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A N A G Y V Á L Ó P E R 
(ELBESZÉLÉS) I r t a : Z i l a h y L a j o s 

KÜ L F Ö L D Ö N voltam néhány hétig, hazajövet már a 
vonaton hallottam az egyik ismerősömtől, hogy 
Imréék válnak. Egy válóper a mai világban igazán 

nem nagy dolog. De vannak válóperek, amiknek híre úgy 
hat, mint a halálhír. Két ember hosszú, boldog együttélése 
mindnyájunknak vigasztalás, útmutatás. Az életben való 
hitnek is a forrása egy ilyen szép házasság. Hányszor jöt-
tem el tőlük felüdülve ! Hetekre meggyógyította világ-
fájdalmamat az a pár óra, amit velük töltöttem. Egészséges 
jókedv és őszinteség áradt belőlük. Nem szeretem az olyan 
házastársakat, akik folyton az egymás kezét cirógatják és 
minden szavukból méz csöpög. Az ilyen mindig gyanús 
nekem. Lappangó fájdalmakat és ellentéteket érzek a nagy 
édesség mögött. Imre és Irma nem ebből a fajtából valók 
voltak. Gyakran hallottam őket veszekedni, vörös arccal 
egymásra kiabálni. Ezek rögtön kifüstöltek magukból min-
dent, ami bántotta őket s az ilyen kis viharok után úgy 
érezte magát az ember a közelükben, mint a jól kiszellőz-
tetett szobában. Egyszer náluk ebédeltem, valamin akkor 
is összepereltek. Ekkor még fiatal házasok voltak. A sza-
vak egyre dühösebben csptak össze, végül is Irma az asz-
tal fölött hirtelen pofonütötte Imrét. A pofon után der-
mesztő csend támadt. De néhány pillanat mulva mind-
kettőjükből egyszerre robbant ki a nevetés. Mindig az volt 
az érzésem, hogy ez a két ember, ha egyedül van, sohasem 
veszekszik. Mintha az az édes, mély szeretet, amely össze-
fűzte őket, legbensőbb titkuk lett volna, amely nem tar-
tozik a külvilágra. Láttam őket az élet nehéz pillanataiban 
is. Amikor Irmát vakbélműtétre vitték. Az operáció alatt 
együtt várakoztam a folyosón Imrével. Olyan zöld volt, 
mint az éretlen szilva s a keze reszketett, ahogy egymás-
után gyujtott rá a cigarettákra. Egyszer meg Irma éjszaka 
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két órakor vert fel álmomból. Könnyektől fuldokolva 
mondta el, hogy Imrének éjfélkor kellett volna megérkezni 
Párisból az Orient Express-szel. Nem jött. Mi van vele? 
Szinte őrjöngött a kétségbeeséstől. 

Ez a két ember nagyon szerette egymást. Most válnak. 
Húsz év után válnak. Egy fiúk van : Kisimre. Mindnyájan 
csak így hívtuk : Kisimre. Családi levelekben is így szere-
pelt a neve, egybeírva: Kisimre. A fiú most tizenkilenc 
éves és műegyetemi hallgató. Milyen szörnyű lehet egy 
ilyen fiúnak a tudat, hogy a szülei válnak. Vajjon mi tör-
ténhetett köztük? Mi szakította el ezt a két embert egy-
mástól? Valami újonnan támadt végzetes szerelem? A férfi 
vagy az asszony életében jelentkezett az a bizonyos har-
madik? Ezt egyikről sem tudtam elképzelni. De hát ki 
tudja. A titok egyre jobban izgatott. A hír csak úgy szólt : 
Imréék válnak. 

Felidéztem minden emlékemet Imréről, akit gyerek-
kora óta ismertem. Pontosan emlékszem arra a napra, 
amikor először láttam. Szeptember volt, az iskolai beira-
tások napja, a kilencvenes évek végefelé. Mind a ketten 
hétévesek voltunk. 

A kis alföldi város poros, akácfás utcáján, a vízszabá-
lyozási mérnök háza előtt nagy csoportba verődtek a gye-
rekek. Én is odafutottam. A néma csoport közepén egy 
idegen kisfiú állott. Karbatett kézzel, nyugodt arccal tűrte 
a rámeredő gyerekszemek leplezetlen kíváncsiságát. 

