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Egy pillantást vetett még a tükörbe s mikor látta, hogy fekete
filckalapja nem jól áll a fején, lehúzta kesztyűjét és igyekezett
ügyesebben elrendezni a kilátszó hajfürlöket. "Igen, igy jó
lesz", mondta magában, azután nyugodt lépteivel elhagyta a
szalönt, melyben a kissé nedves fa keserű illata lengett, s né
hány pillanat múlva becsukta maga után a kert rozsdás ka
puját.

E~ volt az az óra, amikor Andrea minden délután elin
dult magányos sétajára. A~ emlékezetes keddi nap óta egyet
len egyszer sem ment a malom felé, nem félelemből vagy
minha attól tartana, hogy megismétlődik a különös élmény,
hanem éppen ellenkezőleg: tudta, hogy másodszor nem tör
ténne semmi, és sajnálta volna, ha egy jelentéktelen, szürke
séta elűzte volna a felejthetetlen este varázsát, melynek em
léke úgy vette körül a fiatal asszonyt, mint valami nehéz s
mégis kellemes palást. A séta végpontja vagy a müzeum mel
letti liget volt, ahol hétköznap csak öreg nyugdíjasok üldö
géltek s a gimnázium felsőéves növendékei sétáltak a vi
rágbaborult fák védelme alatt ideáljaikkal, vagy a vár nyu
gati bástyája, ahol néhány roskatag ágyú figyelmeztet a haj
dani török ostromokra, s ahol a hegyekből jövő szél éles kard
ként vág az ember arcába. Andrea legtöbbször csak az utolsó
pillanatban választott a két út közül, mely csak a kisváros
főterén szakadt szét jobbra és balra. Addig a Horgos utcán
kellett fölmenni, egymásra dőlt földszintes házak között, ahol
a nyitott ablak mögött az asszonyok járásukról megismerik,
ki megy el házuk alatt. Az utca felső végén már négyemeletes
új ház áll, virágfűzérhez hasonló erkéllyel, s jelzi, hogy itt az
igazi város kezdődik, homályos üz1eteivel, két kávéházával és
kissé rideg kőszínházával, maly a püspökvárlak szemében a
haladás büszke szimbóluma.

Andrea nem tudná megmondani, miért választotta a vár
felé kapaszkodó utat. Tegnap is a bástyához ment, s ma in
kább a liget lenne soron, márcsak az erős szél miatt is, mely
elfárad, amíg a mázeum fái közé érkezik. De a magányos sé
tálót ma talán még jobban elszomorítaná az öregek megtört
tekintete vagy a szerelmesek boldog mosolya. Még a szélnek
is örül, mert néhány hazatérő kanonokon kívül senki sem fog
ja zavarni gondolataiban és a bástya is kihalt lesz.

A meredek út annyira kimelegítette, hogy fent a várban
megállt a gimnázium sárga épülete előtt, melyre most szekat
lan csend borult, s betűzgetni kezdte a kapu fölé süllyesztett
márványtábla szövegét. De az olvasás nehezen ment, mert a
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repedések és a vésést itt-ott teljesen kitöltő évszázaoos pe
nész megváltoztatták a betűk alakját, elmosták a hosszú la
tin szavakat. Egy feketeruhás sserzetea jelent meg az isko
lával szomszédos rendház kapujában, csodálkozva nézett a
mozdulatlanul álló kékruhás nőre, majd nesztelen léptekkel
elhaladt a háta mögött, le a város felé. Néhány perc múlva
Andrea is folytatta sétáját, az ellenkező irányban. Szerette
ezeket a régi épületeket, hatalmas kapuikkal, melyek mindig
nesztelenül nyiltak és csuködtak, mintha valami könnyű,

vattás anyagból lennének, rácsos ablakaikkal, s a bejárat fö
lötti bemélyedésben meghúzódó tört orrú és félkezű szentje
ikkel. A vár egyetlen utcája helyenkint kiszélesedett, való
ságos teret alkotott, majd játékosan összeszükült és szinte el
tünt a föléje nehezedő épületek súlya alatt. Ha nagyritkán
egy lassú léptekkel haladó pap botja nem kopogna a köve
ken, az ember valóban azt hinné, hogy az idő megdermedt s
még lélegzete is elhalkult. "Milyen különös lehet itt az élet,
a vastag kőfalak és a börtönre emlékeztető vasrácsos abla
kok mögött," gondolta magában Andrea, amint elhaladt az
egyik kanonoki ház mellett.

