
ÉDES FIAM Irta Gerlei József

Öreg vonatkocsi ez, századeleji; sötétre mázolt hosszú padjain béké
sen megfér a festék a kosszal. Az ülés támláía magas, csaknem a cso
magtartóig ér - szűk börtöncellakra darabolia a szakaszt. Az ablakok
kisdedeik, amírit már egy ilyen alkotmányihoz illik, de azért valódi abla
kok: ki lehet nézni rajtuk, - Iehúzntazonban már nem lehet őket. Jó
szántukból Ieereszkednek ugyan egy ujjnyit, de onnan aztán se le, se föL

Pedig ősz van, hideg; a padok akár a jégdarabok. Besímult az ég is,
ez a vak, korareggeli ég, melyről sosem lehet tudni, hogyan viselikeditk:
majd a nap folyamán.

Az egész szakaszban alig van nyolc-tíz ember, jóformán nem is tud
nak egymásról, Osak az ajtó melletti rekeszben ülnek négyen: az ablak
nál egy postás olvas, füle se Iátszík ki valami nagy füzet mögül. Vele
szemben zöld lódeniben egy iparosféle gubbaszt; összehúzza magát, sze
retne minél kisebb helyet elfoglalni: félvállal laposan a fülke falának
dől, másik válía hegyesen felszúr. Középen pedig, egymással szernközt
két falusi lány; csak a pad szélét foglalják el, akár a tyúkok. Térdük
összeér, ujjuk egymásba akad, akárcsak házuk előtt a kispadon vasár
nap délután, s nézik egymást tompán, rendületlenül. Furcsa merevség
ben tartja őket eza dermedt őszi reggel és az a látvány, melyet egymás
naIk jelentenek vadonatúj kardigánjukban, piros szandálban, karjukon
nylontáskával. szájukon pirosítóval.

A két szélső hely üres.
Telnek a percek, állomás jön állomás után, de semmi sem változik.
Végre az egyik állomáson nyílik az ajtó, s belép egy karcsú, szürke-

kabátos, őszülő nő. Szeme vágása szelid, orra nemesen fitos, szemüvege
ill vékony és törékeny, mint ő maga. Arca, mozgása kellemes, tiszteletet
ébreszt, anélkül, hogy követelné, de valahogy látszik rajta, hogy az em
berek figyelmetlenségéból nemigen kapja meg, ő pedig habozás nélkül
lemond róla.

Megáll az üres hely előtt, nagy, szürke szemével helyet keres cso-
magiaínak: három összekötözött doboznak, egy térdét verdeső nylonsza
tyornak és egy nagy, kopott bőröndnek, melyet egy szeplős szőke fiatal
ember hoz utána.

- Itt jó lesz, édes fiam! Tedd csak fel! Köszönöm édes fiam !
De a vonat már mozog,
- Jaj, édes fiam, elindult, siess, siess! - mondja izgatottan. és

kéken erezett kezét szívére szorítva kikiséri az ajtóig.
Az utasok még ezt hallják:
- Vigyázz, édes fiam, jól ugorj le! Isten veletek! Mit izensz Aradra?
Mikor visszatér, négy szempár gyors sortüze éri. O azonban az ablak-

hoz siet, ki akar nézni, integetni szeretne, De az ablak nem enged. Só
gornője és unokaöccse a perronori áll, várják, hogy kihajoljon. Hisz min
den olyan roppal történt: a jegyvábtás, a vonat, a felszállás ... Futtá
ban búcsúztak csak el, unokaöccsét meg sem tudta csókolni, ijedtségéből
csak arra jutott, hogy gyorsan letuszkolja a mozgó vonatról. Pedig olyan
messzire megy, túl a határon! ...

