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A férfi ott ült a szobában, feje a szék támláján, szinte úgy lógott
elvetődve és csüggedten a széken, s nézte az eget. Kint tél volt, valami
nyolcfokos hideg, a nap már lebukott a hegy mögé, s az ég alján olyan
hosszú, keskeny, pirosari vonuló felhők úsztak el, mintha távoli kara
vánok lennének. Vándor vágyak és vándor gondolatok, szabad csordák,
amelyek mennek új hazát keresni.

Nézte őket és olyan szomorú volt, hogy azt hitte, mindjárt sírva fa
kad. Olyan árvának érezte magát, olyan tehetetlennek, olyan sütának
itt, ebben a megszekott lakásában. Olyan összekavartnak és olyan ide
gennek önmaga előtt is, hogy szinte félt magától, és nem tudta, mi lesz,
hogyan lesz az élet ezután, mit csinál, ezekben a napokban egészen ösz
szeomlik-e vagy megmenekül és bírja tovább?

Nem is értette saját magát se, délelőtt még nem volt ebből a szörnyű

érzésből semmi se. Délelőtt még rendezkedett itt, mindent puhára sírno
gatott, az asszony felvetett ágyát ezerszer megigazgatta. meg a kicsi
gyerekágyat is a takarókkal. Isten tudja hányszor megnézett mindent,
hogy jól van-e, virágokat hozatott és várta az időt, mikor a felesége
és a kislánya, aki tíz nappal előbb született, hazajöjjenek. A délután két
órát, mikor értük megy a klinikára. hazahozza őket és itt lesznek körü
lötte. Lázasan és izgatottan és magában jó szavakat, a fogadtatás szavait
mondogatva várt. mint ahogy hallotta másoktól, más apáktól, hallotta
a tízezeréves sablónt, hogy az apák milyen zavartalan, tiszta érzéssel
várják haza a feleségüket, aki szült és a gyermeküket, aki a vérük, és
hogy ez a legtisztább, a legmelegebb, a legboldogabb öröm.

Hát ment és hozta őket, és a soff'őrt nyaggatta és biztatta az úton.
hogy csak gyorsan, gyorsan, mcnnél gyorsabban otthon legyenek, hogy
megteljen a két ágy élettel, és ő élvezhesse az apaságot, a szédítő örömöt.
a tisztát, de ekkor már valami furcsa érzés volt benne, valami csorba
ság, mintha erőltetett lenne ez a nagy lelki sürgölődés, mintha hamis
lenne, valahol hibás, de csinálta, ahogy hallotta másoktól, ahogy elter
vezte, ahogy kigondolta, ahogy illett. Behozta őket és lefektette őket,

elmondta a fogadtatás szavait, kiszolgálta a hazatérteket. beszélt, mo
solygott, kérdezősködött, felemelte a gyermekét, gügyögött neki, móká
zott, fintorokat vágott, de egyszer csak rémülten jött rá, hogy mindez
nem igaz, nem őszinte, nincs benne semmi repesés, semmi tomboló öröm,
inkább valami leülönös idegenség, valami végtelen szomorúság vesz erőt

mindjobban rajta, amely egyre jobban szorítja és betakarja, és ő ezt az
egész örömet csak úgy csinálja. kötelességből, és szinészkedík itt.

Mikor erre rájött, megdöbbent és ijedfen kezdte vízsgální magát,
hogy mi van ővele, mi okozza benne ezt a rettenetes és kiábrándító szo
morúságot? Miért nem tud ő úgy örülni, mint más, mint ahogy mások
mondják? Más apák. A barátai és az ismerősei.

Leíogta magát, a színjátszást elvetette és kezdett vizsgálódni, hogy
mi van, kezdte megnézni a feleségét és a gyerekét, nyugodt és tárgyi
lagos és kutató szemekkel, és magát figyelni, s csaknem hanyatt esett a
rémülettől, miikor az érzés nevet kapott benne, mikor, mint valami iltés
hidegét, megértette, hogy ez az asszony és ez a gyermek neki teljesen ide
genek. Olyan megfoghatatlanul idegenek, mintha sohase látta volna se
az egyiket, se a másikat, pedig hiszen két éve élt már az asszonnyal,
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szerelemből vette el, és imádta, és a vére legszebb buzgása volt, é:s a
gyereket is tíz napja tudja már, hogy van, és naponta háromszor látta
őket bent, a klinikán, beszélt velük, mókázott nekik és semmi idegen
séget nem érzett. Csak most, hogy ide hazajöttek, elfoglalták a lakásban
a helyüket, elfoglalták a helyüket az ő életében, most jött rá a rémes
világosság,' ez a hideg és borzasztó meglátás, hogy ezek idegenek. Ez az
asszony nem az már, akit ő elbocsájtott, akit ő elvett, akit ő megszere
tett, és ehhez a pólyában alvó. kis szíveflen és oktalan és tehetetlen va
lakihez nincsen semmi érzésbeli köze se.