Annyira magábamélyedt, hogy nem vette észre a püspöki
palotát sem, mely úgy állt ebben az órában, mint kétszáz év
vel azelőtt, elhaladt a katedrális hátsó kapuja mellett, s csak
akkor tért magához, amikor egy szélroham majdnem leso
dorta a kalapját. Néhány lépés még és eléri a bástyának azt
a részét, ahol a kőfalhoz simulva olyan jól lehet merengeni
életen és halálon. A láthatár mozdulatlan hegyeiből megin
duló szél időnkint megakasztja az ember lélekzetét és meg
könnyezteti, de azok, akik itt álmodozni szeretnek, nem bán
ják, ha szemük elhomályosul s a táj csak olyan valőszínűtle

nül lebeg előttük, mintha álmodnának.
Andrea néhány nap óta sokat gondol a jövőjére. Nem a

megélhetés nyugtalanítja, mert ha a kolozsvári házrész nem
is létezne, akár örökre itt maradhatna Galtoséknál. De az
anyagi kérdés eszébe sem jut: abból az ötven-hatvanezer pen
göböl, amit a ház után kap, nyugodtan megél egy magányos
asszony, akinek nincsenek különösebb igényei, csak a füg
getlenséghez ragaszkodik. Nem azért, hogy szabadon élhes
sen, fiatal, elvált asszonyok médiára, hanem éppen ellenke
zőleg, mert nem hajlandó azoknak a szerenesétleneknek nyo
mába lépni, akik szabadulást, szabadságot reméltek a válás
tól, s csak akkor tértek magukhoz, amikor egyik férfitől a
másikig taszítva örökre elvesztették az annyira óhajtott sza
badságot. "Azért, mert elvált asszony vagyok, még ne tekint
senek prédának," mondta magában Andrea, amikor először

vette észre egy férfi szemében azt az ijesztő villanást, maly
azóta mindig feltűnt, ha valaki megtudta, hogy a vele szem
ben álló nő: elvált asszony. Elkerült minden mozdulatot, ami
ből kacérságrá lehetett volna következ1Jetni, nézése szomorűbb,

hidegebb lett mint valaha, de éppen ez keltette fel a férfiak
érdeklődését. A sok könnyű zsákmány után, mely szinte bele-
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fut a kitárt karokba, egy nemesebb vad Ieltünése megdobog
tatta minden vadorzó szívét.

Ezek a különös villanások jobban bántották minden többé
kevésbé finom célzásnál vagy szemérmetlen tolakodásnál.
Amikor Benedek Gyula felesége lett, azt hitte, életében 
legalább is külsőleg - már nem történik különösebb válto
zás s szinte boldogan látta magát évről-évre lassan megöre
gedni, a mindennapi gondok, kis örömök és szomorúságok
súlya alatt. Harminc-negyven év gyorsan elmúlik, hatvanon
felül az ember többet gondol a halálra, mint az életre, s egy
szép napon majd mindent itthagy, könnyű szívvel vagy hisz
terikus remegéssel. Hát nem így történt, de Andrea - ha
erre gondolt - tudta, hogy nem ő akarta a válást. csak en
gedelmeskedett egy erőnek, mellyel hiábavaló lett volna
szembeszállni. Elvált asszony lett, alig féléves házasság után,
huszonnégyéves korában, de egy pillanatig sem tett magának
szemrehányást, mert nem ő akarta a válást. Az esküvő előtt,

