
NÉVY ANNA:

A HI D
Mikor reggel az óra gyors, szaggatott egymásutánban ki

lencet ütött, már teljesen kész volt az öltözködéssal. Néhány
ideges, kapkodó mozdulattal még ki- és begombolta mellé
nyén a gombokat. a kefét még párszor áthúzogatta kopott,
kifényesedett fekete ruhájának bő, löttyedt nadrágszárán.
Aztán tétován megállt.

Szellőzetlen szebájában a maró dohányfüst szürke fel
hője alatt szanaszét hevert minden. Az ágy vetetlenül táton
gott. Az asztalon kenyérhéjak, kávéscsészék, cipőkrém és ru
hadarabok között ott állt a benzines üveg, - előttevaló nap
órákat kínlódott, míg fekete ruháját rendbeszedte. Most nem
törődött a rendetlenséggel, pedig máskor kínos rendet tartott;
a várakozás izgalmában mínden egyébről megfeledkezett. Érez
te, hogy lüktet a pulzusa és a szíve gyorsan, sokszor szabályta
lanul ver.

- Csak nyugalom... - intette magát, - még félóra
van hátra, amíg mennie kell. - Leereszkedett az ablak mel
letti karosszékbe és eres, dohánytól sárga, sovány kezével
kivette iszéles láncon függő nikkelóráját. Nézte, amint a
percmutató bandukol egyik számtól a másikig.

Szemben vele a tükörben - észre se ve~ti~ - megjelent
szürke, deres feje, ráncokkal átszelt, domború homloka, fakó,
beesett arca, hajlott háta. Két nagy, elálló füle vörös volt az
izgalomtól.

A halálos csendben csak az óra ketyégése hallatszott ...
Mikor a mutató elérte a féltizet, ünnepélyesen fölállt s

a karosszékból. Remegő kézzel mégegyszer meghúzogatta mel
lényét, nyakkendőjét megigazította. Föltette ócska, nagyszélű

fekete kalapját, aztán elindult. Az ajtóban azonban hirtelen
szédülés fogta el, forogni keddett vele a szoba. Még hallotta,
amint a kezében tartott bot nagy koppanással az ajtónak ütő

dik, aztán elvesztette eszméletét.

* * *

Hatodik gimnázísta korában bazilikák és parlamentek
tervét rajzolta könyve szélére. Egy rajzával, melyen ragyo
góan mutatkozott meg a perspektíva iránti érzéke, elnyerte
az iskola pályázatát. Tanárai zseninek ismerték el és biz
tosra vették, hogy világhírű építész lesz belőle. Segítették,
hogy a műegyetemre beíratkozhassék, mert hazulról - öz
vegy anyja és három apró huga volt - nem telt rá. Az egye
temen mindjárt fölfigyeltek rá és kapott valami ösztöndíjat.
Diákszállások fagyos éjszakáiban kenyér és feketekávé mel
lett zseniális tervek fűtötték.
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Huszonegy éves volt, mikor anyja meghalt s két folto
zott, konyhaszagú fekete ruhát és három apró lánygyermeket
hagyott hátra. A kislányok temetés után összebújtak, mint
gyámoltalan verebek és tehetetlenül ügyefogyott pillantás
sal, várakozóan néztek a bátyjukra. Ettől a nézéstől vállalta
aztán az egyik budai kerület adófelügyelőségén a díjneki
állást.

- Csak egy darabig tart úgyis... - biztatta saját ma
gát, amikor a következő szemeszterre nem tudott beiratkozni.
- Egy év, másfél év, addig valahogy elhelyezi a gyereke
ket ...

Éjjelenként fennmaradt és lázas igyekezettel tanult', raj
zolt, számolt tovább. Néha a hivatalban halaskofák és bank
direktorok porszagú adóbevallási ívei között egyszerre úgy
érezte, hogy meg-megfullad, nem bírja ki. Most, azonnal
felugrik, odavág míndent, elrohan, elszökik, meghúzza magát
valahol. így tovább nem mehet, elvégre joga van a saját éle
téhez. Nem fog törődni senkivel és semmivel ...

- Beteg a kicsi... - villant át agyába hirtelen, - nem,
most igazán nem lehet', kegyetlenség volna elhagyni őket.

Majd eljön az ő 'ideje is. Akkor minden megváltozik. S egy
aktai üres hátára széleslépcsójű luxusvillát tervezett, hatal
mas, napfényt befogadó ablakokkal, virágos loggiákkal.

Harminchárom éves volt, mikor egyedül maradt. A hugai
elmentek: kettő férjhez" egy meg a másvilágra. A homlokán
ekkoriban már fáradt ráncok jelentek meg, hajában pedig
ősz szálak.

- Azért még nem késő - gondolta és mikor egy pá
lyázatról olvasott, elhatározta, hogy megpróbálja. Akkoriban
úgyszólván elhanyagolta a hivatalt, csak az új szantórium
terve volt éjjel-nappal az eszében. Úgy járt-kelt, mínt 'll. al
vajáró, számokkal és rajzokkal tor1aszolta el magát a min
dennapi élet elől. A műegyetem mellettí szűk legénylakásá
ban - nem. tudott ettől a környéktől megválni - éjszakán
ként szünet nélkül dolgozott. Érezte, hogy most eljött az ő

órája. Tudta, hogy amit csinál, kitűnő. Ez a biztonság adta
meg neki, hogy kétféle életét energiával győzze. Reggelen
ként a hivat'alban vörösrevirrasztott szemmel jelent meg.

