai Gáborral a Sólyomnál elvál
tak egymástól, visszabandukolt -  Ó, Szajna! Ó, Arnó! -  a Be
ga partjára. Ú jra erőt vett rajta az ismerős, huzamosabb idő 
óta éjszakáról éjszakára ismétlődő s mégis megszokhatatlan 
érzés. Mintha önmaga kísértete volna ilyenkor, úgy zárkózik 
el napvilágnál: szándékolt felejtéssel, tompasággal, szapora 
föladatvállalással az éj leple alatt fogant gondolataitól. Ám 
ilyenkor annál védtelenebb: nálánál jóval hatalmasabb erők 
lökik, mint feneketlen süllyesztőbe, valamiféle őrjítően éles 
eszméletbe. Mint önmagáról levált, mint napvilágnál felvállal- 
hatatlan tudat beszél belőle valaki most is. Azt mondja: 

Egyre szigorodik, úgy teljesedik a ránk szabott zárlat. Jár
kálhatunk oda és vissza, ím, itt a Bega partja, túl rajta: a víz 
mélye maga a végtelen, ahova vágyódsz, s hogyne -  ily szilár
dul beékelve az ínségbe - ,  alig két lépésre. Emitt egy tócsa: 
ha fölé hajolsz, ráismerhetsz tükörképedre. Ládd, mennyien 
vagyunk máris; megannyi szála, ága-boga a hálónak, ahova 
nézel, s ahová nem, beszövik létünk, kötve-láncolva-bilincsel- 
ve e tenyérnyi röghöz, ahol élünk. Hallod a kutyák csaholá- 
sát? Idegent, ellenséget szimatolnak e langy estében is. Ránk



nem ugatnak, mi felebarát vagyunk: önmagunk hűséges fele
barátai a sírig. Beékelve a honi rögbe -  tudod jól csak síny
lődhetsz. Úgy mehetsz el, hogy nem mehetsz el. Mindenütt 
másutt hiányoznál már: önmagadnak.

Forrai Gábor mindig is rossz alvó volt, s most, hogy nem 
hajthatta le fejét megszokott párnájára, szántszándékkal halo
gatta a lefekvést. Betérve újra a Sólyomba, minden harag
járól -  átmenetileg -  megfeledkezve, megkönnyebbülten tele
pedett le rögvest Ede mellé, akiben kitűnő partnerre lehetett 
lelni mindenkor az éjszakázásban.

-  Azt hittem, éppen vered a fejed a falba.
-  Nem tűröm, hogy bagatellizáld ezt a dolgot! Mi táptalajt 

adunk lassan minden dilettánsnak, te meg csak humorizálsz itt!
-  Lassan a testtel! Oda süss inkább, hogyan zajlik az (iro

dalmi) élet ott által, Hermeczék asztalánál!

Hermecz Rezső, mint az Új Hang egyik alapító tagja, elm é
lyült beszélgetésben Andróczky Mártonnal. Joghallgató koruk
tól fogva ismerték egymást Pestről, s ez a régi pajtásság szembe is 
ötlött rögtön, abban a fesztelenségben például, ahogyan egymás
ra somolyogtak olykor. Hermecz Rezsőnek azért volt kulcsszere
pe ebben az ügyben, mert a Magyar Párt vezető embereivel -  leg
alábbis azt lehetett remélni - ,  ha más nem is, ő minden bizonnyal 
zöld ágra tud majd vergődni. Addig is: aki a keveset nem becsüli, 
az a sokat nem érdemli; beéri a lap Andróczky Mártonék nem 
csupán eszmei támogatásával is. Az eszme amúgy is töretlen, sőt 
törhetetlen, úgy önmagában, csak az anyagi összeomlás legyen 
már valamelyest elodázva. Bánhidi Péter és Simeczky Dénes 
képviselő urak az idők folyamán lassacskán tudomást szereztek 
ugyan -  Hermecz Rezső jóvoltából -  az Új Hang létezéséről, 
anyagilag támogatni azonban -  noha nem bágátell anyagi 
okokból kifolyólag -  továbbra is vonakodtak. Talán azt gon
dolták, az irodalom is, mint a vadvirág, megteremget maga
magától is a nedvekben amúgy is dúskálásig dús vajdasági 
földben, s igencsak kétkedve tekintettek Hermeczre, aki ezt -  
méghozzá milyen vehemensen! -  tagadni merészelte.

Hermecz mellett balról, akár egy kitömött (bal)fácán, oly 
mérvű mozdulatlanságba meredve, Janiga Lajos ült, lélegzetet 
is csak muszájból, szerényen és beosztással véve. Erre köte
lezte már az ügyvéd úr iránti hála is, ki őt ide szerencsésen el



juttatta. Meg aztán arra is számított, hogy mielőbb indulnak 
majd vissza, az ügyvéd úr gépkocsiján a mindennél becsesebb 
Óbecsére. (Ó, Mariskám, ó, megérte!) A hosszúra elnyúló 
maradás hatására, meg aztán, mintha az ügyvéd úrnak kissé 
terhére is volna az ő szerény személye, lassacskán valóságos 
honvágy ébredt benne, mintha nem is Becskerekről Óbecsére, 
hanem a tengeren túlról vágyakozna vissza -  szegény idegenbe 
szakadt -  az óhazába. így aztán nem csoda, hogy Hermecz 
mellől tágítani egy másodperc töredékéig sem mert, épp ak
kor kerekedik fel netán, amikor ő nem veszi észre, s m aradhat 
reggelig ebben a számkivetettségben. Csak amikor a hazakí- 
vánkozásba végképp belefáradt, akkor érkezett félve s kissé 
kapkodón (nehogy Hermecz doktor urat akár gondolatban is 
megsértse) némi gyöngédséget engedélyezni önmagával szem
ben. Lajosunk, Lajosunk, igaz ez? Hát igaz: befutottál, meg 
kell hagyni, befutottál. S megilletődve gondolt felebarátaira, 
a becskereki közönségre, az Akácok e maroknyi népére, kiket 
itt helyben is alaposan helybenhagytak már nemegyszer, de 
akik -  lám! -  még ma is tudnak vigadni, ha másként nem: hát 
sírva és főleg csöndesen: ne hallja senki sem. Hiába, hiába: 
sok jó elfér kis helyen -  gondolta hálatelten, miközben szeme 
(csöndesen) könnybe lábadt.

Janiga Lajosunkkal éles ellentétben Hajnal Emil, ki ott ült 
vele éppen átellenben, mint akibe hosszú (kulturális) tetszha
lál után most tért vissza az élet, megkétszerezett erővel fi
gyelt mindarra, amit eddig -  kancsalul festett egekbe nézve 
makacsul -  észre sem vett. A kisebbség jelene, jövője, kultú
rája és irodalma, mely Hermecz és Andróczky beszélgetésé
nek tárgyát képezte, Hajnal Emilre az újdonság lehengerlő 
erejével hatott. Hiába: a téma az utcán hever, csak le kell ha
jolni érte -  kapott most végre észbe. Noha ennek akár szik- 
rányi jelét a világ minden kincséért sem mutatta volna, tágas 
bensejében annál hálásabb volt Janigának, hisz e szerencsét
len flótás Hermecz körüli téblábolása -  akaratlanul is -  meg
annyi távlatot nyitott meg előtte. Úgy érezte: máris eljöven
dő sikerei nyitjának kulcsát tartja a kezében. Nem az egy
ügyű népnek való mesék gyártására gondolt persze, mint ez 
az oktalan -  nem a tapsviharon múlik! - ,  hanem a Hermecz- 
hez hasonszőrűekkel való mind közvetlenebb elvegyülésre. 
Nem is késlekedett hát: Menyhárt Irént, aki másra hagyni



magát egy istennek se hagyta, az est után (elszántságnak ő sem 
lévén híján!) kerek perec: hagyta magára, eredt legott Her- 
meczék nyomába, s term ett -  megannyi ötlettől megterméke- 
nyülten -  tüstént ott, ahol ők: a Sólyom szeparéjában. S míg 
a tragika a Rózsa szálló halijában búslakodott (szalma)lángo- 
lásának lassacskán hamvadni induló üszkében darvadozva, ad
dig (az alanyi) költő egyre fennebben lobogott a frissen nya
kon csípett jelen idő birtokában, ígéretesen közel a tűzhöz: 
Hermeczék asztalánál.



IX. 
Szeretet mozgat 

napot és minden csillagot

-  Annus! -  szólt be sietősen Varga Gazsi a kapun. -  Mondd 
meg a doktor úrnak, hogy niksz még egy repetának, a többit 
ő már tudja. -  Meg kell hagyni, Ancsura éppúgy értett e sza
vakból, mint maga a doktor úr. Elégszer hallotta a futtában 
átadott üzenetet ahhoz, hogy kikövetkeztethesse: nagyapánk 
elutasított útlevélkérelmeire vonatkozik. -  Köszönjük, jegy
ző úr, hogy idefáradt -  mondta Ancsura a doktor úr barátjá
nak kijáró tisztelettel és hálával. Ha nem is tudta, de sejtette, 
hogy a kérelmezésekre kapott, nemritkán elutasító válasznak 
a továbbítása nem az aljegyző hivatali kötelessége, sőt ugyan
csak hivatalból: meg is van talán tiltva. -  Annus, te már m e
gint melléfogtál -  mosolyodott el Varga Gazsi ott a kapuban - ,  
mondtam már neked százszor, hogy más a jegyző meg más az 
aljegyző, én aljegyző vagyok -  lényeges különbség! - ,  jegyezd 
már meg végre! -  majd kalapját kissé megemelve, már fordult 
is vissza a hivatalba. A jegyző esedékes megjegyzésére gon
dolt, és arra, hogy ha Milos megint szóvá teszi, hogy a hivata
los válaszok továbbítása szigorúan tilos, akkor ő megint ki
fakad: Égne a kezem alatt a munka! de itt csak olyan rendele
tek vannak érvényben, hogy mit nem  szabad csinálni! Hát 
meddig lehet ezt a tétlenséget kiállni?

-  Varga GazSi rovásán épp elég volt mindig is -  fordult 
Laczkovics Antal -  ki tudja hányadszor -  Smidt Jenő írnokhoz 
a hivatalban, ez utóbbi pedig csak némán bólintott, minthogy 
hosszú tapasztalatai alapján tudta, ez is untig elegendő, hogy 
Laczkovics úr rátérjen a tulajdonképpeni tárgyra, arra, hogy 
ékesebbnél ékesebb szavakkal ecsetelje: nem jó vége lesz en
nek a legény kedésnek, meglássa! Igaz, vészjósló szózuhatagai-



ha becsúszott egy-egy olyas megjegyzés is, hogy nem lehet 
szél ellen pisálni, ami mégsem illett -  nemcsak alpári volta 
miatt -  bele ebbe a beszédbe, noha tagadhatatlanul ízesebbé 
tette, s nyilván Laczkovics urat -  akaratlanul is -  ez a szem
pont vitte olykor kissé félre. Mert amúgy mégiscsak az volt 
m indenkor a lényeg, hogy jön még kutyára dér, s akkor, ha 
előbb nem is, fölvirrad majd a mi napunk. -  A jövő -  figyelje 
meg, Jenő -  nekünk dolgozik. -  Smidt Jenő úgy hallgatta ezt 
az ékesszóló, de miatta mégiscsak félig-meddig kárba vesző 
beszédet, akár a légy zümmögését, de a végén mindig össze
rezzent. A jövő, amely Laczkovics Antal mondandójában 
központi helyet foglalt el, Smidt Jenőt mindig némi riadalom
mal töltötte el, sőt -  ha mélyebben megforgatja -  napról 
napra jobban nyomasztotta. Úgy lett ő lassan e nyomatékkai 
fölemlegetett jövővel, hogy mindenbe, de mindenbe belenyu
godott volna már készséggel, csak ne fenyegessék mindun
talan azzal a jövővel. Lassanként már képzelt, de annál szi
lárdabb alakot is nyert a szemében: ott állt, mint egy hatalmas 
hegy a szakadék túlsó partján, s neki épp csak röpülni kéne 
megtanulnia, hogy oda átjusson, ami minden emberi számítás 
szerint nyilvánvaló képtelenség, hát nem csoda, hogy fél, sőt 
retteg, ahányszor csak Laczkovics úr szóba hozza.

Varga Gazsi nagyapánkkal még bácsgödrösi pályafutása 
legelején, a művelődési körben megrendezett zenei esteken 
ismerkedett meg. Gazsi kellemes bariton hangja a helybelie
ket mindig meggyönyörködtette, s ő ugyancsak megörült, 
hogy az új doktorban igen kitűnő zongoristára lelt. Szívesen 
énekelt ugyan Gazsi, de nemcsak a tulajdon hangjával volt 
elfoglalva a Művelődési Körben sem, így hamarosan észre
vette, hogy Aurél tartózkodása mögött nem gőg és fölényes
ség rejlik. Okát megfejteni ugyan nem tudta, azt azonban 
örömmel észlelte, hogy az ő akaratlan bőbeszédűsége A urél
nak csöppet sincs terhére. Barátságuk akkor vált m indkettő
jük 'szemében nyilvánvalóvá, amikor Aurél Póth Erzsébettel 
személyes kapcsolatba került. Gazsi, mint jelenlevő kívülálló, 
az eseményeket némi részrehajlással és igen élénken figyelte. 
Idősebb lévén valamelyest Aurélnál, vagy tán inkább a tapasz
talati többlet miatt, a házasságról nem volt fennköltnek m ond
ható véleménye, így aztán könnyűszerrel leszögezte egykettő
re, hogy Póth Erzsébet nem illik Aurélhoz. Az idő -  vélte



évek múltán -  őt igazolta, annál is inkább, mert ha nem is 
a szépséget tekintette a legfőbb követelménynek, még akkor 
sem hagyhatta figyelmen kívül a valósággal szemet szúró igaz
ságot, miszerint Póth Erzsébet -  talán a nem is igényelt, nehéz 
hűségből kifolyólag -  híján maradt lassacskán minden női 
kellemnek és bájnak. Minél tüzetesebben figyelte Gazsi a lát
szatra jelentéktelen fejleményeket Aurél és Erzsébet kapcso
latában, annál inkább meggyőződött arról, hogy ez a nő -  
akárhogy forgatja is -  sehogy sem illeszthető a barátja mellé. 
Egy alkalommal nem is győzte tovább a hallgatást: ha nem 
szereted, el ne vedd! -  fakadt ki nagyapánknak. Nincs kizár
va, hogy épp ebben a pillanatban szövődött életre szóló ba
rátság köztük, sőt az is lehetséges, hogy ehhez az is hozzá
járult, hogy nemcsak Varga Gazsi könnyebbült meg e kifaka- 
dás után, hanem maga nagyapánk is. Póth Erzsébet tekinte
tében ettől kezdve szavak nélkül is m egértették egymást, bele
számítva a nagyapánk halála előtt négy hónappal megkötött 
frigyet is. Igaz, Gazsi még ekkor is fölösleges viszontagság
nak tekintette, de tévedhetetlenül megérezve barátja roham o
san közeledő halálát, egyszerűen időpazarlásnak tartotta vol
na fölvetni egyáltalán e témát.

Ezekben a nagyapánk halála előtti utolsó hónapokban G a
zsi se eleven, se holt nem volt. Ült, üldögélt csak egy helyben. 
Juliskát, a feleségét a gyerekekkel együtt máskor is könnyen 
legorombította, ekkoriban viszont oly morddá és magába 
zárkózottá lett, hogy a gyerekek is, az asszony is messze el
kerülték. Gyerekkorára nem szívesen gondolt. Szótlan, ki
ismerhetetlen és rideg paraszt volt anyja csakúgy, mint apja, 
beszélni otthon mindig is a veszekedéssel volt egyenlő. Való
ságos csoda, hogy iskoláztatását mégis jóváhagyták. Hogy 
miért vette feleségül Juliskát, arról töprengeni ugyancsak fö
löslegesnek vélte, s a rideg szótlanság az idők során észrevét
lenül szilárdult családi renddé köztük, szakasztott ugyanúgy, 
mint szüleinél otthon, gyerekkorában.

Hivatali munkára érzett volna elhivatottságot, de talán a 
sok hallgatás józan gondolkodásúvá edzette, így gyorsan be
látta, hogy borsot törni a kiskirályok orra alá -  ahol és am ed
dig lehet - ,  mindössze ez az, amit megtehet. Csak amikor ki
engedte kellemes bariton hangját, akkor áradt el lelkén a 
könnyűség, mintha egyszeriben önmaga s az egész helyi nya
valya fölé emelkedett volna. Talán a muzsika tette -  tűnődött



magában ügyetlenül tapogatózva - ,  hogy Aurélt mindenkinél 
jobban megszerette. Valójában sohase volt az érzelmek em be
re; hogyan is lelt volna magyarázatot arra, hogy nagyapánkat, 
mintha apja és fia lett volna egy személyben, olyan mély
ségesen magához tartozónak érezte. A barátja halála előtti 
hónapokban másra se tudott gondolni, mint arra, hogy ez 
a rohamosan közeledő halál őt mindenéből kiforgatja.

Ahányszor csak hírét vette, hogy Aurél szabadság- vagy út
levélkérelmére a -  nemegyszer szándékosan hónapokig halo
gatott -  válasz megérkezett, Gazsinak nem volt maradása. 
Miután a jó vagy (többnyire) rossz hírt megtudakolta, legott 
rohant barátjához. Ha jó hírt vihetett, hát azért, ha meg 
rosszat, hogy ne reménykedjen tovább Aurél hiába. Hogy 
hiábavalóan reménykedni még nehezebb, mint nem hinni va
lamiben, azt -  utóbb -  személyesen megtapasztalni neki is 
m egadatott bőséggel. Az Aurél halálát megelőző hónapokban 
Varga Gazsi naponta újraélte az elmúlt három évet, szám
talanszor fölülvizsgálva közben önmagát is: tehetett volna-e 
barátja érdekében többet. Amikor mintegy másfél éve először 
kérte Aurél a szabadságoltatását, hogy a Márton-hegyi szana
tóriumba menjen Pestre, azzal utasították vissza kérelmét, 
hogy akinek -  orvos létére -  még irodalmi tevékenységre is 
futja, az egészséges, mint a makk. H iába volt hónapokon át 
ezután a legékesszólóbb rábeszélés is, Aurél nem mozdult. 
Tőle és mindenki mástól is elzárkózott.

Sorozatos visszautasítás után, amidőn kapott engedélyt kül
földi útra, akkor egyszer bár ne kapott volna. Elutazott Párizs
ba (ó, vilié lumiére!), és súlyos tüdővérzéssel tért haza. Ettől 
kezdve állapota egy végiében és feltartóztathatatlanul romlott. 
Varga Gazsi sose engedhette el magát annyira, hogy messzi 
városokba vágyakozzék, azt viszont annál inkább kívánta, 
hogy barátja, amikor csak teheti, forduljon-egyet a nagyvilág
ban. Amikor a jól kibőjtölt útlevélkérelem jóváhagyását kitu
dakolta, azon nyomban száguldott Aurélhoz. Barátja arcán 
azonban a jó hír hallatán az örömnek nyoma sem volt. M ajd, 
majd! -  ha odaér, bizton megjön a kedve -  vigasztalta a vi
gasztalás elől mindig is gondosan elzárkózó barátja helyett 
Gazsi önmagát.

L’amor che move il sole e l’altre stelle -  gondolta az enge
dély tudomásul vétele után Aurél keserű öngúnnyal. Alig két 
éve, Siracusában m ekkora nekibuzdulással vallotta ezt Ulrike



Lángnak! A Pensione Rosában ismerkedett meg Ulrikével. 
Bensőséges kapcsolat szövődött kettejük között -  ahogy m on
dani szokás. A következő évi szabadságát is együtt tervezték 
eltölteni, ugyancsak Siracusában, a hatósági szervek azonban 
keresztülhúzták számítását. Nem mondhatjuk, hogy Aurél 
külföldi útjai során úton-útfélen ismeretségeket kötött, ebben 
zárkózott alaptermészete mindenkor gátolta. Noha be kellett 
ismernie önmagának: mindig is örült a különböző penziókban 
adódó semmitmondó fecsegésekre való alkalmaknak. Mi ta
gadás, volt abban némi öntetszelgés is, ahogyan egy-egy ilyen 
csevegés alkalmával váltogathatta a nyelveket kedvére egyre- 
másra. Ha idegen nyelven szólalt meg, valahogy mindig a mu
tatvány sikeres véghezvitelén volt a hangsúly, magával a tar
talommal pedig mintha nem is lett volna elszámolása se önm a
gával, se mással. Ulrikével való beszélgetései azonban kivé
telt képeztek, minthogy egyre inkább úgy tűnt Aurélnak: amit 
anyanyelvén gondolkodva megoldhatatlannak vél, arra idegen 
nyelven máris adva van a pontos válasz: l’amor che move il so- 
l e . . .  A Pensione Rosában napról napra közelebb került Ulri- 
kéhez, míg a többiekkel való kapcsolata egyre nyilvánvalób
ban csak merő udvariasságon alapult, némi nyelvről nyelvre 
vándorlással járó öntetszelgéssel fűszerezve. Ulrikével sétál- 
gatás alkalmával találkoztak össze, majd lassan rendszeressé 
vált, hogy együtt sétálják végig a délutánokat. Ulrike viselke
dése Aurélt egykettőre ráeszméltette, hogy az asszony nem 
szenvedheti az üresjáratokat a beszélgetésben. Elmondta ne
ki, hogy egy berlini professzornak az özvegye, férje részt vett 
a kommunisták illegális tevékenységében, s ő -  a megboldo
gult nyomdokaiba lépve -  maga is tám ogatja e munkát, üzene
teket, levél- és pénzküldeményeket továbbítva utazgat szerte 
Európában. Aurél mind mélyebb megbecsüléssel tekintett 
újdonsült barátnőjére, s bármennyire szeretett volna legalább 
ott, Siracusában megfutamodni a beszélgetésükben felmerülő 
témákról való gondolkodás elől, kapcsolatuk természete nem 
engedélyezte a mellébeszélést. Otthoni körülményeiről szólva 
röviden ecsetelte hát a kisebbségi lét sajátos voltát, az osz
tálykülönbségek elmosódottságát, az általános elproletarizá
lódást, majd kitért a kisebbségi lét pacifizmusára mint köve
tendő példára is. Elmondta azt is -  magában újra átgondol
va - ,  hogy noha Ulrike minden bizonnyal úgy gondolja, hogy 
az ő viszonyulása nem más, mint polgári ábránd, kapitalista



érzelgősség, de nem tudja szervezett formában elképzelni a 
békét vágyók, új világot építők harcát. Rokonszenve, szerete- 
te mindig a szegényeké, az elnyomottaké, de nem tudná vál
lalni a szervezett harcot. Ő nagyon komolyan hisz abban, 
hogy az emberben a szeretet az egyedüli mozgató energia. 
Nem a rendszerek, a dogmák a fontosak, hanem az érzések, 
melyek az ember mozgását és cselekvését irányítják. M ert 
minden elmúlik: a társadalmi rendszerek éppúgy, mint az álla
mok, a harci jelszavak és a küzdő osztályok. A gyűlölet is el
múlik, nevetségessé, torzzá törpül. Csupán a szeretet örök, 
m ert hiszen a szeretet mindennek a mozgatója. L’amor che 
move il so le . . .