menyasszonysága idején sohasem jutott eszébe az a gon
dolat, amely még a vallás parancsait megtartó lányok fejé
ben is megfordul: ha a házasság nem sikerül, majd szépen
elválnak egymástól. De amikor úgy érezte, hogy még Bene
dek Gyulát is megsértené, ha együtt maradna egy idegennel,
nem tétovázott s csak azért nem költözött el rögtön, az érzést
követő órában férjétől, mert az a tehetetlenségi erő, melyet
külső élete, neveltetése, szokásainak rendszere, vagyis az osz
tályozható és elképzelt Andrea jelentett, ideig-óráig megaka
dályozta ebben. De valódi lényünk, az ismeretlen mélységek
be nyúló gyökerekkel mindig erősebb annál a bábnál, akit a
jelen esetben Andreának neveznek, s így történt, hogy ez a
lény, alig egy hét leforgása alatt minden ellenkező érvet,
megszokást, társadalmi előítéletet megsemmisített, és szinte
kilenditette a fiatal asszonyt sok ízléssel berendezett meleg
otthonából.

Elvált asszony lett, s most kénytelen eltűrni különleges
helyzetének minden következményét. A szemek különös fel
csillanását, a félreérthetetlen célzásokat, a férfiak gyereke
sen naív bölcselkedését a nő szabadságáról és a test jogairól
("De ha a testnek joga van az élvezethez, amint maguk fi
noman mondják, nyilvánvaló, hogy joga van ahhoz is, hogy
ne éljen ezzel a jogával," válaszolta egyszer egy filozófus csir
kefogónak). Nem csaphatja le a kagylót, ha valaki meghívja
teára, kellemes legénylakásába, nem vághatja a rózsacsokrot
annak a fejéhez, aki a mellékelt levélben "örömmel látná
néhány napra kastélyában, ha szeréti az erdők csendjét, a
kandalló tüzének melegét és a középkori hangulatot" (Andrea
megfigyelte, hogy a férfiak részint egy kocsis durvaságával
vetekszenek, ha valakire kivetették hálójukat, részint szenti
mentális költőkké válnak), nem mondhatja: "Mit gondolnak
az urak, titkos bordélyházban vannak?", mert elvált asszony,
ami szemükben szabad zsákmánnyal, felelőtlen kalanddal,
kellemes szörakozással egyenlő. Még itt, ebben a romantikus
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kisvárosban is megtörtént, ahol a nyolcadikos diákok vers
ben merík csak megvallani érzelmeiket, S ahol a hűtlen ass
szonyt a város társadalma kiközösíti, hogy, amikor Galtos
Sándor nőtlen kollégái értesültek, "a pesti elvált asszony"
püspökvári tartózkodásáról, igyekeztek közelébe jutni és "le
foglalni" őt maguknak.

Mit hoz a jövő? Andrea előtt a délutáni séták alkalmá
val sokszor felvetődött ez a kérdés, s tudta, akarva nem akar
va, felelnie kell rá, mert bármennyire is családtagnak tekin
tik Galtosék, s bármilyen megnyugtató érzés is megbújni egy
családi fészek melegében, elkövetkezik az a nap, amikor a
püspökvári hetek vagy hónapok majd elmaradnak mögötte,
mínt a füstös vonatból megkívánt táj. S utána mi következik?
Új arcok, új környezet, új gondok. Voltak pillanatok, amikor
Andreában felmerült a férjéhez való visszatérés gondolata;
de a lénye mélyén rejtőző erő mást parancsolt és a fiatal asz
szony érezte, hogy ez a visszatérés csak megfutamodás lenne
egy harc elől, melyről nem tudta: ki ellen s mikor fogja
megvívni, csak azt, hogy nem lesz könnyű, és puszta gon
dolatára is megborzadt. Felriadt révedezéséből. A szél olyan
erősen fújt, hogy meg kellett kapaszkodnia a várfal peremébe.