Kétségbeesetten rángatja a rézfület s alul a szí] csonkját: - hiába.
Jobbra-balra néz, szeme segély után kiált, szája ezt dadogja:

- Jaj . .. jaj, ki akarok nézni .. ;
De senki sem mozdul. Míndenkí tudja, hogy nem lehet. 0, ez a

csend ! Megfullad tőle.
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- Nem lehetne, kérem ? ...
A postás fe1mosolyog rá, egyik tenyerét mentegetőzve kifordftja.

ezt mondja vele: "Sajnos, én sem segíithetek, illem nyílik." De ez a l'Iémült
szem bizonyosságot :kér. Erre a postás leteszi a füzetet, feláll, avatottan
emelgeti, majd ráneigáln! kezdi az ablakot. Nem megy,

Az állomás pedig csúszik, egyre csúszik hátrafelé.
A postás abbahagyja, feléje fordul, vigyorogva húzogatja a vállát, g

másodszor is kifordítja tényerét.
0, ez a néma jelbeszéd! Mintha siketnémák közt volna. Ez a kongó.

üres csend, ez a részvétlenség! Míntha olyan emberek közé tévedt vol
illa, akiknek nincs szükségük többé lehúzható ablakokra, hosszú utam
sokra, búcsúzásokra, intégetésre. Ettől majdnem eláll a szívverése. Hát
lehetséges, hát valóság, hogy az ablak nem működik? Úgy érzi, rég el
készített csapdába esett. Ha ltaIán más kocsiba száll i , • Már késő. Igy
kell távoznia innen, búcsúzás nélkül ? Ez szörnyű ...

Már a raktárak is elvonultak, az ablak a földekre néz, s ő hangosan
feljajdul:

- Jaj, édes fiam!
Unokaöccse áll előtte, ez a piruló, szeplős nagy gyerek, és sógornője

szúrós szemét látja, amelynek örvénvében oly könnyen elvész a jóin
dulat. Látja őket a perron szélén, annyírá a szélén, hogy féltalpuk a le
vegőben, képükön zavart mosoly, mintha ebben a pillanatban ébrednének
rá, hogy becsapták öket. O pedig itt áll az ablak előtt, szeretné bezúzni, de
nem tehet semmit. Semmit, ami bebizonyítaná, hogy Illem felejtette el
őket, s nem igaz, hogy már csak csomagjaival törődik.

Ajka remeg, szavakat, immár hiábavaló búcsúszavakat próbál, bab-
rál velük, aztán szélütötten eleiti őket. Szeme megtelik könnyel, szem
üvege alá kell nyúlnia, hogy letörölje.

ElJtámolyog az ablaktól. lerogy az egyik szélső helyre, tenyerét meg
fájdult homlokára szorítja. Szíve majd megszakad. Kiáltani szeretne, de
csöndben kell lennie; sírni, zokogní volna jó, de nincs hely, ahol kisírja
magát. Negyvennégy nyarán járt itt utoljára - tizenkét éve. Azóta csak
most kapott engedélyt. S ki tudja, visszajöhet-e még? S most mégsem
mondhatta ki az utolsó szavakat, talán a legutolsókat ...

Torkát görcs fojtogatja; rosszullét környékezi, mélyet kell sóhajtania.
- 0, édes fiam! - szakad ki melléből öntudatlanul.
Az utasok ránéznek. de míelőtt elkapná tekintetüket, lesiiklaJtják a

pad alá.
A táj kivilágosodik. A felhők közt nyílás támad: egy percre kisüt a

nap. S rnintha az egész fülkében csak neki volna szüksége rá, egy fé
nyes, meleg folt jelenik meg a térdén, színte megvilágítja egész alak
ját, s most látni csak, milyen is igazán.

Már belépésekor említeni kellett volna cipőjét, ezt a régies szabású,
zárt, fekete félcipőt, s rajta külön a port, mert ez - ki tudná miért? 
végtelenűl elesetté teszi. Útról beszél, nagyon poros- útról, poros úton
siető, botladozó Iábakról, izgalomban elvétett léptekről, melyek elmerül
nek, megsemmisülnek a porban ...

Ha észrevenné, bizonyosan leporolná, annyira nem illik arcához, ke
zéhez, szemüvegéhez. De ő nem lát semmit, s ez olyan, mintha szeren
csétlensége megvakította volna. Keze száz haszontalan mozdulatot végez
egy szükséges helyett, Elveszítette magát. Vékony ujjaival szünet nélkül'
sírriogatja kabátja szövetét; ha térdéről leesik, visszaigazítja, s sírnogat
ja tovább.