A kisebbségi lélek pacifizmusa mint követendő példa! Vala
hányszor csak visszagondolt erre utólag, keserű öngúny lett 
úrrá rajta. A későbbi sorozatos beidézések során alig leplez
hető zaklatottsága mindennél jobban elárulta, hogy udvarias 
hallgatása és szűkszavú válaszai mögött milyen súlyos, egész 
idegrendszerét átjáró félelem rejlik. A kisebbségi lélek pa
cifizmusa? A megfélemlítettség minden nagyra törő pacifista 
ábránd melegágya. Szeretet mozgat napot és minden csilla
got? Csak a létezés egyöntetű szedett-vedettsége terem thet 
olyan távlatokat, amelyekben semmivé válik néhány em ber
öltő, áthidalhatóvá évek, sőt évtizedek, amikor az örök vilá
gosság fényesedik a születés pillanatától mindhalálig, s egye
dül a szeretet mozgástörvényei jutnak érvényre. így álmodik 
a nyomor lázálmokat, hiszen amúgy nem váltakoznak itt fé
nyek és árnyak, egyöntetűen sötét van, méltán vethetők hát 
a vigyázó szemek -  ó, mandulafácska, kicsi phillis! -  eleve az 
örökkévalóságra.

A visszautasított útlevélkérelmek sorozata mindinkább arra 
kényszerítette Aurélt, hogy kezdjen valamelyest tájékozódni 
maga körül a mindent ellepő sűrű homályban. Mások kézira
tainak javítgatásába merülve estelente egyre mélyebb gyöke
ret vert benne a felismerés, hogy számba vehető jelen idő 
helyett ő már most, jelen idejű életében sem más, mint a (tá
voli) jövő zenéje. S mintha sorsa is e szerint alakult volna: 
mindaz, ami vele és körülötte történik -  irodalmi téren kivált
képp - ,  kezdve a kéziratok javítgatásától a nyomdából frissen 
kikerült lapig észrevétlenebbé múlik el, mint egy ki sem m on
dott, máris eliramló gondolat. Lázas képzelgés mindaz, amit



ő tesz, hiszen amit tennie adatik, azt csak a hőemelkedés aj- 
zottsága indokolja és valószínűsíti egyúttal.

Nem csoda, hogy ugyancsak felemás érzések uralkodtak el 
rajta, amidőn -  annyi hiábavaló várakozás után -  külföldi uta
zásra mégiscsak engedélyt kapott. Mindeddig kellemes kikap
csolódást jelentett számára egy-egy külhoni utazás, most vi
szont egyre fokozottabb szorongással tölti el az a gondolat, 
hogy ő, aki ki van kapcsolva amúgy is életre szólóan, hogyan 
viszonyul majd önmagához egy olyan helyzetben, amikor e ki- 
kapcsolódás még meg is sokszorozódik. A változás azonban, 
még ha oly sokszorosan irreális is, mint az ő esetében, Aurélt 
is kizökkentette megszokott: megszokhatatlan gondolatainak 
(ördögi) köréből. Amint Párizsba ért, azon nyomban küldött 
egy üdvözlő lapot Gazsinak. Rajta az Étoile a Diadalívvel, 
felülnézetből. Gazsi naponta végigjárta a képeslapon látható 
avenue-ket sorban, és -  föltehetően -  hála e sétáknak, biztos 
volt benne, hogy -  ha Párizsból számítva elenyésző távolból: 
e honi gödörből is -  egy pillanatra sem téveszti szem elől 
Aurélt.

Egy este, ahová nem érhetett el Gazsi tekintete: a Mont- 
m artre dimbes-dombos utcáin barangolt Aurél. A Rue Saint 
Rustique-ra tévedve arra lett figyelmes, hogy igencsak el
fáradt, el is határozta rögtön, hogy betér egy kis pihenőre 
a legközelebbi vendéglőbe. A következő sarkon meg is pillan
tott egyet: a La Bonne Franquette-et. Csak amikor be akart 
lépni, akkor figyelt fel a kis em léktáblára, melyen gondosan 
feltüntették, hogy valaha Vincent van Gogh járogatott ide. 
Aurél -  hiába is tagadta volna (előre úgyse m ehetett, hát ak
kor legalább hátra) -  az utánérzésekre való kitűnő ürügyek 
és alkalmak miatt utazgatott mindig is oly kedvvel, maga Pá
rizs pedig alighanem a világ legalkalmasabb helye ebben a 
tekintetben, most mégis visszahőkölt a tábla láttán, s szinte 
akarata ellenére lépett be mégis. Utánérzéseinek tudható be, 
hogy mielőtt fontolóra vette volna, máris rendelt egy pohár 
abszintot. Egészségi állapota sohasem engedte, hogy szeszes 
italt fogyasszon, így csak elvétve tette, kiváltképp az utóbbi 
években. Még szemrehányást sem volt érkezése tenni maga
magának a furcsa ötletért, amikor is már érezte vérereiben 
szétáramlani az abszint tüzes mérgét. Csak azért is Vincentre 
gondolt: legyen minél előírásosabb: utánérzésekkel teli átu ta
zó e helyt is. Szíve mind hevesebben kalimpált, homloka lük



tetett, miközben magában mindent elkövetett, hogy felidézze 
az arles-i tájat, ahová Vincent, itt üldögélvén egykor, oly 
lázasan készült, az őrületig hevített sárga mezőket, a gonosz
zöld bokrokat és fákat, az ég már-már kibírhatatlan lükteté
sét. Úgy érezte magát e pillanatokban, mintha az élet körü
lötte nem volna más, mint emlékezetkihagyás, s rá hárulna a 
feladat, hogy valamiféle ívet vagy hidat képezzen múlt és jö 
vendő között, hogy az ő testén és eszméletén át áramoljon 
egyike a másikába.

Kint az utcán, meg-meglódulva a rue Lepic lejtőin lefelé -  
noha arra számított, hogy a hűs esti levegő felüdíti majd - ,  az 
egész testét átfogó feszülés nemhogy enyhült volna, hanem 
még inkább fokozódott. Alig kapott levegőt, úgy érezte, rög
tön megfullad, meg is kellett állnia, úgy tűnt, a legkisebb 
lélegzetvétel is kívül-belül lángba borítja. Aztán egész testé
nek fullasztó görcse heves köhögési rohammá (toux rebelle) 
változott. Hosszú perceken át köhögött abbahagyhatatlanul, 
zihálva, hörögve, fuldokolva. S amikor a köhögési roham 
végre alábbhagyott, már-már összerogyva a súlyos kimerült
ségtől, csak bámulta hosszan, értetlenül tenyerében a vérrel 
átitatott fehér zsebkendőt. Rogyadozó lábakkal, nem nézve 
se jobbra, se balra, megindult aztán a Rue Abbesses irányába, 
ahol megpróbál majd bérkocsit találni. A kirándulásnak vége 
-  motyogta magában holtfáradtan. Annyi pontosan előírt 
utánérzés helyett, lám, végül mégiscsak rálelt az utánérez- 
hetetlenül érezhetőre, mely nincs beleírva egyetlenegy bédek
kerbe sem.



Puszta elragadtatásban

Telecskai betegeitől volt hazatérőben Aurél. Egyhangúan 
zötyögött vele a parasztszekér a rossz megyei úton. Délelőtt 
könnyű eső verte el az út porát, most bágyadt napsütésben 
fürdött az október délutáni táj. Amilyen szokatlan hideg idő
vel köszöntött be ebben az évben a szeptember, azt lehetett 
volna hinni, hogy meleg napokra már nem is lehet számítani, 
az október azonban mégiscsak meglepetést hozott. Napok óta 
lágy őszi napsütésben pompáztak az ősz színei. Ahogy most 
elnézte a szekérről a telecskai dombok szőlőit, az aranysárga 
tarlót, gyümölcsfák, ákácok, nyárfák rőtvörös, fakósárga, 
mélybarna lombjait, a törékeny tökéletességük mögött mun
káló pusztulás ötlött az eszébe. Tulajdonképpen mindig is 
a pusztulás jelei rendítették meg a természetben, különösen 
akkor, ha e jelek csak alig-alig voltak észrevehetőek, ha azt hi
hette, csak az ő fürkésző tekintete képes felfedni őket, mint 
apró horpadást valamely múzeumi örökkévalóságba állított 
műremeken. Talán azért idegenkedett ő mindig is e honi tá 
jaktól, mert már tavaszi virulásuk teljében sem tudott felis
merni bennük mást, mint a pusztulást. A Telecskai-dombok, 
vagy bármely más vidék az Ákácok alatt, az ő szemében a leg- 
rügyezőbb tavasz idején sem volt más, mint a pusztulás tá j
képe -  csak visszájáról. Úgy tűnt neki, hogy lassú, egyöntetű 
bomlás jár itt át minden rögöt, s a természet körforgása csak 
cifra látszat. M intha e tájat alaposabban megnéznie annyi 
lett volna mindig is, mint önmagát szántszándékkal belemosni 
e kicsiny, ám annál testközelibb elrontottságba. Milyen szo
rongással fordította figyelmét másra, ha ezeken az utakon 
járt! Csak azt látta, milyen helyrehozhatatlan csúnyaság árad 
például egy-egy tanyaudvar rémálomra emlékeztető rendet-



lenségéből. Úgy érintette egy-egy ilyen látvány valamely ka
nyarulatból előbukkanva, mint váratlan, éles pofon; most vi
szont épp a kezdetlegességnek, az esetlenségnek ez a min
denhatósága ragadta magával. Úgy bámulta most e vidéket, 
mintha nem is táj volna, hanem egy öreg, elgémberedett kezű 
paraszt rajza, vagy tán apró gyereké. S mintha e mindent 
átható szedett-vedettség nem is ügyetlenségből fakadna, ha
nem az öntudatlan művésznek lett volna rendezőelve. M ind
eddig, ha magával ragadta is egy-egy részlet e honi vidék lát
ványából, öntudatlanul is fordított irányból közeledett felé, 
mint ahogyan kedvelt tájaiban mélyedt el, a fontainebleau-i 
vagy a szicíliai tájakban például, ott a rejte tt hibákat kereste 
kedvtelve, emitt pedig csak képzelt kiigazításokat végezve tu
dott percnyi figyelmet szentelni mindannak, ami körülvette. 
Pedig mennyire fontosnak tekinti az utóbbi években azt, hogy 
ne hagyja figyelmen kívül e tájat az, aki itt él. Őszinte volt ez a 
kívánalma nemcsak felebarátaival, írótársaival, hanem önm a
gával szemben is, de a lépten-nyomon elé táruló elfuseráltság 
oly lesújtó volt számára, hogy nem volt ereje itt szétnézni. 
Szemfényvesztőnek érezte magát olykor emiatt. S most, hogy 
föl sem ötlött benne ez az egész, egyszeriben azon kapta m a
gát, hogy milyen kedvtelve nézelődik. Aztán váratlanul eszé
be ötlött Fontainebleau, Marlotte a Loire partján, ahol egy 
hetet töltött néhány éve, s megint csak ennek a honi tájnak a 
csempesége vált a szemében hangsúlyossá. Milyen fájó él
mény volt egykor az őszi Fontainebleau, mennyire fájt neki, 
hogy ő kirekesztetett e szépségből, hiszen csak átutazó lehetett 
M arlotte-ban. Fájdalm at érzett ebben a pillanatban is, minél 
tovább bámulta a zötyögő szekérről a Telecskai-dombokat, 
szőlőket és fákat, annál jobban átjárta ismerősségük, s mintha 
csak önmagára is ebben a percben ismert volna rá igazából, 
egész otthonléte megfájdult most e váratlan táj élményben. 
Nyugodt, türelmes fájdalom járta át. M intha még mindig, 
máig, eddig a pillanatig abban reménykedett volna titkon, de 
egész lényével, hogy idegen tájak szépségeinek zarándoka
ként mégiscsak sikerül ezután is újra meg újra kisurrannia 
innen: mindabból, ami mindig is csak vele mehet, hisz nem 
más, mint ő maga.

Párizsi súlyos tüdővérzése után hazatérve néhány napi ágy
ban fekvés után újra erőre kapott valamelyest, s megannyi 
elfoglaltsága közepette alig foglalkozott állapota rosszabbo



dásával. Nem volt értelme, pontosan tudta: csak rövid haladé
kot kapott. Fáradtság fogta el most. Lehunyta szemét, s így 
még jobban érzékelte a körülötte billegő tájat, mely -  akár 
csak ő -  egészen átadta magát az október délutáni napsütés 
könnyű bódulatának, s önfeledten ragyogott ebben az átm e
neti lábadozásban.

Anélkül, hogy előzőleg fontolóra vette volna, beérve Bács- 
gödrösre, a tanítói lak előtt leszállt a szekérről, hogy betér
jen Erzsébethez néhány pillanatra. Erzsébet nem számított 
Aurél e délutáni látogatására. A lugasban ült, és kézimunká
zott. Amikor a kerti ösvényen meglátta közeledni a jövevényt, 
épp csak halványan elmosolyodott, befejezte a soron követke
ző öltést a kézimunkán, összehajtogatta, berakta a kosárká
ba, s csak ekkor indult felé. Aurélnak az volt a kívánsága, 
hogy m aradjanak a lugasban, egyébként is siet, csak azt akarja 
bejelenteni, hogy estére majd ellátogat, ha barátnője megen
gedi. Erzsébet az Új Hang ügyes-bajos dolgai felől érdeklő
dött, s arról, hogy Aurél megírta-e már párizsi útiélményeit. 
Aztán eltűnt, majd pillanatok múlva teával és aprósütemény- 
nyel megrakott tálcával tért vissza. Aurél egészségi állapota 
felől is kérdezősködött, Forrai újabb novelláiról, Ede esedé
kes látogatásáról. Miközben válaszolgatott a kérdésekre, egy
re inkább úgy tűnt Aurélnak, mintha most látná előszót e ker
tet, most ülne először ebben a lugasban. Pontosabban, mintha 
mindeddig részt sem vett volna igazából abban, hogy ő elláto
gatott ide olykor, hogy Erzsébettel elbeszélgessen. Tudta, 
hogy e nő figyelme -  istenem, lassan tizenegy éve! -  feléje for
dul egészen, s ő mégsem érzett soha semmi magának követe
lést viselkedésében. így aztán neki nem is volt oka arra, 
hogy kapcsolatuk időtartam át számon tartsa, nem volt a sze
mében valójában se ideje, se története. Jól érezte magát itt 
mindig is. Látogatásai soha semmire sem kötelezték. Erzsébet 
mindig élénk érdeklődést tanúsított az ő írásai iránt, az általa 
szóba hozott könyvek iránt, később, az Új Hang megalapítása 
után pedig a folyóirattal kapcsolatban adódó gondok és örö
mök iránt egyaránt. Ha látogatásai olykor hosszabb időre 
elmaradtak, Erzsébet sohase illette őt a legcsekélyebb szemre
hányással sem. Mindez persze nem azt jelenti, hogy Erzsébet 
nő voltát ő figyelmen kívül hagyta volna valamikor is. Erre soha, 
egyetlen nővel szemben sem lett volna képes. Erzsébet mégis



csak mindenekelőtt nő volta miatt jelentett számára kellemes 
társaságot, csak éppen vágy nem ébredt benne soha, hogy mi
előbb viszontlássa. A kkor jött el, amikor kedve támadt. Most, 
hogy a teát iszogatták így együtt, egyszeriben valósággal meg
rendítette az a váratlan felismerés, hogy ő mindeddig egyet
lenegyszer sem élte át e közös teázgatást a maga teljességében. 
Nem arról van szó, hogy figyelme mással lett volna elfoglalva, 
inkább arról, hogy ő minden alkalommal tulajdonképpen csak 
a saját mérsékelt kellemességérzetéről vett tudomást. Ahogyan 
a felvetett kérdésekre válaszolgatott, mind jobban kellett ural
kodnia önmagán, hogy Erzsébet ne vegye észre azt a mély ámu- 
lást, mely most egész bensejét átjárta, minthogy másra sem 
tudott figyelni valójában e pillanatokban, mint arra, hogy e nő 
milyen leheletnyi pontossággal van tájékozódva mindarról, 
ami őt foglalkoztatja, ami történik vele, körülötte, betegsége 
folyamatában. Nem volt ő soha önző Erzsébettel szemben, 
sohase tudott volna fönntartani olyan kapcsolatot, amelyben 
ő került volna mindenestől előtérbe a másik rovására. Ponto
san lem érhette, hogy mindaz, ami őt foglalkoztatja, Erzsé
betet is igen élénken érdekelte kezdettől fogva. És mégis, 
mennyire érezte azt az egész lényét átjáró kétségbeesett ko- 
nokságot, amely arra indította hosszú évekkel ezelőtt, hogy e 
kapcsolatot kettejük között kiépítse. Hogy belenyugodjon: 
csak a szerelemről való lemondás árán tarthatja meg. Hogy 
lemondjon a reményről, ami történetté tehette volna, s ezzel 
együtt végessé, beérve így az állapot állandóságával, élmény 
helyett életvitellé téve kötődését. Tudta ő mindezt, hogyne 
tudta volna eddig is, mindig is tudta. Erzsébet is tudta, hogy 
ő tisztában van a helyzettel. Talán ez adott neki erőt emberfe
letti következetességéhez. Soha egy pillanatra sem m utatko
zott gyöngének: annyira nyitott volt mindig is vele szemben, 
hogy nem kellett elszólnia magát, s így nem hagyott rést az ő 
megfutamodásának. Jártasabb az egész életemben -  gondolta 
most megdöbbenve - ,  mintha egy födél alatt élt volna velem 
húsz évig. És most egyszeriben fölrémlett benne ezernyi be
szélgetésük, teázgatásuk emléke, Erzsébet figyelmes tekinte
te, okos nézése, amitől arca olykor már-már szépnek látszott, 
apró tevés-vevései, ahogy megigazít valami keze ügyében lé
vő apróságot például, halk, mégis határozott járása, szigorú, 
minden nőiességet már-már megható ügyetlenséggel elfedő 
ruhái, mintha a természet fura vicce folytán sohase lett volna



viruló fiatal lány, hanem gyerekből rögtön felnőtté serdült vol
na, de talán épp ez a rendellenesség ruházza fel olykor az 
esetlenség bájával. „Örök kamasz vagyok e nálam évtizeddel 
fiatalabb nő mellett!” S úgy gondolt most a tulajdon csetlés- 
botlásainak egész emlékezetét kitöltő sorozatára, mint irdat
lan burjánra, s noha kettejük közül mindig is ő volt tényleges 
mozgásban, mintha mégis Erzsébet járná be rendre az ő éle
tének járhatatlan vadonját, s ő terem tene összefüggést és ren
det ebben a sötét zűrzavarban.

Párizsból való hazatérése óta csak egyetlenegyszer járt itt, 
akkor is kutyafuttában. Lelkes izgalommal mesélte el ekkor 
Erzsébetnek, hogy hamarosan (ezért utazik vasárnap Becs
kerekre) megalapítják a Magyar Közművelődési Egyesület 
kebelében az írók szekcióját. (Azóta meg is történt, őt válasz
tották a vezetőjének.) Az Egyesület egy Könyvközösség meg
alapítását is feladatául tűzte, amely magára vállalná évente 
négy jugoszláviai magyar könyv megjelentetését. Az is eszébe 
ötlött most, hogy párizsi rosszullétéről, néhány napos itthoni 
ágyban fekvéséről egy szót sem ejtett akkor, mintha nem is ve
le történt volna, holott Erzsébet rákérdezett. Úgy érezte, len
dületet kaptak mások is végre-valahára, s kimozdul mégis e vi
dék hosszas kulturális tetszhalotti mozdulatlanságából. Erzsé
bet -  mint mindig -  meleg érdeklődéssel hallgatta az ő lelke
sedését, most mégis biztos benne, hogy e nő mindenkinél 
tisztábban látja az ő magányos lobogását, azt, hogy amint egy 
szikrányi fény fellobban valahol, ő rögtön tűzijátékot vél fel
ismerni benne, holott egy-egy kis szikra, ha kipattan is olykor, 
szempillantás alatt kilobban, csak ő lobog itt, alig lanyhuló 
lánggal, egyedülvalóan valamely puszta elragadtatásban. No
ha rég vissza kellett volna mennie a rendelőbe, mégsem tudta 
magát a távozásra elszánni. Érezte, hogy még soha nem volt 
ennyire együtt e nővel, noha nem volt kétséges előtte, hogy 
nem megosztott, csak magányos együttléte ez a mostani E r
zsébettel. Szakasztott ugyanolyannak látszik, mint a többi, 
ő most mégis hatalmas távolságokat győzött le önmaga elle
nében Erzsébettel szemben, s m indkettőjük felé haladva egy
úttal.

