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ÜZENET A TÚLVILÁGRÓL 
Irta: Semjén Gyula 

NY U G T A L A N U L sétált az előszobában föl és alá. Időnkint a 
tükörbe nézve megsimogatta vörös, borostás arcát. — Nem, az 
nem lehet — mormogta ilyenkor s szinte várta, hogy a tükörből 

visszaszól rá a biztatás. De onnan csak két öregedő, összeszűkült szem 
fénylett felé s ő erre zavartan gyűrögetett egy papirost a kabátzsebé-
ben. Aztán az órájára nézett. Félkilenc. Itt kellene már lennie. Kinyi-
totta az előszobaajtót. Kiment a lépcsőházba, nem bánja, mondjon a 
cseléd, mondjanak a szomszédok amit akarnak. A korlátra hajolt, 
fülelt. Nemsokára árnyék vetődött a földszinti falra, egy férfi jött, 
kis táskával a kezében. Na végre! De azért leszólt, hogy megbizonyo-
sodjék: 

— Endre! 
— Halló, Péter bácsi, jövök. 
Balázs Péter fellélegzett. Visszahátrált a küszöbig, ott fogadta az 

érkezőt. 
— Van valami baj? — kérdezte ez s a fogas előtt szemügyre 

vette az öreget. 
— Majd odabenn. Soká jöttél. 
— Betegnél voltam, utánam telefonáltak, hogy hivatsz. 
— Hívtalak. Hogyismondjam. Nem bízom az orvosokban, már 

tudod, akárkiben. Tizenöt év óta nem voltam orvosnál. Hagyd, ne 
beszélj bele. De most kell. Rád gondoltam. 

— Péter bácsi, hát természetes, hogy az unokaöcséd . . . 
— Nem egészen természetes. Évek óta felém sem nézel. Újévkor 

egy kártya, hát ez nem rokonság. De kinek-kinek a módja szerint. 
Aztán el is felejtettem, hogy orvos vagy. Csak ahogy délután. Akkor a 
homlokomra ütöttem, persze, az Endre. Vizsgálj meg, kérlek — s 
máris vetette le egyszerre a kabátot meg a mellényt. 

— Mi a panasz? 
— Panasz? Hát voltakép semmi. Csak ez a baloldal itt. Mintha 

volna valami a bordám közt, ami nem odavaló. Az inget is? — kér-
dezte rekedten. — No, nézd. — Azzal elébe állt hordóbaszakadó 
mellével. Dörzsölgette a bőrét, mintha szégyenkezne. S ahogy az 
orvos hozzáhajolt s a nikkel lapot többször a bordáihoz nyomta, 
Balázs Péter arca egyre aggodalmasabb lett. Félszemével az öccsét 
figyelte. Lecsüngő karja aprókat vonaglott. 
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— Szív? — szólalt meg, amint az orvos abbahagyta a kopog-
tatást. — A szív? Itt a torkomban is szorít, meg végig a karon. 

— Semmi különös, Péter bácsi. Egy pillanat. Megnézzük a vér-
nyomást. Na, valamivel több mint kellene. Hány éves is most a 
bácsi? Hatvanegy? Nem, hatvanhárom. Hát az ember már nem 
egészen fiatal, itt is ott is apróbb nyomok. Nem izgatta fel valami? 

— Miért? 
— Csak úgy mondom. Mert az izgalom, az nem jó. Méreg a 

szívnek, Péter bácsi. Márpedig minek mérgezzük magunkat, ha 
nem kell. 

— Szóval te, Endre, te azt gondolod, hogy nagyon beteg vagyok? 
— Isten ments! S ha azt mondom, sok folyadékot ne igyék, 

feketét se, meg napon ne sokat legyen, inkább csak árnyékban, majd 
ha jön a nyár, az is csak elővigyázatosság. De holnap délelőtt jöjjön 
be a rendelőmbe, szeretnék még néhány dolgot megnézni. Akkor 
majd előírom az életmódját. 

— Holnap? — szólt az öreg s a gallérral bajlódó keze erőtlenül 
csúszott le. — Jó, holnap — és bólogatott. Aztán mintha rászánta 
volna magát valami lehetetlenül nagy dologra, az orvos mellé lépett, 
megragadta a karját. — Te, Endre — szólt és egy pillanatig szinte 
fuldokolva kapta a levegőt — , te az öcsém fia vagy, úgy mondd meg 
nekem, lélekre, ahogy igaz, nem fenyeget, nincs, nincs, Istenem, 
nincs életveszedelem? 

