
A LÉLEK írta Gerlei József

Már reggel éreztem, hogy valami nincs rendben.
Amint fölébredtem, úgy tetszett, mintha kapcsolatunk egy parányit lazult

volna. Ez elég volt ahhoz, hogy már a mcsdasnál ne értsük meg egymást: én a
szappan után akartarn nyúlni, ő a fogkefét fogta meg; rnikor kávéjához ke
nyeret vágott, vigyázni akartam ujjára - mindig én vigyáztam rá - ő azon
ban ügyetlenül megvágta. mikor pedig elmentünk a főiskola kedtése mellett,
én be akartam menni az öreg előadására, ehelyett ő, színte ösztönösen, tovább
ment a város felé.

- Dehát hová sietsz? Nem értelek - mondtam, de meg sem állt.
Tapasztalatból tudtam, hogy nagyon nehéz tőle elszakadnom, így hát en

gedtem, s vele tartottam, de még csak nem is sejtettem hová. Volták pillana
tok, mikor nem láttam benne tisztán. Mihelyst azonban befordult abba a kis
utcába, mely a vasút rnellett húzódik s tele van sivár, kertnélküli házakkal,
tüstént Marika jutott eszembe,

- Marika - dúdoltam - Marika ... Hozzá megyünk ?
Bólintott; sápadt, kurta mosoly vonta félre ajkát. Valami bárrthatta, valami

hajtotta, amiről én nem tudtam. Sajnáltam, már beleegyeztem, hogy bárhova
követem. De hogyan tudhattam volna, hogy éppen ezzel taszítom arra, ahol ez
a valami, az a döbbenetes meglepetés várja? ...

Hiába feszengtem valami rosszat sejtve, hiába beszéltem neki erről a sej
telernröl, - neki más, még rosszabb sejtesei lehettek, s nem tudtam, rnenekül-e
előlük, vagy eléjük siet. Vakon ment, mint mindig, ha nem hallgatott rám. De
utólag meggondolva, én sem tudtam nála többet - nem menthettern volna meg.

Aztán meg úgy gondolkoztam. hogy én vagyok az okosabb, s az okosabbnak
engednie kell. Egyetlen mentségem, hogy nemcsak neki volt szüksége rám, én
sem tudtam nélküle meglenni a földön. Hasonló volt ez már a szerelemhez;
mert a szerelern fölismerése annak, hogy önzésünk csak egy valakiben találja
meg mínden számítását.

Az én számításom azzal végződött, hogy' egy lélek csaJk tulajdon testében
lehet boldog; nélküle, ha szabad is, kevés önmagának, hiányzik valamije.

Éppen ezen rágódtam, mikor légiriadót fújtak.
Nálunk senki sem vette komolyan a légiriadókat. A város boldog sziget

volt - elhúztak fölötte a gépek Igaz, ezen a napos decemberi délelőttön meg
telt menekültekkel, frissiben érkezett s márís ugrásra kész mínísztéríumolckal.
Sőt erre a napra hívták össze valamelyik kultúrházba az országgyűlést is ...

De ő nem volt menekülő képviselő, nem tartozott egyik mínísztéríumhoz
sem, hát akkor rniért bántották ? Diáik volt, elsőéves főiskolás.Kinek ártott? ...

Megállt egy kapu előtt, kétszer is csöngetett, egyre türelmetlenebbül, de
senki sem nyitott neki kaput, Néhány járókelő fölszegett nyakkal fürkészte a
nap felé szálló szúnyogokat, Fölpillantottam én is, de már csak azt láttam,
hogy a szúnyogok pörkölt szárnnyal hullanak a városra. De nem, nerm ők

hullottak mégsem, hanem valami más.
Csak annyi időm volt, hogy őt a gyalogjáró tövébe rántsam. Utolsó közös

gondolatunk ez volt: "Egy kicsit korán oldották ki ..."
Egy kattanast hallottam, mint rníkor a vonal végén valaki leteszi a kagy

lót, - s máris kívül voltam. Valami hatalmas huzat víhetett ki belőle, bizonyára
a légnyomás, aztán jól becsapta mőgöttem az ajtót, hogy vissza ne mehessek,

