
EGY GYERMEK HALÁLA írta .l a c q u e e Madaule

Nem láttam meghalni őt. De a szemét én zártam le. Ez a feladat rám
hárult. Utolsó éveiben már majdnem vak volt, ezért jóformán soha nem
tette le a szemüveget. Csak olyankor, mikorÖlSszeráncolva szemét, tűbe

fűzött. De azon a napon a szemei nem voltak ősszeráncolva. Tágranyíltak
és telve voltak rémülettel. Mintha látta volna, mint terem előtte az a
Megnevezhetetlen Valami, amítől mindig rettegett. Utolsó elröppenő sóhaja
után szája nyitva maradt. Habár én azt hiszem, ami kiszakadt belőle, az
inkább a rettenet végső kiáltása volt.

Mikor azt mondom, hogy mindig ettől rettegett, kissé elhamarkodva
és sommásan fejezem ild magam. A halál az ő számára ugyanolyan szó
volt, mint a többi.

Mint mindenki más, hosszú élete alatt, ő is látott maga körül meg
halni embereket. Talán ő még többet mint mások, mert mindig készsége
sen segédkezett a haldoklók körül; segített felöltöztetni a halottakat és
virrasztott mel1ettük, néha egyedül is. Mikor még fiatal volt és egészséges
- és igen sokáig az volt - gyakran mondogatta, hogy nem fél a halál
tól, a halottaktól pedig még kevésbbé. De aikkor nem a saját halálaval né
zett szembe. Azt hajtogacta, hogy százhúsz évig fog élni, ami nála a szá
zadok teljességével látszott felérni. A halál csak a mások számára volt va
lóság, nem az ő számára. Az egyedüli dolog, amitől igazán félt, az élve
eltemettetés volt. Gyakran emlegette ezt; olyannyira lehetetlennek tar
totta a saját halálát, hogy azt hitte, először bizonyára csak tetszhalott lesz.

Ment a halál mégiscsak komoly dolog. És vele, akármilyen furcsa is,
soha nem történt semmi komoly dolog egész életében. Öt is érték bajok,
igaz. Alig volt negyvenöt éves, mikor a férje meghalt. Nehéz körűlmények

közé került. Akkor a szüleíhez költözött, szülei halála után pedig a fia
tartotta el a szülői házban. Rettenetesen féltékeny volt tehetősebb 00
rátnőire, még a tulajdon nővérére is; pedig megvolt mindig a legszük
ségesebbje, így hát csak a halál, a saját halála volt az egyedüli igazán
komoly dolog, ami vele történhetett. Egyetlen fia bekövetkezhető halála
is az lehetett volna ugyan és ő úgy is tett, míntha rettegne ettől; de
alapjában véve nem hitt benne. Talán akkor félt tőle egy kicsit, amikor
a fia a háborúban volt, de én nem voltam tanúja aggódásának. Nekem
csak beszéltek erről.

Titokban arra gondolt: csak nem érhet ilyesfajta dolog engem, éppen
engemet! Már amúgyis eléggé szerenesétlen vagyok, férj nélkül, pénz
nélkül, ha ráadásul még a fiamat, egyedüli támaszomat is elveszítem, ez
már sok lenne, nem lenne igazságos. Lelke mélyén őrizte a reményt, a
biztonságot, hogy ez nem történhet meg vele. Mert vele semmi igazán
komoly dolog nem történhet a saját halálán kívül. Ismétlem: gyermek
maradt habár igen öreg volt, mikor meghalt. Igazi jelentőséget csak az
olyan dolgoknak tulajdonított, amelyeknek alig volt jelentőségük, pél
dául a vizsgáknak. Élete nagy napja az volt, mikor fia letette az állam
vizsgát. Hogy ragyogtak a szemei a lornyon mögött! Azesküvője is ilyen
nagy nap lehetett a számára ...