Noha már szóba került a jó imént Ligeti Lajossal való röpke 
találkozása Párizsba menet Pesten, a Keleti pályaudvar forga
tagában, s ő keserűen legyintett csupán, amikor Erzsébet szó
ba hozta, e pillanatban azonban úgy érezte, ezt a találkozást



mégiscsak el kell mesélnie, mielőtt távozna. Ligeti Lajoshoz 
több éves barátság fűzi, a költő munkatársa volt kezdettől 
fogva az Új Hangnak, s többé-kevésbé az is maradt az utóbbi 
két évben is, amióta huszonnégy órai hatállyal kiutasították 
az országból. Az erdélyi Szilágy megyében született, korai ár
vaságra jutván, tízéves korától fogva a temesvári árvaháznak 
volt a gondozottja, a pesti jogi kar hallgatójaként került a há
ború forgatagába, majd amikor a Vörös Hadsereg tisztjeként 
rom án-francia hadifogságba esett, a menekülés hozta az 
SZHSZ királysághoz csatolt Zom borba, majd onnan Újvi
dékre. Ligeti Lajos baráti támogatása igen komoly támaszt 
jelentett Aurélnak az Új Hang megindítása idején, sőt azóta is 
egyhuzamban, s Erzsébet nagyanyánk -  mi tagadás -  nemegy
szer úgy képzelte, hogy e barátság és együttműködés csak 
afféle bajtársi könyörület felemás értékű megnyilatkozása. 
Az egykori baj társ költői pályája -  e honi gödörből szemlélve 
legalábbis -  egyre feljebb látszott ívelni: alig fél évvel Pestre 
való visszatelepedése után versei már több-kevesebb gyakori
sággal a budapesti rádió műsorán is szerepeltek, s Aurél úgy 
hallgatta Lajost a rádióban, mintha személyesen neki szóló 
kinyilatkoztatást tartalmaztak volna. Erzsébet, noha komoly 
fenntartásai voltak e Pestre származott baráttal szemben, m a
ga is megütközött olykor azon, hogy miért zárja oly követke
zetesen magába e fenntartásokat. Egyáltalán: miért hallgatja 
el Aurél előtt oly kibírhatatlanul hibátlan következetességgel 
mindazt a kételyt, rosszallást vagy nyilvánvaló ellenérzést, 
ami Aurél szavai nyomán felvetődik benne, s közel sem csak 
Ligeti Lajosra vonatkozóan.

Mit sem sejtve arról a megrendültségről, amely Aurélt e ta
lálkozás alkalmával oly erőteljesen átjárta, Erzsébet, noha 
kissé furcsállotta szokatlanul elhúzódó látogatását, m érhetet
len távol volt attól, hogy gyanút fogjon a barátjában leját
szódó belső történések iránt. A reménykedést, mely a legjobb 
esetben sem minősülhetett az ő esetében időtlen idők óta más
nak, mint gyanakodásnak, rég maga mögött tudta. Rég leszá
molt minden -  akár árnyalatnyi közeledést is ígérő -  eshető
séggel. Már csak egykedvűség maradt benne, amit csak szívós
sága különböztetett meg a közönytől. Végeredményben ez is 
a közöny egy fajtája -  állapította meg magában nyugodt tisz
tánlátással nemegyszer, csak épp nem gyöngéd közöny, ha
nem annak kegyetlen fajtája. Hányszor szinte beledermedt a



tulajdon részvétlenségébe, ahogyan -  meleg érdeklődést mutató 
arccal -  hallgatta barátja lépten-nyomon arányokat tévesztő 
fejtegetéseit olyan dolgokról, melyeknek nyoma sincs a tény
leges valóságban.

Heves önvád gyötri most is, miután Aurél szokatlanul hosz- 
szadalmas készülődés után eltávozott. Hiszen, végül is Aurél 
bevallotta, hogyan bonyolódott le rövid egy óra hosszat tartó 
találkozója Ligetivel a Keleti pályaudvar Restaurantjában, 
amikor szinte lélegzetet is alig érkezett venni a gáncsoskodás 
honi gondjait sorolva Lajosnak, s Erzsébet már-már minden 
mértéket elvesztett a megvetéssel teli kárörömben. Maga elé 
kellett képzelnie Lajost, aki nyilvánvalóan legalábbis feszé
lyezett volt, ha nem unott, minthogy hozzá a bajok régóta 
máshogy társultak, s nem úgy, mint Bácsgödrösön Aurélhoz, 
aki mégsem tud számot vetni -  nagy súly a gond, nincs is hová 
letenni -  e bajok forgandóságával, és örök naivul hiszi, hogy 
még mindig közösek, s Ligeti Lajossal maradéktalanul meg
oszthatók.

Maga előtt látta Aurélt is, ahogyan -  úgy látszik, hallgatni és 
másokban tartani a lelket mégsem lehet büntetlenül -  ontja az 
együttérző vigaszt váró panaszokat Ligeti Lajosnak, ki kedvel
te ugyan mindig is az elragadtatásra igencsak hajlamos bács- 
gödrösi doktort, ám mindaz, ami az ő két évvel ezelőtti gyors 
eltávozása óta az Akácok alatt történt, olyan érzést váltott 
ki belőle most, mint amikor valakit szántszándékkal a baklö
véseire emlékeztetnek. Minthogy közel sem volt biztos abban, 
hogy otthonra lelt-e valójában az otthonának tekintett Pesten, 
Aurél zaklatott vallomása mindarról, ami az Akácok alatt zaj
lik, akaratlanul is feltépte benne a régi sebeket. Az a tíz év, 
amíg Újvidéken élt, utólag még inkább gyalázatos számkive- 
tettségnek tűnt a szemében, s úgy érezte, az ott kapott sebekre 
gyógyírt csak a lassú, de biztos felejtés hozhat. Nem így kép
zelte e találkozást. Ő arról szeretett volna Aurélnak beszámol
ni, hogyan tette meg első, bizonytalan lépéseit e honi talajon 
a másodszori honfoglalásban. S minél fennebb lobogott ba
rátja a kétségbeesett kitárulkozásban, annál inkább apadt 
őbenne a viszontlátás öröme. Aurél panaszait hallgatva, mi 
tagadás, megint csak megelevenedett benne az Akácok alatt 
töltött tíz éve, s az is, hogy milyen csekély sikerrel dicsekedhet 
ő valójában a haza másodszori meghódításában.

Ahogyan Aurél sűrű panaszait hallgatta, sóvárgás fogta el



egy pillanatban; ő sohasem tudott annyira ragaszkodni egy 
röghöz, hogy annak gondjaival-bajaival feleannyira is azono
suljon, mint barátja, kinek mindaz, ami az Akácok alatt tö rté
nik, a legszemélyesebb fájdalma. Szilágyság, a szülőföld, csak 
(megszépített) emlék, Újvidék vakvágány, és Pest? Vajon mit 
jelent neki Pest? Barátja panaszait hallgatva úgy tűnt, hogy 
neki Pest is idegen valójában, az itteni gondok és bajok vala
hogy kívüle vannak, s ő nem osztozhat bennük, ő még a mai 
napig is, itt is a hazatalálással van elfoglalva. E sötét gondola
tokat azonban ő maga is költői túlzásnak érezte e pillanatban, 
s minthogy se a tulajdon gondolataival, se barátja szavaival 
azonosulni nem tudott, szikkadt kedvvel hallgatott, Aurél vo- 
natjának -  mielőbbi -  indulására várva.

Rezge megbánás fogta el Aurélt, amidőn a tovább induló 
vonatból utána intett Lajosnak. Csak ekkor ocsúdott rá arra, 
hogy mindaz, amit ő rég nem látott barátjának kétévi levele
zés után most végre élőszóval is elm ondott, mennyire nemcsak 
arányokat, de célt is tévesztett kitárulkozás volt. E pillanatban 
-  sajnálatosan későn -  ébredt rá, hogy Lajos kétségtelenül 
itteni életéről, sikereiről, örömeiről, gondjairól és bajairól 
szeretett volna szót váltani vele, ő pedig, csak hogy beszél
hessen végre, barátja egész életét is meghamisította. Két éve, 
hogy Pestre távozott, s ő két év óta lépésről lépésre tájékoz
tatta leveleiben arról, hogy mi történik otthon (ott, hol neki 
van otthon, nem pedig Lajosnak), mi van, mi nincs az Új 
Hanggal, ahová Lajos csak másodközlésben küldi verseit, 
mert nem az Új Hangban való megjelenés a legfőbb dolga. 
S most, hogy a szégyen mind jobban elfogja, csak most képes 
ráeszmélni arra, hogy nincs és nem is volt soha kinek számot 
adnia mindarról, ami oly szenvedélyesen foglalkoztatja. 
Azok, akik vele vannak túl a határon, az otthoni gödörben, 
maguk is tudják -  ha tudják -  mindazt, amit ő, s inkább vi
gaszra, támaszra szorulnak maguk is. S vajon fölróható-e La
josnak, ki onnan származott vissza, hogy előre kíván tekinte
ni, nem pedig hátra. Az ő megannyi gondja-baja megosztha- 
tatlan, s ki győzné ezt megszakítás nélkül tudni, mégsem volt 
képes szégyenérzet nélkül átsiklani afölött, hogy két éven át 
önmagát vezetve félre, ily csúfosan elvétett minden mértéket: 
gond- és gondolatmegosztás helyett önmagát osztva ki arra, 
aki igényt sem tartott erre az adományra.



XI. 
Túl

Mintha az aranyeső szirmai az égből záporoznának a kertre. 
Ó, és az éj, az éj, ha világűrrel teli szél perzseli a rcu n k ... 
Mintha valami átszólt volna az évek tengerén. Eljövendő ölel
kezések felé kitárt hű karjaiban: riadalom és remény. R öpkö
dő madarak és levelek. Mintha már látta volna valahol e vidé
ket. Mintha már látta volna ezelőtt is, nagyon régen. Minden 
rejtőzködik. Minden érik és ígér. Riadalom és remegés min
denben. Érzi Aurél nyúlánk és törékeny jelenlétét. Látni még 
nem látja, de érzi, tudja. Érzi hideg kezét, ahogy a derekára 
fonódik majd. Jéghideg forró ölelésben zuhanni majd együtt. 
Minden közelít, már látja előbukkanni arcát. Csak még egy 
lemérhetetlen lépés, csak még egy meghatározhatatlan moz
dulat. Lázas hideglelés mindenben, ahogy közeledik, minden 
közeledik a beteljesülés felé. Hogy hihette, hogy soha! „Én 
olyan buta voltam, Aurél, én azt hittem, hogy te nem, soha. . . ” 
És mosolyog szégyenlősen és boldogan. „Megint elfedtük 
egymást, azért nem látom .” De nem, egyszeriben minden szű
külni kezd. Minden keskenyedik és hátrál. „Mintha a talaj 
fogyna alólam” -  gondolja álmélkodva. Minden rohamosan 
fogyatkozik és hátrál. Vissza! Bele az iménti mosolygásba! 
Hisz itt vagyok, itt vagyunk! Vissza! Amikor itt vagyunk, 
oda. És minden végzetesen fogyatkozik és h á trá l . ..

Mint akit egy idegen ágyra löktek, ismeretlen szoba idegen 
ágyára, és magamagának is egyszeriben oly idegenné lett. 
Mint aki más közegben élt eddig, ahol otthon volt, s most 
nem tud eligazodni ebben az áttekinthető, megfejtett világ
ban, ahová belökték.

Ahogy tisztul lassan fejéből az álom mákonya, váratlan erő



vei tör rá a zokogás. Aurélra gondol, aki három sor házzal 
odébb fekszik ágyában lázasan, meg-megújuló köhögési roha
mokkal küszködve. Mindenki tudja, de legjobban ő maga, 
hogy nem lehet sok hátra. Talán egy év, de lehet, hogy csak 
hónapok. Ő pedig most kezd álmodni arról, ami sohasem volt, 
sohasem lehetett volna, tíz évvel ezelőtt sem. Vajon abban a 
tíz, pontosabban tizenegy évvel ezelőtti eldöntetlen korszak
ban, amikor friss volt ismeretségük, álmodott-e Aurélról úgy, 
ahogyan az imént? Biztos benne, hogy nem. Nem lett volna 
mersze. És most, most van? Minek nevezhető ez a borzalom: 
álmodni egy halálos betegről mindenféle gyönyörűséges és 
rettenetes bujaságokat?

Azt hitte, mindent tud már réges-rég arról, ami benne A u
réllal kapcsolatos. M indenekelőtt tudja, hogy őt Aurél nem 
szereti, soha nem is szerette. Ez olyan egyszerű. Ő nem érin t
heti igazából Aurélt. Ő lehet vagy nem lehet. Csinálhat, amit 
csak akar. Mindig is kívül volt a körön. Vajon ez a rettenetes 
szabadság, ez a végérvényes hasznavehetetlenség vitt rá tizen
egy évvel ezelőtt arra, hogy mindenáron baráti kapcsolatot 
építsek ki kettőnk között? Ő, milyen mohón olvasott el min
den tőle kapott könyvet, folyóiratot, újságcikket! Hangyamód 
araszoltam utána, buzgón fejtve a sorokat: el ne vesszem, le 
ne maradjak -  behozhatatlanul. S vajon merted-e akkor tudni, 
mennyire fá j, hogy csak irodalmi eszmecserék folynak közöt
tetek? Szó se róla: megkapaszkodtál: látszatra szívélyes voltál 
mindig és baráti. De belül? Azt a fölényt! A kegyetlenségig 
metsző leleplezéseid sorozata, hogy végül már mardosott a 
lelkiismeret. Sokszor magad sem tudtad: külszín-e rajtad csu
pán a segíteni akarás s az együttérzés, vagy lényed eltagadott 
legmélyéből tör fel, minden gyógyíthatatlan sebzettséged el
lenére is őszintén. Voltak napok, amikor szakadatlanul gyöt
rődtél a saját rejtett álnokságod miatt, de amint összetalál
koztatok, minden megbánásod semmivé foszlott, s maszkká 
m erevedett baráti érdeklődésed és jóindulatod.

Hogy figyeltél mégis mindarra, amit Aurél mondott! S arra 
is, amit nem tőle hallottál, de sejtettél benne valami vele való 
kapcsolatot. A legprecízebb összefüggések egész hálózatát 
szőtted mindazon események köré, amelyekben ő részt vett. 
Boldog szeretők így sose tudnának figyelni egymásra. Neked 
lépésről lépésre mindig ki kell őt találnod. Hát igen: boldog 
szeretőknek erre nincsen szükségük, azok egymásnak vannak



birtokában. . .  Neked ki kell őt találnod -  mindhalálig. És 
még ezt is el tudod viselni, ismerlek. De ez a mindent megha
zudtoló álom, hogy valami átszól az évek tengerén, s mindent 
a visszájára fordít: minden ismerős hiány végtelen igézetté, 
delejes teljességgé válik. Nem! Nincs ember, aki megérde
melné ezt az é jszakát. . .

Gondosan elolvasta mindazt, amit Auréltól kapott kölcsön, 
s úgy érezte, hogy ez is a kapcsolatteremtés egy formája. Nem 
is azért, mert az elolvasottakat meg lehet beszélni. (Ezt rend
szerint két szóban elintézték.) Magában az olvasás folyamatá
ban érzékelte ezt. Úgy tűnt, mintha Aurél valamelyik megszo
kott holmiját tartaná a kezében, vagy mintha fogná a kilin
cset, mely még az ő keze melegét őrzi. S talán mert az utána- 
menés egy határon túl elviselhetetlen, azért alakulhatott ki 
benne bizonyos kritikus távolságtartás olvasmányaival szem
ben? Vagy egyébként is kialakult volna? Nehéz ezt az ő eseté
ben kettéválasztani. S ahogyan a kezébe adott könyvekkel 
szemben kialakította lassacskán a saját -  Auréltól nemegyszer 
élesen különböző -  véleményét, még inkább állt ez barátja és 
az egész új Hang gárdájának írásaira vonatkozólag. Aurélnak 
nem egy írását valósággal ízekre szaggatta gondolatban. Tipi
kus vidéki szépléleknek tűnt a szemében, aki csak siránkozni 
képes, s azt is milyen hamisan, milyen erőtlenül teszi! S ahány
szor csak eljutott eddig a pontig, nem is az ejtette kétségbe, 
hogy mindezt tökéletes következetességgel elhallgatja Aurél 
előtt, hanem mintha attól tartott volna egyszeriben, hogy 
ennyire lemeztelenítve, barátja már semmit sem jelent szá
mára. Undorral elegy szánalom ébredt benne ilyenkor iránta. 
Szerencsétlen flótás! Aztán egy másfajta kétségbeesés kereke
dett benne felül: ha maga a „vezér” is csak ilyen vidéki mű
kedvelő, akkor a többiek: Janiga Lajos, Forrai G ábor,'H o- 
monnai s a többiek sorban mind, hát akkor ők? M ert hiszen 
azt az egyet, hogy az Új Hang megalapítása alapvetően fontos 
tett volt: ezt Erzsébet sohasem vonta kétségbe. De ő, A urél
lal ellentétben, mindig is kívülálló volt, passzív szemlélő, az 
ő látását nem homályosította el a részvétel, a beletartozás me
lege; nem láthatta ezeket az írásokat olyan szemmel, mint 
Aurél. Őt olvasásuk közben nem fűthette az ügy szolgálatá
nak heve, ő csak azt olvashatta ki belőlük -  a maga m ódján - ,  
amiről szóltak. Mennyire szeretett volna észrevételeiről, fel



ismeréseiről nem tudomást venni! Feloldódni örömben vagy 
akár az oly gyakori letörtségekben is!

Amikor már ezeknek az írásoknak minden esendőségét föl
tárta önmaga előtt, akkor újra meg újra úgy tűnt neki, hogy 
mégsem az írókkal, hanem sokkal inkább e honi élettel van 
baj. Ismerte az Új Hang minden célkitűzését és törekvését: 
meg kell írni azt az életet, mely itt és most az Akácok alatt 
zajlik. Minden bizonnyal az itteni élettel van baj: nem hagy
ja magát megírni. M intha vaktában kívánna zajlani és nyom
talanul. Mert hisz hiába minden erőfeszítés: az, amiről Aurél 
és társai írnak, az nem ez az élet. Az írók mindig a művek 
aranyfedezetével vannak elkeveredve. Ő tudja, látja, hogy 
a szenvedést, a gyötrődést illetően a fedezet színarany, miért 
mégis, hogy ami megíródik belőle, az nem több, mint égett 
szén, pernye, amitől még csak jobban bepiszkolódik a levegő.

És ilyenkor világosan érezte, hogy barátja írásai nem azért 
gyöngék és erőtlenek, nyúlósak, érzelgősek vagy érdektele
nek, mert híján volna a tehetségnek. Biztos benne, hogy az ő 
esetében nem erről van szó, de hogy miért vérzik el keze nyo
mán minden sokat ígérő mondat, mielőtt még valódi tartalom 
mal telítődne: erre gyötrelmes töprengések után se tudott so
ha önmagának válaszolni. Vajon mi köti meg a kezét itt? 
Miért a túl korai kifulladás? Miért, hogy mindig mindenről 
csak beszorulva a semmi és valamiféle utánzat közé?

Sohasem beszéltek Auréllal arról, hogy milyenek az Új 
Hangban megjelenő írások. Ha szóba került, barátja jobb és 
gyöngébb írásokként jellemezte őket, s ő hányszor várta kifa- 
kadását, vagy hogy legalább egyszer szóvá teszi, mennyire sá
padtak és kezdetlegesek -  elvétve akadó kivétellel -  egytülen 
egyig. Tulajdonképpen nem is az nyomasztja a legjobban, 
hogy Aurél csak az ügy szempontjait szem előtt tartva tud 
ezekre az írásokra gondolni, sokkal inkább az, hogy oly szívó
san és rendületlenül hiszi a mai napig is: az Új Hang komoly 
olvasótáborral rendelkezik, amelynek nem szabad csalódást 
okozni. Éjszakákon át javítja a kéziratokat, folyamatosan le
velez a lap valamennyi munkatársával. Düh és kétségbeesés 
marcangolja egész lényét, ha csak eszébe ötlik is, högy barát
ja, amint láza valamelyest csökken, rögtön tollat ragad, hogy a 
munkatársak kéziratait javítsa, s nem átall mérhetetlenül el
túlzott dicséreteket és buzdításokat papírra vetni, ha valame



lyikükben a tehetség legparányibb szikráját is felismerni véli. 
Levélírás közben láza újra szökni kezd feljebb, egyre feljebb, 
s neki még végig kell írnia: nehogy a címzettben a ritka meg- 
iramodás alábbhagyjon. írni kell mindenkinek sorban, to 
vább, egyre tovább a lelkesítő szavakat. ír: iramodik feljebb, 
egyre feljebb a karcsú higanyszál is, és nincs már értelme sem 
észrevenni, hogy milyen feneketlen a betegágy, csak lobog, 
egymásra mind jobban ráhangolódva, egymást mind jobban 
szítva a két láz. Nem is kettő, csak egy, nem is az ő lázas teste, 
nem is az ő lázas akarása, egy rommá égett test fölött lobog, 
sisteregve, csillapíthatatlanul: lázban a láz.

íródnak e levelek szakadatlanul mind a mai napig is mindazok
nak -  s legyen tisztelet a kivételnek-, akik mindössze addig tudnak 
hinni az ügyben és az olvasókban, amíg Aurél levelét olvassák. És 
mindenki, barátján kívül, pontosan tudja, hogy néhány ismerős -  
talán ha -  átlapozza az Új Hangot, de tán egyetlen teremtett lélek 
sem akad rajta kívül, aki el is olvasná elejétől végig. A m unkatár
sak túlnyomó többségével ő sohasem találkozott, s mégis, annak 
alapján, amit írnak, s amennyit Aurél inkább csak elszólt, mint 
mondott róluk, ő biztos benne, hogy ezek az emberek nemcsak 
tisztelik, de legalább annyira furcsállják, sőt szánják Aurélt. Érzi, 
hogy hányszor megmosolyoghatják, s az érinthetetlenek fölényé
vel minden bizonnyal olykor le is nézik, mint valami idejét 
múlt csodabogarat, aki a semmit veri fel habnak.

Milyen föltétien megbecsüléssel és szeretettel gondol ő ilyen
kor Aurélra! Ilyen töprengései során igazi testvérsorsnak érzi 
a magáéval az övét. Hiszen azt, hogy őt is szánják, és ki is 
nevetik -  ha nem is szemtől szembe, de a háta mögött annál 
inkább - ,  nem nehéz kikövetkeztetnie. Ismeretségük legelején 
mindenki leendő házasságukról beszélt. Egyesek helyeslőén, 
föltehetően azért, m ert ismerték és szerették apját és anyját, 
őt magát pedig, noha nem valami szemrevaló, de igen jóra- 
való teremtésnek ítélték. Mások viszont valószínűleg azt tar
tották m egengedhetetlennek, hogy egy fővárosból ide került 
doktor, ez a fess és elragadó ember elvehessen egy ilyen szürke 
és semmitmondó helybeli tanítókisasszonyt. No nem, ha már 
idevalósi lányt akar választani, akkor ott vannak a gyönyörű 
Pulmann lányok például, de még Víghék Franciskája is sokkal 
különb ennél. A  többség nagy megkönnyebbülésére nem lett 
ismeretségükből házasság. De annál rosszabb. Mert a doktor



évek óta odajár hozzá. A rra nem volt jó neki, hogy elvegye, 
de eljárogatni azért nem derogál neki. Jó firma egyik is, má
sik is, csak hagyjuk.