Nagyon megijedtem, rímánkodní kezdtem:
- Nyiss ki, engedj vissza, nem bánod meg! - zokogtam. mert nemcsak

őt, magamat is saináltam.
Most aztán jól kitessékeltek. Egy szempillantás alatt ruha nélkül marad

tam; pőrén álltam, csak puszta életem maradt, más semmi. Megvallom, semmi
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kedvem nem volt ehhez az élethez, már csak azért sem, mert folyvást éreztem:
valaki néz, nemcsak néz, lát is. Saját titkaival míndenkí egyedül akar maradni.
De itt erről szó sem lehetett. Ez a Valaki körülfolyt szüntelen jelenlétével,
elvette magányom, földúlta egész életem csendjét. Ez még hagyján, de velömig
átjárt, hogy látta azt is, aki voltam, azt is, amit már magarn is elfeledtem. S
ahogy láttam az ő gondolatait, rajtuk keresztül láttam magam is: pontosan
kellett emlékeznem mindenre. Látása és emlékezetem egybeesett. s mindkettő

itélet volt fölöttem.
- Hogyan - tűnődtem - hát már meg is itéltettem ? ..
19y volt. Nem volt itt semmi ceremónia, Isten elé szállás, mennyei trón,

angyalok, semmi. Inkább olybá tűnt fel az egész, hogy azelőtt is mindig így
volt, csak most lehullott szemern elől egy függöny, a test, a látható világ füg
gönye, a színek, a tapinthatóságok . .. Most aztán nem volt többé semmi, még
csak egy kis levélke sem, hogy rneztelenségem belétakarjam, s elbújjak bíráim
elől. Előtte álltam már, mégis távol tőle: - magamon hordoztam már ítéletét,

Nem aludhattam el, nem fordíthattam másra figyelmem, nem szórakozhat
tam: nem bújhattam meg többé a test homályában. Még csak tanulásomra.
munkámra sem hivatkozhattam; mert nem volt többé semmi munkám. Örök
ké magamra kellett gondolnom, csak magamra, s ez elég munkát adott: rnín
den pillanatban itélnem kellett magam fölött. Nem volt hát szükség angyalra,
hogy ide vagy oda taszítson, - súlyomnál fogva oda húzódtam önként, ahol
helyem tudtam.

S ekkor különös dolog történt. Nem tűzbe kerültem, - különös som várt
rám: visszakerültem a földre. Nem tudom, minek köszönhettem ezt a kivételes
elbánást, de szentígaz, hallottam már helyhez kötött lelkekről, akik így ve
zekeInek.

Ugy látszik, túlságosan váratlanul és készületlen szakadtam el a földtől,

s emlékeim terhe is visszahúzott. Hisz még annyi míndent vártam az élettől!

Csupa tűz voltam, csupa láng, csupa teljesületlen vágyakozás i • • Talán ez a
földi tűz és földi láng hívott most vissza, hogy benne tisztuljak . ; ;

Vacogtarn, de nem a hidegtől, mert egy léleknek a fagy már nem árthat.
El szeréttem volna bújni valahová, de körülöttem míndennek volt kisebb-na
gyobb lelke, mely az állatokat érzőkké, a növényeket tenyészőkké tette. A
lelketlen dolgok pedig olyan sűrűek voltaik, hogy sehogy sem tudtam beléjük
hatolni, átlelkesíteni őket ... A szél, csak ő engedte meg, hogy belébújjak. Meg
is tettem: belekaptam játékosan a fal tövében fekvő test tömött, göndör hajáoa,
hogy elűzzem irtózatos mozdulatlanságát, Azzal áltattam magam, ha mozog a
haja, már csak ikarját kell megmozdítania, hogy éljen.