Aztán mintha fölébredne; kalapjához kap, táskáfát markolja meg.
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hogy meggyőzze magát: még nem vesztette el. Majd gyorsan végtgtapo
gatja magát, nyakát, zsebeit, a ,gombolásokat, mindig ott, alhol - úgy
érzi - titkon vizslató szemek érik.

iDe ez is csak egy percenésig tart. Válla kiszolgáltartottan rázkódik
a vonat ütemére. könnyei ismét folynak. Száját összeszorítja, de ha áI1lna
a vonat, !ha mindenki odafigyelne, haHhatmák, hogy zárt ajka mö.gül vé
kony, halk sírás szürernlik.

Emlékezete végigrendezi az elmúlt két hetet. Olyan izgatott volt a
két hét alatt, hogy szinte csak átröppent rajta, mint a méh: minden óra
kelyhébe nem tudott leszállni, s ha leszállt is, osak épphogy érintette,
ahelyett, hogy kiszívta volna az ízét. Mi volt ez, idegesség? Vagy a reg
áhított, s a már alig remélt 'boldogság, rnely szétroncsolta érzékszerveit,
mert túl nagy volt ahhoz, hogy befogadja? Akármit rnondtak neki, bár
mire nézett, minden percben 'kész volt elsírni magát. Az öccse így szó
Iította: "Gizellám", - akárcsak 'gyermekkoru~ban. "Gizellám, jól alud
tál? Este elmegyünk a moziba, ugye jó lesz, Gizellám !" Nemcsak any
jukat helyettesítette öccse gyermekéveiben, - egy jóságos szolgálót is.
Most, mikor már nem fényesitette 'cipőit, nem mosott neki hajat, nem.
kötötte meg nyakkendőjét, úgy hatott rá ez la megszólítás, mint messzi
ről, a gyermekkor édenéből hangzó hívás.

Árvák voltak, apjuk másodszor nősült, s a "GizellámnaJk" olyan
illata volt, mint hajdan a mostoha elleni összebújásoknak; most pedig
úgy tetszett neki, hogy sógornője ellen irányult. Egész idő alatt ezzel a
kísértéssel küzdött, pedig tudta, nagyon jól tudta, hogy álom az egész,
kései tréfa, a természet tréfája. mely ilyenkor mutatja meg, hogy az
egész gyermekkort magában hordja, s belőle, mint valami vezetőülésből

kormányozza az öregkor indulatait.
Hogyan is történhetett, hogy ők kűlönváltak? Véletlen volt, rokoni

látogatás, mikor öccse itt rekedt, befejezte iskoláit, állást kapott, s egy
szercsak megjött a hír, hogy megnősült. Ö otthon maradt az öregekkel.
Hivatalba járt, keresett rájuk. Jött a második háború, észre sem vette,
hogy elmúlnak az évek, s nem ment férjhez.. Nem, hogyan is tehette volna,
- átgázoljon az öregeken? Jól van ez így, - nem bánta meg. KüIÖI1Iben
sem hiányzott neki senki, - csak az ÖCcse: a gyermekévek paradicsoma.

'Ez a két hét rníndent felkavart benne. S az öccse fia is, - nyolc
éves volt, mikor utoljára látta, - már húsz éves, mégis mílyen gyerek,
éppen olyan piruló, hálás, nagy gyerek, mint az apja volt. Minden sza
vára fölérzett. elpirult: ilyenkor arcának szeplői elhalványodtak, mint
napkeltekor a csillagok. Mintha ő is kétszeres áramkörrel volna hozzá
kötve, jobban, mint saját anyjához ...

- 0, édes fiam ...
ölébe ejtett kezében nedves zsebkendőjét gyűri. Könnyei, mint rossz

csapból a víz, pihenés nélkül szívárognak. Meg kellene már valahogy
javítani. De maga sem tudja hogyan, érzi, ennek a folytonos sírásnak
valaihol mélyen van az oka. Homályt, zavart érez magában, de nincs
ereje kibogozni.