E pillanatban valósággal elhűlt a megdöbbenéstől: össze
vissza kavarognak a gondolatai, nem tud ő még éber gondola
tai fölött sem uralkodni, hogyan lehetne hát ura álmainak!? 
Azt hitte talán, hogy elérkezett az ideje számadást végeznie? 
Vajon véget ért-e valami is mindabból, ami oly tengernyi év 
óta tart? Azzal áltatta tán magát, hogy Aurélhoz való kötődése 
a múlté? Mintha ezt az egészet is csak álmodta volna, épp 
annyira semmi köze sincs ahhoz, ami napok óta emészti, k í
nozza szakadatlanul. M ert ő tudna valaha is arról, amitől való
jában szenvedett? Folyton úgy tesz, m intha minden valamikor 
régen történt volna, m intha ő maga is egy rég lezárult időben 
történt volna. Hogy lehet ennyire gyáva, hogy képes ennyire 
hamisítani?! Az, amit álmodott, sokkal közelebb van az igaz
sághoz -  minden fájdalmas képtelensége ellenére is - ,  mint 
amit éber fejjel összegondolt az imént. Semmi sem olyan 
valóságos már napok óta, mint az a gyötrelmes remény, hogy 
Aurél mégiscsak megszerette őt. Soha, tizenegy év alatt nem 
viselkedett vele úgy, mint ezekben az utóbbi napokban. De 
vajon nem félreértésről van-e szó csupán? Minek alapján érzi 
ő úgy, hogy Aurél megváltozott vele szemben? Hogyan is tö r
tént? Emlékszik, hogy egy héttel ezelőtt délután váratlanul 
betoppant hozzá. Ő épp a lugasban kézimunkázott, s mikor 
meglátta, sokkal inkább érzett ingerültséget, mint örömöt. 
Igen, pontosan emlékszik, hogy határozottan bosszankodott. 
Mint aki azt hiszi, ha ez a látogatás elm aradt volna, akkor 
végképp meg is szűnt volna már ez az egész képtelen kötődés 
is. A kkor sokkal jobban el volt foglalva a tulajdon érzéseivel, 
hogysem bármi szokatlan is feltűnhetett volna neki barátja 
viselkedésében. Este ú jra eljött, ahogy ígérte. Elmúlt már 
kilenc óra is, mire m egérkezett, s ő, mivel egy óra hosszat 
szakadatlanul fülelt közeledő lépteire, amikor végül betoppant, 
alig-alig tudott uralkodni magán. Már-már leküzdhetetlen két
ségbeesés kerítette hatalmába: miért is nem képes ő végre véget 
vetni ennek az egésznek? Ennyire várni valakit, aki soha, de soha 
nem érezte őt egy pillanatra sem magához tartozónak! H on
nan is van benne ez a borzasztó kegyetlenség önmagával szem
ben, hisz mi más ez az egész, ha nem a kipusztíthatatlan



reménységnek egy végletesen eltorzult formája. S amikor Aurél 
betoppant, ahelyett hogy percnyi késedelem nélkül beismerte 
volna, hogy nem győzi tovább ezt az egyoldalúságot, bevallja, 
hogy belebukott, és kéri Aurélt, hogy hagyja őt magára, 
távozzon innen egyszer s m indenkorra, ehelyett újra csak 
összeszedte magát, a betegek felől érdeklődött, s arról, hogy 
milyen írástervei vannak barátjának, nem feledkezve meg 
eközben az Új Hang novemberi számának anyagáról sem. 
Lehet, hogy túl sok kérdést tett fel egyszerre, mert szokat
lanul heves zavar fogta el egyszeriben. Úgy érezte, m intha 
meztelenül állna Aurél előtt, aki tökéletesen átlát rajta 
e pillanatban. A urél pedig csak nézte őt, arca tüzelt, és 
a szeme is lázasan csillogott. -  Hagyjuk az irodalm at, ked
ves -  m ondta halkan, majd kezei közé fogta az ő kezét, 
s elfordította az ő m eglepett arcáról a tekintetét. -  Sétál
ni szeretnék most magával, de nem itt, hanem valahol mesz- 
szi-messzi m ásutt -  m ondta később, kezét még mindig nagy, 
csontos és szokatlanul hideg kezei közt tartva. -  Igen, sétálni 
szeretnék magával. Pedig jártányi erőm is alig v a n . .. -  Né
hány percig ült még, félrefordított arccal, szótlanul. -  Most 
haza kell mennem -  állt fel hirtelen. És hiába kerülte tekintete 
az ő tekintetét, Erzsébet látta, hogy nemcsak a láz, de egy 
másfajta megrendültség is ott csillog barátja tekintetében. 
Nem marasztalta. Egész testében rem egett, lépkedni is alig 
tudott, míg kikísérte.

Egy pillanatra se tudta lehunyni a szemét akkor éjjel, csak 
hajnalban csillapult valamelyest a zaklatottsága. M ár-már elvi
selhetetlen boldogság és feneketlen kétségbeesés között há
nyódott egész éjszaka. Érezte, hogy az, ami most Aurélban 
föltámadt iránta, nem szánalom és nem is szerelem, csak 
majdnem az, de azt is tudta, hogy ez még gyötrelmesebbé teszi 
az egészet. Ha eddig nem vette tekintetbe, most már, túl min
den tényleges esélyen, most már: minek? M egiramodott, lázas 
képzeletében maga előtt látta Aurélt halálos ágyán, és hango
san zokogva siratta önmagát: miért is adta meg neki a sors 
most már azt, amire tengernyi éven át hiába vágyott, hiszen 
ezzel csak veszteségeit tetézi, bárcsak m aradt volna minden 
úgy, ahogy volt mindeddig: végképp reménytelennek. A  kö
vetkező pillanatban azonban izzó boldogság öntötte el egész 
valóját: mindegy, hogy túl minden tényleges esélyen: zsugori



idő, legalább egy villanásra érvénytelenné lett a visszafordít
hatatlanságod!

H ajnaltájt érzékszervei végre elzsibbadtak, holtfáradtan he
vert a gyűrött ágyon. És mint valaha régen, gyerekkorában, 
ha körforgásos lázálmaiból hirtelen fölébredt, s meglátta maga 
mellett a szobában csöndesen tevékenykedő anyját, úgy csilla
podott le most is, takaróinak melege alatt a jótékonyan köze
lítő virradatban.

Egy perccel sem m aradhatott volna tovább Aurél Erzsébet
nél azon a mindkettőjük számára egyaránt nevezetes estén. 
Pontosan tudta, hogy ha marad még, csak tovább fokozza 
viselkedésének jóvátehetétlenségét. Mi történt vele? Délután 
óta minden elszabadult benne, vaktában mond, tesz, gondol 
mindent azóta. Ahogy délután Erzsébettől eljött, egy perc 
nyugta nem volt többé. Szakavatott ismerője volt kezdettől 
fogva a benne pusztító kórnak, s ez a tudása most egyszeriben 
mind-mind ellene fordult. Mintha évtizedes hályog hullott vol
na le a szeméről e pillanatban, világossá vált előtte, hogy 
a betegsége csak következménye egész m agatartásának, egész 
lényének. Mert: miért akart ő mélyebb lélegzetet venni min
dig is, ha nem bírta tüdővel? Miért akart többet, ha nem győz- 
te szusszal? Ez volt a sorsa, így is fogja befejezni, ellobogva 
a puszta elragadtatásban. De ami végképp jóvátehetetlen, 
hogy annyi hűvös év után, most, amikor már talán csak napok, 
de legfeljebb: hetek kérdése, s ő befekszik majd a feneketlen 
betegágyba, most, amikor ez már végképp megengedhetetlen 
és jóvátehetetlen: elérzékenyedik Erzsébet hosszú évek óta 
tartó  nehéz és nem is igényelt hűségétől, és elzokoghatatlan 
sírás szorítja össze a torkát, amiért elkótyavetyélte mindenét, 
és már sohasem lehet e nő a felesége, és gyerekük se lehet, se 
közös otthonuk. Egész életét valamely szebb jövő szolgálatába 
állította, megfosztva magát mindattól, ami egyedül élhető: 
a jelentől. Soha még nem látta ilyen tisztán, hogy örök kamasz 
m aradt egy életen át, hisz mindaz, amit tett, legalább annyira 
észrevehetetlen és hatástalan, mint a kamaszok világmegvál
tó képzelgései. S ez az eltitkolhatatlan kései hála és szeretet, 
mely oly hirtelen tám adt fel benne -  mennyire tisztában van 
vele most, hogy már késő! - ,  ez végképp összetörte Erzsébetet. 
Semmit sem nyújthat m ár neki. Amit most már megadhat, az 
csak a gyász. Ha lett volna ereje legalább ettől megkímélni, de



aki egész életében csak képtelen vágyakra képes, az -  úgy lát
szik -  nem ismerheti meg a szeretetet. S megjelentek most 
túlcsigázott képzeletében a nők, akik után vágyott. Teréz, 
a vígszínházi drámai szende és sorban a többiek, akikkel talál
kozott Itáliában, Párizsban, Amsterdamban és Luxorban, s 
akikkel beszélgetett, táncolt, andalgott, ölelkezett csak, vagy 
mohón szeretkezett, s azok is, akiket csak messziről követett 
vágyaktól lázas tekintete. Egy gyönyörű nő a párizsi O perában, 
egy másik, ugyancsak gyönyörű hölgy valamely ütött-kopott 
vidéki állomás peronján, mindazok sorban, akiknek a nevét 
sem tudta, és szót sem váltott velük soha. Tűnő káprázatok. 
Mi ez mindahhoz képest, hogy egyetlen valakit számon tarta
ni, várni, hiányolni, elfogadni és elviselhetetlenségeivel együtt 
mégis elviselni: egyszóval szeretni.

Mi lesz most? Ha ezután is elmegy Erzsébethez, még tovább 
növeli e nő veszteségeit s majdani gyászát, ha pedig nem megy 
el: a kétségbeesését. És mégis, amit eddig, tizenegy évi isme
retség folyamán sohasem érzett: elmondhatatlanul vágyott ar
ra, hogy újra meg újra Erzsébetnél legyen. Hogy együtt üldö
géljenek a régi kis szalonban, hallgassák a rádiót, vagy azt 
sem, csak egymás hallgatását. A lélegzete is elfúlt arra a gon
dolatra, hogy netán oly magasra szökhet a láza, hogy jártányi 
ereje sem marad e látogatásokra.

Erzsébet ezekben a napokban többször kapta magát azon, 
hogy nem is ő mozog, s teszi vagy nem, ami dolga, hanem mint
ha felülről rángatnák csupán, kiszámíthatatlan szeszéllyel, 
s neki nincs is az egészbe beleszólása. Minden a feje tetejére 
fordult körülötte. Egyik percben lázas tevékenységbe fog, 
hogy végre ne gondolhasson semmire, illetőleg ne A urélra, 
aki éjjelét és nappalát egyaránt kitölti, a következő percben 
azonban máris mindent abbahagy, s csak ácsorog, ácsorog va
lamely mélységes mély révületben elmerülve.

Mi lesz most? Tépelődött az emlékezetes estet követő na
pon. Az nem volt kétséges előtte egy percig sem, hogy barátja 
most súlyos önváddal küszködik. Am ikor kezét csontos, hideg 
kezei közé fogta, egy pillanatra -  ő pontosan megérezte -  sze
rette volna magához vonni őt, hogy megcsókolja. S ahogy aztán 
sietve elfordította róla nemcsak a tekintetét, de arcát is, abban 
benne volt a fertőzésveszélytől való félelem és bűntudat min
den gyötrelme is.



Mi lesz most? Lehet úgy tenni, mintha semmi sem történt 
volna? Mi történt tulajdonképpen? Az, hogy tudomásul kell 
venni, hogy most; amikor már történhetne, már semmi sem 
történhet. Ama kései, tékozló remény, az utolsó, már nem 
a földet lakja, mint viharokra emelt nyárderű, felköltözik 
a halálos magasba.

Aurél minden este meglátogatja, s csak ülnek szótlanul és 
zaklatottan, valamiféle kamasz zavarba visszazuhanva. Aurél 
csonthideg kezei közt tartja az ő kezét. S mindketten lassacskán 
próbálják tudomásul venni -  ó, emlékszel-e a genovai tem e
tőben a scala ultimo-ra? - ,  hogy nincs többé leplezés. Ott áll
nak, immár szemtől szemben, pőrén a saját pőre sorsukkal, 
mindenestől kiszolgáltatva.



XII. 
Futóhomokba futóárkot

Aurél tekintete percenként visszatér a faliórára. Olykor vi
lágosan érzi, hogy csak ez a hangos óraketyegés van, a mutatók 
réges-rég merev vigyázzállásba derm edtek, az idő lassacskán 
elsiklik fölötte, és elsikkad ő alant, alatta. Az idő, talán csak 
találomra: az ablakon köszön be, künn május van és vasárnap 
délelőtt. E kinti tavasz az ő szemében már-már csak puszta 
látszat, mely elfedi a mögötte sorakozó néhai tavaszok sokasá
gát, vagy talán csak azt az egyetlenegyet, mely itt, e feneketlen 
betegágyban is vele tart még. A tél mögötti néhai telekből is 
így marad lassacskán egyetlen tél, a nyár mögötti nyarakból 
egyetlen nyár. . .  „Csak így alakul ki az egész pálya íve évsza
kainkból” . . .

Ede sürgönyileg értesítette, hogy ma délelőtt Forrai G ábor
ral együtt meglátogatja. Az Új Hang tegnapi újvidéki estjéről 
vár tőlük Aurél részletes beszámolót. Az utóbbi hónapokban, 
amióta rohamosan súlyosbodó betegsége mindjobban ágyhoz 
köti, kínzó kettősség feszíti egész valóját. Az Új Hang iránti 
érdeklődés az eddigihez viszonyítva tagadhatatlanul megélén
kült, erre vallanak a mind gyakoribbá váló Új Hang-estek is, 
s neki ezek alapján mindenképp elégedettnek kellene lennie. 
Ezzel szemben mind sűrűbben támad az az érzése, hogy mind
az, amit ő oly szívvel-lélekkel sürgetett évek óta, az, hogy 
e honi vidék történései, lelkisége, szapora gondjai és szűkös 
örömei képezzék az itteni irodalom tárgyát, hogy ez az írások 
java részében mindinkább elsikkad. S hogy e helyi viszonyok 
közepette sikernek számító szerény elismerés valójában e ki
siklásnak tudható be. Nem tud megszabadulni a gyanútól, 
hogy mindjobban hígul mindaz, amiért ő az írástudói felelős



séget hangoztatva síkraszáll, se sava, se borsa, zavaros és 
íztelen kotyvalékká válik a gyakorlatban.

Azt hitte, hogy ha majd nemcsak szegényes kis folyóiratuk
nak, hanem könyveknek a megjelentetésére is lehetőség nyí
lik, újult lendületet kapnak munkatársai, és magára eszmél 
lassan az olvasóközönség is, ezzel szemben azt kell látnia, 
hogy régtől fogva dédelgetett tervének: egy itteni írók novel
láit egybegyűjtő kötetnek az összeállítása is megannyi külső 
és belső akadályba ütközik, s megalkuvásainak lassacskán se 
szeri, se száma. Ő egyre elégedetlenebb a beérkező kéziratok
kal, és fáradhatatlanul ösztönöz mindenkit az igényesebb 
munkára, mindezen az érintettek könnyedén átsiklanak, az Új 
Hang egynémely munkatársa azonban nem átallja elvtelenség- 
gel vádolni. Sulyok Imre például egyenesen árulónak nevezte 
nemrég, amiért a kötet anyagi támogatását biztosítandó, bele
ment a méltatlan játszmába, és cikket jelentetett meg a Bács
kai Közlönyben. Látja már, hogy nagyon is kétes értékű lesz 
ez a munka, mégsem tud most már, a megalázó megalkuvások 
ellenére sem lemondani róla. Ha lenne ideje! Ha hónapok és 
évek távlataiba tekinthetne!

Már csak napokra odázható el a kínzó kötelezettség: övéi
nek tett ígérete, hogy elutazik a Márton-hegyi szanatóriumba. 
Szabadságot és kiutazási engedélyt is kapott ezúttal gáncsos- 
kodások nélkül, simán. Az egész útból most már csak egyetlen 
bizonytalan tényező nincs kiiktatva: lesz-e ereje elutazni Pest
re. Utazását most már valóban nem halogathatja, pedig bevé- 
gezetlen munkái s övéinek megnyugtató közelsége is egyaránt 
marasztalja.

Amióta Erzsébettel összeházasodtak, a ház légköre egészen 
megváltozott. Úgy tűnik neki, mintha ő maga is most vált 
volna először igazán otthonossá a saját otthonában. Pedig meny
nyire félt e „törvényesített” törvényenkívüliség közös minden
napjaitól! Legfőképp attól, hogy Erzsébet ápolónőként értel
mezi majd ezt az új szerepet, s kedvében akarva járni, úton- 
útfélen még keservesebben emlékezteti őt helyzetére s ennek 
az együttélésnek mindkettőjüket megalázó voltára. Nem ez 
történt. Erzsébet továbbra is változatlanul megőrizte távol
ságtartását. Mintha valójában nem is az ő mindennapi életébe, 
hanem házuk mindennapjaiba kapcsolódott volna be, körül
tekintő tapintattal ügyelve arra, hogy se az ő, se az anyja, 
de még Ancsura köreit se bolygassa meg. Vele szembeni visel



kedésén semmi változás sem látszik. Éppúgy figyelemmel kí
séri mindazt, ami őt foglalkoztatja, mint eddig, s mindenben 
éppoly m értéktartó, mint házasságkötésük előtt. Tekintete 
időről időre rávetődik: könyve fölé hajolva ül most is a jobb 
felőli fotelban. Elidőz rajta olykor. Nincs kiszolgáltatva az 
ő tekintetének. Elmerülten olvas. Ez olyan jó. Ez őt annyira 
megnyugtatja.

Erzsébet e pillanatban megszakítja az olvasást, mert meg
érzi Aurél rajta nyugvó tekintetét. Az imént rátekintett lopva 
többször is, s látva gondolataiba mélyedt arckifejezését, biztos 
volt benne, hogy az Edéékkel való megbeszélnivalóin töp
reng. Amióta -  mintegy másfél hónapja -  házasságot kötöt
tek, volt alkalma megfigyelni, hogy ha munkatársai közül va
laki esedékes érkezéséről értesíti, Aurél mindig észrevehetően 
elzárkózik anyja elől éppúgy, mint őelőle. Amint azonban 
megérkezik Ede, Homonnai Zoltán vagy Hermecz Rezső -  
aki közülük érkezését jelentette - ,  Aurél egy csapásra feloldó
dik, tele van kérdésekkel és megbeszélnivalóval, és olyan lele
ménnyel szövi tele beszélgetésüket mindazzal, ami őt foglal
koztatja, hogy senkinek sem jut eszébe hogy állapotáról tuda
kozódjon, s talán még az sem, hogy gondolatban kitérjen rá.

Erzsébetnek mindennél gyötrelmesebb terhet jelentett az, 
hogy (újdonsült) feleségként kell mutatkoznia Aurél m unka
társai és barátai előtt. Levélben többen gratuláltak nekik. 
Élőszóval -  szerencsére -  erre már senki sem vetem edett 
közülük. Ő mindössze arra kérte A urélt, hogy a gratulálókkal 
egy válaszlevélben közölje -  hátha a félreérthetetlen is alkal
mas a félreértésre e házasság kizárólag az ő, Erzsébet óha
jára köttetett meg. Aurél erről hallani sem akart, s ő napokon 
át tartó szívós kitartással győzögette arról, hogy se értelme, 
se módja az indítékok meghamisításának. Az ő házasságköté
sük dolgában minden világos és egyértelmű. Aurélnak jártányi 
ereje sem m aradt, hogy hozzá esténként ellátogasson. Neki 
kellett átköltöznie ide. S a legkevésbé bonyolult megoldást 
kettőjük kapcsolatának a törvényesítése képezte. Minthogy 
kettőjük közül ő a mozgásképes, ő került abba a helyzetbe, 
hogy a választás látszatának lehetőségével rendelkezve szóvá 
tegye: házasodjanak össze.

Aurél saját beismerése szerint is betegesen viszolygott attól, 
hogy magánéletéről, legbensőbb élményeiről bárki is tudomást



szerezzen, amikor a házasságkötés elkerülhetetlensége nyil
vánvaló lett, minden viszolygás nélkül el tudta már képzelni 
azt is, hogy az ízléstelen találgatások és hajmeresztő m ende
mondák micsoda fergetegét zúdítja majd e lépésével Bácsgöd- 
rösre, sőt föltehetően azon túlra is. Mindez már nem érdekel
te. Tudta, hogy Erzsébetnek ezt az óhaját -  noha csak gond
jait s megfertőzésének veszélyét fokozhatja vele -  mégsem áll 
módjában megtagadni. S néha már azzal a szóvátehetetlen 
tisztelettel gondolt rá, mint a halálra ítélt fegyencekre, akik 
csak egy szűk börtönablakból leshetik meg a messzi ég végte
lenjét. Nem feledkezett meg a saját helyzetéről egy pillanatra 
sem, s mégis igen gyakran úgy érezte, hogy Erzsébetnek az ál
tal a döntés által, hogy végképp mellé szegődik, hézagtalan 
következetességgel adatik majd meg a saját halála, mely kín, 
gond, szerelem közt önsorsából nő ki lassúdan. Úgy érezte, 
kapcsolatuk „törvényesítése” őt magát is rátereli majd arra az 
egyetlenegy ösvényre, mely kitérők és tévelygések nélkül ve
zet a végkifejlet felé. Sőt olykor még az is megfordult a fejé
ben, hogy csak Erzsébet óhajának elfogadása és teljesítése 
lehet az az áldozat, amely alázattá tudja majd változtatni 
a benne még mindig fel-felmeredő tékozló reményt, a félelmet 
s a kétségbeesést.