— Ki ez a gyerek? — kérdeztem suttogva Bereczki 
Jóskát, aki a szomszédunkban lakott s aki már harmadik 
elemista volt. Sárgahajú, szeplős, ádáz pofa. 

Jóska nem vette le a szemét a gyerekről, miközben 
megadta a felvilágosítást: 

— A mérnöknek az onokaöccse. Most hozták Nímet-
országbul. Nem tud egy szót se magyarul. 

A német gyerek felfelé fésült hajával, komoly, szeg-
letes arcával olyan volt, mint egy parányi Hindenburg. 
Mi csak néztük, mint valami idegen állatot. Nem láttunk 
mi még eleven németet sohasem. Valahogy nem ment a 
fejünkbe, hogy valaki, akinek keze, lába, feje, füle, orra, 
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szája van, aki ugyanolyan, mint a többi gyerek, nem tud 
magyarul. Ebben volt valami rejtelmes és megdöbbentő. 

Bereczki Jóska lassan a hátamögé került és megnyála-
zott két ujjával, mint valami rövid korbáccsal, nagyot 
sózott a német sógor hátuljára, ott, ahol a tömött húson 
megfeszült a nadrág. 

A kis Hindenburg hirtelen hátrafordult és nagyot vak-
kantott nevettében. Tetszett neki az ismerkedés. 

Egy félóra mulva már repült a kemény bőrlabda az 
utca magasra felvert napsütött porában, kezdődött a méta 
s a német gyerek is velünk rohant a játék hevében. Már 
a szava is megjött. Magas, éles hangon kiáltotta Jóska felé : 

— Na also du blőder Kerl, was machst du denn dort? 
Nem értettük, mit kiabál, de ez nem volt fontos, mert 

mindnyájan ordítottunk. 
Aztán elmúlt nyolc esztendő. A négy elemi és az al-

gimnázium négy osztálya. Emlékszem : évzáró ünnepély 
volt. Kint az udvaron, az eperfák alatt. A diákzenekar 
a «Zimberi-zombori szép asszony» kezdetű dalt nyúzta. 
Hogy milyen lehetett ez a zenemutatvány, azt ilyen sok 
idő mulva csak onnan tudom megítélni, hogy akkor nekem 
is hegedű volt a kezemben. A zenekar után szavalat követ-
kezett. Fehrenburg Imre szavalata. Ekkor már nem fel-
felé fésülve viselte a haját, hanem oldaltválasztva. Nyulánk, 
karcsú fiú volt. Kipirult arccal állt a dobogón és ércesen 
csendült meg erős, fiatal hangja : 

Kiállott Rákóczi a majtényi síkra, 
Reá támaszkodék pántos pallosára. 
Reá támaszkodék pántos pallosára, 
Reá rivalkodék az réz dobosára. 

Fehrenburg Imre. Nyolc év után úgy szállt belőle a 
magyar szó, olyan tisztán, kicsit bihari ízzel keveredve, 
mintha az anyatejjel szívta volna magába. 

Fehrenburg Imre magyar fiú lett. Németországban 
azóta sem járt, rokoni kapcsolatai megszűntek, mert árva 
gyerek volt. Csak annyiban különbözött tőlünk, hogy folyé-

Napkelet I. 14 



210 

konyan beszélt németül és Csuka tanár úr németórán soha-
sem szólította ki felelni. De a bizonyítványában németből 
mindig kitűnőt kapott. Odahaza a nagynénje, a mérnök 
felesége, aki német származású asszony volt, németül beszélt 
vele. Emlékszem, egyszer, amikor Imre már jól tudott 
magyarul, az udvar végiben a farakás tetején ültünk. 
Beszélt nekem Nürnbergről, a szülővárosáról. A Pegnitz 
folyóról, amelyet öreg kőhidak borítanak, Barbarossa fekete 
váráról, a kerek, pogány tornyokról és utcanevekről, ame-
lyek már alig jutottak eszébe. Szomorúság ült a szemében, 
mikor gyermekkora eltűnt csodavárosáról beszélt. 