Szabad idejében csip-csup dolgokkal foglalkozott. Sdk elfoglaltsága
volt és sok elfogultsága, fi ezek kitöltötték a napjait, a hónapjait, az éveit.
Mikor sok-sok keresgélés után megtalált egy-egy elkallódott tárgyat,
titokban, de néha nyíltan, mindenki előtt is - megbüntette a tárgyat. A
legkisebb, előrenemlátott késés ikizökkentette nyugalmából. Látszólag
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nyugodt életében tehát sok izgalom adódott. Mondta is, hogy ő soha sem
unatkozik, és nem is érti, hogy unatkozhat valaki. Annyi tennivaló van
egy nap alatt! Ő saha, egy percig sem volt tétlen, minden pillanatot ki
használd. Mondják, sok időt fecsérelt el azzal, hogy barátnőivel trécselt.
De rnialatt az ember mesél, vagy másokat hallgat, csinál valamit. És ha
senki sincs kéznél, ott van Isten. Betölti, elfoglalja az embert. Az ember
misére megy, olvasót morzsol, bűnbocsánatot nyer. Nincs ennek vége
hossza.

A vallási gyakorlat sem volt sokkal komolyabb dolog számára, mint
bármi más. Talán itt találhatott volna némi biztosítékot a halál ellen,
de alapjában véve, ő nemigen hitt. Emlékszem egy napra, mikor az
ebédlő félhomályában olvasóját morzsolgatta. Nagyon rnoleg volt, az
ablaktáblák be voltak téve. Egy kicsit elbóbiskolt, aztán folytatta. De
attól való félelmében, hogy figyelmetlenségből t.alán kihagyott egy sze
met, az egészet újrakezdte. Mert az ember nem lehet eléggé elővigyá

zatos a vallási gyakorlatban. Hirtelen félbeszakította magát és rámné
zett, szemüveg nélkül, nagy szemekkel. Szinte olyanok váltak a szemei,
mint halála napján. De akkor, ott, a homályban inkább csak elképzel
tem, semmint igazán láttam ezeket a szemeket.

- Ha mindez igaz lenne - rnondta - az túlontúl szép lenne. Te
mit gondolsz erről? Végül is... hinni kell ...

Nem tudom már, mit válaszoltam. de különben sem volt semmi je
lentősége válaszomnak. Osak azért kérdezte ezt tőlem, mert épp kéznél
voltam; de a kérdést tulajdonképpen sajátmagához intézte és felelet nem
volt rá. Tudta, hogy ez valami rettenetes komoly dolog és bármennyit
gondol is rá az ember, semmi sem használ. Akkor már okosabb, ha az
ember azon mérgelődik, hogy kifutott a tej, vagy hogy a szakácsnő el
számolásából hiányzik egy pár fillér. Ez megnyugtatöbb. Persze, voltak
napok, amikor ő is úgy beszélt, mint mindenki más, azt mondta, hogya
halottak boldogok, mert túlvannak a földi szenvedéseken, Az élők, az
ittmaradottak a sajnálatraméltók, nem igaz? Legfeljebb az aggasztotta.
hogy az emberek általában fiatalon halnak meg. "Csak hetvenöt éves
volt ... még fiatal volt". Csak nyolcvan év betöltése után illik meghalni.
Az a baj, hogy az ember maga adja fel a fiatalságát. Sokáig nem ér
tettem, miért titkolja a korát, miért tesz úgy, mintha élfelejtette volna
születésí évét. Nem kacérság volt ez nála, - egyszerűen nem akarta tu
domásul venni, hogy aző :számára is közeleg az óra.

A legutolsó éveiben különböző bajokról panaszkodott. Azt mondta,
szédül, hogy nem érzi olyan jól magát, mint az anyja az {5 korában. Az
anyja kilencvenkétéves korában halt meg, ő ezt nem fogja megérni. Mi
kor szepternber végén elutaztunk, sírvafakadt. mert arra gondolt, va
jon egy esztendő_múlva itt lehet-e még. De, azt hiszem, mihelyt az ajtó
becsukódott mögötte, már másra gondolt. Például kinyitotta a rádiót és
hallgatta a végnélküli fecsegést. Már csaknem minden barátnöje. meg
halt viszonylag fiatalon. Elveszítette Paulet, Valentinet, Cecilet, azután
a nővérét, aki alig valamivel volt idősebb nála. Maradt a rádió. A rádió
nem hal meg, s ez megnyugtató. Es az ember még levelezhet is a rádió
val. Verseket küldhct neki "Egy öreg nagymama" aláírással, és megtör
ténik, hogy megdicsérik, sőt el is szavalják ezeket a verseket. Mert en
nek oa gyermeknek volt némi költői tehetsége.