A pályázatot más nyerte meg. S ötvenkét éves volt, mi
kor kimerülten, szája körül keserű ránccal, nyugdíjba ment.

Magányosan élt, barátai nem igen voltak és szürke nap
jai egymásután hullt'ak bele az öregség fáradt közönyébe.
Akkoriban történt, - az újságokban is olvasott róla, 
hogy lakásához közel, szemben a műegyetemmel, megkezdték
az új hatalmas Dunahíd építését.

Mikor ezt egyik csöndes délelőtti sétája alkalmával ész
revette, mintha új erő költözött volna bele hirtelen. Egy régi
iskolatársától, aki azóta jelentős pozicióra emelkedett, enge
délyt kért, hogy az építkezés területére bejárhasson. Attól
kezdve életének centruma lett ez a hídépítés. Ott lebzselt
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folyton kopott, bő ruhájában, hajlott hátával, noteszébe raj
zolt és jegyzeteket készített. Beszélgetett a munkásokkal,
azok valahogy megszokták, megezerették és mérnök úrnak
szólították, A mérnökök szóbaálltak vele, tulajdonképpen
azonban még a nevét sem tudták, senki sem kérdezte, kicsoda
és mit keres. Látták, hogy ért a dologhoz s lázas figyelem
mel kiséri a munka menetét. Mikor az egyik művezető egy
hirtelen Iölmerült apró probléma alkalmával félénken tett
indítványát elfogadta, belülről egyszerre határtalan boldog
ságot érzett. Úgy gondolta, hogy most már a híd egy kicsit az
ő alkotása is, köze van hozzá. Most, élete vége felé, egy
szerre dolga akadt a világban... Kijut neki a lázból. az iz
galomból, az évekig tartó megfeszített munkából, amíg végre
a folyó tükrét megszaggató pillérek összeérnek és fölöttük a
magasban, egyik parttól a másikig feszül ki a hatalmas híd
szerkezet.

Az idő telt, a munkálatok már befejezéshez közeledtek.
Ű pedig dacolva sárral, széllel, hőséggel, nap-nap után kijárt
a partra. Szívében derűs várakozással szamojta a napokat
a hídavató ünnepségig. Izgalom fogta el, ha arra a pillanatra
gondolt, amikor felszentelés után a kormányzó elvágja a
hidat elzáró nemzetiszínű szalagot. A zene szól és a megnyi
tott úttesten először hömpölyög majd át az ünneplő tömeg.
Ű is ott lesz, - tervezte nem egyszer - felveszi fekete ru
háját s akkor, egyszer, életében először és utoljára, a kész
munka örömétől büszkén, izgatottságtól remegő lábakkal az
elsők közt lesz, aki átmegy a hídon.

* * *

Míkor a szemét újra felnyitotta, - fogalma sem volt,
mennyi idő telhetett el közben, - megismerte a házmester
nét, amint föléje hajolt. És még sok más, idegen arcot látott
maga körül. Meg akart szölalni, de nem tudott. Tagjait moz
dítani akarta, nem sikerült. Fejében zűrzavart érzett' s gon
dolkozni próbált. Egyszerre fájdalmas kínnal hasított bele:
a híd! ... Azóta már ... nélküle is megtörtént minden. Mint
ha jeges áramlat fagyasztotta volna meg a testét. Ez már a
halál, - gondolta, - mely csontos kezével megérintette
nyelvét, agyát és tagjait... Azon a hídon ő már nem megy
keresztül ...

Közben vissza-visszatérő öntudattal érezte, hogy erős

karok emelik fel a szőnyegről, ahol még mindig feküdt. Az
tán viszik valamerre. Kis idő múlva egy szíréna állandó bú
gását hallotta maga fölött. - Mentőkocsiban vagyok, - esz
mélt rá hirtelen. Kinyitotta szemét és látta, amint a kocsi ab
lakának négyszögén keresztül megjelennek és eltünnek a
bérházak. Aztán egyszerre hatalmas, lengő zászlót pillantott
meg. Úgy érezte, megmozdul a szíve: a hídfőnél jártak. Te
kíntete mereven az ablakban szabályosan fetlűnő és elsuhanó
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oszlopokra tapadt. Elkínzott arcán különös, átszellemült mo
soly lebegett át. Hallotta a szíréna szakadatlan búgását; az
orvos föléje hajolt és kérdezett valamit. Közben a mentő

autó az új, simán fénylő úttesten az oszlopok sorfala között,
lassan távolodott az egyik parttól.

És feltartóztathatatlanul közeledett vele a másik part
felé ...

Névy Anna

RÓNAY GYÖRGY:,
KET VERS

ÉJSZAKA

Lassan megyek éjszaka a
városon át.
Úsz van. A köd belepi a
lábam nyomát.

Mögöttem a fákról lehull
egy-egy levél.
Falevélnél az életed
többet nem ér.

Vékony kocsány tartja csupán
kis szél elég,
s mint levelet a köd, elnyel
a semmiség.

HAJNAL

Néptelen a Fehérvári-út.
Hunyorognak fönn a csillagok.
Hunyorognak a hegyen a lámpák.
Feketék az ablakok.

Kertekből az avar szaga száll.
Csaholnak a távoli kutyák.
Valahol egy uszály tülke harsan,

messze, mínt az ifjúság.
Szembejönnek a tejeskocsik,
Lassan jönnek szembe az úton.
Trappolnak a lovak és a hajnal
szivárványlik síma farukon.
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