- tdes fiam!
>Már színte lélegzetévé válik ez a sóhaj.
0, hogy tudna most szeretní valakit, egy gyereket, egy öreget, akár

kit. Apja és mostohája már halott, öccse \ki sem tudott jönni az állo
másra, hivatalba kellett mennie; sógornője és unokaöccse pedig ... öket
éppen az írnént veszítette el. Senki sincs mellette, senki sem jön hozzá,
hogy szíve 'bőségét rápazarolhassa, A földkerekén nincs egyetlen ember,
aki értetlenül ne nézne rá, ha megkérné, engedje magát önzetlenül sze-
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retni, fogadjon el tőle mindent, mindent ... De az 'emberek tele vannak
önzéssel, számítással és gyanakvással: úgy féltik, őrzik szívük szeretetét,
akár valami pénzeezacskót. Zsugorin ráülnek, s fukar módra alamízsnál
kódnak belőle, pedig ha tudnák, hogy ez az egyetlen, amiben tékozlónak
lenni annyi, mint meggazdagodni.

De ő kinek adja, kire tékozolja? Eddig magába zárta, színte maga
sem tudott róla. S mivel fizetett neki az élet? Tisztességgel, melyet mín
dig olyan jólesőn hordott, mint tiszta alsóruhát, s úgy fürdött benne,
mint friss vízben. Most hidegnek érzi, undorodik tőle, valami olyan dol
got lát benne, ami hosszú ideig képes betölteni a szerétet helyét, becsapni
az embert. Szerény lányokra gondol, akik fölött elszállt az idő, s meg
szöktek pocakos, ronda házasemberekkel; vénlányokra. akik embergyű

Iöletbe és önimádatba menekültek; emberek hosszú sorára, akik halott
ként járnak a földön, mert nem tudnak élni egyedül ...

0, ha újra kezdhetné : De aki tavaly már a hatodik tízest is felvál
totta, míhez kezdjen ? Sosem merte bezúzni annak a szűk kupénak ao
lakát, rnelyben a sors magával cipeli. A sors? - inkább a megszokás, a
rnegszokás tisztelete, mely nem más, mint az emberi tekintetek rabsága.
Pedig csak a szeretet fontos, csak az legyen érintetlen. Igen, tudja már,
- a többi nem számít, mert minden másra van bocsánat, de a szeretet
elsorvasztására nincs, Annak örök, tüzes, kibirhatatlan magánya bün-
tetése. .

- Jaj, édes fiam!
Nem tudja már, mit beszél. Kihajtott benne a szeretet, mint egy for

rás, és 'buzog, buzog, nem tudja elállítani.
Hová, kihez menjen füstszínűvé sápadt hajával, szeme sarkában a

sok pici szarkalábbal. orrán a szemüveggel ? Tükör nélkül is látja, s nem
egyszer elgondolta már, olyanok homlokán ezek az ezüstösre fútt tin
esek, mínt csengettyűk, rnelyek elteltek hóval. A télben jár már, s vala
hol eltévedt; de az is lehet, hogy csak ment, mínt mindenki más, s ide
kellett jutnia. . . .

A kalauz belép, a jegyeket kéri. Ez felrázza. Nyomban túlségos igye
kezet vesz erőt rajta, mint aki azt hiszi, sokat mulasztott. Kislányos
kapkodásba kezd, táskáját ölébe kapja, de felbillen, s akkor úgy szedi
rakonoába. rnint egy engedetlen állatot. Kinyitja, fölösleges gyorsasággal
belenéz, orrát egy pillanatra elfintorítja, s nedves szemenel figyeli jegy
füzete sorsát a kalauz kezében. Most látni, hogy a hosszú íányság ki
kezdte kedélyvilágát, s megtartotta valami gyerekes állapotban.

A kalauz ujja hegyén forgatja a [egyfüzetet, több helyen is bele
néz, kifogásol valamit. O azonban nem lepődik meg, futtában megmagya
rázza zsebkendőt szorongató kezével a román és magyar hatóságok félre
értését, s tudja, hogy ezt a magyarázatot minden kalauz elfogadja.

