
CZARN A MATKA
lrta: Szili Leontin

Az állomás nem sokban különbözött a többi megfeketedett hangyaboly
szerű lengyel állomástól. A vonatot mellékvágányra tolatták; várni kell a
továbbindulással délutánig!

Anna megrázta agyongyürődött szoknyáját. A lányához fordult:
- Járjunk egyet! Nyujtóztassuk ki" végre a tagjainkat!
Mások is felugráltak. Biztos, hogy csak órák mulva folytatják az útjukat?

Boldogok voltak, hogy szám és ellenőrzés nélkül szabadok lehetnek. Lefelé
hömpölyögtek a' lépcsőkről.

De Éve nem kívánt járni. A megüresedett keskeny fapadon végignyuj
totta megzsibbadt lábszárait, amelyeken poros pergamentté aszalódott a bőre.

Mindössze tizenhat esztendős. Arca sovány, mint egy fiatal apácáé, de szemé
ből nem világít fény. Kiélesedett orra tövében két mély, keserü árok; a tudás
és tapasztalás ránca. Mozdulatlan merevségében szinte élettelen és időtlen.

Félig lehúnyt szemhéjai mögött fátyolossá szükült pupillák, de Anna tudja:
ez nem álmodozás vagy révület, nem is menekülés, és nem is felszabadulás,
mert hiszen az életet, amit visszakapott, nem érzi értéknek, mint az előtte élt
fiatalok. .JÓ pihenni végre egy kis csöndben, nem összezsúfoltan! - csak ennyi
ről van szó.

- Feküdj le inkább te is a másik padon, anyu!
De Anna lábában nem nyugszik még ai elveszíthetetlen vibrálás, amely

űzi lefelé a vagónról. Ha lehúnyná a szemét, pihenés és enyhülés nélkül áram
lanának az el nem űzhető képek, amelyek egyre újabb és újabb figurákká
bomlanak. S vannak makacsul visszatérők, amelyek megkínozzák, mint a
látomások.

Orőkös kép: a forgó kerék fölé hajló öreg arc ...
A nevét sem tudja. Egy a sok közül, akiknek végeláthatatlan sora a

végtelenbe folyt. Olyan vén talán egy sem volt, mint ez a sokrétben össze
csuklott, csunya kisöreg. Penészes zöld a szakálla, mintha a föld gyomrából
húzták volna elő. Hunyorgó homlokán ránc ránccal ölelkezett, piszkosfehér,
gyér a haja, de tág kék szeme gyermeké; mint aki még egyre hiszi, hogy a
gonosz varangy megrázkódhat mé~ a rossz mese végén. Reménykedő a moz
dulat, amint mellére szorítja fekete lepelbe burkolt elmaradhatatlan terhét.
A titokzatos csomagot, amely hozzáforrott, mint egy elölről nőtt púp.

A reménykedő és védekező mozdulat! ... S az arc emléke óriássá növek
szik: már csak a két szeme világít. A még mindig várakozó, majd döbbenetbe
üvegesedő, hirtelen megöregedett gyerekszemek. Ahogyan sovány kis testével
a karjaról letépett, fekete burkából kibomló acélkerék után billen: "Nem vehe
tik el! ... Hatvan év óta a kenyerem; hozzámtartozik! ... Avarrógépem! ... "

A nyakához kap, mintha a láthatatlan centimétert lazitaná, vagy fulla
dástól félne. S hirtelen ráveti magát a sárba loccsanó csonka gépre, amelyet
bizonytalan országutakon botladozva cipelt idáig. Sárga ujjai megbomlottan
lendítik az eszeveszett forgásba vaduló céltalan kereket. Es fogatlan szájából
torzzá ferdült régi dallam bugyborékol eszelősen. Talán hatvan év óta ugyanaz
a dallam, de soha még ilyen tört hangzatokban, ennyire vádolón! . .. Víjog és
sípol a fehördülő vén tüdő. S a nyitvamaradt szemek ... Jaj, a szeme! Be
fagyott, szemrehányón titokzatos tó! ... Lassul a forgás és a csöndbe mere
vedő kerékről lecsúsznak a begörbült sárga ujjak. Vége, visszavonhatatlanul
vége! . . . S nem rázta meg magát a fortyogón bűzös nyáladékot okádó
varangy! ...