- Sziszisziii.;; Dududuuuu i • • - ismételtem hol a jobb, hol a bal fülébe.
Mostmár csak azért sem hagytam itt, hogy megmutassam, nemcsak vezek

lésből maradok a földön, hanem mert nagyon szeréttem azt az életet, melyet
ebben a testben éltem, s korainak és kegyetlennek érzem ezt az erőszakos el
szakadást. Meg aztán: alighogy megazoktam benne a helyem, rnárís ott kel
lett hagynom. Nem is sejtik, milyen nehéz, mílyen gyötrelmes volt ezt a testet
pólyáskorától kezdve magamhoz alakítani. Éppen most kezdtem egy kissé ké
nyelmesebben elhelyezkedni benne.

Tizenkilenc év, Istenem, milyen rövid! S mennyi minden, amit még nem
ismertem, s aminek ízét már sohasem érzem. Itt van példáu1 az idő; valósággal
túlcsordul még most is bennem az öröm, ha az időre gondolok, arra, hogy nem
tizenkilenc, hanem hetvenkilenc évig élhettem volna. Szerelmes vagyok az
időbe. Igaz, természetemnél fogva örök életre vágyom, mínt minden lélek:,
de olyan örökéletre, mely untalanul sok hetvenkilenc évből áll.

ÉS ebből az időből szusszantott ki ez a test az orrlukán át.
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- Horváth Béla - szólítottam nevén, ahogy az iskolában szekták, s vár
tam, hogy felugrik és felel.

De neve is csak bennem vert vísszhangot,
Egy ideig még elhitettem magammal, hogy ő az, akihez beszélek, de ez a

semmitmondó, elűzhetetlen csend megállftott. Hátrahőköltem. Láttam, hogy az
évek óta együttélt elemek nem siettek ugyan az oszlással, de lustán, észrevét
len elmozdultak már, s undok, gúnyos fintort vágtak rám. Mig én az embert
kerestem, helyébe valami nyálkás szörny telepedett, a rothadás.

Fölnéztem az égre:
- Hát ezért él az ember?
Ekkor vonult el fölöttünk az utolsó hullám. Utána csönd lett, olyan csönd,

amilyent még nem hallottam. Kisvártatra megszólaltak a szírénák: két hosszú
bőgés jelezte, hogy a légiveszély elmúlt.

De ebből én nem hallottam semmit. Most döbbentem rá, hogy nem hallom
a hangokat, inkább valahogy tudom és értem őket. Két csönd vett körül: az
eltávozott bombázóké és egy másik, egészen az enyém, új világomé. ahol nincs
többé szükség a hangok közvetítésére. S egyszerre eszembe jutott egy hang
lemez-est; barátomnál, a sarki patikus fiánál hallottam először, később több
ször is az Egy kis éji zenét. Most tehát fájni kezdett a zene is, az, amelyet az
emberek hallanak. Ma már nem tudnám úgy élvezni. Mert akármit mondjarrak
is, a zene zengésének szüksége van a testre, akárcsak a hegedű fájára, öbleire
és alagútjaira.

Más változás is történt. Valaki letörölt a dolgokról minden szint. Első za
varomban minden összefolyt előttem, semmit sem tudtam megkülönböztetni
egymástól. Aztán ehhez is hozzászoktam, - a dolgok kitisztultak: érzékek nél
kül is láttam, értettem mindent.

A házrakból emberek jöttek elő, hajlott, törmeléktől poros vállal, mintha
nagyon messziről érkeznének. Arcukon árnyék ült, s láttam, hogy nincs ere
jük letépni.

Kiáltozni kezdtem:
- Öleljéteik meg egymást, örüljetek, hiszen éltek! Szeressétek az életet!

Nem mi temetünk el titeket, hanem ti temettek el minket ...
ülyikuk fölfigyelt, mások csak Iegyintettek, s számlálni kezdték a hol

takat.
senki sem örül az életnek.
- Legalább ötszáz halott - mondta egy remegő szakállú tekintélyes

öregúr.
- Ugyan kérem, most jövök a Várikerü1etről: van ezer is - erősítette egy

bajusztalan. kobakós férfi, aki rnegszokta, hogy neki csak igaza lehet.
- Na látja, ugye mondtam - válaszolt szomorúan, békítőleg az öreg,

rníntha az előbb csak azért mondott volna ötszázat, mert biztos volt az
ezerben.