Az utasok részvétlensége eltűnik, s jól szemügyre veszik szürke ha
jától poros cipőjéig.

A kalauz összehajtja a [egyfüzetet, visszaadja, ujját sapkájához
emeli, s távozik.

A vonat megáll. A postás felocsudik, talpra ugrik, lekapja aktatás
káját, s rohan kifeLé. Mindenkit futó mosolyra indít, hisz felugorva sem
nagyobb, mint ülve volt. S ahogy fut át a szakaszon, majdnem kiísza
modik a bokája; rnindenben elakad, mert alig lát ki hirtelenében szemére
nyomott sapkája alól.

- Édes Ham ...
Elmosolyintotta magát ő is, de legott elkomolyodik, s ezzel a két

szóval kínozza magát. Ijedten ismétli öket, mert úgy rémlik neki, a tá-



volság növekedésével ez a szomorú, meleg érzés is langyuJ.óban van, 6
végképp magára marad.

Feláll, elfoglalja a kis postás helyét, a tömött nylonszatyrot maga
mellé állítja a padra, s rákönyököl, Vállán piciket rándít, öklét áJ.la alá
illeszti, s duzzogva kinéz az ablakon. Majd gondol egyet, előrehajol, hom
lokát az üveg hideg lapjának feszíti, és hosszan. elmerülve nézi a tájat.
Úgy érzi, tulajdon szívéből árad ez az örökös őszi búcsúzás: a 'széliben
levelüket rázó fák, a letarolt földek, melyeken csak a tökölt szemölesei
látszanak, a ,gyülekew, zajos fecskék és a seregélyek a messze úszó fel
hők alatt. Fojtogató árvaság ül a szíve helyén, árvaság, mely már nem
is az övé, hanem mélyről, a létezésből fakad. Kidobtálk a világba, 6 nincs
akinek rnondja: "Apám, anyám, édes fiam!" Egy percre ugyan felötlik
benne, hogy valahol gyakran előfordul ez a szó: "Atya, atyánk", - per
sze, valamelyik imád.ságban, de ő csak ehhez a szóhoz kap, mínt fuldokló
a deszkaszá1lba:

- ~des fiam!
Hiába mínden - már ez sem segít. Végleg elmerül. Semmi sem ma

rad, csak ez a döcögés, ez a belső vacogás, a beszögelt ablak és a táj,
mely éppolY' megcsaltnak látszik, mint ő maga. Nini, szemerkél ... De
nem sokáig: valaki koppantóval eloltja két szeme világát. üresség kö
vetkezik, végül - semmi. Csak kimerült teste remegése, elnyílt ajkának
bágyadt rezzenése sejteti:

- ~es fiam; ; .
SzemJhéján túl fák és póznák jönnek és mennek. Ű marad valahol

mélyen, egy börtönben, melynek mínden fala beszőgezett aolakbó! áll.
Aztán már csak fák és póznák, fák és póznák, akár a rácsok. ; ;

- ~des fiam;;;
Ezt már nem mondja senki. Csak ő álmodja, Lezárult szempíllája

alól kiszivárog egy kíntól elnehezedett könnycsepp, nagysokára még egy,
apadoz az is, végül teljesen eláll. Akár a halott ember könnye, melyben
már nincs élet

PILLANAT
Egy parasztasszony ült a járda szélén
a Körúton. Ölében csöpp gyerek,
körötte hullámzó tömeg, kopott
s kiöltözött járókelők, de mind
végignézték. Oly furcsa volt. hogy egy
szempillanatra rámeredtem én is,
de a kispolgári megdöbbenést
hamar elnyomta bennem a csodálat.

Mily biztonsággal ül, milyen szeliden!
talán az embert várja, vagy csupán
elfáradt és leült, akár a dűwn

a barázdák végére ülne a
testvér rögöt morzsolva ujja közt.

Kövön és piszkos aszfalton keresztül
érzi az ősi földet, az anyát!
S talán, a szíveket is megérzi
a jólszabott kabátokon át. S u r á n y i I s t v á n
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