Visszafelé indult. Ebben a percben annyira megdöbbent,
mintha valami láthatatlan terhet cipelne törékeny vállán, s
még arca is erőfeszitést tükrözött. Ezekben a késő délutáni
órákban a vár mindig kihalt volt, mintha lakói már a vastag
falak mögött aludnának; de most Andrea csodálkozva látta,
hogya város felől emberek jönnek: idősebb férfiak s főleg

sok, egyszerűen öltözött, feketeruhás szótlan asszony, mintha
temetésre igyekeznének. Eszébe jutott, nagypéntek van, s
ezek az emberek valóban temetésre mennek, annak a teme.
tésére, akinek istenséget ő egyszer tagadni próbálta osztály
társnői előtt. Azután egy másik, régen eLsüllyedt kép is meg
jelent előtte s varázsa egy pillanatra minden töprengést és
szomorúságot megszüntetett a lelkében: amikor anyjával s
kilencéves húgával nagypéntek délután kimentek a város
szélére, a Huba-utcába, hogy a karmeliták templomában meg
hallgassák Jeremiás sirámait. Andrea most tisztán hallja ap
ja hangját: "Elvisszük magunkkal a breviáriumot is: ti majd
a magyar részt olvassátok, mert nem elég, ha az ember csak
nézi a szertartást, érteni is kell a zsoltárokat I", maga előtt

látja a homályos templomot, az Angyalföld alázatos proletár
jaival, a sarkokban megbújó öregasszonyokkal, a csupasz ol
tárokkal és a főoltár előtt nyugtalanul lobogó gyertyákkal.
"Látod, a gyertyák a tanítványokat jelentik, akik mind el
hagyták Jézus Krisztust," súgta fülébe az anyja. Arra is tisz
tán emlékszik, hogy Edit remegve mama mellé bújt, ami
kor a teljes sötétben esapdosní kezdték a padokat és dübör
gések [élezték, hogy az egek meghasadnak a Kálvária felett.
Aznap éjjel Andrea lobogó gyertyákkal és sötét alakokkal ál
modott.

Már elhagyta a ferencesek templomát, ahova most az em-
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berek igyekeztek, amikor hirtelen visszafordult, s mintha va
lamit a bástyán felejtett volna, sietős léptekkel arrafelé in
dult. De a templom előtt megtorpant s pillanatnyi habozás
uMn felment a lépcsőkön. Az esküvő óta most lépte át elő

ször Isten házának küszöbét.
A szertartás még nem kezdődött meg, de a kis templom

ban alig volt hely. Andrea megállt a baloldali padsor végén,
Xavéri Ferenc oltára mellett s kissé a pad széléhez támasz
kodva, az örökmécs öblös tartójára szegezte tekintetét, mely
lassan, csaknem észrevehetétlenül forgott. Az ember néha
megmagyarázhatatlan rokonságet érez lelketlen tárgyakkal,
melyek - mintha mégis lenne élet bennük - sohasem szün
nek meg mozogni. Andreának eszébe jutott egy régi játék:
könnyíl papírkígyót tűztek egy tollhegyre, a tollat ráerösítet
ték a Iűtőtestre, s órákig el tudták nézni a kígyó forgását,
mely számukra valami rejtelmes dolgot jelképezett És a ne
héz templomi csillárok, sokágú függő gyertyatartók is vonzot
ták, mert körforgásuk, megnyúlt árnyékuk a falon egy titok
zatos világ tízenetét közvetítette számára. Ezt a sohasem lá
tott ezüstözött örökmécs-tartót közelebb érezte magához, mint
sok embert, akivel mindennap találkozott, s most annyira le
kötötte a lassú forgás, melyet csak az ezüst változó csillo
gásáról lehetett megállapítani, hogy észre sem vette, amikor
a szarzetesek bevonultak a templomba, s csak az első antifona
felhangzásakor ébredt fel álmodozásából: a sötétség officIuma
elkezdődött.