A költészet az élet azon díszei közé tartozik, amelyek sokkal többet
érnek, mint maga az élet, Az ember a verssel megállítja az időt, bebör
tönzi a prozódia fűzőjébe. Persze nem szabadverseket írt, hanem nagyon
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is szabályos verseket, amilyenekre még az apja tanította. Szigorúan rá
gaszkodott a szabályokhoz. a legkisebb eltérést sem engedte meg magá
nak. Éppúgy nem, mint ahogy el nem mulasztott volna egy ávét a ká
polnában, vagy egy tizedet az olvasóján. A költészet volt a támasza élete
végén, amikor egy dominikánus kolostorban élt, mert már nagyon öreg
volt és nagyon beteges ahhoz, hogy egyedül lakjon otthon, a komfort
nélküli nagy házban.

Emlékszem elutazásunkra. Tél volt, hérkocsin mentünk. Nem látszott
rajta, hogy bánkódna, pedig valószínűleg tudta, hogy a jelek ezerint nem
tér vissza többé. A földet platánlevelek borították. Lelvélszőnyegenmen
tünk, a karjánál fogva tartottam, hogy el ne essen. Talán elhítette ma
gával, hogy Párisba utazik. Nem tudom, mi mindennel bátorithatta ma
gát ezen a napon. A tizennyolckilométeres út alatt én is sok rnindent
mondtam neki. De a válaszaira már nem emlékszem, Azt hiszem, nem
igen beszélt. Mit láthatott akkor azon a megszekott úton, az aláhulló
estében?

Mikor megérkeztünk a kolostorba, ami igazából kórház volt, két
fiatal, mosolygó apáca szaladt elé, átölelte és karjukban vitték fel a má
sodik emeleti szebájába. Ö egy kicsit meglepődött ezen a túláradó fogad
tatáson, Miikor magunkra maradtunk, körbejárta új, kicsiny birodalmát.
Megállapította, hogy a fehér fából való szekrény nem látszik elég szi
lárdnak és mélabúsan nézegette bőröndjét és útitáskáját. Azt hiszem, csak
akkor adott számot magának arról, hogy mi az, ami most vele történik.
De tökéletesen megőrizte bátorságát, sőt, méltóságát is. Nincs mit tenni.
Ez az élet. Egyszer he kell fejezni, ilyen vagy amolyan módon, nem igaz?
Az ember tehát belekapaszkodik az apró, jelentéktelen részletekbe, hogy
ne lássék rajta, észrevette a lényegest, a fődolgot ... - Jó lesz itt ne
kem. " Úgy látszik, az apáca!< nagyon kedvesek... Menj, hazautaz
hatsz ... -

Nem tartóztatott. Nem volt több mondanivalónk egymásnak. Kü
Iönben, látszólag soha sem volt sok mondanivalónk egyrnásnak.

Furcsa, hogy egész életében olyan keveset beszélgettünk. Mind a
ketten irodalmárok lévén, ismertük a szavak sulyát, és tudtuk, illetlen
lenne a mindennapi életben olyan szavakat használni, amilyenek a köny
vekben megindítanak. Tudta, hogy számíthat rám és mondogatta is néha,
de soha sem az én jelenlétemben: - Jó fiam van. - Nem tudom, mond
tam-e én valaha életében, amit most Ieírok: - Jó anya volt.