Az új életformával járó szokatlanság sokkal gyorsabban el
múlt, mint ahogy Erzsébet remélni merte volna. Noha Aurél 
beteglátogatásokat már nem vállalhatott, neki is éppúgy meg
voltak a pontosan megszabott napi teendői, mint a többiek
nek. Sőt Erzsébet azt is megfigyelhette, hogy az időbeosztás 
micsoda tökélyét hozza létre Aurél naponta, hogy a magasra 
szökő láz magatehetetlen óráit leszámítva jusson ideje kéz
iratok javítására, levélírásra, alkalomadtán cikkírásra, sőt ha 
egy mód van rá, olvasásra is. Azzal senki sem áltathatta magát, 
hogy Aurél állapota nem súlyos, ennek ellenére a ház légköre 
-  legalábbis napvilágnál -  egyaránt kellemes volt. Se félelmet, 
se kétségbeesést nem lehetett tapasztalni senki viselkedésén. 
A leghangulatosabbak az ebédek voltak hármasban a Nagy
asszonnyal, akit mesteri csevegő készsége most sem hagyott 
cserben. Páratlan leleménnyel hozott szóba -  látszatra teljesen 
véletlenszerűen -  csupa olyan eseményt, amelyekhez Aurélnak 
holtbiztosán akadt hozzáfűznivalója, végül már valódi civódást 
és kötekedést tettetve replikázták végig az ebédet egymással.



E hármasban elköltött ebédek során értette meg lassacskán 
Erzsébet, hogy anyósa valóban nem tekinti őt betolakodónak. 
Rájött arra, hogy az anya és fia közötti mind akadozóbbá, 
mind kihagyásosabbá váló beszélgetések újhodtak meg azáltal, 
hogy ő, mint harmadik, aki hallgatja őket, megjelent. Aurél -  
föltehetően -  betegségének feltartóztathatatlan súlyosbodásá
val arányosan lett anyja előtt egyre szótlanabb, aki mind 
reménytelenebb tisztánlátással tudva fia feltörhetetlen zárkó
zottságának okát, egyre kevésbé tehetett akár egy hamis kí
sérletet is a tényleges szóba elegyedésre. Mindez Erzsébet 
megjelenésével egyszeriben megváltozott. Ámulva ismerte fel 
csip-csup pletykákat, régi anekdotákat fölelevenítő csevegé
seik közepette, hogy ez a két em ber hosszú idők óta, vagy 
talán most legelőször végre kimondhatja egymásnak -  nem 
szavakkal, de minden egyébbel: a mozdulataikkal, az össze- 
nevetésükkel, szavakon túli megnyilatkozásaik egész koreog
ráfiájával - ,  hogy újra -  s még soha ennyire -  megtalálták az 
utat egymáshoz, hogy kétségbeesettek és boldogok.

A rra is felfigyelhetett Erzsébet, hogy a régi történetek mel
lett mind több jelen idejű téma és esemény vált lassacskán 
beszélgetésük tárgyává. Amikor Aurél megemlítette például 
azt, hogy Ligeti Lajostól kapott aznap levelet, s hogy ágyból 
írta szegény e levelet, beteg, és nagyon le van törve, anyósa 
részéről máris fölhangzott -  röpült, mint a visszadobott labda 
-  a megfelelő válasz: Ez a Lajos mindig is adott magára, nem 
engedheti meg magának most sem, hogy te betegebb légy, 
mint ő! Ha Ancsura toppant be, hogy jelentse: páciens érkezett 
a rendelőbe, Aurél gyermeki huncutsággal sóhajtott fennhan
gon: Jaj annak a szerencsétlen népségnek, amelyik egy ilyen 
dögrováson lévő doktortól remél gyógyulást. Vagy: Jelentsd, 
Ancsura, hogy tőlem telhetőén rohanok. Mi mást tehet egy 
doktor Bácsgödrösön? Addig jár -  mint korsó a kútra -  a be
tegeihez, míg össze nem törik.

Erzsébet lassacskán azt is kikövetkeztette, hogy anyósa nem 
ért az irodalomhoz, talán nem is kedveli túlságosan, de az 
írókat s az értelmiségieket általában -  már neveltetésénél fogva 
is -  igen nagyra becsüli. így aztán, noha anyai féltése azt sugallta 
elejétől fogva, hogy fia irodalmi tevékenységének csökkenését 
kívánja: utazgatna inkább minél többet a nagyvilágban, s hagy
ná e dagadt disznóhizlalót másokra! -  nap nap után megbizo



nyosodva Aurél eltökéltségéről, nem m aradt más megoldása, 
mint hogy fiát mindenben támogassa. Az ő magatartása is 
minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy a nyolcablakos sár
ga bácsgödrösi ház valóságos zarándokhelyévé legyen mind
azoknak, akik az írástudói felelősség letéteményesei kívántak 
lenni ezen a tájékon. E hangulatos csevegések közepette zajló 
ebédek során Erzsébet azt is észrevette, hogy a Nagyasszony, 
Aurél valamennyi ide eljárogató barátját alaposan kiismerte, 
és csúfolódásait ugyan soha föl nem függesztve, valamennyiüket 
elfogadta, sőt némelyüket (például Edét) valóban meg is sze
rette. Mindezt azonban valamiképpen előlegnek tekintette. 
Istennek adományozott előlegnek talán, mert -  mint utóbb 
Erzsébet bőséggel megtapasztalhatta -  azokban a hetekben, 
amíg Aurél a Márton-hegyi szanatóriumban tartózkodott, 
anyósának a reménysége, hogy fia állapota, ha nem is a gyó
gyulás, de minden bizonnyal a javulás irányába halad, már-már 
rögeszmévé hatalmasodott.

Edéék méltó megvendégelésére anyósa ez alkalommal is 
minden kulináris leleményét latba vetve készülődött. Minden 
egyébről megfeledkezve buzgólkodott Ancsurával a konyhában, 
hogy Ede föltétien elismerését kivívja, minthogy Ede, amúgy 
is nagy Ínyenc lévén, nemcsak a honi, de vándorlásai során 
a pesti, bécsi s a párizsi konyha titkaiban is járatos lett.

Forrai Gábor esedékes érkezését egészen más okból érezte 
örvendetesnek a Nagyasszony. Ez a nagy darab búskomor 
em ber volt az egyetlen, akinek az írásait az egész Új Hangból 
olvashatónak tartotta. Az ő szemében Forrai Gábor volt a Mű
vész, s noha alaposan meglepődött, amikor testi mivoltában 
először megpillantotta (mi tagadás, szőkének s lányos arcúnak 
képzelte, szomorúnak és természetesen soványnak), valóságos 
mivoltának lelepleződése mit sem változtatott a lényegen: 
továbbra is Forrai G ábor volt fián kívül az egyetlen, akinek 
az írásait az Új Hangban elolvasta, miközben rendszeresen 
elmélázott azon, hogy a borúlátás, úgy látszik, szegény művé
szek keresztje.

Az ebéd utáni asztal mellett nem sokáig időzhettek. Aurél 
láza szemlátomást növekvőben volt, s ez sürgőssé tette mi
előbbi ágyba bújását. Miután takaróját maga köré igazítva 
elhelyezkedett he verőjén, szokásától eltérően nemcsak barátait, 
hanem anyját s Erzsébetet is bekérette dolgozószobájába.



-  Olvassátok fel nekünk, amit az esten olvastatok -  kérte 
barátait. S mindannyian megérezték a fáradt, fakó hang elle
nére is a pillanat ünnepélyességét. Ede -  érezhető izgatott
ságát leplezendő -  szárnycsapásokra emlékeztető hadonászások 
közepette beszámolt a népes közönségről, kitérve a nevesebb 
személyiségek név szerinti felsorolására is. Minthogy Aurél 
nevében ő nyitotta meg az estet, rá hárult a feladat, hogy 
ismertesse az Új Hang eddigi munkáját és további célkitűzé
seit, de nem mulasztotta el az arra való alkalmat sem, hogy 
népszerűsítse egyúttal a Jugoszláviai Magyar Könyvtár eddigi 
s a közeljövőben megjelenő köteteit. Erzsébet, aki nem szá
m ított arra, hogy Aurél e beszélgetésre őket, „hölgyeket” is 
meginvitálja, csak most, hogy Edét javában hallgatta, kezdett 
felfigyelni arra, hogy e beszámoló milyen szokatlanul hossza
dalmas, mondhatni terjengős. „Ez nem Ede stílusa, e szokat
lan részletesség mögött rejlik valami.” Lopva Forraira pillant
va, aki holtsápadtan ült az egyik fotelban, föltűnt neki, hogy 
akárcsak Ede, ő is mennyire kerüli az alkalmat, hogy A urélra 
kelljen tekintenie. Amikor Ede -  Aurél kívánságára -  saját 
novelláját is felolvasta, sőt Aurél egyik versét is, amelyet 
ő maga választott ki az újvidéki esten való felolvasásra, E r
zsébet még mindig nem sejtette, hogy mi lehet Forrai Gábor 
dermedt mozdulatlanságának és halálos sápadtságának valódi 
oka. Nem tudta, mi az, ami oly végzetesnek látszóan közele
dik, de annál inkább érzékelte, hogy Ede mindent elkövet, 
hogy azt a bizonyos végzetszerűt kisiklassa. Csak a Nagyasz- 
szony ült derűsnek tűnő arccal. Tekintete el-elrévedt, ahogy 
Ede fölolvasását hallgatta, mint aki most teszi első, bizony
talan lépéseit egy olyan tartomány meghódítása felé, amely
nek evilági mása csak a tegnapokban lelhető fel, s amely felé 
csak az emlékezet jelentheti az egyetlen járható utat. Járatlan 
lévén e járaton, ámulva sodródott és gyanútlanul, rá sem 
eszmélve, hogy nem is ő sodródik, hanem a többiek sodorják, 
pontosabban maga az előállt helyzet által sodortatik valami 
felé, ami úgy emlék, hogy sohasem volt jelen ideje, inkább 
egy jövőre utaló sejtésnek a szorongató emlékezete.

Mire Ede kifogyni látszott a hiába szaporított sok szóból, 
Erzsébet rájött: mivel az est műsorát maga Aurél állította 
össze, ők hárman tudják, mi az, amit -  az estet fölelevení
tendő -  Forrai G ábornak fel kell majd itt olvasnia. Aurélon -



hisz Erzsébet legfőképpen őt figyelte -  semmi változás sem 
látszott. Az ugyan feltűnt neki, hogy nem hőmérőzte magát, 
ahogyan szokta ilyentájt, amikor ágyba bújik. Föltehetően 
elfelejtette -  gondolta mindenre kiterjedő figyelemmel.

Aurél mindent elkövetett, hogy Ede beszámolójának összes 
részletére kiterjedjen figyelme, s mégis lépten-nyomon úgy 
érezte magát, mint ki idegen óceánra kelt, s arcába ér egy 
más világ határa. Mint akinek már a távol tája telt. Ó, hány
szor elképzelte az utóbbi hónapok során, mióta végképp nem 
vehetett már bennük részt, ezeket az irodalmi esteket! Milyen 
kiáltó volt számára önnön hiánya a többiek közül! Szinte látni 
vélte az üresen, betöltetlenül (és hiába: érzése szerint mégis
csak betölthetetlenül) maradt helyét! És vigasztalódnia kellett, 
hogy legalább a lámpaláz jeges zuhanyától -  mely fölolvasásai 
során óhatatlanul rátört minden alkalommal - ,  hogy legalább 
attól megmenekülhet e betegügyi árvaságban. S ahogy Ede 
fölolvasását hallgatja, most egyszeriben úgy érzi, újra elönti 
a lámpaláz, nem a fölolvasásait kísérő, hanem egy eddig soha
sem észlelt, egész valóját kitöltő lámpaláz, s hogy most nem
csak a hangja s figyelme mondja fel a szolgálatot, hanem egész 
valója. Mint alaktalan göröngyök, úgy hullanak elé a szavak, 
összevissza, de nincs kötőanyaguk. Mintha süppedékeny, alak
talan masszába gázolna, egyre mélyebbre süllyedve benne, 
ahogy Ede beszámolóját hallgatja. S mindennél világosabban 
érzi és tudja e pillanatban, hogy mindaz, amit ő tett az irodal
mi élet föllendítéséért, az írói öntudat, az írástudói felelősség 
megteremtéséért, nem lett több, és nem lett más, mint futó
homokba ásott futóárok. -  Mondd el a versemet, amit ott 
mondtál el -  kapaszkodott bele -  mint fuldokló a mentőövbe 
-  e kívánságba. Hallgatva a saját versét Ede lendületes elő
adásában, lassanként megnyugodott. Azért szép, mert ham a
rosan meghalok -  gondolta csillapulva. Úgy érezte, e pilla
natban sikerült először igazából leszámolnia a földi hiúságok
kal, most szabadult meg először attól, hogy ne önnön kimara
dását érezze mindenhatóan adva mindabban, ami körülötte 
történik. S ekkor valami távolról érkező, mégis halálbizonyos 
sejtelemnek engedelmeskedve, Forrai felé fordult: -  Olvasd 
fel, Gábor, te is, amit akkor olvastál!

-  Körös-körül olyan fekete volt az é j , mint soha máskor -  
hallotta Forrai mély, meg-megbicsakló hangját, s minden más
ról megfeledkezve, mintha a saját fáradt, beteg járásának vol



na zenei mása e hang, úgy eredt a nyomába: -  Az ijesztő, 
végtelen pusztán megbomlott sebességgel rohantak egymás 
mellett a vonatok. Csak meg-megvillanó ablakaik hasogattak 
bele a kormos éjszakába. Ám hirtelen hatalmas rándulás fu
tott végig az összes kocsikon. S ugyanakkor félelmes roppanás 
hallatszott. Mintha ezer és ezer csont összezúzódva, tovább 
töredezett volna diribdarabbá.

A száguldó vonatok hirtelen m egtorpantak a pályán.
Az emberek szótlanul üldögéltek a kényelmetlen fapadokon, 

a rémület jeges páncélruhájában.
Tudták, hogy ezen az éjszakán történt valami, de hogy mi

csoda, azt képtelenek voltak elgondolni. Senki sem erőlkö
dött, hogy beszélni kezdjen. Érezték nyelvük tehetetlen béna
ságát, s belemeredtek sorsukba.

De mindenki lelkén áthúzott a sejtelem, hogy ez az éjszaka 
nem fog elmúlni többé -  s hogy fejük felett ott lóg megakadva 
az ólomsúlyú Idő.

Erzsébetnek, miután a Márton-hegyi szanatóriumba utazó 
férjét elkísérte Szabadkáig, s a legközelebbi vonattal vissza
indult Bácsgödrösre, újra eszébe ju to tt az a vasárnap, amikor 
Ede és Forrai G ábor az újvidéki Új Hang estről beszámolan
dó betoppantak hozzájuk. A legemlékezetesebb Forrai fölol
vasása volt az egész látogatásból. S ahogyan akkor -  minden 
ellentétes föltevés ellenére -  szemlátomást megkönnyebbült 
mindenki, s Forrai fölolvasását követően fokról fokra oldot
tabb lett a hangulat -  ahogy újra felidéződött benne - ,  most 
ugyanúgy megkönnyebbülést érzett. Úgy tűnt neki, hogy amíg 
itt ül e valóságos s mintegy ama novellabelinek az ellenvonat- 
jában, addig nem történhetik semmi baj, hiszen szinte ellen
súlyozva egymást néznek szüntelenül farkasszemet egymással.

Most utólag úgyszólván bizonyos benne, hogy akkor, Forrai 
fölolvasása után valamennyiükben az az érzés tám adhatott, 
hogy a végnek ez a megidézése maga az elhárítás. Mert Aurél 
például mind beszédesebbé lett a továbbiakban, s noha Erzsé
bet pontosan tudta, hogy milyen keservesen megbánta, hogy 
annak az itteni írók novelláiból összeállított antológiának a 
szerkesztését elvállalta, most mégis lázas türelmetlenség lett 
úrrá rajta, ahogyan a könyv megjelenésének esedékes idő
pontját tudakolta. Élénksége Edére is átragadt egykettőre,



s végül már nem átallotta Forrait az alvilági révésszel rokoní- 
tani, mondván, hogy nem restell elevenekkel holt leikekként 
kufárkodni.

Minden bizonnyal e váratlanul kipattant általános jókedv 
is hozzájárult ahhoz, hogy a Nagyasszony -  mint Erzsébet 
a továbbiakban bőségesen tapasztalhatta -  napról napra bi- 
zakodóbban tekintett azon jövendőbeli nap elé, amikor 
Aurél a Márton-hegyi szanatóriumból hazatér. Erzsébetnek 
azt is alkalma volt a továbbiakban megfigyelni, hogy anyó
sa ugyan valóban a reményben lelt m enedéket fia távollété
nek heteiben, és e védettségből semmi nem m ozdította ki, 
mégis egynémely újabb foglalatossága arra vallott, hogy te t
tei csupán igen nehezen kikövetkeztethető összefüggésben 
vannak a reménységgel. A Nagyasszony ugyanis napról napra 
több óra hosszat töltött Ancsurával a padláson, ahová még 
a néhai lakásukból, a zombori Hammeder házból való régi, 
hasznavehetetlen holmit raktározták el. Ezek között kuta
kodva szinte mindennap talált valamit, régi gyerekjátékot 
vagy egyebet, amit gondosan megtisztított, hogy ha majd a fia 
hazatér, neki megmutathassa. E tevékenység annyira lefog
lalta, hogy észre sem vette Ancsura mind gyakrabban feltörő 
hangos zokogását.

A házasságkötésüktől Aurél szanatóriumba vonulásáig el
telt másfél hónap alatt Erzsébet lépten-nyomon azt érezte, 
hogy milyen bizonytalanul van ő otthon Aurél otthonában. 
A  könyvek egy részét leszámítva idegennek érzett mindent. 
Ha csak rátekintett is a körülötte lévő bútorokra, képekre, 
emléktárgyakra, mindig úgy érezte, hogy férje életének előtte 
ismeretlen régióiba hatol be akarva, nem akarva. S ez fájdal
masan emlékeztette minden pillanatban arra, hogy az ő élete 
e házban nem más, mint a teljesség napfogyatkozása. Az 
elfeledések e hálózata bizonytalanná tette. Kétségbeesetten 
botorkált e titkokkal teli tárgyak közt. Megpróbált beléjük 
hatolni, számára ismeretlen idők nyitját feszegetve: hátha 
oszlani kezd e teljes takarás áthatolhatatlan sűrűsége, de csak 
útvesztőkben tévelygett egyre-másra.

Az az egyetemes sötétség, amely Forrai novellájában az elő
teret a háttérrel végérvényesen egybemosta, szinte anyagszerű 
valóságként állandósult lassacskán tudatában. Mindinkább úgy



gondol rá, mint egyetlen biztos pontra. Mindeddig szinte szé- 
dítően áttekinthetetlennek érezte Aurél otthonában eltöltött 
napjait. Most már tudja, hogy a legsötétebb pontnak is van 
holdudvara, s ő -  fogságának biztos tudatában -  otthonosan 
s már-már szárnyaién ott küllőz mint valamely mágneses erő
térben -  ó, édes otthon! -  e pont körül.



XIII.
Gombhoz 
a kabátot?

-  tette fel Edének Hajnal Emil a sokatmondó kérdést a kel
lő nyomatékkai, azon a bizonyos újvidéki Új Hang-estet kö
vető hajnalon, amelyről az előbbi, ígéretéhez híven, beszá
molni tartozott Aurélnak.

Hajnal Emil magán az esten nem lépett fel, annál biztosabb 
fellépésről tanúskodott az estet követő estélyen, korát, de 
főleg modorát meghazudtoló atyai jóindulatot tanúsítva min
denkivel szemben. Ede figyelmét nem kerülte el az a kereset
len egyszerűség sem, amely Hajnal Emil egész lényét átjárta, 
amidőn belekarolt Janiga Lajosba, mitha csak őt hallgatná, fe
je felett azonban a helyi intelligencia tagjait üdvözölte bűbájos 
főbólingatások közepette. De bokros teendői mellett annak is 
szentelt Ede némi figyelmet, hogy szemmel kísérje, minő erő
feszítéseket tesz Emil annak érdekében, hogy a megközelít
hetetlenség hírében álló Forrai Gáborral szóba elegyedjék 
végre. A nyilvánvaló sikertelenség e tekintetben egyre általá
nosabb, mindenkire kiterjedő érdeklődésre sarkallta. S noha 
mindez úgy festett a gyakorlatban, hogy Emil hol ebbe, hol 
abba karolt bele, valójában azonban nem belekarolás volt ez 
az ő részéről: egyenesen felkarolt ő itt külön-külön minden 
egybegyűltet, sőt az ügyet magát is, amiért egybegyűltek. 
Az egész emberiségre ismerve karolta át, és főleg föl ezt az 
át-, de főleg fölkarolásra szoruló töredéket, amely momentán 
a keze ügyébe, azaz testközelébe került.

Miután az estet követő társas összejövetelnek vége volt, 
Hajnal Emil (messze) sugárzó arccal lépett Edéhez, mondván, 
hogy a szerencse kegye folytán az ő kettejük útja a további
akban sem válik el, minthogy ő ugyancsak a Park szálló felé 
tart. Edének az öröm hír hallatán be kellett látnia: híres, sőt



már-már hírhedt leleményessége bizony csütörtököt mondott 
ebben az esetben. Néma főbólintással válaszolt csupán, ahogy 
megindultak az ez alkalommal kilátástalanul hosszúnak tet
sző Futaki utcán. Ede pontosan tudta, hogy Hajnal Emil ha
laszthatatlan újvidéki kiruccanása még véletlenül sem a vélet
len műve. S e tudás annál is inkább nyomasztotta, minthogy 
némiképp ludasnak érezte magát e tekintetben.

Mi tagadás: életeleme volt mindig is a borotvaélen való 
táncolás, s amióta az Új Hangot megalapították, ő szinte 
egyvégtében ott billeg azon a bizonyos borotvaélen. A lap 
pénzügyi alapja oly bizonytalan volt mindig is, hogy még 
neki magának is csodával határosnak tűnt nemegyszer, hogy 
honnan is csurran-cseppen némi anyagi is ehhez az alaphoz, 
minthogy minden valószínűséget meghazudtolva, úgy látszik, 
a levegőből is meg lehet élni.