A kobákos felhördült:
- Ezer? Megvan az, kérem, háromezer is !
Az öreg legyintett, s ezzel a mozdulattal, melyhez karját sem emelte meg,

hűségesen kifejezte, hogy nem bánná, ha maga is ott feküdne a háromezer
között.

Rájuk kiáltottam:
- Míndegy ... nekünk már mindegy. De nektek tovább kell élnetek! Leg-

alább ti maradjatok békében !
Egy asszony is rájuk szólt:
- Mit vitatkoznak? Nem látják azt a szegény fiút a fal mellett?
A két férfi megfogta a testet, s bevonszolta a kapu alá. Egy lány éppen

alókor jött fel a pincéből, szájához kapott, felkiáltott:
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- Béla. - S szemében valami rémmel befordult a lakásba. Marika volt.
A felső Ultcároból megindultak az emberek a város felé. Valaki egy hétéves

kisfiút hozott az ölében; meglátta a másik testet, nem vitte tenhét tovább, le
felktette a másik mellé,

- Az utcán futott lefelé - mondta. - Légnyomást kapott.
Pedig csak mélyen, nagyon mélyen aludt. Két kis lábfeje kifordult, de az

aztán nagyon kifordult szegénynek. Furcsa, hogy egy kisfiú alvás közben láb
fejét ennyire ki tudja fordítani, Ha felébred, majd maga is elcsodálkozik rajta.
S azon a cseppnyi vérfolton is, mely odaszáradt fehér kis orrocskaja alá ...

Egy nénike, fején fekete csipke, odatípegett:
- Inkább én haltam volna meg, inkább én - motyogta sírva. - Mit szól

majd szegény anyja, ha rátalál?;.
- Ez a háború, néni - szögezte le a kobakos, aki megszokta, hogy neki

csak igaza lehet. - A fiatalok meghalnak, az öregek megmaradnak.
- De egy gyermek ...
Csóválták a fejüket, - senki sem értett semmit.
Megremegtem, mert láttam, hogy az emberek életét elborította az értel

metlenség.
Még egyszer ránéztem a két testre, aztán óvatosan, nehogy elszakadjak a

földtől, átlibbentern a házak fölött. Egyetlen hely volt még, mely vonzott, 
emlékeim súlya vitt oda.

A sarki patika előtt jól ráléptem a törött ablaküvegekre. hogy észrevegyék
érkezésem. Csakhogy az üvegnek is könnyű voltam, meg sem nyisszant lábam
alatt. Persze, mert még mindig azt éreztem, hogy van lábam, akárcsak az az
ember, akinek már régen levágták. Nekem egész testem vágták le.

Befordultam a sarkon, de meg is álltam nyomban: kis házunk fele nem
volt sehol. Néném a kapunál állt, lába előtt összekötött kis motyó, a házba
nézett, és omló könnyeit törölgette, mintha kikergették volna, s várná, hogy
megenyhüljenek iránta.

Felrohantam a veranda lépcsőjén. Az ajtó felszakítva; egy csirke lépdelt
be rajta kényesen-óvatosan a romok fölött. "Ha anyám látná - gondoltam 
kötényével egy-kettőre kítessékelné a kisasszonyt."

A csirke egy halomhoz ért: elborította a rom, felismerhetetlenné tette a
vakolat pora. Ránézett, aztán lassan, értetlenül átlépdélt rajta,

Én azonban mozdulni sem tudtam.
A rom alatt egy félrelordult női test feküdt, keskeny kis váll, s kél sovány,

kislányos lábszár, egy irányba tanulva.
- Anyám - suttogtam. és föléje omoJtam.
Nem tehettem mást: ismét a hideg téli szélbe búj tam, utolsó emberi mele

gemmel meglangyosítottam. lágyan lefúj tam a port a drága arcról, a könnyű

szoknyát pedig, mely abban a pHwnatban térde fölé lebbent, csöndesen le
hajtottam.