Anna most, ahogy emlékszik, újból érzi az akkori émelyedő rosszullétet:
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vér, igazi vér! ... De egyszerre csak egy szerzetes barna csuhája öleli át a
hátrahanyatló testet, mely az anyja mellére tapadó gyerek mozdulatával helyez
kedik örök merevségbe. Mintha élet cikázna - megvillanó aprócska fény 
a befagyott réteg mélyén. Utolsó melegség vasalja szét a végső borzongás
rémületét. S az elnémult torz hangzatokat feloldja egy gyámoltalan, alázatos,
tárt karokba hulló mosoly.

Hetek, hónapok, vagy évek előtt történt? ... Megtörtént-e egyáltalán, vagy
csak felzaklatott idegeinek kegyetlen 'játéka? . .. Mióta sodorja a megállítha
tatlan folyam? S a sok közűl miért éppen ez a szégyenlős, megbékélt öreg
~yerekmosoly tapad hozzá, mint nvúlós, útálatos hínár? Miért nem vetheti le,
mint egy gyűlölt, elviselt, fájdalmas emlékű ruhát? 'Miért jön utána minden
hová? Lebeg előtte még itt is, az idegen vasúti állomás csarnokának szetszálló
füst jében, mint valami torz álom? ..

Anna nem akarja látni. Borzad tőle. Makacs iparkodással a lábára figyel,
mert a sinek szédítően síkosak. A reggel esett havat már piszkossá taposták.
keményre, mint a vasbeton, A népes csarnokban fortyog és lüktet az élet.
A szekott pályaudvari börze: piszkos és mohó kezek kenyeret, cukrot kínál
nak cigarettáért. Sárga fogak tépik kéjes gyönyörrel az ólomsúlyú, korpás
kenyeret. Kékmázas kondérból forró löttyöt mér egy fogatlan vénasszony.
Ráncos és kemény arcát párába vonja a felcsapó gőz. Mosolytalanul, gép
szerüen dolgozik és Anna azt találgatja, vajjon kapna-e tőle csak egy kanálka
forró mosogatóvízet, ha megmondaná, hogy fázik, üres a gyomra, de nem adhat
érte semmit cserébe? ..

De a parasztasszony arca sziklakemény és Anna megszokta már az éhsé
get és hideget. S nem is üres a gyomra, nemrégen tömte meg valami fűrészpor

szerü anyagból kotyvasztott, kihűlt péppel. Már régen elfelejtette a régi íze
ket! S ha jobban kilép, a hideget sem érzi. Talán a lábában bizsergő nyug
talanság is elalszik, ha kifárasztja a testét!

Fenn, az ólomszínű égen kiterjesztett szárnyú repülő húz el az állomás
fölött. Nincs már félnivaló, nem víjognak föl a szirénák, senki nem húzza be
a nyakát.

Jó volna versenyt futni vele! ... A gép fenn - föld és é,g között -, ő

pedíg a földön, a keményre gyúrt havon!
- Jó volna? .. - Anna csodálkozik. Szerény vágy, de már vágy!