Mindig tanított.engem, nem is tudom, hogyan. Azokat a könyveket,
amelyeket ő elolvasott, nekem már nem is kellett elolvasnom. és ha mé
gis megtettem, jólismert dolgokra bukkantam bennük. Például még fia
tal lány korában olvashatta a Nyomorultak-at; én tehát Jean Valjeannal
bizalmas viszonyba kerültem már jóval mielőtt kinyitottam volna a
könyvet Sokat mcsélgetett nekem és én halgattam őt. Talán akkor tör
tént ez, amikor kint sétáltunk a mezőn ... Vagy amikor szünidőben be
hozta a reggelimet és odaült az ágyam szélére. Arra tanított, hogy sze
ressem a szegényeket és általában azokat, akiknek nincs sikerük az élet
ben; például a kereskedőket. akiknek kevés a vevőjük, és akíknek, félő,

nem nagyon jó az árujuk. Hányszor kísértem el őt sötét és poros bol
tokba, ahol a boltos öreg és fakó volt, sovány és ráncos! Végtelen ideig
keresgélt, amíg megtalálta a lim-lomok közt azt, amit épp kértünk tőle.

S ha mégsem találta meg, akkor mást vásároltunk tőle. Mert az efféle
bol tokból nem lehet elmenni vásárlás nélkül.

537



Ez a gyermek általában nagyon vidám volt, meghökkentő gyorsá
sággal csapott át haragból nevetéebe. Mindenen a világon gúnyolódott
egy kicsit, még sajátmagán is. Voltak, akik haragudtak rá ezért. Neki
minden jó alkalom volt a nevetésre, a halál rnindenekfelett. Egy holt
test körül mindig adódnak furcsa dolgok, amik elfelejtették vele a töb
bit. A 'halál néha komikus. Ez igazán a legkevesebb, amit el lehet várni
tőle.

Sokat nevettünk együtt, semmin és mindenen, ez a gyermek és én.
Gyakran mondogattam neki, hogy szellemileg nincs több tízenkét éves
nél. Hitetlenül mosolygott, de tulajdonképpen nem haragudott. Hosszú
életében semmi sem volt teljes valóság a számára. Talán még ez a kór
házi szoba, sem Iétezett igazán. Akisasztalon iregatta a verseit, várva a
jó időt, amely újra hazavezérli. Az ő számára rninden úgy vonult el, mint
a képesalbumokban. Az ember kívülről nézi a dolgokat, az idegesítő vagy
a groteszk oldalukról. De az egész nem érinti igazán.

Csak nagy emberek veszik komolyan a dolgokat, - hogy ne kell
jen észrevenniök a saját nevetségességüket. Az apja meg a férje ilyenek
voltak: komoly férfiak. A férje családja is ilyen volt. Közöttük mlndig
valahogy megfélemlítettnek érezte magát. Olyan nagyon rendes és sza
bályos ház volt ez! Ö néha-néha megkockáztatott egy-egy tréfát; soha
nem fogadták ugyan rosszul a tréíáit, de azok soha nem is voltak össz
hangban a környezettel. Én sokat szenvedtem ettől, mindig féltem, hogy
akaratlanul rnegalázzák, vagyegyszerűen megéreztetik vele a lét ko
molyságát. Olyan jól élt ennek sejtelme nélkül! Férje halála óta ösztö
nösen mindig védelmeztem; rajtam kívül senkije sem volt.

Alig-alig beszéltünk egymással. És egyre kevesebbet. Ott kellett
hagynom a kórházi szobában, beszéd nélkül, szó nélkül. Mínden héten
meghatározott napon írtunk egymásnak, én röviden, ő hosszú leveleket.
telve semmiségekkel. Szeretett írni és ha az én levelem a várt napon
megérkezett, azt sem bánta, ha rövid. De egyetlen nap késést sem vi
selt el. Milyen megnyugtatok az egymásra következő hetek, minden
szombaton egy levéllel! Nincs semmi, ami ezt valaha megszakíthatná.

Ez így ment egész télen M, és miután a kötelék nem szakadt meg,
a kórház felért az otthonnal. Verseket írogatott, többet mint valaha, s
a versek elbájolták az apácákat. írt verset Karáosonyra, írt Üjévre, írt
aHáromkirályokra; akrosztichcnokat" is írt az apácák nevére, - igen jól
tudott akrosztichonokat írni.

A rádió eléggé hiányzott neki, s valamivel el kellett foglalnia magát.
Néha látogatóba ment a szomszédokhoz ; őhozzá is jöttek vendégek, mert
sok barátja volt a városban, sőt még rokona is. A nővérek azt mondták,
soha sem volt vidámabb és könnyebben kezelhete lakójuk.