Az orvos szeme elkapta nagybátyja tekintetében az átcikázó 
rémületet. 

— Csacsiság, onkli, csacsiság — s biztatóan veregette az öreg, 
kidülledt erű kezet. — Életveszedelem? Ezzel a szervezettel akár 
húsz évet is elélhet. Na persze nem bravúroskodni. Márványasztalt 
emelgetni, mint Zomborban, a papa mesélte. 

— Szóval — folytatta Balázs Péter eltéríthetetlen makacssággal 
— szóval úgy gondolod, eh, szamárság — és ezzel leült. 

Mosolyogni próbált, de a szembogara változatlanul merev 
maradt, az arca mintha fából lett volna s a haja tövén gyöngyözött a 
veríték. Az orvos nézte. Fél — gondolta. — Erős szívizgalom. — 
A táskája után nyúlt. S akkor hallotta az öreg rekedt hangját: 

— Esküdjél meg, Endre, hogy nem, hogy nem fogok, nem fogok 
meghalni ma éjjel. 

Az orvos meghökkent, felkelt a székről s bátyjához hajolva meg-
fogta a vállát. 

— De Péter bácsi, micsoda gondolat! Semmi alapja sincs, hogy 
ilyesmitől féljen. 

— Esküdjél meg. 
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— Most vizsgáltam meg a szívét, vérnyomását, semmi más 
betegségnek jele sincs. Megnyugtathatom . . . 

— Esküdjél neg! — hajtogatta az öreg. 
— Péter bácsi, emberek vagyunk, de arra esküszöm, hogy leg-

jobb orvosi tudásom szerint sem ma, sem holnap, sem azután nem 
kell semmi ilyesmitől sem tartania. 

Az öreg visszaroskadt a karosszékbe. 
— Hát akkor, akkor olvasd el ezt — s azzal a zsebéből egy össze-

gyűrt papirost húzott elő s ernyedten a térdére ejtette. 
Endre felvette, kisimította. Recés papírszelet volt, nyilván tömb-

levélből szakították le, rajta kapkodó, kezdetleges írás. Nagy torzított 
betűk: — Holnap éjjel utánam jössz, Erzsi. 

Balázs Péter hunyorított szemmel figyelte öccsének arcvonásait. 
Az orvos értelmetlenül forgatta a papirost. Az előző percek izgalma 
után most talán el is sápadt egy kissé, mint valami titok előtt. Aztán 
a nagybátyjára nézett. 

— M i ez? — kérdezte. — Micsoda szamárság ez? Ki ez az Erzsi? 
— Erzsi? A te Erzsi nénéd. A feleségem. 
— Erzsi néni? Ugyan. Erzsi néni meghalt évekkel ezelőtt — 

szólt mosolyogva. De ahogy egy pillanatig bekapcsolta ismét a szemét 
az öreg riadt tekintetébe, az ő szívét is mintha megbizsergette volna 
egy ismeretlen szorongás. A szeme tovább siklott az íróasztal fölé a 
falra, s ott látta nagynénje arcképét: hidegen, fölényesen, ahogy ez a 
szívtelen asszony az életen végigvonult. Erzsi néni! S talán az is 
eszébe jutott, hogy ez az öregember, igen, hogy egy őrült, egy 
mániákus ül itt előtte. Hidegvérrel tólta arrébb a papirost. — Ki írta 
ezt az ostobaságot? — s annyi megvetést adott a hangjába, amennyit 
csak lehetett. 

— Erzsi írta. Tegnap. Ma éjjelre szól. 
Endre mosolyogni próbált. 
— Érdekes. Ilyen csúnyán ír szegény Erzsi néni — és a papirosra 

bökött. — Na és mondja, Péter bácsi, hogy jutott ehhez a papírhoz? 
— József testvér útján a tegnapi szeánszon. 
Az orvos felkacagott. 
— Ahá, megvan! — kiáltotta. Szívből kacagott, megkönnyeb-