A sárga, halottas gyertyák lobogása az oltáron és a há
romszögletű gyertyatartón, a szerzetesek sötét öltönye, mely
ebben a nyugtalanító fényben teljesen feketének látszott, a dí
szeitől megfosztott oltár a szentségház nyitott ajtajával, a fe
ketébe öltözött asszonyok komor keretet képeztek a gyász és
a siránkozás szavaihoz, melyek hol tompán dübörögtak, mint
a halotti dobok, hol felsikoltottak, jajgatllak, vádoltak, mint
évezredekkel azelőtt a próféták. A hívők tömege megilletődve

figyelte a szertartást, mindnyájan maguk körül érezték a fe
kete hullámokat, melyek magukkal sodortak élőt és halottat,
s nem kímélték azt a fiatal kékruhás asszonyt sem, aki maga
sem tudta, mi vonzotta ebbe a homályos, hideg templomba.

Oum invocarem... A zsoltár máskor az aludni készülő

keresztény bizodalmát fejezi kí, s Andrea minden este hal
lotta a Sacré-Coeur karcsú, Gino Severini freskóival díszített
kápolnájában, lefekvés előtt. De most a sziklasírba helyezett
Krisztus nyugalmára emlékeztetett a zsoltár: ott alszik, El tud
ja, hogy nemsokára majd felébred álmából. A megnyugvás,
reménykedés érzése áradt a szavakból, a hang felerősödött,

majd elhalkult, mint az alvó gyermek lélegzete, de a reményt
elnyomta a gond, bánat, félelem egyhangu zúgása, mely az
egész templomot betöltötte: "Emberek, meddig lesz szívetek
nehéz, meddig lesz kedves előttetek a hiúság, meddig futkos
tok a hazugság után. '. Ha harag dúl bennetek, kerüljétek el
a bűnt, vizsgáljállok meg éji nyughelyeiteken, milyen gondo-
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latok uralkodnak szívetekben ..." Azután pillanatnyi csend
lett, az egyik árnyék a gyertyatartó elé lépett s eloltotta az
elsö gyertyát: egy tanítvány gyáván megfutott s nem törődött,

mi történik isteni Mesterével. Azok közül, akik most itt tér
delnek s kezükbe hajtják nehéz fejüket, hányan lesznek na
ponta hűtlenek Krisztushoz? ~s a nagyvárosok hatalmas temp
lomaiban, ugyan hány ember pirul el most arra a gondolatra,
hogy mindig magára hagyta az egyetlen Szeretetet, ha egy fe
hér vagy kék virágot látott feltűnni, vagy ha kellemesebbnek
tetszett fel a völgybe vezető árnyas út, pihenőivel és különös
forrásaival, melyekből hiába iszik, szája míndíg tikkadtabb
lesz. És azok, akik most az utcákon futkosnak értelmetlen cé
lok felé? Talán még annyira sem jutottak, hogy hűtlenek le
hetnek az örök Hüséghez, mert csak a nevéll ismerik, de te
kintletével nem találkoztak. Hasztalanul hangzik fel egy új
zsoltár, hasztalanul ígér boldogságot az igaznak, hangját el
nyomja az autók tülkölése és a gyári kürtök állandó búgása.

Valaki megérinti Andrea karját: egy férfi, a mögötte levő

padsorból felállt, s átadta helyét a fiatal asszonynak, aki most
két töpörödött néni mellett ül, s kissé előrehajolva, tágranyílt
szemekkel nézi, hogyan alszik el egyik gyertya a másik után.
S máris felhangzik Jeremiás siralma, olyan fájdalmasan és
szomorúan, hogy Andrea szive összeszorul. Mintha a próféta
nem Jeruzsálem pusztulásán jajongana, hanem annak a nem
zedéknek vakságán, mely a kikerülhetetlen pusztulás felé ha
lad. S a rombadőlt város döbbenetes viziója a fényét vesztett
arannyal és az utcákon szerteszét heverő templomkövekkel,
mintha az eljövendő napokra vonatkozna: "Akik a legfíno
mabb húsokat szokták enni, éhenhaltak az utcákon; akik bí
bor ágyon lakomáztak, most a trágyadombon hevernek. És né
pem lányának vétkei felülmulták Szodoma bűnét, mely egy
pillanat alatt dőlt romba, anélkül, hogy idegen kéz hozzá
nyult volna. Jeruzsálem, Jeruzsálem, térj meg Uradhoz, Iste
nedhez ..." S aki nem is értette a szöveget, az énekből meg
érezhette a siralom lényegét, mert az elnyujtott, távoli üvölté
sekre emlékeztető hangok, melyek időnkint egészen a vijjon
gásig fokozódtak, majd elmélyültek, míntha betemetett em
berek kiáltanának segítségért a Iöld mélyéből, minden sző