Februárban influenzás lett. Antibiotikumokkal tömték. legyöngült.
A főnökasszony március vége felé azt írta nekem, hogy nem szedi össze
magát oly gyorsan, ahogy remélték.

Este érkeztem a városba és szobát béreltem a pályaudvar melletti
szállodában. A pályaudvar melletti szállodák mindig piszkosak egy ki
csit, hacsak nem paloták. Ez itt nem volt az. Homályos ablaküvegek.
poros folyosó, rokkant lépcsőház ...

Másnap reggel tizenegy órakor meglátogattam. Agyban volt, ami
meglepett, mert kisgyermekkorom óta sohasem láttam őt ágyban. Azt
mondta, nincs rosszul, csak fáradt. Az orvos épp akkor volt elmenőben.

• Akroszcíchon olyan vern, amejyben a versszakok vagy sorok kezdő betűI egy
nevet vagy mondast adnak CA Szerk.)
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Nem volt elégedetlen a beteggel, azt mondta, nemsokára jobban lesz. Ö
megmutatta a lábát, ezt se tette eddig még sohasem. Kissé püffedt volt
a lába. Megkérdezte tőlem, míért nem Marie néninél szálltam meg. Marie
Jeanne a nővére volt, néhány éve meghalt ugyan, de a .háza megmaradt,
természetes hát, hogy a család minden tagjának ebben a házban kell
megszállnia. Többször visszatért erre. Úgy emlékszem, másról nem is
beszéltünk ezen a délelőttöri. Megigértem, hogy délután háromkor újra
eljövök és elmentem az üvegese vizelettel. amit egy laboratóríumba vit
tem vizsgálat végett.

Az unokanővéremnél ebédeltem. Az ebéd végefelé jártunk, mikor
csengettek. A szemszed fakereskedő jött, épp most kapott egy telefon
üzenetet a ikórházból, hogy a beteg nagyon rosszul van, azonnal menjek
hozzá. Egyasepp i1lúzióm sem volt. Tudtam, hogy meghalt. A hosszú
úton semmi határozott dologra nem gondoltam. Talán nekem is éppoly
nehezemre esett felfogni ezeiket a dolgokat, mint őneki.

Bevezettek a szobájába, ahol reggel óta semmi sem változott. Csak
annyi, hogy ő meghalt. Out feküdt tágranyilt szemekkel és azzal a ré
mült szájával. Amit az imént látott, az többé nem képeskönyv volt, de
kegyetlen valóság, ami torkonragadja az- embert. Hiába várjuk, hiába
készülünk rá, mirtdig készületlenül ér. Az ember egy kép lesz a képes
könyvben, amit mások nézegetnek majd, mielőtt rájuk kerül a sor, rní
előtt ök maguk is belépnek a képeskönyvbe.

Ezért rajzoltam meg a könyvemben az ő képét magamnak.
Az anyám volt. Palotai Erzsi fordítása..

PETRA·SZABÓ GIZELLA VERSEI

HA NEM VOLNA ISTEN

Sárga nyár, nagy sárga 6$%,
mégiscsak jól megy nekem!
Ha. nem volna Isten,
nem volna ősz sem,
s a levelek régtől a földön hevernének.
Ki látná akkor a pörgésüket?
Ki látná, amint visszacsavarodnak?
Ha nem volna Isten, _
nem nézhetné akárki a fákat,
nem ihatna akárki -4 kutakból,
ha nem volna,' nyár nélkül, ősz nélkül,
hold nélkül hevernénk a szúrós ,ötétbfln
mikor meghjtlunk.

AKI NEM KÖSZÖN

Van akit világra szülnek.
Van akit megfogalmaznak.
Van aki nem köszön, mikor köszönnek,
megmarad gondolatnak.
Van aki akar, van aki vádol,
olykor tanácsot is kér a világtól.
Van akit befogadnak.
Van aki határoz, van ,aki enged.
Van aki nekivág egyszer az útnak
Van aki megmarad úttalanul bolyongó gondolatnak.
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