Hosszú hónapok óta az első, amely nem éhséggel, emésztéssel küszködik és
semmi köze a gyűlölethez. Bár furcsa - sohase hítte volna -, a gyűlölet volta
képpen hamar elfárad. Az országutakon mindenütt a nyomába settenkedett,
a lágerben azonban már inkább undorrá vált, az undor pedig valami tetszhalál
szerű, alig elemezhető érzéketlenséggé. Éván kívül úgyszólván semmi nem érde
kelte már és semmi más nem fájt. Éváért sírni is tud még, érte még ravaszkodni
is tud. Hozzányúlni a máséhoz is, ha kell! Érte mindent vállalt és semmi fize
tést nem tartott soknak. Alantas ösztönökön és indulatokon túlnövő, kipusztít
hatatlan életmag; anyaság. Több, mint a kölykét féltő állat morgása: elszánt
átvállalása mindennek, amivel könnyebbé tehetné a sorsát.

De az ember megoszthatja-e a sorsát akár az anyjával, vagy gyermeké
vel? ... Elhúzhat-e bárki elől csak egyetlen keserű csöppet? .. Nehezebb lett
volna Éva sorsa, ha nem kísért el, vagy lemarad valahol mellőle? A túlcsor
dult kehelynek számítanak-e a csöppek, amelyek már úgysem férnek belé?
Hiszen a túltelítettség nem ismer már mértéket, kevesebbet és többet. Csupán
sokat, olyan sokat, amelyből sem elvenni, sem hozzátenni nem lehet.

Éva néha oly idegenül néz rá, az anyjára is, mint akármelyik másik tár
sára. Tizenhat esztendejével messzebb sodródott már az emberektől, mint régen
életük alkonyán a keserű és rossz évektől meggörnyedt asszonyok. S ilyen
kor Anna lelkiismeretébe döfi a felelősség: "Te szülted!" Közöttük a ki nem
mondott vád: ",Miért tetted, anyu? .. " De ennél is borzasztóbb a szennybe és
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kilátástalanságba robbant gúnyosan lázadó felelősségrevonás: "Hol van hát a
te istened, anyu? .. 'Mért hallgat a te istened? .."

Szörnyű dolog így megfogalmazva hallani éppen Éva szájából a borzon
gató kétséget, az emberi magárahagyatottság gyötrő aggályainak gyanúját:
"Hát nemcsak az emberek hallgatnak? " Az Isten is ... ?"

Anna úgy lohol a szürkére mángerolt havon, mintha korbáccsal üznék.
Semmi keresnivalója az idegen' városban. Nem kívánesi semmire. Csak futni
kíván, szédült iramban, hogy azután agyonfáradva térjen vissza szűk vasúti
cellájába, és idegen emberi testekhez hozzápréselve, levegőtől kiszívottan
zuhanjon"kába és értelmetlen álmokba, Csak nem gondolni multra, vagy
jövőre! ... Hogy megvan-e még az otthon, ahol folytatni lehet mindazt, ami
félbe szakadt? .. Várja-e őket otthon valaki?.. Csak semmit nem kérdezni
és semmit nem remélni! ... Úgyis el kell fogadni mindent! ...

Lihegve fut a foghíjas öreg házak között. Nem gondolkozik, de érzi:
körülötte, a házakban otthonok. Szekrények, asztalok, székek. Kötelességek,
élő kapcsolatok; egymáshoz tartozó, egymástól el rem szakított emberek. Olyan
ez a viszontlátás az elfelejtett régi élettel, mint egy nagyon messziről kibomló
régi dallam. Vigasztaló és fájdalmas. Az utcán asszonyok. Karjukon bevásárló
táska. A tárcájukban pénz. Osszeverődve trécselnek az üzletek előtt. Nevet
gélnek. A kirakatokban liszt, zsír, hús és tojás. És közbül csak egyetlen szál
üveg. Mégis oly távoli, elérhetetlen ízek, hogy csak képzeletét izgatják, gyom
ráig már el sem érnek. Újra nekiiramodik. Fáradhatatlanul lohol tovább, mintha
valahová el kellene még ma érkeznie. Lihegve fut s mégis úgy érzi, egy hely
ben áll, csupán a házak futnak el mellette. Eliramianak, mint minden, amióta
egy helyben topog; él.