Aztán megint elmúlt nyolc esztendő. Én Erdélybe 
kerültem felsőgimnáziumba, ő Pestre. Én jogász lettem, 
ő technikus. A komáromi várban találkoztunk újra, mikor 
kitört a háború. Mind a ketten a vadászokhoz vonultunk 
be. Ő mindjárt névjegyet nyomatott, amelyre ez volt írva : 
Emmerich von Fehrenburg, Einjährig Freiwilliger. De ebben 
nem volt semmi különös, hiszen a közösöknél szolgált. 
A kaszárnya, aztán a harctér nagyon összekovácsolt ben-
nünket. Ő tanította meg a legénységet a Wacht am Rhein 
szövegére. A zászlóaljnál, amely eredetileg Klagenfurtban 
székelt, osztrákok is szolgáltak. A népfelkelők között pedig 
sok volt a nyitramegyei tót. Igy aztán rukkolásnál elosz-
tottuk a nótákat, felváltva énekeltük az «Őrmester úr 
fekete subájá»-t, a «Tarn dole lucsko zelená»-t és a Wacht 
am Rhein-t. A magyar-német-tót testvériség szép napjai 
voltak ezek. Most, ha visszagondolok a hosszú menetelé-
sekre, az aranyszőrű torniszterekre és ezekre a váltakozó, 
kavargó, háromnyelvű katonanótákra, mintha a monarchia 
hattyúdalát hallanám a lembergi országúton a trombitaszó 
mögött a porfelhőben. 

Alighogy leszereltünk, pár hét mulva, karácsony előtt 
táviratot kaptam Imrétől : «Gyere azonnal, nagy baj van, 
házasodom». 

Én voltam az esküvői tanuja. A menyasszonya: Bogárdy 
Irma. Hajlósderekú, barna leány, a menyasszonyi fátyol 
alatt láttam meg először. Irma apja ügyvéd volt a kun 
városban és két cikluson át Kossuth-párti képviselő. Akkor 
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még élt Ádám bácsi, de már nagyon süket volt. Mintha 
a saját kiabálásától süketült volna meg, annyit összekiabált 
földi pályáján. Gyaluforgács alakú sárgafehér bajuszát olyan 
mozdulattal pederte meg néha, mintha tőből akarta volna 
kitépni. Egy-egy torokköszörülése szinte az egész világot 
elseperte maga elől. Karakán magyar volt, a régi fajtából. 

A fiatal pár Pestre költözött, Imre egy keményítőgyár-
ban dolgozott, mint vegyészmérnök. Kétszobás lakásuk 
volt a Ráday-utcában. A rákövetkező évben megszületett 
a gyerek : Kisimre. Évekig azon folyt a vita, hogy vajjon 
a gyerek az apjához, vagy az anyjához hasonlít-e? Ezt 
nehéz volt megállapítani. A gyerek arca, fejformája, tekin-
tete kaméleonszerűen változott hol az apja szegletes, kemény 
vonásai, hol az anyja tojásdad arca felé. Végül is tízéves 
korában valami semleges ponton állapodott meg. 

Ebben az időben sokat jártam hozzájuk. Imréből cég-
vezető lett, ekkor már Budán laktak kertes villában. Két 
évvel ezelőtt meghívták vezető igazgatónak egy új vegyé-
szeti gyár élére. Pár hónap mulva kormányfőtanácsos lett. 
Vörösesszőke haja a halántéka körül már hirtelen fehérbe 
csapott s ez a tarkaság nagyon érdekessé tette erős, szép-
vonalú fejét. Borotvált arcát mintha friss agyagból mintáz-
ták volna. Kék szemén még nem viselt szemüveget, akkor 
se, ha olvasott. De megvastagodott, már egy kis pocakot 
is eresztett. Ha ezt szóbahozták előtte, hirtelen behúzta a 
hasát és kikérte magának az aljas rágalmat. Negyvenhat-
éves volt, méltóságos úr, vezérigazgató. 

És most válnak. Hiába kutattam át minden emléke-
met róla is, Irmáról is, nem találtam semmi magyarázatot, 
hogy miért szakadnak el húsz ilyen esztendő után. Már 
külön is költöztek, amint hallom. Elhatároztam, hogy külön-
külön felkeresem őket, hátha a baráti szó még tud segíteni. 