nál érzékelhetőbben kifejezték a próféta zokogását és harag
ját. És a három lecke végén ismétlődő intelem megborzon
gatta a tömeget, mintha minden jelenlevőre vonatkozna .
"Jerusalem, Jerusalem, converte ad Dominum Deum tuum".

Azután megint antifónák és zsoltárok egyhangú hullám
verése következett, a gyertyák egymásután kilobbantak, a
mellékoltárok és a sarkok mögött megbújó sötétség mindig
merészebben és merészebben tátogatta száját, mint megany
nyi éhes farkas, a szerzetesek lánca mindjobban beleveszett
a homályba és a zsolozsmázásuk, mintha a magasból jött vol
na. Andrea hirtelen felütötte a fejét: a Miserere hangjait hal
lotta, mint ~fz évvel azelőtt a Szent-Szív nővérek kápolnájá
ban, s az volt az érzése, hogy élete ott folytatódik, ahol tíz
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éve megszakadt, s minden, ami közben történt, csak valami
különös, valószínűtlen álom. "Miserere mei Deus: secundum
magnam misericordiam tuam," könyörülj rajtam Istenem,
nagy könyörületességed szerint. Csak akkor vette észre, hogy
a szerzetesekkel együtt mormolja a zsoltárt, amikor azok el
hallgattak. A gyertyatartó lángjai mind elaludtak, egyik-má
sik még füstölgött, csak a háromszög legmagasabb pontján
álló gyertya égett, a magányos Jézust jelképezve, akit min
denki elhagyott s az egész világon nincs egy lélek sem, aki
megvédené, letörölné arcáról a véres verejtéket, igazságért
kiáltana. Az oltár hat gyertyája is kialudt, az egész templom
ban csak egyetlen gyönge, színtelen láng küzd a mindent fel
faló sötéttel. Az Isten Fia, a "világ világossága," akit nem
rég még örömujjongással fogadtak, most a "fájdalmak em
bere, leprás,"! "féreg és nem ember,"2 még tanítványai szá
mára is botránykö. Még Péter is megtagadja: nem ismeri.

De Krisztus világossága nem alszik ki, bármilyen vadul
ostromolják is a sötétség hatalmai. A titokzatos gyertyát né
hány pillanatig az oltárra helyezik, azután elrejtik az oltár
mögé: a Megfeszített most leheli ki lelkét. Tompa zaj, döröm
bölés, ropogás, puffanás hallatszik a sötétben: a föld megren
dült, meghasadtak a sziklák és a sírok megnyíltak. Hirtelen
megint feltűnik a gyertya, a zaj elhal, s mindenki letérdel az
előtt, Aki legyőzte a halált.

A lámpák kigyúltak és a tömeg megindult a kijárat felé.
De néhányan még a padokban maradtak, köztük egy fiatal
asszony is, a messzibe néző, réveteg tekintettel. Nem imádko
zik, mert az imádsághoz erő kell, s Andrea olyan gyöngének
érzi magát, mintha vére lassan kifolyt volna. De ha a sorsban
való alázatos megnyugvásnak is van annyi értéke Isten előtt,

mint az imának, a keresztre feszített és megtagadott Jézus bi
zonyára lehajol most ehhez a magányos lélekhez és megvi
gasztalja : "Minden nyugtalanságod mélyén Én rejtőzöm, ad
dig keresel majd, amíg egyszer rám nem találsz."

Just Béla

1 Is. LIII, 3.
f Ps. XXVI, 6.

176 VIGILIA