Öcsém a kidőlt Ialú szobában állt, szokatlanul éles, egyoldali vílágításban.
Arca csupa könny, de nem mozdult, csak fejét forgatta ide-oda; egy helyben
topogott a szoba közepén, kezével meg-megérintett mindent, de igazán nem
fogott meg semmit. Úgy tetszett, elveszített valamit, s most keresi, de nem
találja, nem is találhatja meg soha többé ...

Dehát lehet neki bármi is drágább annál, aki ott fekszik a sarokban? .. ;
Mi történt vele, hogy anyja számára nincs egyetlen mozdulata sem? ...

A csirkére néztem: állati értelmetlenséggel sétált a hulla körül.
S az öcsém, s kinn a néném? Oket mi taszította ilyen mélyre ? ...
Két pap járta a házakat, haldoklókat kerestek. Feljöttek a lépcsőn; az

egyik rámrneredt. Észrevettek? De nem, átnézett rajtam, s anyám testére mu
tatott.

104



- Ott van valaki - mondta. - Szegény asszony.
Az idősebbik bekiáltott a szobába:
- Édesanyja ez a halott?
Öcsém felnézett, eltorzult szájjal igent mondott, tétován bólintott is, de

szeme, mint a felzavart alvóé, erőtlenül lesiklott a hulláról.
Az idősebbik fölemelte kezét, imát mormolt.
Felhasználtam ezt az időt, És a fiatalabb fülébe kiáltottam:
- Ti is, ti is... - de elesuklett a hangom. Azt akartam mondaní:

"Ti is meggondolhatnátok, hogy ne csak az utolsó órában érkezzetek az em
berek életébe. Bezzeg az élőktől ügye féltek, hogysem küzdenétek és szenved
nétek értük. Ne a halottakat térítgessétek, hanem az élőket javítsátok meg,
hogy ne öljék egymást l"~

Az ember elkeseredésében mond néha olyat, ami igazságtalanságnak lát-
szik, mégis igaza van. •

De hiába is beszéltern volna, a pap nem figyelt rám, hisz tele volt a feje
nundenféle tudománnyal, s az ilyenek nem szívosen fogadnak el tanácsokat.
Mindenki azt hiszi, eleget tud ahhoz, hogy másokat boldogítson.

De ne higgye, hogy megszabadult tőlem. Egy ideig úgyis a földön kell
maradnom, hát majd jól felhasználom ezt az időt. Kísérteni fogom, sok embert
fogok kísérteni; eljárak hozzájuk, ott gubbasztok emlékezetükben, örökké elé
jük idézem az áldozatok elnémult testét, s a repülőgépeket. melyekben em
berek ültek ...

Felszaladtam a padlásra, hogy valami zajt csapjak. Egy gerendát akartam
letaszítani, hogy mégijesszem felrázzam őket.

Ekkor közvetlen fölöttem egy hangot hallottam:
- Fiam ...
Megéríntett, s máris távozott. Fölnéztem. de csak egy fényes villanást lát

tam. Lehet azonban, hogy csak az ég fordult egyet szikrázó tengelye körül. De
a hang itt maradt bennem: nem hívott, inkább marasztalt, - úgy látszik,
tudott már rólam mindent. Belőle értettem meg, milyen oktalan voltam az
imént: gerendát akartarn dobni rájuk. Lám, kis híján magam is abban a bűnbe

estem, malynek áldozata vagyok. Azt hiszem, mindenki így válik gyilkossá:
a jó Iátszatáért. No és ha embert ölünk, sak embert, talán jobb lesz a világ ? ...

"Fiam" - zsongott bennem tovább a hang, s megértettem belőle azt is,
hogy anyám már mindenkinek megbocsátott. Nem, nem jóváhagyás volt ez,
mert aki helyesel valamit, nincs mit rajta megbocsátania. Ez a szerétet vá
lasza volt, így válaszol a szerétet minden sérelemre. fgy tud míndent jóra
fordítani.