Kifogy a lélegzete, meg kell pihennie. Egy megcsonkított pad kínálkozó
támlájába kapaszkodik. Gyors lehelletétől párás előtte a levegő, kavarog, mint
a füst. Megcsitul ziháló melle és ~itisztul a láthatár. Mint az álomból ébredő

nek, kitágul a szeme; tündéri káprázat bont előtte váratlan képet.
Hegy magasodik előtte. S fönn, a magasban csipkefinomságú fehér tor

nyok gyöngéd rajza. Mínden szenny és korom aláfutott a mélybe bukó völgybe;
a frissen áramló, áttetszően tiszta légben fehéren vakít ott fenn a hó. Szellő

lóbálja a zuzmarás ágakat s hókristályok porzanak fel szivárványos villanás
sal, mint szálló csillagok. Csupa sziporkázó ragyogás ott fenn minden, mintha
nem is földön épült volna a fehéren villózó soktornyú márványtemplom. Láto
másként lebeg ég és föld között, mint maga az elfelejtett hit, a szépség ...

Anna testét előrelendíti a bámulat. Szeme szivárványosan tükrözi a várat
lanul feléje villanó szennytelen fehérségeket és fényeket.

- Czarna Matka! ... - szólal meg körülötte csilingelő vékonyka han
gon a csönd.

Két bőszoknyás apáca áll mögötte. Keményitett főkötőjük úgy libeg,
mint csöndes suhanású sirályszárnyak. A fiatalabbik szenvedőn sápadt homlo
kán alázattá csöndesültek már a vágyak. A másik sokkal öregebb, derűsebb

és földönjáróbb.
. - Czarna Matka! - ismétli a 'sápadt homlokú és törékeny testű. Viasz

kezével a fehér tornyok felé int és titokzatos, meleg fényeket lobbant messze
néző szeme. Hangja is átizzik szerelmesen olvadékonnyá:

- Czarna Matka; Bogurodzica!
Anna nem érti, csak annyit, hogy valami kedveset és szépet mondhat.

S ettől elmosolyodik. Először, hosszú idők után. '
A fiatal apáca az égre mutat: "Bogurodzica!" S lágy, félreérthetetlenül

anyás mozdulatot tesz, mintha láthatatlan csecsemőt hintáztatna a karján. Anna
erre megérti. Bogurodzica; - Isten szülője.

Az idősebb apáca karján nehéz kosár. A fiatalabb a kosarat takaró fehér
gyolcs alá csúsztatja átlátszó kezét. Majd Anna tenyerét keresi, szemérmesen
szégyenkező ajándékozó mozdulattal.
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- Bogurodzica! - muzsikálja mégegyszer. Azután messzetűnik társával,
mint valami jelenés. De hangja es mosolya még ott muzsikál a csöndben, s
Anna kezében az ajándék; csomóba kötött, gerezdekre bomló fokhagymák.

Anna ámulva tapintgatja a hagymák megzizzenö papiroshéját, s amíg a
blúzába tömködi őket, Évára gondol; a fiatal testen és lelken egyaránt szét
ömlő vágytalanságra. Legszivesebben azonnal futna víssza hozzá, de tekintetét
és lábait vonzzák felfelé a fehérfényű tornyok.