Este hat óra volt, suhogott a szél, arcomba vert a 
havaseső, amikor a villába becsengettem. A kert sötét volt, 
a villának is csak az egyik emeleti ablakában égett a lámpa. 
Mialatt a kapunyitásra vártam, az volt az érzésem, hogy 
halottasházba megyek. Eszembe jutottak a régi nyári esték, 
a hajnalba nyúló poharazások a színes lámpaernyők alatt 
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a nyitott terraszon, a sok autó, a kivilágított kert, amikor 
Imréék nagyobb vacsorát adtak. A legjobb pesti társaság 
fordult meg a tágas ebédlőben — politikusok, írók, művé-
szek —, a vendégkönyvbe be volt írva Magyarország háború 
utáni történelme. Híres konyha volt ez, szakértők meg-
állapítása szerint itt tálalták hetedhétország legjobb malac-
pörköltjét. 

Most mintha a személyzet is eltűnt volna. Kisimre jött 
ajtót nyitni, hajadonfőtt, vállára dobott télikabáttal. 

— Anyu egy kicsit gyöngélkedik — mondta, miköz-
ben bevezetett. 

— Mi baja? 
A fiú elgondolkozva felhúzta a vállát és nem felelt. 
Irmát a nappaliban találtam. A díványon feküdt, lába 

azzal a borszínű angol pléddel volt betakarva, amit jól 
ismertem közös autókirándulásainkról. Félig felemelkedett 
a fehér párnáról, amit a feje alá tett és messziről a kezét 
nyujtotta. Mosolygott, de a mosolyában titkos erőfeszítést 
éreztem. És az is különös volt, hogy nem szólt semmit, 
csak mosolygott. Féltem, hogy rögtön elsírja magát. De 
aztán nyugodtan szólalt meg, mintha a szavaknak sikerült 
volna utat találni a szív és a torok útvesztőiben, ahol ilyen 
pillanatokban a könnyek leskelődnek. Kicsit fáradt és fakó 
volt a hangja : 

— Isten hozta. Üljön le. Akar egy teát? 
— Köszönöm, nem kérek. 
Körülnéztem a szobában. Kisimre már nem volt mögöt-

tem, úgy éreztem, a fiú szándékosan hagyott egyedül ben-
nünket. Már első pillanatra is valami változást éreztem a 
szobán. Valami hiányzott belőle, de hirtelenében nem tud-
tam, mi az, ami hiányzik. Aztán észrevettem, hogy a 
dohányzóasztalon már nincs ott a cigarettatárca gyüjte-
mény. Emlékeztem : tizenöt-húsz ezüst tárca szokott itt 
feküdni az asztalon. A tárcák eltűntek. 

Irma megigazította lábán a takarót és azt mondta : 
— Gondolom, azért jött, meg akarja tudni, mi történt. 

Némán bólintottam. 
Az asszony, ujjait arcához támasztva, élesen nézett 
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maga elé a levegőbe, mintha azon tünődött volna, hol 
ragadja meg a mondanivalót. Aztán halk, színtelen han-
gon kezdte : 