Fény gyűlt bennem, több, mint amit testem valaha is befogadott; láttam
egy igazságot, mely a földön előttem hevert: láttam, hogy sem erő, sem ha
talom nem adhatja vissza az emberek nyugalmát, csak valami más.

Vágy támadt bennem, hogy elmondjam ezt az embereknek. De kinek
mondjam el? S ki hisz el manapság ilyesmit? Ki hallgat egy lélekre? ...

S különben is: ném~ágra vagyok itélve. Aki a földön jelölte ki tisztulásom
helyét, semmiféle eszközt nem adott kezembe; csak éreznem szabad és szen
vednem. Nem elég a magam tüze, a földhöz köt egy másik is - az embereké:
gyűlöletük és szorongásuk, félelmük és bizonytalanságuk, mely lázként gyötri
őket, s gyötör engern is.

Elindultam, és estig csatangoltam a városban. Kíválasztottam egy szeles
utcasarkot. mint egy koldús, mert már csak a széllel tudtam elűzni néma-
ságomat. .

Két ember közeledett. egy pamutgyári munkáslány és egy férfi; egyik
kezében egy olajos faládikat tartott, a másikkal a lányba karolt.
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Szélszóval sziszegtem, de csak a sarki lámpa fénye billent meg tőle. Erre
föléjük hajoltam, s - erről már sosem fogok leszokní - beszélni kezdtem:

- Tanuljatok anyámtól . .. Szeressetek mínden embert, - ellenségeite
ket is ...

De hirtelen abbahagytam. Megállított az, hogy ezek a szavak í,gy bizony
egyoldalúan hangzanak. Mindenkihez s egyszerre kellene szólni, akkor talán ...

Már a remény ellenére kiáltoztam:
- Tanuljatok hát az élettől, ettől a romhalmaztól ... - Egy földig omlott

házra mutattam, és a remény újra elragadott: - Győzzétek le a rosszat jó
val ! . .. Szetessétek egymást ! ...

A lány karjával magához szorította a férfi kezét, fölnézett rá, - szeme
mindent elmondott.

Láttam, hogy a lecke egyík felét már tudja. S a másik felét, a szeretet
parancsát ki tanítja meg neki? ..

Magukra hagytam őket. Hadd tanulják meg az élettől, a háborútól, a ro-
maktól és a holtaktól, ha akarják ...

A magasból még egyszer szelíden szólítottak:
- :Édes fiam... - Anyám hivott.
Megremegtem a távoli boldogságtól.
Ez volt búcsúzásunk és találkozásunk.

PAZARLON T:ÉKOZOLVA

pazarlón tékozolva talmi kincsét,
koldússá fosztja önmagát a gőg,

más j6szágát kívánja az irígység,
ténfergő vakként ég, s pokol között.
Ön-erényével kérkedik az érdek,
farizeus ként tépi köntösét,
tulajdon vétkét vallja érdemének,
s eladja ingyen-szerzett őrökét.

De halált fogannak a kapzsi vágyak,
csak a Szeretet növekszik tovább:
omló szirtje felett az Elmúlásnak,
örök-győztesként őrzi birtokát.
Telt kincstárát így gazdagítja bőven,

s időtlenné gyarapszik az időben.

ESTI DAL, ANNANAK

Már lovait zabolázza az éj, s felvágtat az égre.
Futnak az órák nesztelenül és év siet évre.
Csak Te maradsz mindég, aki vagy, s dallá nemesülvén
Rólad vall az időben a sz6. Márvány obeliszkként
égig emel, megtorpan előtte a messze utókor,
s Rád emlékezik ott, - nevedet csendítve szelíden,
hol szépséged kincsei majd széthullnak a porban.
Mert Te erős va·gy, s élsz, örök-élőként e sorokban,
asszonyi hűség tükréül, késő szeretőknek!

Balássy László
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