Ede világosan látta ugyan, jóval az Új Hang megalapítása 
előtt is, hogy a Közlönyből mindinkább hiányzik a rá háruló 
szerep és küldetés betöltésének tudata s igénye, mégis nél
külözhetetlen fontos lapnak tekinti máig is, azon egyszerű 
oknál fogva, hogy van olvasótábora. Nem tisztán anyagi ha
jótörésből menekülve kötött ki a Közlöny fedélzetén akkor, 
amikor rávette A urélt, hogy adjon írást a Közlönynek, s vi
szonzásképp közölje a Közlöny m unkatársait is olykor az Új 
Hangban. Ede őszintén remélt némi előremozdulást mindkét 
tekintetben. Elméletileg legalábbis valószínűnek hitte. Ami
kor azonban Hajnal Emillel találta magát -  akár elméletileg, 
akár gyakorlatilag -  szembe, e hit és reménység egyszeriben 
éppoly kevéssé pislákolt benne is, akárcsak Aurélban.

Nyomós oka volt hát, hogy e reménységeit rögvest beest- 
vélítő Hajnalt minél messzebbre elkerülje. E Hajnalnak ugyan
is minden feltétele meg volt adva arra, hogy Ede már a kezdet 
kezdetén (mondhatni: Hajnal-hasadáskor) gyanút fogjon 
vele szemben. Éveken át ő volt a Közlöny írógárdájában a 
költői emelkedettség eleven megtestesülése. Nem verseket 
írt ugyan, hanem novellákat, amelyekben méla hercegek és 
bánatos lovagok epekedtek szabadságért és szerelemért, s -  ó, 
gaz világ! -  többnyire majdhogynem hiába. S nem volt az Aká
cok alatt olyan úrilány vagy -asszony, aki ha megadatott neki, 
hogy e novellák szerzőjét életnagyságban megpillantsa, ne 
jött volna rá azonnal, hogy e Hajnal valójában nem is a szer
zője e novelláknak, hanem egyenest a főszereplője. Ha fel-



tunt az utcán, a kávéházban, a művelődési körben, a szebbik 
nem valamennyi jelenlévő képviselője azonnal tudta, hogy 
egyenest a saját novelláiból lépett ki parfümösen, szőkén, 
nyakán hanyagul átvetett selyemsállal. Oly pazar jelenség 
volt e sugárzó férfiú, hogy a legrátartibb hölgy sem hihetett 
mást, mint hogy egy herceg tűnt fel a színen, akihez képest 
valamennyien, utcástul, házastul, falustól és városostul, akár- 
ha benne felejtettek volna a szürkeség egy életre szóló inkog- 
nitójában.

Edének az is tudom ására jutott, hogy Hajnal Emilt a költői 
emelkedettség rögvest cserben hagyta, amint az Új Hang cél
kitűzése s a körötte csoportosuló költők és írók kerültek szó
ba. Nem akadt e vidéken senki, aki Hajnallal vetekedhetett 
volna a fintorgásban. Ede szerint őt mindenkinél jobban és 
egyesegyedül a szimata vezette, nem csoda hát, hogy az Új 
Hangot, ha csak szóba került előtte: trágyaszagúnak érezte. 
S fittyet hányva a tulajdon költői emelkedettségének, oly o tt
honos volt annak csepülésében, amit e trágyaszag váltott ki 
belőle, mintha ő maga is e szagban cseperedett volna fel, s 
benne lélegezne a mai napig is egyvégtében.

Amikor -  Ede szorgalmazására -  az Új Hang és a Közlöny 
megegyezett az együttműködésben, s ennek értelmében H aj
nal Emilnek is megjelent néhány novellája az Új Hangban, 
e Hajnal szemlátomást belátta, hogy kis híján félrevezette 
a tulajdon szimata. E ttől kezdődően ugyanis a trágyaszagnak 
többé nyomát sem érezte, annál pontosabban kirajzolódott 
előtte a Közlöny főszerkesztőjének alakja, aki e (jócskán) 
megnövekedett távolság távlatából tekintve, (egyszeriben) 
nem lett más, mint pénzsóvár, kapzsi kalmár, aki a legapróbb 
küldetést is csak busás penzum ellenében (készpénzzel s azon
nal fizetve!) vállalja. Milyen más bezzeg Sztantits Aurél lap
jának levegője! Miféle trágyaszag? Ne bolondozzunk, kérem, 
hiszen ez itten a legtisztább árja ájer!

Amidőn azonban H ajnal Emilnek tudomásul kellett vennie, 
hogy hiába közölték az ő novelláit az Új Hangban, a készülő 
reprezentatív novellagyűjteménybe mégsem sorolta őt be 
Aurél, szinte nem akart hinni a szemének. Napról napra job
ban érlelődvén benne a sértődöttség, arra kényszerült, hogy 
nézeteit újra meg újra felülvizsgálja. Mi tagadás, egyre in
kább úgy érezte: orrdugulás áldozata lett, mert egyébként 
aligha találhatott volna magyarázatot arra, hogy azt a bizo



nyos trágyaszagot egy darabig valóban nem érezte. S minél 
jobban érezte most utóbb újra, annál derekasabb tettnek vél
te a maga részéről azt, hogy ő -  aki tagadhatatlanul többre 
érdemes -  mégiscsak hűségesen kitart az Új Hang mellett, 
s e hűséget mindenkor és mindenki előtt vállalja, sőt gyako
rolja. Egyre inkább úgy érezte magát eközben, mint aki a saját 
gerincességének lett az áldozata, minthogy ezen úton-útfélen 
szembeötlő hűség gyakorlása közben az a bizonyos szag való
sággal facsarta az orrát.

Az újvidéki estre jószerével már csak azért ment el, hogy 
tovább már nem titkolható ellenérzését -  legalább Edének -  
hangos szavakba foglalja. -  Gombhoz a kabátot? -  tette fel 
neki (végre-valahára!) a perdöntő kérdést a Park szálló bejá
ratában megállva, olyan hangnemben, mint aki pontosan tud
ja: döntő csapást mér vele ellenfelére. Majd lélegzetvételnyi 
időt sem hagyva, máris belekezdett saját kérdésének a máso
kat kimerítő megválaszolásába:

-  Lehetetlen!
-  Tehát mit és hogyan?
-  Kötőfék és zabla nélkül mindent, ahogy jön, ahogy a mű

vészi teremtés ihlete, ereje és kényszere parancsolja. Min- 
denekfelett az egyetemes emberit, a kollektivet, a magasan 
járó és mindent összefogó humánus szellemet, az em ber -  
mindenholvaló em ber -  nagy akarásait, kis botlásait, nekiin- 
dulásait, elcsüggedéseit, a tömegek eszményeit és szemléle
tét, a sorsfordulatokat és a végzetes emberi életeket, az éle
tet magát minden vonatkozásában, de főleg: ahogy összefut 
mindenünnen, mindenhová, az összetartozást és azt, ami 
közöttünk áll, a gazságot és az igazságot, az embert, az em bert 
és állatot, ami benne él, meg azt, hogy miként kellene kiűzni 
belőle; a világ makrokozmikus és az élet mikrokozmikus cso
dáit, mindent, mindent, ami összefog, és semmit, semmit ami 
elválaszt és elkülönít.

Az író-művész isteni hivatottsága és mindent átfogó szabad
sága oldódik fel a terem tő munkában. Az írót minden érdekli, 
ami az ember körül, benne és érte van. A grandiózus lélek 
világítótornya is meg az elhullott em berke pislákoló, rossz 
szagú mécsese is. A szerelmi háromszög? Az is. Ha művészi 
formában jelentkezik, és a kifejeződés ösztönös szükségle
téből fakad -  ha természetes és igaz, vagy csak érdekes és az



igazság illúzióját adja - ,  a szerelem minden vonatkozása is az 
írásművészet méltó tárgya. . .

Edének Hajnal Emil társaságában m ár az eddigiekben is 
igen komoly erőfeszítésébe került a magára erőltetett nyuga
lom megőrzése, ez a fölényesen szemébe vágott (ál)kérdés 
pedig még inkább arra sarkallta, hogy mielőbb szóvá tegye: 
ama bizonyos gombhoz ő kabátot nem, csak (könnyen forgat
ható) köpönyeget lát itt, ami pedig a hivatottságot illeti, ő a 
maga részéről isteni helyett beérné egyszerű, emberi hivatott- 
sággal is, a szabadságra pedig nem is fecsérelne egy gondolatot 
sem ez alkalommal. Minél tovább hallgatta azonban e fejtege
téseket, annál jobban elkomorodott. Mit lehet itt tenni egyál
talán? M ert annak, hogy e mindenholvaló Hajnallal vitába 
szálljon, semmi hasznát s értelmét nem látta már. Mit oldana 
meg vele? Neki most sürgősen le kell feküdnie, majd, még az
nap -  ígéretéhez híven -  Aurélhoz kell utaznia Bácsgödrösre.

Aligha szalasztottá volna el máskor az élcelődésre való remek 
alkalmat, hogy egy ilyen mindenholvaló buborékot kioktasson a 
mindenholvaló ember nevetségesen nagyképű és légből kapott áb- 
rándját illetően, de most, minél fennebb emelkedett e Hajnal, 
mindenholvaló eszményeinek szárnyán a magas levegőégbe, annál 
inkább süllyedt ő bele e honi talajba. Soha még nem élte át olyan 
mélyen, mint most, hogy élete mennyire ehhez a helyhez van köt
ve, szorítva, sőt mint egy kőkemény falhoz, (úgy) odanyomva.

Hogyan számoljon majd be Aurélnak? Akárm iket mond is, 
ha nem is szándékosan, de óhatatlanul elhallgatódik valami 
mindabból, ami történik.

Amilyen gyorsan csak tudta, lerázta magáról Hajnal Emilt. 
Hasztalan feküdt le azonban, nem jött a szemére álom. Az 
imént elhangzott (ál)kérdésen töprengett újra meg újra, hiába 
terelte volna figyelmét másra. Mindennél jobban bosszantotta, 
hogy ez az előbbi szózuhatag ennyire fölkavarja. Be kellett 
ismernie, hogy mindaz, amit Hajnal Emil szóba hozott, minden 
megvalósíthatatlansága ellenére is a szabad szárnyalás lehető
ségének illúzióját villantja fel. S kiben ne ébredne vágy a szár
nyalásra, ha kedvét s szárnyát szegik szinte naponta.

M érhetetlen keserűséget érzett az egész világgal szemben is, 
amiért szemlátomást úgy van elrendezve, hogy ilyen minden
holvaló széplelkek, akik álmukban sem látnak túl a tulajdon 
fennhordott orruknál, egyetemes em beriért kiáltanak szom
jazva és elepedve ott, ahol az egyes em ber emberi lehetőségei



sincsenek jóform án adva. Gombhoz a kabátot? -  Igen! -  gon
dolta keserűen és dacosan. Van, amikor a gomb a fontosabb. 
Ha például nagyon fúj a szél, nagyon zötyög és kanyarog ve
lünk a vicinális, az ember a tulajdon gombjába is képes bele
kapaszkodni, nehogy elterüljön a puszta (anya)földön.

Amikor Aurélnál tett -  Forraival közös -  látogatásukat kö
vetően Ede összefutott Szabadkán Gortvával, elhűlve tapasz
talta, milyen élénk érdeklődés tám adt Aurél betegsége iránt 
a Közlöny körében, sőt az egész Magyar Közművelődési 
Egyesületben. Maga Gortva hangsúlyozta, hogy valamennyiük 
nevében beszél, amikor fölteszi a kérdést: lenne-e Ede oly 
szíves, hogy tapintatos formában megtudakolja A uréltól, haj
landó lenne-e a Közművelődési Egyesület anyagi támogatását 
elfogadni, minthogy valamennyiük leghőbb vágya, hogy a vezér 
szanatóriumi gyógykezeléséhez legalább az anyagiakat illetően 
hozzájáruljanak, illetőleg -  kerül, amibe kerül! -  teljes egé
szében fedezzék.

Ede, miután e támogatást Aurél nevében, kerek perec, a leg
határozottabban visszautasította, s kalapját sem emelve rög
vest odébb állt, a következő sarkon a (bal)sors rendelésére 
Hajnal Emillel futott össze:

-  Láttam az antológiájuk első kötetét -  tette szóvá azonnal, 
negédes mosolyba burkolódzva. M ajd némi (hatás)szünetet 
tartva, bennfentesen suttogóra fogva hangját, gyorsan hozzá
fűzte:

-  Mi tagadás, igen gyengécske m u n k a ... No de a kötelező 
kegyelet arra indít, hogy megkérjem: maradjon mindez köz
tünk . . .  Nagyon sajnálom, szegény A u ré lt. . .

S Ede nem kerülhette el a rászegeződő tekintetet, amelyen, 
ahogy illik: férfiasán visszafogott bánat ült e pillanatban, de 
még inkább valami személyesen neki szóló egyéb is: egy kár
vallott sajnálkozó gálád öröme: de rossz lóra tettél, pajtikám, 
de nagyon rossz lóra, gebére, he-he-he. . .

-  Mi ütött ezekbe?! -  csapott az asztalra Forrai G ábor olyan 
erővel, hogy azt lehetett hinni, az ablaktól kétszáz méternyire 
elzötyögő vicinálist is kisiklatja.

-  Mindig mondtam neked -  dörögte, rá sem tekintve a mel
lette ülő Edére - ,  hogy ezek fogják megásni -  meglásd! -  a 
sírunkat, de nem hallgattatok rám! -  S közben oly ádáz harag



gal tekingetett a messzeségbe, mint akit látnoki erő kerített 
hatalmába, s világosan látja mindazt, ahová mások tekintete 
nem ér el: azt a végtelen fenyegetettséget, mely ott leselkedik 
mindenütt minden e világi jóra és igazra.

Ede szinte mozdulatlanul hallgatta. Még sohase várta eny- 
nyire, hogy e csatornaparti tisztviselőtelepre érjen, hogy For- 
rai G ábort meglássa, s elmondja neki mindazt a körmönfont 
aljasságot, ami -  jótékonykodás címén -  Auréllal szemben az 
utóbbi időben megnyilatkozik. Sose volt még annyira szüksége 
Forrai dörgő hangú m éltatlankodására, sötét fölháborodásá- 
ra, mint az utóbbi napokban. Tudta azt is, hogy Gábor haragja 
elől ő maga sem m enekülhet, s meghunyászkodva várta, mi
kor zúdul le rá, mint megérdemelt szidás a gyerekre, aki rossz 
fát tett a tűzre.

-  Azt is megmondtam nektek nemegyszer, hogy ne rohan
jatok a saját vesztetekbe. De ti -  a te hősi vezényleteddel! -  
mentetek neki fejjel a falnak. Miért kellett annyira sürgetni 
a könyvkiadás ügyét? Amikor erőnkből tisztességes folyóirat
ra se mindig futja! A zért, hogy azok a senkiháziak röhöghes
senek a markukba? Hogy fintorogjanak kajánul és kéjelegve: 
ejnye, de gyengécske m unka, ejnye-bejnye! Várni kellett vol
na ezzel az egésszel, megmondtam! Egy-két évet minden
féleképpen.

Ede zokszó nélkül hallgatta e feddést, melyre számított is, 
sőt úgy várta, mintha valamiféle föloldozást nyerhetne általa, 
holott a lelke mélyén tudta, hogy bűntelen bűn az, ami őt 
terheli. Múlik-e az időn bármi is ezen a vidéken? Lehet-e itt 
egyáltalán kérdés: gombhoz-e a kabátot vagy kabáthoz a gom
bot? Hiszen, mintha nem is adatott volna valójában se kabát, 
se gomb.

Ede oly szokatlanul csendes volt, mondhatni, valósággal bús
komor, hogy az még az adott körülmények között is feltűnt 
Forrai Gábornak. Gyanakodva vette szemügyre a nálánál jó 
fejjel alacsonyabb (baj)társat:

-  Ez még nem minden? Van még valami, amit eddig elhall
gattál?

S meg sem várva Ede bólintását:
-  Azonnal térj a tárgyra.
Ede teljesen érzéketlenül e haragra, szép sorjában elm ond

ta, hogy Hajnal Emil kárörvendvő sajnálkozását nem hagy
hatta annyiban, és valóságos fergetegként zúdította rá mind



azt, amit a magatartásáról valaha is gondolt. Egyszóval, hogy 
sunyi és alattomos, aki nyílt színvallásra soha, csak áskálódás- 
ra képes, örök időktől fogva. Mire H ajnal Emil csúfondárosan 
fölnevetett, és diadalmasan vágta a szemébe: még aznap 
postára adja cikkét, amelyben az Új Hang egész program ját 
köntörfalazás nélkül, a lehető legnyíltabban néven nevezi.

-  Magammal hoztam a cikket -  fűzte hozzá Ede, miközben 
úgy tekintett fel -  beszélgetésük folyamán először -  Forraira, 
mint aki úgy érzi, most már a lelkiismerete tiszta, jöjjön hát, 
aminek jönnie kell, ő áll elébe.

Forrai azonban, ahelyett, hogy még feljebb emelte volna 
hangját, ahogy Ede várta, most egyszeriben lehiggadt:

-  Mutasd azt az írást -  mondta tárgyilagos hangon.
Körülményesen előkereste szemüvegét, föltette, és nekilá

tott a cikk alapos áttanulmányozásának.
-  Hm, miből lesz a cserebogár, figyeled? Azt mondja:
„ . . .  Az emberi élet hatalmas útjáról letérít a szűk ösvénybe. 

A nagy egységek, a csodaszerű összefüggések meglátóit rá
vezeti, takarják el az egyik szemüket, hogy minél inkább 
a jelentéktelen elhatárolt részeket lássák.

Ebből vicinális irodalom lesz. Tétovázó kacskaringókon ne
hézkesen kapaszkodó, ólom-lábakon járó vicinális kávédará
lókat indít el, amiket messze el fognak hagyni az európai -  
sőt a világirodalom -  magasra rohanó, nagy területet befutó 
és átfogó, impozáns amerikai szellem-mozdonyai.. . ”

Ede úgy érezte, hogy csak most, amikor Forrai fölolvasásá
ban hallgatja ezt a számára oly gyűlöletes cikket, kezd meg
szabadulni attól a súlyos keserűségtől, mely napok óta bénítja. 
S most, hogy a világirodalom amerikai szellemmozdonyainak 
emlegetését hallja, egyszeriben legszívesebben fölnevetne. 
Nem volt az igazi jókedv, ami föltámadt benne, de minden dü
he és fölháborodása elpárolgott egykettőre. Végtelenül nevet
séges volt a szemében e szellemmozdonyok fölemlegetésétől 
függetlenül is az egész cikk most m ár, egyszersmind mély
ségesen lehangoló. Akaratlanul is eszébe juttatta azokat az 
éveit, amelyeket Bécsben, majd Párizsban töltött. Azokat a 
régi időket általában, amikor bejárta Európának úgyszólván 
minden nagyvárosát.

Álmában sem tudna hiúbb reménységet elképzelni, mint 
azt, hogy annak, amit itt irodalomnak neveznek, bármi köze is



lehet az európai irodalomhoz, hisz magához az irodalomhoz 
sincsen, vagy csak édeskevés. Aligha tudhatná közülük nálá
nál jobban bárki is, hogy mindaz, ami itt irodalomnak nevez
tetik, a vicinális kávédarálók közül is csak a legvicinálisabbak- 
hoz hasonlítható. De ők néhányan, Hajnal Emilékkel ellen
tétben, azt is tudják, hogy itt egyesegyedül ilyen vicinális ká
védarálóra lehet fölkapaszkodni, s aki gyorsabb közlekedési 
alkalmatosságra vár, az végül is mindenről lemarad. S mivel 
a legfontosabbakról mindig is képekben tudott a legeleveneb
ben gondolkodni, most máris megjelent képzeletében egy kor
mos, prüszkölő, ideoda tolató, minden szárkúpnál lefulladó 
vicinális. Elöl, mint a masiniszta, ott ülnek ők: Aurél, Forrai 
Gábor, Homonnai s még néhányan. Igaz ugyan, hogy mesz- 
szebbről nézve, a lassúság miatt, nem lehetne biztosan meg
mondani: vajon ez a kehes vicinális viszi-e őket, vagy ők 
a vicinálist. Messzebről figyelve csak annyit lehetne kitalálni, 
hogy -  ha ólomlábakon is -  csak-csak haladnak.

Az állomás felé tartva Forraival, Ede mér a tőle megszokott 
élénkséggel hadonászott. Maga is sokallta olykor a tulajdon 
leküzdhetetlen elevenségét. Mintha pótolni akarnám azt a né
hány napot, ami kimaradt. Szerette volna lépéseit és mozdu
latait legalább valamelyest összehangolni Gáboréval, de ez 
sehogyan sem sikerült. Forrai a járásban is alapos, megfontolt, 
sőt töprengő volt. Sebaj, legyintett magában jókedvűen Ede. 
Most épp úgy festünk, mintha Gábor gyalogosan menne, én 
meg biciklin karikáznék mellette.

Hát akkor nyomjuk meg (azt) a (bizonyos) gombot -  buzdí
totta magát Ede, magamagával fennhangon élcelődve: kalap
ját szélesen meglendítve búcsút intett a peronon álldogáló 
Forrainak, és oly fürgén pattant fel a vonatra, mintha az m ár
is tovaröpülne vele szélsebesen, mint egy (amerikai) expressz.



XIV. 
Mint gyertya 
önfaló lángja

Amikor Erzsébet megkapta a Márton-hegyi szanatóriumból 
Aurélnak azt a levelét, amelyben arról ír, hogy a hazajövetel 
gondolata foglalkoztatja, noha nem volt szó szerint beleírva, 
rögtön megérezte, ez annyit jelent, hogy férje teljesen hiába
valónak tekinti további ott-tartózkodását. Aurél minden eddi
gi levelében is szóvá tette, hogy lázai változatlanul magasak 
és testsúlya állandóan fogy. Noha Erzsébet tudta, hogy e té 
nyek súlyos valóságosságában nem lehet kételkedni, A urélra 
való várakozását mégis megkönnyítette valamelyest, hogy 
mindennek ellenére is abban bizakodott, hogy férje állapota, 
ha csak árnyalatnyit is, mégiscsak javult legutóbbi levele óta.