— Imre az utóbbi években gyakran kiutazott Német-
országba. Ez nem tűnt fel nekem, ő maga is azt mondta 
üzleti ügyekben jár. Most a tavasszal azonban egyszerre 
csak meglepő dologgal állt elő. Azt mondta, hogy Coblenz-
ben állást kínálnak neki és felvetette a kérdést, nem volna-e 
okosabb, ha Németországba költöznénk? Én nagyon hatá-
rozottan nemet mondtam. Képzelje el: Coblenz. Idegen 
város, idegen emberek, bevallom, nem is tudok jól németül. 
Előlről kezdjem az életet? És miért? Még ha szükség kény-
szerítene bennünket. De itt van a szép állása, nagy fizetése, 
nem is tudom, hogy juthatott ilyen képtelen terv az eszébe. 
Hetekig nem beszéltünk a dologról, de ettől kezdve külö-
nös változást vettem rajta észre. Napokon át szótlan és 
mogorva volt, mintha belülről emésztette volna valami. 
Éreztem, hogy most már nem osztja meg velem a gondo-
latait. Kétségbeesve láttam, hogy valami néma fal emel-
kedik közénk. Augusztusban újra elutazott. Azt mondta, 
csak néhány napra megy, de három hétig volt távol. Aznap 
este, mikor visszajött, nagyon szomorúnak látszott. Reggel 
öt óráig beszélgettünk. Itt ült, ebben a székben. Azzal 
kezdte, hogy ő már határozott. Vissza fog menni Német-
országba, neki most ott a helye, mert ő németnek érzi 
magát. Könyörgött, hogy menjek vele. De én nem tudtam 
kimondani ezt a szót, bárhogy szerettem volna. Aztán én 
kezdtem könyörögni neki, hogy maradjon. De ő mindig 
csak némán nemet intett és ilyenkor olyan kemény lett az 
arca, mintha vasálarcot vett volna fel. Éreztem, hogy 
valami ismeretlen erő kerítette hatalmába. Hangosan sírni 
kezdtem, majdnem sikoltoztam, mert éreztem, világosan 
éreztem, hogy ez az erő hatalmasabb, mint én és elvesz-
tettem őt. Ő is sírt, kemény arcán némán folytak le a 
könnyei. Felállt és az ajtóhoz lépett, hogy megnézze, nem 
hallgatózik-e valahol Kisimre. Borzasztó volt ez az éjszaka. 
Nem tudtunk elszakadni egymástól, csak vergődtünk. Reg-
gel ötkor, amikor már halálosan ki voltunk merülve, fel-
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álltunk. De előzőleg legalább egy negyedóráig hallgattunk. 
Megcsókoltuk egymást, de mind a ketten tudtuk, hogy ez 
már a búcsúcsók. Mit akar még tudni? Válunk. Imre már 
Coblenzben van. 

Újra megigazította magán a takarót és fáradtan nézett 
maga elé. Sokáig semmiféle hang nem jött a torkomra. Aztán 
csak annyit tudtam mondani, ezt a néhány ostoba szót: 

— Hát igen, ez így van. 
Nemsokára elbúcsúztam. Olyan érzéssel léptem ki a 

szobából, mintha malomkövet vittem volna a mellemben. 
Kisimre engedett ki a kertajtón, aztán elkísért egy darabig. 
Szótlanul mentünk egymásmellett. Az ég üres volt és fekete, 
nagy szelek száguldoztak odafönt. Szótlanságunkban mintha 
mind a ketten azokra a vad viharokra gondoltunk volna, 
amelyek mostanában a népek és fajták életében tombolnak. 
Lent az utcasarkon megálltam a budai kávéház előtt. 

— Bejössz egy kicsit velem? 
Ilyenkor vacsora előtt alig voltak néhányan a kávéház-

ban. Leültünk az egyik ablakmelletti asztalhoz. Cigarettára 
gyujtottunk és hallgattunk. Néha a fiú arcába pillantot-
tam, ebbe a meggyötört ifjú arcba, amely oldalt fordulva 
mozdulatlanul nézett ki az ablaküvegen át az utcára. 
Mintha most is azt kutattam volna ebben az arcban : vaj-
jon az apjára hasonlít-e vagy az anyjára? Kis idő mulva 
megszólaltam : 

— Anyád mindent elmondott. 
De ennél többet nem is tudtam mondani, csak utána-

néztem a kimondott szavaknak. 
Kisimre rámpillantott és miközben óvatosan leverte 

cigarettájáról a hamut, azt kérdezte tőlem nyomott han-
gon, majdnem suttogva : 