bülten, mint a gyerek, amikor egy játékos rém elsuhan. — Spiritiszta 
lett, drága Péter bácsi, szeánszokra jár. Megengedi? De erre rágyuj-
tok egy cigarettára. Tudja, Péter bácsi — folytatta nagy füstkariká-
kat fújva a csillár felé — , majdnem megijesztett ezzel az ostoba papír-
ral. Már azt hittem, hogy baj van idefenn. De azért meg kell hogy 
szidjam. Egy ilyen józan, okos ember, ahogy én a bácsit ismerem, 
hogy tudott bedűlni ilyen szélhámosságnak? 
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Balázs Péter arca egy kissé felengedett. Mentegetődzve válaszolt: 
— Te azt mondod szélhámosság. Sokan hisznek benne. 
— Hisznek. Sokan azt is hiszik, hogy a harmadik asztráltest 

aranygolyóvá lesz a krumpliföldön. De maga, Péter bácsi! Nem tudom 
megérteni! 

— Hit dolga. 
— Hit dolga? Rendőrség dolga. Ez az írás itten. Egy embert 

így megrémíteni, halálra izgatni. Hát ez gyilkosság, alávaló egészség-
rontás, nem babona. — Az orvos tűzbe jött s öklével a papirosra 
ütött. Aztán nyugodtabban folytatta: — Nem került Péter bácsi 
valami gazembernek karmaiba? 

— Gazembernek? — kérdezte az öreg felegyenesedve. 
— Úgy fest a dolog. Legszívesebben a rendőrségre vinném. 
— Nem, nem, hova gondolsz. 
— Miféle szeánsz az? Hogy került oda? 
— A Dezső révén. 
— Dezső vitte el? Az unokaöcsém? 
— Az. 
— Az a széltoló csibész. Rávall. 
— Hagyd, nem olyan rossz gyerek az. Te, tudom, sose szeretted. 
— Nem én azt a finom kis selyemfiút. 
— Ne mondj ilyet. Gizi nénéd fia. 
— Az lehet. De most nagyon kíváncsi volnék, hogy jutott ehhez 

a cédulához. Régóta jár ebbe a társaságba? 
— Ősz óta. Tudod, hogy eladtam az üzletet, foglalkozás nélkül 

maradtam, hát olvasgatni kezdtem. Dezső hozott könyveket. Egyszer 
spiritiszta könyveket is. Érdekelt. S akkor azt mondta a Dezső, hogy 
van neki egy barátja, ott szeánszokat tartanak, én is elmehetnék, 
legalább gyakorlatban is látom a szellemi erők működését. Elmentem. 
József testvérnek hívjuk a barátját, az a médium. Ir, ha transzba 
kerül, üzeneteket ír a túlvilágból. Sokszor voltam már ott, olvastam 
mindenféle híres ember üzenetét. De nem hittem. Egyszer azt 
mondta a József testvér, nem akarok-e a feleségemmel érintkezésbe 
jutni. Megpróbáltuk. Erzsi először nem jelentkezett, csak a negyedik 
alkalommal. Azt írta, hogy elég jól van, mert átkerült a szürke 
folyosóba, nekem meg, hogy vigyázzak a fagyott lábamra s hogy 
minden jóval lássam el a Tincsit, az angóramacskát, a zsemleszínűt, 
mert már nem él soká. 

— Tincsi? Erzsi néni macskája? Mi van vele? 
— Tincsi egy hét mulva elpusztult — mondta Balázs Péter 

megsimítva az arcát — s én azóta hittem. Egy hónappal ezelőtt az az 
üzenet jött, hogy már nem sokáig tart a földi megpróbáltatásom, 
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készülődjek jócselekedetekkel a megtisztulásra. Azóta csakugyan fájni 
kezdett itt az oldalam és fölriadtam többször éjtszakánkint, mintha 
megfulladnék. 

Az orvos hirtelen mozdulattal kettétörte a cigarettáját. 
— Gyalázatos! — mormogta magában s türelmetlenül intett az 

öregnek, hogy tovább beszéljen. 
— Dezső akkor azt tanácsolta, hogy hagyjuk abba az egészet. 

Igy is tettem heteken át, de tegnap nem bírtam ellenállni. Féltem és 
vonzott, érted? Először úgy volt, hogy mégsem fogjuk hívni Erzsit, 
de József testvér egyszercsak transzban felkiáltott, hogy Erzsi jelent-
kezik. Nem mertem megnézni, mit ír. Dezső kapta el a papirost, 
összegyűrte, nem is akarta megmutatni, úgy szedtem ki a kezéből. 
Ez volt — tette hozzá a papírra mutatva. — Gondolhatod, milyen 
éjtszakám volt. Az ember öreg, öreg, élt is eleget, de elmenni, azért 
az mégsem könnyű, igaz? Te orvos vagy, tudod. Délutánig csak 
magam kínlódtam, nem bírtam tovább, telefonáltam neked. 