A táj is egyre fehérebbé válik. A házakkal együtt mínden píszok és salak
leúszott a völgybe. Nem érzi a lábát, a karját, míntha szállna, mint a madarak;
láthatatlan erő húzná mindig feljebb a furcsa álombeli díszletek közé, amelyek
élesen szikrázók és mégis ködbeveszők. Csak álomban szárnyalhat a test ilyen
könnyedén, szinte vágytalanul. Mintha láthatatlan szőnyegen siklana fel, ma
radnak el lábai alatt a fehér márványlépcsők. A gazdagon faragott templom
ajtó nyitott szárnyai mintha rá várakoztak volna! Magánosan koppannak lépései
a templom márványfalai között; sehol élőlény a közelben! Most döbben rá,
hogy milyen apró porszem ő a magasba szökkenő, elefántcsontfaragású oszlo
pok rengetegében! Lépéseinek koppanását sokszorosan veri vissza a hatalmas
csarnok, amelynek arányai széditőek az ő kicsisége mellett. Ez a visszhang
egyre bizonytalanabbá válik, most már ide-odatopog iránytvesztetten. mindig
szorítóbb magánosságban s közben riadtan figyeli; miféle új nyugtalanság és
szornjúság bomlik ki belőle? Miféle titkos, mélyre rejtett vágy feszül, forró
sodik, bont körvonalakat a lelkében? ..

Tapogatózva keres valamit. Mintha járt volna már erre! S nem csodál
kozik, amikor: összeszűkülnek előtte az elefántcsontfaragésok és márványfalak,
ismerősnek érzi a kicsiny szoba mennyezetéről aláhulló fekete kárpitot. De
nem érez semmit a halottas szobák lélekharangos gyászából; szomjas és köve
telő kíváncsiság ösztökéli, hogy vonja szét a fekete függönyszárnyakat!

- Bogurodzica! - dadogja, amikor a függöny mögül plasztikus eleven
séggel lép eléje a kép. Rácsok zárják el előle, de nem a képet érzi fogoly
nak, hanem önmagát, kívül arácsokon. Bogurodzica! ... Sebzett szívek, lábak,
karok erdejéből néz le rá. Nem fiatal és nem öreg. Nem szép és nem csunya.
Sötét és mégis világít. Nem ember és nem isten. Valahol a kettő között, meg
nevezhetetlen mezsgyén. Isten szülője!

Lélegzetét visszaszívja és rászorítja két kezét a szivében lüktető sok
szenvedésre, amelynek nyomát ott érzi a megfeketedett sárgás arcon is; mintha
csak saját szenvedésének tükörképét sugározna szerte a világba hétfájdalmú
anyasága.

Térde mégsem görbül meg. Kifeszített mellében még lázadó kétség, benne
kavarodik újra a jól ismert iszony; a kép elé úszik az öreg gyerekszemek
megvillanó aprócska fénye és a nyomában felbuggyanó vér! S a megállíthatat
lan kegyetlen napok megszakadó többi képe is, az egyre változó, hideglelős

látomások. S hozzá a rikoltó zene, Éva magasba sujtó lázadása: "Mért hall-
gat hát a te istened, anyu?.... .

Áll szótlanul, mozdulatlanul, de a lélek már jajgat és vádol. Már készülőd

nek a szavak, hogy nekifröccsenjenek a képnek szemrehányó váddal.
. - Isten szülöje! ... Anya vagy te is, hogyan engedhetted hát, ó mondd ...

Hogyan? ..
Most már térdre nyomják az ólomsúlyú szavak. Hirtelen nőtt könnyáradat

mossa el a sebzett, megalázott szivek közül nedvesen fénylő, világító, nagyon
szomorú tekintetet. Kezeivel görcsösen rázza fogságba zárt lelkének börtön
rácsait. de a vádló szavak megszakadnak, belérekednek; a fájó vádat már
oldja valami egészen mélyről felkúszó új alázat. Feje a rácsok közé bukik,
és ebben az odahullásban lefoszlik róla már minden keménység és közöny.
Szivére simul a titokzatos istenközelség és most már nem feszegeti amellét
ismeretlen erők önkénye elleni lázadás. A vád furcsa módon .alakul át hálává
a lelkében.
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- Isten szülője! ... Köszönöm ... és köszönörn neked! ... Hogy minden
kín és veszély közepette is megőrizted nekem ... - Homloka már a márvány
padozatot súrolja, megindulnak a könnyei. - A lányomat ... Köszönöm neked
a lányomat ... Csak őt, őt vedd továbbra is a tenyeredre . " S engedd, hogy
megválthassam a szenvedéseimmel .. , Add vissza a fiatalságát, Ó, Mária! ...