Ugyanebben a levélben számolt be Aurél arról is, hogy a 
délszlávországi magyar irodalom napjait a rádió szeptemberre 
halasztotta, s ezért a halasztásért nem a rádió igazgatósága 
hibáztatható, mint felesége feltételezné talán, hanem egyedül 
Hermecz Rezső, aki a mai napig sem volt képes megírni és 
Pestre felküldeni a bevezető előadásnak tervezett tanulmányt. 
Ugyanebben a levélben ismerte be férje azt is Erzsébetnek, 
hogy Ligeti Lajos heteken át meg sem látogatta a M árton- 
hegyi szanatóriumban. Mint utóbb kiderült, ennek legfőbb 
oka az volt, hogy nehezményezte, amiért Aurél őt be sem so
rolta a tervezett délszlávországi magyar irodalmi műsorba.

Erzsébetnek, amióta férje a Márton-hegyi szanatóriumban 
tartózkodott, igen gyakran eszébe ju to tt Ligeti Lajos, s mind
ahányszor összerándult a gyomra a belé nyilalló idegességtől. 
Sohasem kedvelte Ligeti Lajost, noha Aurél elbeszéléseiből 
ismerte valamelyest, vagy talán épp ezért. Az utóbbi időkig 
pedig nem is volt oka rá, hogy eltöprengjen rajta. Aurél né~ 
hány levelét válaszolatlanul hagyta, s így ő is egyre ritkábban



hozta szóba. Mindaddig, amíg, mintegy két héttel szanató
riumba vonulása előtt váratlanul meg nem érkezett tőle egy 
levél. E levélben arról értesíti Aurélt, hogy a budapesti rádió 
-  természetesen az ő közbenjárására -  megrendezné a dél- 
szlávországi magyar irodalom napjait, hat estén át fél-fél órás 
műsor keretében. A rra kéri tehát Aurélt, hogy sürgősen, leg
később egy héten belül küldje fel az anyagot.

Megmagyarázhatatlan idegesség tört rá már Ligeti levelének 
puszta láttán is, amikor az még a kezébe sem került Aurélnak. 
A rra is pontosan emlékszik, hogy hétfői nap volt, s férje egy 
hétre rá tervezte szanatóriumba való elutazását. Amikor ő 
délben megjött az iskolából, Ancsura sietve ment elé, hogy 
tüstént elújságolja: -  A doktor úr elhalasztotta az utazást, 
beszéljen vele, aranyos nagyságos asszony! -  M egpróbálok, 
Ancsura -  mondta ő, nyugalmat erőltetve magára, miközben 
a gyomra idegesen összerándult, és a szíve is vad kalimpálás
ba kezdett. Pontosan tudta: ennek az újabb halasztásnak Ligeti 
Lajos levelében rejlik az oka.

Elég volt csak rátekintenie Aurélra, s máris látta, hogy láza 
már most legalább olyan magas, mint az esti órákban szokott 
lenni. Sőt nincs kizárva, hogy már a harminckilenc fokot is 
elérte. Arca lángolt, szeme betegesen csillogott, s egészében 
olyan hatást keltett, mint aki sír örömében, noha nem is köny- 
nyezett.

-  Nagy örömhírt kell elújságolnom, kedves -  sugárzott felé 
egész lénye, ahogy ő betoppant dolgozószobájába. Heverőjén 
feküdt, s alig tudott fölemelkedni kissé a párnájáról, amikor 
őt meglátta, s ebből már tudnivaló volt, hogy még mostani 
állapotához mérten is rendkívül súlyos köhögési rohammal 
küszködhetett az imént, s a kimerültség döntötte ágyba. De 
a boldogság, mely mindennek ellenére egész lényét uralta, 
nem hagyta tovább pihenni, azon nyomban el kellett újságol
nia, hogy Ligeti Lajos értesíti, hogy a budapesti rádió dél- 
szlávországi magyar irodalmi napokat rendez, s neki kell ösz- 
szeállítania egy minden szempontból reprezentatív anyagot, és 
fölküldenie Pestre. A dolog nagyon sürgős!

Erzsébet legszívesebben sírva fakadt volna kétségbeesésé
ben, nemcsak azért, m ert férjét ilyen állapotban találja, ha
nem mert neki rögtön eszébe jutott az, amire Aurél szemlá
tomást nem akart most emlékezni: Ligeti Lajos egy évvel 
ezelőtt is küldött már egy ilyen tartalmú levelet, s Aurél hete



ken át dolgozott a műsor összeállításán. Az lett a vége, hogy 
a Rádió az egész anyagot -  sajnos, többnyire jogos kifogással 
-  visszautasította. Alkalma volt -  több-kevesebb folyamatos
sággal -  figyelemmel kísérni az egy évvel ezelőtti előkészü
leteket. Szemtanúja volt annak is, hogy Aurélon nemegyszer 
olyan izgalom vett erőt az írások összeválogatása során, mint
ha neki magának kellene őket azon nyomban beolvasni a rá
dióba. Sőt mintha ettől a műsortól függne, hogy létezik-e 
egyáltalán magyar irodalom Délszlávországban, vagy sem.

Felelősnek érezte magát minden sorért, sőt minden egyes 
szóért. Ú jra meg újra elégedetlen volt a kétségbeesésig: újabb
nál újabb írásokat kért, sürgetett, követelt, és éjszakákon át 
javítgatta ő k e t. . .

Aurélnak alig volt ereje beszélni, hallgatni azonban még 
annyira sem:

-  Rengeteg újabb feladat elé állított ez a levél, kedves -  
súgta zihálva és szavanként kifulladva Erzsébetnek. -  M ert 
képzeld, ami a legfontosabb: őket is az esprit local érdekli, 
egy ilyen jellegű irodalmi műsor összeállítására szám ítanak. . .

Erzsébetnek sírás fojtogatta a torkát, amíg férjét hallgatta. 
Hiszen ami az egyetlen ésszerű cselekedet lehetett volna e pil
lanatban: hogy megkéri, hallgasson el, és pihenjen legalább 
egy keveset -  ezt az egyet ő nem teheti meg ebben a helyzet
ben, mert semmivel sem sebezhetné meg jobban Aurélt.

Ő nem úgy van itt, hogy eljátszhatná ezt az otrombán kis- 
korúsító hazugságot, ezt az oly mindennapi és megszokott 
kutyakomédiát. Az ő ittlétének semmi köze sincs semmilyen 
ésszerűséghez. Sokkal inkább az ellenkezőjéhez, ahhoz a fajta 
ésszerűtlenséghez, amelynek egyetlen mentsége lehet: a bel
ső hitelesség. H iába látja napról napra Aurél állapotának 
súlyosságát, s hiába beszél közeledő haláláról, ő nem  hiszi 
el, nem tudja elhinni. De hogy hangos szóval tiltakozzon, 
mondván, dehogyis fogsz meghalni, meg fogsz gyógyulni, 
majd meglátod! -  egy ilyen kijelentést éppoly otrom bának 
érezne, mint azt, hogy figyelmeztessen egy annyira beteg 
em bert, mint a férje, hogy kím élje magát, feküdjön nyu
godtan, és hallgasson (hogy minél tovább életben m arad
hasson).

Erzsébet csak Aurél elutazása után döbbent rá arra, hogy az 
ellentmondásosság, mely viselkedését, kiváltképp házasság- 
kötésük óta meghatározza, abból ered, hogy ő a szó legmé-



lyebb értelmében felesége lett Aurélnak: felerészt m aradt 
csak önmaga, míg énjének másik feleként a férjét éli meg.

A kétségbeesésig tisztában volt azzal, hogy mennyire halaszt
hatatlan Aurél szanatóriumi gyógykezeltetése, hogy semmi
lyen ügy sem lehet olyan fontos, mint maga az élete, s mégis; 
látva, hogy férjének az élet sem olyan fontos, mint az, hogy 
szenvedéllyé hatalm asodott kötelességének eleget tegyen, vé
gül ő is teljesen alávetette magát e szenvedélynek: szinte a^ 
észrevehetetlenségig elném ította személyességét, Aurél fejével 
gondolkodva ítélte meg a helyzetet. Segített neki, azaz cinko
sává szegődött az önpusztításában.

Azt, hogy a pesti rádió műsorából -  noha más okból, mint 
egy éve -  ez alkalommal is kimaradtak a délszlávországi m a
gyar irodalmi napok, Erzsébet teljesen a férje módján vette 
tudomásul. Aurél m egtette a kötelességét -  gondolta. Az, 
hogy ezért a műsorért, amely talán sohasem jut majd ki az 
éter hullámaiba, Aurél újabb egy héttel elhalasztotta szana
tóriumba utazását, s ez idő alatt, láz ellen küzdve lázzal, min
den egyéb, nehezen végzett munkája m ellett is elkészítette, 
amit vártak tőle, Erzsébet szemében is szinte teljesen jelen
téktelen körülménnyé törpült. Amikor m egtette, azaz önm a
gáért és egyúttal önmaga ellen elkövette, nem tudhatta, hogy 
ez lesz az ügy végkimenetele. Sőt miután m ár férje elutazott, 
egyre inkább valamiféle biztató jelet vélt felismerni abban, 
hogy Aurélnak még ilyen súlyos állapotban is volt ereje m ind
ehhez.

Ligeti Lajossal kapcsolatos rossz érzéseit azonban nem tud
ta semlegesíteni. Világosan emlékszik rá, hogy többször föl
m erült Aurélban (hisz a munkáját könnyíthette volna vele), 
hogy vajon besorolhatja-e Lajos néhány versét is a műsorba. 
Végül arra a következtetésre jutott, hogy Ligetinek -  m int
hogy már pesti költőként sem ismeretlen -  talán sértő ki
csinyítés lenne délszlávországi magyar irodalmi vendégsze
replésének „népszerűsítése” , és holmi mucsai nagyzolásnak 
tekintené e besorolást.

Erzsébet eltöprengett m ár férje e legutóbbi levelének min
den apró részletén, arra az egyre azonban, hogy Aurélt a ha
zajövetel foglalkoztatja, egész nap nem volt mersze gondolni. 
Időről időre annak a hétnek a felidézéséhez tért vissza, amikor 
férje, itthonmaradását meghosszabbítva, a budapesti rádiónak



dolgozott. Úgy érezte e pillanatban, hogy a balszerencsés vég
kimenetei újabb jeladást rejt magában, s talán e kudarc egy 
távolabbra utaló reményért van, annak valamiféle váltságdíja. 
Maga előtt látta Aurél akkori alakját, felidéződött benne sut
togó, szavanként elfúló hangja, s most úgy tűnt neki, férje 
azokban a napokban nem is az éter e világi hullámainak dol
gozott, hanem -  mint legjobb pillanatainkban valamennyien -  
terem tő lázak éterében, a teljes kiszolgáltatottság halálos 
biztonságérzetével, mintha az űr párkányán egyensúlyozna, 
végezte senki másra át nem hárítható, senki mással meg nem 
osztható, s mint ami nincs is, oly közölhetetlen belső köte
lességét.

Amikor Aurél egy reggel, Ede levelének kíséretében, meg
kapta és elolvasta Hajnal Emil tám adó cikkét, alig érzett 
megdöbbenést vagy keserűséget. Amint azonban egész napját 
kitöltő fekvőkúráját megkezdte, percről percre, óráról órára 
jobban átjárta, mint gyilkos méreg, egész valóját e cikk min
den mondata, sőt külön-külön minden szava.

Percről percre fölháborítóbbnak érezte ezt a támadást. 
Szinte elviselhetetlennek tűnt neki, hogy világirodalmi ará
nyokra hivatkozva szemébe vágják szemléletének szánnivaló és 
bosszantó szűklátókörűségét és földhöztapadtságát. Mintha 
nem is az itt folyó élettel s az itt alkotó írókkal volna b a j, ha
nem egyesegyedül az ő irodalomfelfogásával. S mintha egye
dül ez az ő korlátolt és szemellenzős koncepciója fojtana el 
itt az Akácok alatt még csírájában minden olyan törekvést, 
amely világirodalmi mércékkel is m érhető lehetne. S mindez
zel szemben óvná, dédelgetné és serkentené mindazt -  m int
egy a fennálló status quot törvényesítve - ,  ami e vidék képére 
és hasonlatosságára van szabva, tehát lapos, kisszerű és jelleg
telen. Mintha egyedül ez a vaksi és a szántszándékkal butító 
program fedné el e vidék vigyázó szemei elől az európai, 
sőt világirodalmi horizontot.

Mindennél elviselhetetlenebb az volt számára ebben a tá
madásban, hogy sárba tiporták, és talán jóvátehetetlenül le is 
járatták mindazt, aminek a m egterem téséért ő legjobb ké
pességei és tudása szerint éveken át küzdött.

Elszoruló szívvel gondolt most arra, milyen lázas tenniaka- 
rás fűtötte éveken át, s fűti még ma is, hogy helyet és rangot 
kapjon az itteni írott szóban ennek a vidéknek az élete, az itt



adódó gondok, bajok és örömök. D e be kell látnia, hogy 
mindaz, amiért -  a saját halálának a siettetése árán is -  küz
dött, valójában a mai napig sincs, talán még születőben sem. 
Mindaz, amit néhány év alatt betakarított az Új Hangban, 
máig is erőtlen, gyönge termés. Pedig mennyire sürgette a job 
bat, értékesebbet, hitelesebbet! Nem rajta múlott, hogy nem 
futotta többre, és nem is azokon, akik részt vettek b e n n e ... 
S aki, mint ő, fél lábbal már a sírban, annak sem igaz, sem 
igaztalan vádakkal szemben nincsenek ütőkártyái, ami pedig -  
ha van egyáltalán -  mag még csak hó alatt, abba neki már 
nem lesz beleszólása.

Egy szebb jövő eljövetelének igézetében élt mindeddig, 
gyáván és sunyin meghamisítva az idők rendjét: jövővé ké
pezte át az elviselhetetlennek érzett jelent, s csak most eszmél 
rá, hogy immáron végképp hoppon m aradt. Kizárva életéből 
a jelent ingázott csak múlt és valamely képzelt jövő közt, és 
a valóságos életre felkészületlen műkedvelő maradt egy életen 
át. Az összekuszált, csatakos idő pedig, őt mindenből kifelejt
ve, elviharzott felette.

De vajon m egadatott-e egyáltalán neki és nekik valameny- 
nyiüknek ott, az Akácok alatt a jelen időbe ténylegesen be
kapcsolódva élniük? Hiszen az az idő, amelyikbe beleszülettek 
egykor, mint akik fölöslegesek, rég kivetette magából őket. 
Ahhoz, hogy egy másik megélhető idő képződjék körülöttük, 
a jövő időt kellett meg- vagy inkább kitalálniuk, ami felé 
haladhatnának. Éveken át csak a saját múltjukban érezhették 
otthonosan magukat. így lettek -  anélkül, hogy helyükről 
tapodtat is elmozdultak volna -  emigránsok.

Mindegyiküknek a maga módján meg kellett kísérelnie a je 
lenbe való tényleges bekapcsolódást. Meg kellett valahogy 
hódítaniuk azt a teret, amelyben felszámolódhat örökös hon
vágyuk, s ahol esélyük lehet az önmegélésre. Neki e felé az 
egyúttal önmegvalósítást is jelentő önmegélés felé az önpusz
títás útján adatott meg közeledni...

Most, hogy a jótékony és nélkülözhetetlen önámítás utolsó 
morzsáit is fölélte, beismerheti már: nemcsak övéi megnyug
tatása miatt jö tt ide, ahogyan mindeddig talán maga is hitte, 
hanem mindenekelőtt önmagáért. Attól az irtózatos szívósságú 
reménységtől űzetve, hogy van még esély élete meghosszab
bítására. S most, amikor már a legparányibb részlet is ellent



mond minden ebbéli reménynek, neki ettől a perctől kezdő
dően adatott meg a tényleges önmegélést jelentő jelen. Most, 
amikor abból a bizonyos képzelt jövőből végképp kiűzetett, 
amely életének, talán törvényszerűen is a közegét képezte. 
E birtokába került árva jelennel azonban -  a tudomásulvételen 
túl -  nincs már mit kezdenie.

Itt, a Márton-hegyi szanatóriumban eltöltött hetek során 
lett végérvényessé a bizonyosság: ő a legcsekélyebb munka 
elvégzésére is alkalmatlanná vált immár. Hiába tartja be máig 
is a gyógy kúra minden előírását, betegsége -  most már végképp 
megzabolázhatatlanul -  vágtat a maga útján a végkifejlet felé.

Annyi ereje azonban lenne még ez idő tájt, hogy válaszoljon 
az őt ért gyalázatos vádakra. De most, hogy csillapult benne 
a megalázottság és megnyomorítottság kínja, úgy érzi, semmit 
sem érne el vele. Lehet, hogy merő kényszerképzet minden 
vonatkozásban az ő egész irodalmi program ja, de neki -  tőle 
most már mindhalálig elidegeníthetetlen -  (belső) kényszer 
e képzet, s a többi meg már így is, úgy is néma csend; nincs 
hát mit válaszolnia.

Aki, mint ő, minden elképzelhető jövő időből kikényszerült 
már, s akinek, mint neki, már csak az maradt hátra, hogy 
harminckilenc fokos lázban égve kifogyjon lassan -  mint gyer
tya önfaló lángja -  önmagából, annak már nem áll m ódjában 
semmilyen e világi vonatkozásban az önáltatás. Ha lesz még 
valaki az utána jövők közül, aki figyelemre méltatja e prog
ramot, egy kései utód netán, ki valamely ténylegesen élhető 
időben, akár unokája is lehetett volna, talán nem fogja félre
érteni. Tudni fogja tán, hogy akiknek nem adatik meg, hogy 
a saját idejüket éljék, hanem csupán fellobbannak, s valamely 
puszta elragadtatás megiramodásában ellobbannak, azokkal 
szemben nem lehet érvényesíteni az általánosan elfogadott 
követelményeket és m ércéket. . .

Szorongnia kellene oly sötét idők és korok mindenkor lehet
séges eljövetelére gondolva, amikor az általa hirdetett szem
pontok és követelmények könnyen eszközzé válhatnak min
den lehetséges távlat és kilátás eltakarására, és a fennálló -  
s ha kell: rendőri hatalommal is védhető -  szellemi rend fenn
tartására. De nincs az az aggodalom és szorongás, mely fikarc
nyit is oszthatna vagy szorozhatna e tekintetben. A létezés



Akácok alatt lehetséges módja -  érzése szerint magába foglal
ja e veszélyt, s minden valószínűség szerint nemcsak az ő 
idejére, hanem az utána következő nemzedékek idejére vo
natkozóan is. De ebben az esendőségben talán rejlik némi -  
önmegerősítésre is esélyt adó -  bátorítás is . . .

Azon az éjszakán, amelyet megelőzően Hajnal Emil cikkének 
hatására nemcsak irodalmi célkitűzéseinek menthető és m ent
hetetlen mozzanatait vette számba Aurél, hanem mindezen 
túl valamiképp, mint aki búcsúzkodik, egész életével is nagy
jából számot vetett, éjfél után, a megszokott időben most is 
fölébredt, s azután nem is jött reggelig a szemére többé álom. 
Ezt az ébrenlétet azonban egész másként élte meg, mint az 
előzőek sokaságát hónapokon át. Az éjszakai magányos éb
renlét az egészséges em ber számára is nyomasztó. Nappali 
világnál ritkán kutatjuk értelmét annak, ami létünket így is, 
úgy is meghatározza. É jjel, egyedül virrasztva, egyre bizony
talanabbá válik minden: egy idegen tudata lopakodik a tuda
tunkba, aki mit sem ért mindabból, ami számunkra oly meg- 
m ásíthatatlannak tetsző kényszerűséggel van adva. Mindezt 
régtől fogva ismeri ő tapasztalatból. De ehhez a reménytelen 
kimagyarázkodáshoz, ehhez a zaklatott dadogáshoz még csak 
nem is hasonlítható mindaz, amit az utóbbi hónapokban élt 
át, amióta -  hisz nem laikus, hogy ne tudná -  betegsége nem 
tartható már kordában, amióta makacs öntörvényűséggel a 
maga külön útjára tért át.

Ha napvilágnál nem is volt egészen biztos mindebben, éj
szaka annál élesebb tisztánlátással lepleződött le ez az igazság 
előtte. Pontosan tudta, nincs már e világon fontosabb dolga, 
mint hogy legjobb tudása szerint testileg-lelkileg felkészüljön 
a halálra. Ám bármennyire tisztában volt vele, mégsem haladt 
e tanulásban egy tapodtat sem előre, éjszakáról éjszakára 
újrakezdte, mit sem okulva, mintha először történne, testben 
s lélekben oly dideregve nézett farkasszemet a halál gondola
tával. Forró kétségbeesés öntötte el egész valóját minden al
kalommal. Hiába, hogy minden ember halandó, minden halál 
külön halál, s a vele való szembenézés, mint tiszta tény, oly 
fölbonthatatlanul egyedül való, s oly véglegesen megosztha- 
tatlan.

Amíg otthon volt, még többnyire éjszaka is talált kibúvót. 
Ritkán tudott tisztán csak önmagára gondolni, anyjával, fele-



scgével is számolnia kellett. Napvilágnál pedig szinte teljesen 
elmosódtak e megoldhatatlannak tetsző, de annál metszőbben 
konkrét föladatnak a körvonalai, m ert mindenestül az az ag
godalom töltötte ki tudatát, hogy mit tehetne ő maradék éle
tében azért, hogy könnyebbé tegye övéinek a keresztet, amit 
az ő hamarosan bekövetkező halála ró majd rájuk. Az Új 
Hang körüli, változó, de súlyban sohasem fogyatkozó gondok 
is alaposan igénybe vették; gyönge testi erejét naponta apasz
tották, figyelmét jótékonyan zsibbasztották. Ide, a M árton- 
hegyi szanatóriumba is elküldi neki Ede a kéziratok javát, 
minthogy megegyezésük alapján továbbra is változatlanul ő 
szerkeszti a lapot. Mégsem lehet már kiküszöbölni az úton- 
útfélen föltoluló gondolatot, hogy e szerkesztés az ő számára 
már csak mankó. S ezt Edéék éppoly jól tudják, mint ő maga.

Most már igazi moribundus vagyok -  állapította meg magá
ban keserű tisztánlátással néhány napi szanatóriumi tartózko
dás után, noha ekkor még csupán azt mérte fel, hogy senkivel 
sem kíván még csak merő udvariassági formákon alapuló isme
retséget sem kötni. A továbbiakban azonban azt is megtapasz
talhatta, hogy nemcsak idegennek érzi a többi beteget, hanem 
valósággal fékezhetetlen düh és sértődöttség támad benne arra 
a gondolatra, hogy nemcsak neki lehetnek keserves nappalai, 
s még inkább éjszakái, hanem minden bizonnyal a többi sza
natóriumlakónak is.