— Nagyon jól tette, Péter bácsi. Szegény. Hogy megviselte ez 
a kínlódás. Szóval hitt neki, hitt ennek a buta tréfának. Mert tréfa az 
egész, kegyetlen, komisz tréfa. Csak azt tudnám meg, miért? 

— Tréfa? Tréfálni mernének velem? Endre, te azt gondolod, 
hogy ennek semmi komoly alapja sincs? 

— Nincs. Lélekre mondom, ahogy előbb kérte, hogy beszéljek. 
Hiába csóválja a fejét. Inkább. Mondja, Péter bácsi — folytatta az 
orvos néhány cigaretteszippantás után — vár valamit magától ez a 
fiú? Az embernek mindenre kell gondolnia. Ugy akarom megkérdeni, 
csinált valamiféle végrendeletet? 

— Igen — válaszolt az öreg vontatottan. — Csináltam. Még 
három éve. 

— Es megtett valakit általános örökösnek? 
Az öreg habozott. Nagysokára válaszolt. 
— Endrém, értsd meg, nem titeket akartalak megrövidíteni. 

De három éve, mikor Gizim halálán volt, én is végrendeletet csinál-
tam, hogy az egyetlen húgom fia ne maradjon ellátatlanul. 

— Nem kell mentegetődznie. Szereti Dezsőt, ráhagyja a vagyo-
nát, minekünk beleszólásunk itt nem lehet. Csak az a kellemetlen, 
hogy nekem kell ilyen hitványságot felfednem. 

— Hitványságot? 
— Hát nem érti, Péter bácsi? Dezső siettetni óhajtja a pillana-

tot, amikor a pénzre teszi a kezét. Ezért rendezte ezt az egész spiri-
tiszta komédiát. 

Balázs Péter mereven bámult az öccsére. Kapkodta a levegőt. 
Felállt. Végigment a szobán. Fejét simogatta. 
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— Nem, a Dezső, ez lehetetlen. 
— Persze hogy lehetetlen — folytatta az orvos kipirulva, kegyet-

lenül. — Belőlem az elfogultság beszél. A Dezsőke nem játszott össze 
a Máté médiummal, nem mérgezte meg a macskát, nem volt kör-
mönfont ravasz, utolsó alávaló, nem akarja halálba kergetni az ő 
drága hiszékeny bátyját, nem. 

— Endre, az Istenért, hát ekkora lehet a gonoszság? A Dezső! 
Nézd, egész rosszul vagyok belé! 

Az orvos a megtántorodó öreg mellé ugrott. 
— Péter bácsi, üljön csak le, ne izgassa magát. Persze hogy csak 

tréfa volt. Majd megbeszéljük a Dezsővel. 
De Balázs Péter lerázta a nyugtató kezet. 
— Hagyj, Endre, hagyj. Nincs mit megbeszélni. Ha ez igaz, 

agyon csapom, mint egy kutyát. Hát mi vagyok én, mi? Hát ezt lehet? 
Azonnal idehivatom azt a, azt a . . . 

— Nem szabad — szólt az orvos a hivatás hangjának szigorú-
ságával. — Nem engedem, hogy kitegye magát ilyen izgalomnak. — 
S jól erősen karonfogva Balázs Pétert lenyomta a székbe, mint egy 
gyereket. — Jelenetet csinálni, szó se róla — s mert látta az öreg 
tagok ideges reszketését, hozzá tette: — Mindjárt adok egy csillapító 
injekciót. 

— Nem kell — makacskodott Balázs Péter — , nem kell. Köszö-
nöm, te jó vagy. De az, az a halálomat nem bírja kivárni? 

— Ugyan, ne is beszéljünk róla. Csak magára gondoljon, arra, 
hogy nyugton kell töltenie ezt az éjtszakát. Holnapra máskép látja 
majd az egész szamárságot. 