A hideg verejték kiverte és azt hitte, hogy az egész élete összeom
lott. Hát hogy lehet ez? Hát hogy lehet,hogy kétévi izzó szerelern után
éppen akkor, mikor leghevesebbnek és legujjongóbbnak kellene lennie
a vonzalmának. mikor ez a tőle fogant .;'lsszony megszülte a vére és ::
szerelern gyümölcsét, annyi tenger ijedelem, szenvedés, borzasztó testi
megrázkódtatás, az asszonyélet legnagyobb és legrettentöbb megfeszített
sége után, ő itt áll hülyén és sután és hidegen és szomorúan, mint egy
letört állat, és nem tud közösséget érezni velük, nem tud felujjongani,
nem tudja elfogadni őket?

Ez az iszonytató, hogy nem tudja elf'ogadní őket, s olyan az együtt
létük, mintha az a másik asszony, aki az övé volt, még két hete is az
övé. és akit szülni elengedett, eltűnt volna, az az édes, szerelrnes, az a
szép és az .a lágy. lelkének kétévi virágzása, meghalt volna. de meg
hagyta volna neki, hogy ezekről gondoskodjék. Hogy ezekről őhelyette
gondoskodjék. Mintha ennek az utolsó levelét itt örizné a zsebében. s ez
a levél, ez az emlék uralkodnék felette, nem ennek a két emberi élettel
telt ágynak a valósága.

- De hát ez iszonyú! - gondolta, - Ez iszonyú! Mindenki más
örülni tud ilyenkor, csak én vagyok keserves és ide-gen? Csak én? Vagy
akik csorduló, tiszta örömről beszélnek. azok hazudnak?

Nem értette. Nem tudta eldönteni. Csak annyit tudott, hogy ő nem
találja magát, ő elveszett, s ez az egész mindenség, ami itt körülveszi,
olyan idegenség, mintha egy óceánjáró hajóba költözködött volna be, s
az valami ismeretlen útra indulna el vele. Jégvilágba, vagy az Isten
tudja hová.

Ez volt az érzése. Az agya és az értelme tudta, hogy ezek itt övéi,
hogy ez az asszony az ő felesége, s ez a pólyás gyermek ott az ő ivadéka,
az agyával tudta, hogy semmise történt, csak egy gyerek született, de
az érzése, amely be volt irányítva a kétévi magános szerelemre..amely
nem a gyermekért szeretett, hanem6nmagáért, nem gyermeket akart,
csak a~"!.zonyi társat. abban boldogságet és örömet, 'az megtorpant. az til
takozott, az az eredeti világot követelte vissza, amelyet alkotott és ki
k~zdött magának, de az nem volt, itt egy új világ támadt, egy kompli
kalt. egy ismeretlen, egy népesebb, egy más. Az történt, hogy míg ő élt
magának és magáért és azért az asszonyért. akiért semmi erőfeszítést

SP sajnált és akiért felment volna a csillagokig. ez az asszony itt meg
változott, más lett, nem a lány többé, akit ő ismert, szerétett és akihez
csak ő férkőzhetett, hanem egy anya, nem a virág, a szépség, hanem a
természeti törvényeknek egy funkcíónáríusa, nem a borzongató, min
dennapos örök szüzesség, többé nem a boldog titok, hanem mint min
denki, mint minden asszony, olyan.

Megértette, megértette az érzésével, hogy ő egy lányba szerelmes
férfiként áll itt, lélekben egy szerelmcs legény, túl társadalmon, korlá
tokon, paragrafusokon és minden fenén, ez meg itt már, ez az asszony,
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nem szerelmes lány többé, hanem egy eddig idegen Iogalommá, eddig
ismeretlen lénnyé hangolódott át, akinek mától fogva más a gondolatvi
lága, mások az érzéseí, más kategóriába tartozik. Anya. Aki az ő mohó
és szép és önző és virágzó szerelmét kijátszotta, elmenekült előle,

olyanná lett, mint az anyja, aki őt szülte,
Csak bámult az asszonyra, meredt rá:
- Miosoda szörnyű lelki fordulat ez, ami itt most végbemegy ben

nem? Idegesség ez, vagy midennapos valóság?
- Te, - mondta az asszonynak, - kedves, nézz csak rám!
Az asszony nézte, és ő is őt, és ijedten érezte, hogy most nem tudná

úgy szájon csókolni ezt az asszonyt, hogy ebből a régi költészet ébred
jen benne, a régi vágy, a régi, boldog öröm. Nem. Nem hívta semmi
belső hang hozzá, semmi unszolás, semmi kívánság.

Valami mord és harapós düh támadt benne, gyűlölködő és esömö
rös és vak, mintha a tíz nap alatt valami idegen férfi ért volna az asz
szonyhoz és azt érezte, hogy ellenséges érzés van benne ez ellen a ma
roknyi újszölött ellen. Azt érezte, hogy csaknem gyűlöli a saját gyer
mekét, Legjobhan szerétett volna most elmenni innen. Osszecsomagolni
kis batyut, megfogni a botját, kilépni az ajtón, itthagyni ezeket, és el
menni tőlük valahová.