Noha hozzá hasonlóan súlyos eset alig néhány volt közöt
tük, s ezt ő tudván tudta, néhány nappal később mégis újra 
meg újra azon kapta magát, hogy úgy gondol e helyre, mintha 
ide sereglett volna a világ valamennyi moribundusa. Sőt mint
ha egy egész világ köhögné fel itt a maga gyógyíthatatlan ba
ját, akár egy irtózatos, nem is e világi fűrészelés: zihálva és 
hörögve. Leküzdhetetlen undor fogta el e minden egyéb han
got betemető köhögés hallatán. Ahogy középkori festménye
ken ábrázolták a pestis pusztítását, úgy tele volt zsúfolva egész 
tudata a közelítő halál ezerarcú látomásával.

Az éjszaka ébren töltött óráiban viszont épp ellenkezőleg, 
egyedülvaló élőnek érezte magát, aki utolsóként kimeredve 
a holt tájból néz szét a hasonlíthatatlanná lett pusztaságon.

Tudta, hogy a lélek kétségbeesése túlozza és torzítja el 
tudatában lépten-nyomon az arányokat, mégis elviselhetőbb 
volt számára e lázas képzelgés, mint az, ami mindezt éjsza



káról éjszakára ismétlődően követte. M ert hajnaltájt, amikor 
láza alábbhagyott, oly hűvös tisztánlátással merült fel benne 
föltartóztathatatlanul közeledő halálának a tudata, hogy ez épp 
rendíthetetlen józansága miatt volt a képzelgés túlkapásainál 
sokkalta borzalmasabb.

Oktalan erdő! -  ötlött fel benne rendszeresen, ahogy kite
kintett az ablakon, s a homályból elősejlettek a budai hegyek. 
Úgy érezte, ilyen céltalan és oktalan minden a világon, mint ez 
az erdő. S hogy irtózatos szemfényvesztés áldozata volt mind
eddig, minden balga és lázas törekvés eleve kudarcra ítéltetett 
itt. Minden ok, cél, értelem csak belemagyarázás, de legvégül 
aztán kiviláglik a mindent átható, bonthatatlan és örök min
den-mindegy.

Ezért volt hát minden? Vajon ez is azon tapasztalatok közé 
tartozik, amelyeket hétszer hét pecsétes titokként visz magá
val a sírba minden halandó?

Jeges borzalom öntötte el egész valóját: vajon most már 
ő is, visszaléphetetlenül ott, a halál küszöbén áll? S egy elkö
vetkező, földi mértékenységekben már meg nem adható át
változásban, miközben a csillagok a földre zuhannak, s a föld 
zúgva és recsegve... ő hatalmasan, mint a földrengés, akko
rát rándulva, átzökken a semmi örökkévalóságába?...

Miután Hajnal Emil cikke nyomán egész áldott nap hada
kozott gondolatban képzelt és valóságos, mostani és jövendő
beli vádlóinak valóságos, képzelt és elképzelhető vádjaival, 
a fekvőkúra letelte után, halálosan kimerülve zuhant álomta- 
lanul mély álomba. Nem sokkal éjfél után, a megszokott idő
ben felébredve, amit soha e kényszerű éjszakai ébrenlétek 
során nem tapasztalt: nem is remélt békesség hatotta át egész 
valóját. Úgy érezte: minden különbségtétel, legyen az fa, 
m adár vagy kő, s legyen akár ő maga, elevenen vagy holtan, 
fölösleges és igaztalan: semmi sem egy önmagával, s ürügy 
csak minden művünk.

Az éj mélyi csend, mely megannyi hideglelős borzalmat éb
resztett benne eddig, szinte simulékonnyá szelídült most. Az 
egyetemes számkivetettség érzése, mely annyi éjszakán át kí
nozta, s mint izzó tükör, úgy elvakította, mindennel való 
elvegyüléssé változott át most. Soha ilyen mélyen és erőtelje
sen nem érzékelte ezt a szinte szóvátehetetlenül természetes 
beletartozást mindabba, ami körülveszi, ami létezésének fog



lalatát adja. Nem megfeledkezés volt ez és nem belemosódás. 
Ellenkezőleg: az önsajnálat és a másokért való aggodalom 
immár fölöslegessé lett sallangjától mentesült, kristálytiszta 
tudomásulvétele önmagának.

Most, hogy mindennel megbékélt végre, elérkezettnek látta 
az időt, hogy hazatérjen az Akácok alá, ahol megvan a m a
gamagának kivívott helye. S az a másik is, ahová hamarosan 
meg kell térnie.

Amikor Erzsébet hajnaltájt fölébredt, úgy gondolt Aurél 
közeli hazatérésére, mintha erről már meg is kapta volna 
a pontos értesítést. Megnyugvás lett úrrá rajta e megfölleb- 
bezhetetlen gondolatra. Immár nyugodtan számot vethet ön
magával: beismerheti, hogy ő, aki hosszú éveken át kéretlenül 
s hívatlanul is mindenhová utána ment Aurélnak, a M árton- 
hegyi szanatóriumba nem tudta követni. Mintha összes, éve
ken át hangyaszorgalommal begyűjtött tudása és tapasztalata 
akart volna bosszút állni rajta ez alkalommal. Mint amikor 
egy sűrű szőttes, szövésének fokozhatatlan sűrűsége folytán 
egyszeriben m egpattan, s rój tolódni kezd. Annyi év óta elő
ször, az egymás után sorjázó kérlelhetetlen bizonyosságok to
vább már el nem viselhető szorításában lopnia kellett végre 
egy kis bizonytalanságot: hátha váratlan javulás áll be, h á th a . . .  
S ami a legfurcsább, éppen a végképp félreérthetetlen vezette 
most félre. Mert igaz ugyan, hogy nemcsak őbenne, de A urél
ban is élnie kellett legalább egy szikrányi reménynek ahhoz, 
hogy rászánja magát a szanatóriumba való elutazásra, s hogy 
szégyenkezve, s egymás előtt elhallgatva, de mégiscsak mind
kettőjüket e hajszálnyi remény uralta, amikor Aurél útra kelt. 
A tőle kapott levelekből azonban, mint gyöngéd rendreuta
sítás, egyetlen alkalommal sem m aradt ki a legfontosabb üze
net: állapota árnyalatnyit sem javul, sőt konokul tovább rom 
lik: „lázaim változatlanul magasak, súlyom állandóan fogy” . 
S neki, lemérhető pontossággal, nem maradhatott semmi egyéb 
hátra, mint hogy belássa: mintha írva volna, minden olyan 
pontosan egybevág: most, amikor m egtörténhetne, már sem
mi sem történhetik. S marad immár végérvényesen, ahogy 
volt is mindig minden: föltéve, de nem megengedve. Hiszen 
minden megvan, csak a föltétel nincs megadva, hogy lehessen.



Minden meg volt adva arra, hogy tisztán lásson. Egyfelől 
a Márton-hegyről küldött elmaradhatatlan figyelmeztetések, 
másfelől anyósa hátborzongatóan reményteljes bizakodása itt
hon. S mégsem lehetett, talán épp e hézagtalan kizárólagosság 
m iatt, ellenállni a remény k ísértésének ...

Annyi ereje nem volt e hajnalon, hogy megkezdje a lehet
séges felkészülést haldokló férje fogadására.

Tudhatta volna mindezt mindig is, hiszen a kezdet kezde
tétől fogva, fájdalmasan réstelen következetességgel, szinte 
elrendelésszerűen volt mindez megadva. S mégis, mintha a 
búcsúzó remény holthalvány visszfénye hívta volna elő: nem 
létező esküvői képük jelent meg képzeletében, amelyen ők 
ketten m égis. . .  minden ténylegesen m egtörténhető alól vég
képp fölmentve, sugarasan, a remény immár végleges föltételes 
m ódjában ...



x v - 
Akácok alatt

Futótűzként terjedt a hír a máskor oly lomha Akácok alatt: 
Sztantits Aurél halott. A Magyar Közművelődési Egyesület 
írószekciója gyászülést tartott az elhunyt elnök emlékére, még 
aznap, az esti órákban. Megszövegezték a küldendő részvét
táviratokat, külön az özvegynek, külön az édesanyának, majd 
kijelölték, hogy ki fogja az írók nevében búcsúztatni a ha
lottat.

Ede, amint Varga Gazsi telefonozott neki, azon nyomban 
gépkocsiba szállt, s útközben Forrai G áborért betérve, vele 
együtt száguldott Bácsgödrösre. Úgy érezte, nincs a világon 
Forrai Gáboron kívül ember, akit el tudna most viselni, mert 
ő az egyetlen, aki hozzá hasonlóan érezhet e pillanatban.

Azt mondják, igaz barátság csak az iskolapadban köttethet. 
Hát nem igaz! Világéletében barátkozó természet volt, jó ba
rátai éppúgy voltak iskolás korában, mint később, s nemcsak 
itthon, de Pesten, Bécsben, Párizsban, Európa-szerte is. Ami 
azonban itt, e honi gödörben szövődött közte s Aurél közt, 
annak a barátságnak a többi még halvány árnya is alig. Nem 
a halálhír hallatán kezdett ő töprengni mindezen. Pontosan 
tudja évek óta, az Új Hang megalapításával kapcsolatos első 
beszélgetésükig lépésről lépésre visszavezethetően. Azzal is 
tisztában van, szinte e néhai találkozásuk percétől, hogy nem 
is barátság az, ami őt Auréllal összeköti: megnevezhetetlenül 
több ennél. Ő egész lényével, idegrendszerének minden szálá
val hangolódott rá Aurélra. Azonosulni sohase kívánt, nem is 
tudott volna vele, de minden, közös ügyükben tett lépésével 
kiegészíteni igyekezett Aurélt. Mintegy viszonzásképpen, hi
szen minden, ügyüket képviselő cselekedetében, kérdezetlenül 
is Aurél elképzelhető véleményét is mérlegelte, és létének



minden egyéb vonatkozásában ő egészült ki általa barátságuk 
első percétől fogva.

A legválságosabb helyzetekben, amikor szegényes kis folyó
iratuk már csaknem elsüllyedt az adósságok tengerében, ő 
csak legyintett egyet magamagára: süsd meg a sütnivalódat, 
te őrült! Mert tagadhatatlan ugyan, hogy sohase tudott olyan 
vállalkozásba belemenni, amely ne járt volna kockázattal, s ne 
hitte volna ő maga, hogy igaz ügyet szolgál, de az Új Hang 
nemcsak a kockázatvállalás terén szárnyaiba túl minden eddi
gi vállalkozását, hanem abban is, hogy belőle nyert ügy -  
s közel sem csak az anyagiakat illetően -  sohasem válik. Min
den más esetben régesrég föladott volna minden reményt, 
töredelmesen beismerve legalább önmagának, hogy lelkesedés 
ide, ügybuzgalom oda: mégsem lehet fából vaskarika. Ez 
alkalommal azonban, noha a reménnyel felhagy ő már évek 
óta szinte naponta, magát az Új Hangot még gondolatban 
sem hagyta el soha, s ez -  minden lelkesedésre, sőt hetvenke- 
désre hajlamos természetén túl -  Auréllal kialakult kapcso
latával magyarázható.

Egymás szakasztott ellentétei voltak az égvilágon minden 
tekintetben. Ő lármás, nyughatatlan, sőt már-már csélcsap, 
Aurél hallgatag, hűvös, sőt már-már gőgösen magába zárkózó. 
Ő felületes, kapkodó és állhatatlan, Aurél elmélyült, alapos 
és kitartó. És mégis, s ezt ők ketten pontosan tudták: mindez 
felületi eltérés csupán, mert a lényeget illetően oly hasonlóak 
egymáshoz, hogy szinte azonosságról lehetett volna beszélni, 
ha nem szították volna egymást, még meglévő különbségeikkel 
is, azonos vonásaik elmélyítésére.

Mégis támadt egy keskeny, de behozhatatlannak tetsző rés 
közöttük. Azóta, hogy Aurél betegsége megmakacsolta ma
gát, s többé nem volt hajlandó jobb belátásra térni. Úgy érez
te, végképp lépésvesztésbe került vele szemben, s nem tudott 
többé oly magától értetődő természetességgel viszonyulni ba
rátjához, mint eddig. Hiába hallotta egész valója a hamis 
hangot, amely látogatásai során rendszeresen becsúszott be
szélgetésükbe, képtelen volt rátalálni a régi, tökéletes össze
játszás hangnemére. Hiába kérlelte barátját hónapokon át, 
hogy ne halogassa tovább a szanatóriumba való vonulást, 
Aurélnak mindig ezeregy halaszthatatlan elintéznivalója volt. 
Aztán már arra sem hivatkozott. Kijelentette, hogy rajta már 
nem lehet segíteni, s ezt ő maga is éppoly jól tudja, mint



bármelyik szanatórium kezelőorvosai. -  Ez öngyilkosság! -  
támadt rá ő dühösen és kétségbeesve.

-  Nincs rajtam segítség -  jegyezte meg higgadtan Aurél. -  
Nem fogsz nélkülem egyedül maradni -  tette még hozzá zavar
tan. -  Forrai G áborra mindenkor számíthatsz. Nektek ket
tőtöknek kell ügyünket folytatnotok.

-  Te ne végrendelkezz, hanem gyógyíttasd magad!- kia
bálta ő magából kikelve. És rögtön az jutott eszébe, hogy 
Aurél e pillanatban meg is győződhetett róla, hogy mennyire 
eltalálta az igazat, mert ő valószínűleg valóban félhet, noha 
nem a félelmét érzékelte, hanem a kétségbeesést.

Elviselhetetlennek érezte a gondolatot, hogy ez az őrült, 
akinél ő senkit fontosabbnak nem érez itt, az Akácok alatt, 
meghalhat. M indent megmozgatott, hogy legalább ígéretét 
vegye, hogy elutazik szanatóriumi gyógykezelésre. Az újabb
nál újabb halasztások során pedig mindjobban tágult-növeke- 
dett benne az a bizonyos rés, ami összehangolódásukban be- 
közvetkezett. Ő továbbra is lassú öngyilkossággal vádolta 
barátját gondolatban, önmagától pedig sokszor valósággal 
undorodott. Nyegle pojácának érezte magát Aurél színe előtt, 
és egyre elviselhetetlenebből hamisnak mindazt, amit tett, 
s amit mondott. Annyi eredménytelen próbálkozás után már 
nem lehetett több kísérletet tenni a szanatóriumba utazás 
megsürgetésére. Beszélgetéseik az Új Hanggal kapcsolatos 
tennivalókra korlátozódtak, minden más elől Aurél higgad
tan, de konokul elzárkózott.

Minden erőfeszítése ellenére sem tudott magára eszmélni. 
Az újonnan előállt helyzetet képtelennek, önmagát pedig egy
re valószerűtlenebbnek érezte. Hosszú, keserves hónapokba 
tellett, amíg megvilágosodott előtte, hogy nem Aurélnak, ha
nem neki kell mozdulnia, hogy az összhang újra m egterem 
tődjék közöttük. Nem várhatja el tőle, hogy mind súlyosabb
ra forduló állapotában őt óvja és kímélje a legsötétebb eshe
tőségekkel való szembenézéstől. Azt várja el Aurél tőle, hogy 
viselkedjen önmagához méltóan: m erjen olyan lenni, amilyen, 
akkor is, ha tudomásul veszi, hogy barátja hamarosan meghal. 
S végre rájött, hogy úgy viszonyult az utóbbi időben Aurélhoz, 
mint aki azt várja tőle, hogy kímélje, s ha lehet, még esetleges 
halálát is tartsa előtte titokban, mivel ő nagyon érzékeny, 
s nagyon letörné, ha netán tudomására jutna.



Nyoma sem volt már benne annak a kedélynek, mely ré
gebben oly jellemző volt rá, de e felismerés észre térítette. 
Csak azért is vállalni a kipusztíthatatlan kedélyt s a tettre- 
készséget. Ha kell, az őrületig. Ha Aurél halálos kórral a tü 
dejében, ő az őt fenyegető pótolhatatlan veszteség s az ügy
nek talán merő hiábavalósága tudatában.

Amikor Aurél elutazott végre a Márton-hegyi szanatórium
ba, ő már rég túl volt azon a korszakán, amikor ez megnyug
vást jelenthetett volna számára. Ekkor már ő is rég tudta, 
hogy azért halogatta barátja oly sokáig ezt az utazást, mert ha 
ott, a Márton-hegyi szanatóriumban fölöslegesnek bizonyul 
a remény, akkor nincsen remény. S tudta ekkor már ő is, hogy 
reménykedni ebben a helyzetben még nehezebb, mint nem 
hinni. S azt is, hogy épp ez a remény kellett ehhez az eluta
záshoz.

Feleségén kívül Aurél csak őt értesítette a Márton-hegyi 
szanatóriumból való hazatérésének pontos időpontjáról. Ami
óta ő hozzáigazodott végre a megváltozott körülményekhez, 
kapcsolatuk még tovább mélyült. Ha lehet, még pontosabban 
értették egymás szavakon túli beszédét, mint eddig. Aurél 
értesítése az ő számára is egyértelművé tette: nincsen remény.

Erzsébet felutazott Szabadkára. Kettesben várták. Fásultan 
hallgattak m indketten, mint akik tudják, mennyi erőre és 
lélekjelenlétre lesz szükségük attól a pillanattól kezdve, ami
kor a pesti gyors befut az állomásra.

Aurél leplezetlen szomorúsággal nézett fel rájuk, amikor 
fülkéjébe léptek. Aztán elmosolyodott, de csontsovány arcá
ból kimeredő tekintete mit sem változott már. Mintha a halál 
követe már lefoglalózta volna: -  arcára volt írva a halál.

-  Igazad volt -  m ondta neki búcsúzóban - ,  jobb, hogy meg
jártam  a Márton-hegyi szanatóriumot.

Ő kiszállt a vonatból, azok ketten pedig tovább utaztak. 
Nem integettek egymásnak. Hála istennek. Ő még utána né
zett az elsuhanó, üresen tátongó vonatablakoknak. Miközben 
hangosan zokogott, mint egy taknyos gyerek.

Szótlanul ültek Forraival a gépkocsiban egész úton. Igaza 
volt Aurélnak: Gáborra lehet számítani. Senki más rajta kívül



nem bírta volna ki ezen az úton a hallgatást. Azt, hogy ne 
szólaljon meg, m ert amit e pillanatban tenni lehet, az egyedül 
a becsülettel vállalt hallgatás.

Bácsgödrösön rengeteg elintéznivaló m aradt még nekik is, 
noha Varga Gazsi tőle telhetőén mindent magára vállalt és 
elintézett az ilyen alkalmakkor intézendő ügyek közül. Neki 
legfőképp a Nagyasszonyt kellett gyámolítania, Erzsébet holt
sápadt volt, de tartotta magát. Még ebben az általános ka
varodásban is feltűnt Edének, hogy mennyire fegyelmezett, 
m intha m értéktartóan, az illem határain belül maradva, de 
mégis azt igyekezne érzékeltetni, hogy őt nem lehet gyámolí- 
tásra szoruló özvegynek tekinteni, hiszen egy halálos beteg 
mellé szegődött csupán társul. Vajon fölméri-e itt egyetlen 
jajveszékelő asszony is, mit érezhet, e „gyámolításra” igényt 
nem tartó özvegy? Hála és tisztelet járta át szívét e gondolatra 
Erzsébet iránt. S most értette meg igazából Aurélt. Oly sú
lyos betegen, mint amikor feleségül vette e nőt, hazudhatta 
volna kíméletességnek a visszautasítást. Hazudhatta volna 
annak, még önmaga előtt is. Csakhogy nem tudott hazudni, 
mert mélységesen m egértette, hogy mit jelent az önzetlenség.

Másnap délelőtt érkeztek az Új Hang munkatársai. Nem 
sokkal utánuk a Közművelődési Egyesület képviselői, az írók 
szekciója, köztük a Közlöny belső munkatársainak egy kisebb 
csoportja is. Forrai vette a hírt, hogy a szekció tegnap este 
tartott gyászülésén Janiga Lajost választották meg arra, hogy 
búcsúbeszédet mondjon Aurél koporsója fölött. Forrai, akire 
mindeddig szinte rá sem lehetett ismerni, oly magába zárkó- 
zottan hallgatott, e hír hallatán sistergő szitkozódásba csa
pott egyszeriben, mint aki a továbbiakban már csak a tettle- 
gességre térhet át:

-  Az átkozottak! A gazok! -  mennydörögte. -  Hát nem volt 
elég? Még haló porában is lejáratnák?!

-  Hagyd, Gábor -  csitította Ede e váratlanul föltámadt fe
neketlen indulatot - ,  nem ezen múlik.

Nem ezen múlunk -  csitította magamagát is, amikor már 
kint voltak a tem ető sárguló ákáclombjai alatt, és szép sor
jában, ahogy illik, körülállták a kihantolt gödröt, Janiga La
jos pedig reszkető hangon, és -  szokásához híven most is



-  énekelve búcsúzkodott az írók nevében, szórva, egyre csak 
szórva -  mintha egy kiapadhatatlan mesebeli tarsolyból szórná
-  a szóvirágokat. A nők fel-felzokogtak hangosan, a helybeliek 
ennyi idegen nép láttán csak bámultak. Az írók lehajtott fővel, 
komoran néztek maguk elé.

Janiga Lajos pedig még mindig olvasta, azaz: jobbára éne
kelte gyászbeszédét:

...tö re tlen  híved maradunk halálunk órájáig, s követünk 
a törésen, amit te vágtál ezen a kiszikkadt, kemény ugaron. 
Mert csak porhüvelyed száll a sírba, törhetetlen hited s szelle
med köztünk marad, s világít: in aeternum.





E regény szövegében, a választott témából eredőenf elsősor
ban Szenteleky Kornél műveiből idéztem.

De szerepelnek egyéb, szó szerinti vagy torzított formában  
felhasznált idézetek is: A dy Endre, József Attilay Pilinszky 
János, Rainer Maria Rilke és Petőfi Sándor verseiből, Herceg 
János és Szirmai Károly prózájából, valamint a Kalangya című 
folyóiratból.
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