Mintha szakadatlanul hulló könnyével egyremásra hullanának el gyógyit
hátatlannak hitt fájdalmai is. Talán láthatatlan ujjak simitják sérüléseit. eny
hülnek a tépett, genyes szélű fekélyek. Testetlen, könnyű szédület emeli egyre
közelebb a képhez, amelynek 'vonásai változatlanok s mégis szemeláttára fiata
lodik. A nedves fényű szemek fájdalmas lobogása szép mosollyá enyhül s Anna
most már bizonyosan tudja, hogy a kép él. És csöppet sem csodálkozik, amikor
rábólint a szavára.

- Bogurodzica! - muzsikál körülötte az átforrósodott csönd és meg
telik minden harmóniával. Trágyagőz, rúgások, lázadások, bosszúvágy és gyü
lölet után váratlanul kinyíló alázattal és hittel. Nem érez most hideget és éhsé
get, s emlékeznie sem kell többé ezekben a pillanatokban. Csak a kép ned
ves, forró szemének világitó mcsolva él körülötte az aranypermetes csöndben.

S viszi magával, ez az új arc kíséri visszafelé az úton, a tiszta fehérsé
geket megcsúfoló völgybe. Lebegve száll előtte és Anna úgy követi, hogy
vissza se fordul. Úgyis tudja, hagyott fönn a hegyen változatlan tisztaságban
szikráznak a fehér tornyok, ha közben füstös és közönvös házsorok között
vezet is a keményre taposott út a lármás állomás mellékvágányához, ahol
indulásra készen várakozik rá a messziről jött és messzire távozó vonat.

Semmi nem számít: viszi már magával könnyű és édes poggyászként ezt
az új mosolyt. S mintha ezt a nedvesen fénylő tekintetet villantaná feléje még
az érzéketlen, ráncos sziklaarc is; az öreg parasztasszony váratlan III feléje
kínálja kékmázas kondérjának megmaradt löttyét. És Anna tudja már, hogy
ezzel a mosollyal most már gyakran fog találkozni, sok-sok arcon.

Visszanyujtja a bádogpoharat. Szeretné megköszönni.
- Czarna Matka! - suttogja szégyenlősen, mert semmi mást nem tud

lengyelül, s erre mintegy varázsszóra, egy pillanatra szétfutnak a vén szikla
arc keménységei.

Az indulás izgalma lüktet a fekete csarnok sérült árkádjai alatt. A meg
rozzant vén mozdony lihegve fújtat már és izgat.ottan kapaszkodnak fölfelé a
vonat lépcsőin azok, akiket Anna látásból már jól ismer. Ö is futva igyekszik,
s amikor fölhág a meredek lépcsőfokon, azon gondolkozik, vajjon percekig
vagy órákig időzött ott fönn, a hegyen?

Éva ott fekszik még a kemény padon. Alszik.
Amint föléje hajol Anna, blúzában megcsörren a fokhagymák száraz burka.

Lélegzetét is visszafojt ja; nehogy felébressze.
Nézi, hogy milyen édesen, gyermekmódra alszik a lánya. Olyanformán,

mint nagyon régen, a rácsos kis ágyában. Az orra tövéből húzódó két mély
ráncot elsimitotta, porossá szürkült arcát átszínezi az álom boldogsága, Meg
váltott fiatal ajkán a mosoly, amelyet Anna hozott magával a szikrázó, fehér
hegyről.. . _

A vonat kerekei meglendülnek, megcsikordulnak a sinek és már futnak
is tovább. Viszi őket a vonat egyre közelebb az elhagyott tájhoz. házhoz és
élethez. S Anna látja az álom és valóság közb rohanás sodrában messzetűnö

állomás táblájának fekete betűit: Czenstochowa.
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