
ÉLET ÉS HALÁL.
Irta: S Z E N E S  P IR O S K A .

Csillag a homlokán, ezzel a$ kétkötetes 
regényével lépett a fiatal írók első sorába 
Szenes Piroska. Besztercebányán él, elsza
kított területen, s ott nézett körül témáért, 
ahol él : a tót faluk népe között. Regénye 
felfedezés : az életnek olyan körét dolgozza 
fel benne írói erővel, amelyről még senki 
sem írt. A  felvidéki élet ízes táj- és élet
képei fonódnak egy megkapóan bájos kis 
tót parasztlány-alakra, amelyet végigkísér 
majd egész életén, mindenütt meglátva a 
kis körben az élet nagy dolgait. Szinte 
anyai szeretettel öleli keblére ezt a kis 
parasztlányt, elkallódott zenei tehetséget 
lát meg benne s primitív pici életébe bele 
tudja érezni az emberi sors melanchólikus 
szépségét.

Mindnyájunkkal történtek már misztikus és 
megmagyarázhatatlan dolgok vagy olyanok, 
amelyeket csak iparkodunk jól vagy rosszul 
m egmagy arázni.

En birokra keltem a Halállal.
A háborúvégi nagy influenzajárványban tör

tént, éppen a legizgalmasabb napok egyikén, 
hogy hirtelen elfogott és vékony csontjaimat 
törni kezdte a hideglelés. Éppen a délutáni 
lapokra vártunk ideges izgalommal, mert oda- 
künn kósza fegyverropogás, fölbúgó lárma, fa
gyos cipőtalpak rohanó kopogása, autótülkölés 
és énekszó önmaga körül forgó kavargásában 
országok sorsa dőlt el. Én magamra húztam 
egy takarót, hogy anyám ne lássa, hogy tör a
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hideg, mert nem akartam most beteg lenni, 
nem akartam ágyba kerülni. De minél jobban 
igyekeztem magam lefogni, annál jobban rázott 
a rohamozó láz, két fogsorom indulót vert egy
máson és arcomat rémület torzította. Aztán át
váltott a hideglelés forrólázzá és ez már jó volt. 
Az ember rábocsátkozik vére forró hullámaira 
és hagyja ringatni magát. A szemem rózsa
színűt látott és nagyszerűen csillogott. Nevettem.

Negyvenfokos lázam volt.
Akkor a fiatalemberek, fiúk, leányok voltak 

a pusztulás során : anyám rettegve és iszonyodva 
állt az ágyam előtt és tehetetlenül nézte, milyen 
lázasan élek. Halomszámra hevert az újság a 
takarómon, kiabálva politizáltam és indulókat 
énekeltem. Valóban úgy volt, hogy magam is 
indulóban vagyok.

Harmadnapra aztán leszállt a nagy láz, de 
bedagadt a torkom és a nyakam vastagra duz
zadt. Minden mirigyem megtelt mérgező ned
vekkel, a fejem rettenetesen fájt és arról fan- 
táziáltam, hogy nyakam és torkom duzzadt 
ereiből fölfelé nyomul az utálatos zöldessárga 
betegség és meg fogja fojtani agyamat.

Ültem az ágyban, semmi kérésre nem akar
tam lefeküdni, mert azt képzeltem, hogy így 
nehezebben éri el a fejemet. Rendkívül mo
gorva voltam, senkivel sem akartam beszélni. 
Látni sem akartam senkit és bosszantott, hogy 
ágyamat behozták az anyám ágya mellé.

Nem tudtam enni, mert duzzadt torkomon 
nem ment le a falat. Még legjobban szerettem 
a gyümölcsöt, de egyszer egy szőlőszem egész
ben megállt a torkomban, nem bírtam lenyelni 
és ez olyan ördögi dühöt váltott ki belőlem, 
hogy majd széttéptem a torkomat.

Ilyen állapotban voltam még hetednap este
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is, amikor elaludtam. Aludtam mereven, hara
gosan összehúzott szemöldökkel és álom nél
kül, amikor egyszerre minden zökkenő nélkül, 
kinyitottam a szemem. Hanyatfeküdtem az 
ágyon, teljesen mozdulatlanul, két karom szé
pen elnyújtva törzsem mellett pihent. De oly 
könnyű voltam, hogy alig éreztem magam és 
tudtam, hogy bármely percben kiemelkedhetem 
önmagámból. Az ablaktáblák hasadékán csak 
alig sejthető szürke derengés bátortalankodott 
be a szoba koromsötétjébe, de én visszanéztem 
nyitott szemem merev tükre mögé és ragyogó, 
egyenletes, erős és mégis szelíd fény világított 
bennem. Azaz én magam voltam ez a fény, 
életem határait szétfeszítve és kiterjedve vég
telenül,

—  Most meghalok —  alakult ki bennem a 
gondolat, de ez nem jelentett semmit. Nagy 
nyugalom volt bennem, sem öröm, sem bánat, 
csak olyan derülten közömbös határtalan nyuga
lom, hogy ha nem éreztem volna, bár magamtól 
különváltan, hideg és merev testemet, már nem 
is éltem volna.

Akkor a másik szobából, amelynek nyitva 
volt az ajtaja, éppen onnan, ahol az ágyam szo
kott állni, vidám füttyszót hallottam. Könnye
dén, tisztán és hetykén fütyült egy zenefuta
mot, aztán közeledve ismét annak egy. töredé
két. Megrázkódtam, testem hirtelen vissza
nyerte súlyát és egyesült velem. Orrcimpám 
gyanakodva tágult és fülem figyelve hegyező- 
dött az ajtó felé. De már semmi sem hallatszott, 
csak a csönd zúgott föl vad erővel a dobhár
tyámon és a szívem egyre erősödő dobogása. 
Aztán egy rettenetes rémületgörcsről hirtelen 
fölismertem a Szörnyeteget, a Vadállatot, aki 
már előttem állt és fölibém tornyosodott. Ott
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állt és nem volt lába, fölémhajolt és nem volt 
arca, rámnézett és nem volt szeme. És én hal
lottam gúnyos vigyorát, pedig nem volt hangja, 
se szája. Se színe, se szaga, se körme, se foga 
nem volt ennek az Állatnak, se lelke, se leste, 
se súlya, se kiterjedése nem volt, mert minden
nek borzasztó ellentéte volt, mert ő volt a 
Semmi, a Halál.

Ordítani akartam az irtózattól, de nem tud
tam hangot adni. És ő rámszakadt egész súly
talanságával, mintha csak  ̂a félelmemre várt 
volna. Rámzuhogott nyálkásan, dögszagú érin
tése fölszaladt orrlikaimon, be az agyvelőmbe, 
apró ragadós lábakkal, mint a légy, hogy meg
dühödtem tőle. Fölvetettem magam és neki
estem tömegének, hogy összekeveredtünk.

— Nem és nem és nem! —  ordítottam hang
talanul. —  Nem és nem és nem akarom !

Szétcsaptam magam körül ököllel és rúgtam, 
ütöttem, haraptam és karmoltam, mert minde
nütt ott volt. De én nem éreztem mást, mint 
iszonyodó és védekező vad dühöt, hörögve tá
madtam meg újra és újra, amíg elvesztettem 
az eszméletemet. —

Ájulásomat később mély álomtalan alvás vál
totta föl és amire fényes nappal fölébredtem, 
megkönnyebbültnek és vidámnak éreztem ma
gam. Délután már elmaradt a láz.
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