— Te most gyűlölöd az apámat? 
Némán ingattam a fejemet. 
— Nem — mondtam, olyan hangon, mintha önmagam-

nak mondtam volna. — Azt hiszem, az ő helyében én is 
így cselekedtem volna. Nem olyan egyszerű ez, fiam. Én 
magyar vagyok, apai, anyai ágon talán ezeréves magyar. 
Ott születtem abban az alföldi kisvárosban. Arany János-
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arcú emberek ülnek vasárnap a templomban. A piacon a 
Kossuth-szobor. Minden magyar körülöttem, csodálatosan 
és végzetesen magyar. És tegyük fel, hogy mikor én hét-
éves vagyok, az apámat váratlanul elhelyezik Szerbiába, 
Nisbe. Mondjuk, ha kereskedő, vagy mit tudom én, bánya-
mérnök lett volna. Én nem tudok egy szót sem szerbül, 
de beiratnak a szerb elemi iskolába. Pár év mulva az évzáró 
ünnepen szerb hazafias verset szavalok. Otthon az anyám-
mal magyarul beszélek. Kossuth és Arany velünk jöttek, 
ott vannak, ott élnek a szobáinkban. De közben múlnak 
az évek, szerb leányt veszek feleségül. Szerb író lesz belő-
lem, tagja a szerb akadémiának. Es eljön az idő, a nagy 
történelmi csodatétel: a Száva fölött felemelkedik egy 
harmincmilliós magyarság, kibontakozik és újra megnő 
Nagy Lajos birodalma. Mi történik velem ott Nisben? Mi 
megy végbe a lelkem mélyén? A szerbek árulója vagyok-e 
avagy a magyarságomé? Én meg tudom érteni azt, amit 
apád tett. 

Csengettem a poháron, hívtam a pincért és fizettem. 
Mintha ezzel akartam volna pontot tenni mindenre. De 
kis ideig még ott maradtunk. A fiú arcába pillantottam. 

— Te mit határoztál? 
Olyan mélyen beleszívott a cigarettájába, hogy az ajka 

is megvonaglott. Aztán nyugodtan, minden hangsúly nél-
kül, nagyon egyszerűen azt mondta : 

— Én anyám mellett maradok. 
Felálltunk és kifelé indultunk. Az autóbuszmegállónál 

várakoztunk. Egyszer csak megszólalt a fiú : 
— Kedves bátyám, nincs neked valami összekötteté-

sed a minisztériumban? 
— Melyikben? 
— A belügyben. Ha volnál szíves ezt a kérvényt. . . 
Előhúzta a zsebéből. 
— Add ide, majd szólok valakinek. . . 
Nem volt több időnk beszélgetni, mert a tizenkettes 

autóbusz szinte odazuhant a megállóhoz. Felugrottam, csak 
az ajtóból tudtam már integetni a fiúnak. 

Odahaza belenéztem a kérvénybe. Igy szólt: 
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«Nagyméltóságú Miniszter Úr ! Alulírott ifjabb nemes 
Fehrenburg Imre mély tisztelettel kérem, hogy nevemet 
édesanyám családi nevére, Bogárdyra változtathassam . . .». 

Leengedtem kezemben az írást. Most egyszerre meg-
jelent előttem Kisimre arca, ott a kávéházban, amint azt 
mondta nagyon egyszerűen : Én anyám mellett maradok. 

A szó, anyám, e pillanatban megnőtt és más értelmet 
kapott. Nemcsak azt a szívenütött asszonyt jelentette, aki 
a díványon feküdt, félig a borszínű angol pléddel letakarva, 
mosolyában egy kis fájdalmas erőfeszítéssel. Valami mást 
is jelentett most ez a pár szó, hogy «anyám mellett mara-
dok». A fiú arcára írva, ebbe az ifjú arcba és ebbe az ifjú 
életbe vésve az emberi sors szinte látható jegyét jelentette. 
A titkos jegyet, amelyet az ég küld. Az ég és a fellegek, 
mikor először tükröződnek az újszülött tekintetében. Ez 
a szó : anyám, a földet jelentette, amelynek szűk határa 
életet adott. 

EGY PERCNYI FÉNYT 

Kis, vézna pont — két végtelen 
vonal közt: ez az életem; 

egy sóhajtás, egy gondolat, 
mely szétfoszlik egy domb alatt. 

Lobbanó, sápadt gyufaláng, 
mely míg a fácskán végigráng, 

egy pillanatig beragyog 
pár kusza arcot, alakot. 

Egy percnyi fény — ó, istenem! — 
s utána éj, vak, végtelen . . . 

Hát érdemes sírni ezen? 
Baradlai Albert 