— Szamárság? Elvetemültség! Ó az a gyilkos! Mikor úgy szeret-
tem, mint a fiamat. Dédelgettem, pénzzel tömtem. Hát lehet ez, 
lehet? A Dezső! — a hangja elcsuklott — szerettem, tudod, Endre, 
nem volt fiam, gyerekem — s a fáradt, öreg szemekből megindultak a 
könnyek. — A Dezsőke. 

Két nagy tenyerét az arcára tapasztotta s amíg meg-megrázkó-
dott a teste, már csak úgy magában mormogta: 

— Ezt érdemeltem én? Ilyet tenni velem, hát lehet ez, lehet? 
Az orvos megkísérelte, hogy valamiképpen enyhítsen a helyzeten. 
— Ne ítéljünk még véglegesen, Péter bácsi. Talán nem is ő 

volt. Talán a másik, az a Máté vagy József, vagy hogy is hívják. 
Az találta ki ezt az alávalóságot. Ijesztgetni akarták, hogy igazi 
spiritiszta legyen. 

— Ijesztgetni? — horkant fel Balázs Péter s az orvos felé fordí-
totta elmázolt könnyes arcát. — Hát megijesztem én őt, de úgy! 
És látni sem akarom, tudni sem akarok róla. Itt van, nézd. 
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Fölkelt, hevesen, olyan lendülettel, hogy Endre nem tudta 
visszanyomni. Imbolygó lépésekkel ment az íróasztalhoz. 

— Mit csinál, Péter bácsi? — kiáltotta az orvos. 
— Mit? A végrendelet! Adok én végrendeletet! 
Zökkenve szaladt ki az alsó fiók, ahogy az öreg elsápadt, nagy 

fejével meghajolt. Turkált a papírok közt s egy pecsétes sárga boríté-
kot emelt ki. 

— Nesze! — ordította — nesze! — s vad haraggal tépte dara-
bokra. Akkor maga elé meredt, ujjai közt még a széttépett papírt 
szorítva. Viaszsárga arccal előredőlt, magával rántotta az íróasztal-
lámpát. A feje a karosszék támlájára esett s onnan siklott a szőnyegre 
tompa puffanással. 

Az orvos szinte zuhanva térdelt le mellé s míg jobbkezével a 
beteg mellét tette szabaddá, baljával megnyomta a csengőt. 

— Segítsen — szólt a házvezetőnőnek — az úr rosszul lett. 
Oda a diványra. Húzzon le kabátot, inget. Adok egy injekciót. 

De a koffein már nem segített. Az élet nem tért vissza a sze-
mekbe, a szívbe nem tért vissza a lüktetés. Féltizenegy volt, amikor 
Endre a divány mellől felállt. 

— Két gyertyát hozzon — mondta fakó hangon az asszony-
nak, mert eszébe jutott a zombori halottvirrasztás. 

Körülnézett. Az íróasztalhoz ment. Hazatelefonált a feleségé-
nek, hogy közölje vele a hírt. Ő még itt marad, itt kell maradnia. 

Papiros zörrent a lába alatt, ahogy ellépett az íróasztaltól. Oda-
intette az asszonyt, aki szipogva, két gyertyával belépett. 

— Szedje fel kérem ezt a levelet — mondta hirtelen, hogy egy 
másik gondolatot elfojtson az agyában. — Ide bezárjuk, így — s a 
fiókra ráfordította a kulcsot. 

Fáradtan ült le a karosszékbe. Cigarettára gyujtana, de a halottra 
tévedt a szeme és visszacsúsztatta a tárcáját. 

— Szegény — gondolta magában — szegény! Csalódottan, 
keserűn itthagyni az életet. Hja — és felsóhajtva a támlának vetette 
a hátát. Fönn a falon Erzsi néni arcképe nézett vele szembe, hidegen, 
ellenségesen, ahogy ez a szívtelen asszony az életen végigvonult. 
Erzsi néni! S akkor a szívén végigszaladt egy ismeretlen szorongás. 

— Megbolondultam? M i vagyok én? Babonás fajankó? — 
villant belé tiltakozva, idegesen s az asztalról felkapta az összegyűrt 
kis papirost. Haragosan dugta be a zsebébe. Persze, túlsok volt az 
izgalom ezen a mai estén — s az előszobába ment, hogy mégis egy 
cigarettát szívjjon. 

Az asszony a két gyertya előtt abbahagyta a sírást s az ima-
könyvéből felpillantva sunyin utána nézett. 