Csak nézte az asszonyt, ezt az elváltozottat, ezt a mást IS úgy szen
vedett a magánosságában, amibe b elezuhant, és a társtalanságában, hogy
erről, ami benne dúl, nem beszélhet senkinek, 'hogy csaknem sírva fa
kadt. Sajnálta az eltünt szeretőt, minden boldogságát, ami volt, a meg
foghatatlanul elillant szépsége1ret. a bevégzett életét, mindent. Mi jön ez
után? Mi jön ezután, hogy a dolgok szála így elszakadt? & ezt az aBZ
szonyt is sajnálta, akit szerétett volna szeretni, Ezt a gyönge asszonyt,
aki még elosigázottan és sápadtan feküdt, mert nehéz szülése volt. :es
riogott és kínlódott magában:

- Hogy lehet ·ez? Hogy lehet? Míesoda szörnyű és torz és gyilkos
csoda ez?

Azt nem tudta, mert még nem tudhatta. hogy minden leányban első

öntudatától kész forma az anyaság.vde a férfi apává osak úgy alakul
át,erőszako:"!m, lassan fS a ténv hatása alatt. A f~rfi szabad, Hogy ami
a riőben ösztön, az a férfiben idegenség és szűkőlés és rémület, mert a
hímek otthagviák az ivadékaikat és az anyák szenvednek és küszköd
nekés robotolnak velük, míg a hímek valahol esellengve és szabadon,
és boldog és teremtett feledékenységgel csavarognak. Mert az ős tör
vény ez.

De ezt nem tudta még, csak a szerelmet tudta, a boldogságot, a
leányt, az anyát nem és az apaság akkora se volt benne, mint egy csíra.
mert nem is lehetett, mert a teremtés nem így akarta, csak az emberi
rend akarta így, hát kegyetlenül szenvedett ennek az ősi, bitang ősz

tönneka nyomása alatt, és birkózott a lelkével, hogy el ne menjen, Iki
ne hűljön €~észen és könyörgött gondolatban, mert szeretni akart, ma
radni, rendes ember lenni, apa, mint a többi, aki könnyen törik be, aki
nek a robotossá és az áldozatossá való átváltozás pillanatok kérdése, s
Hkj. talán mindebből nem is érez semmit, mert már úgy át- meg át
járta már a rend, könyörgött magában:
. .- Istenem, add vissza a szeretetemet! Add, hogy meg tudjam ta

lalm ezeket! Add, hogy az enyéimnek tudjam érezni őket! Hogy kitart
sak velük! Tudjak tenni értük! Birkózni velük! Szeretni!

542



Milyeneket kell kérni, Uramisten! Milyen természetesnek és meg
lévőnek látszó dolgokat!

És most hirtelen eszébe villant valami harminc év távlatából. az ap
jának, az ő remek és nagyszeru és gyönyörű apjának egy tekintete, amint
ott ültek egyszer a tornác alatt és néztek el, el a hegyek felé, akkor ő
véletlenül az apjára pillantott és látta, hogy annak olyan rettentő szo
morú a tekintete, olyan siratnivalóari szomorú, mintha nem lenne sen
kije, rnintha magányosan és vadidegenül állna a világban és érthetetle
nül és elveszetten. Akkor ő megremegettettőlaz áradó szomorúságtól, és
sírva fakadt tőle keservesen s most tudja, hogy az a szomorúság ez volt,
ez, amit ő most érez. Ez az iszonyú elhagyatottság, ez az önmaga nem
találása. Ez. És ez volt a mesében is, amiket az apja mesélt, emlékeze
tében felhőmagasságokba torkelő apja, ez a rettentő férflszomorúság.
Mert ez az. Az ilyesmi nem jut ki, csak férfinak, a többi küzdelme mellé.
Igen, ezekben a mcsékben magányos vándorok mindlg kerestek vala-
mit, kutattak, hajszoltak. .

- Nem láttátok, emberek, az aranyszőrű bárányt?
- Nincs nálatok a bongó ezüst ezerszám?
Ezek voltak a Kérdések és a felelet mindig:
- Nem, Nem. Nem.
Mindig ugyanaz.
Látta az apját maga előtt és tudta: ő is így lehetett. Ugyanígy. Szép,

szabad férfi, amíg megtört. De soká tört be és de megcsontosodott az
arca szegénynek belé! Kezdte mondani magában, úgy a lelkével, a társ
talan lelkével és hívón:

- Édesapám! Édesapám!
Mer:t most társ senki más nem lehetett, csak ő, ez az egyetlenegy

halott férfi, aki míatta ment végig mindezeken, míatta szenvedte át eze
ket, miatta viselte el. Ez volt az egyetlen barát és segítség és minta. Egy
magas, vállas, kemény arcú és rettentő akaratú ember.

- Édesapám!
Ezt így csinálta. Az asszony meg nézte, figyelte az arcát és rémület

volt a szemében, hideg és riadt ijedelem: mi van ezzel az emberrel? Mi
bántja ezt? Miért ilyen furcsa ez? Sírva fakadt, hideg könnyek hullot
tak a szeméből, mert még csak Ji rideg arcot látta, a jeg.es idegenséget
ezen a férf!n és hirtelen úgy érezte magát, mint egy megesett cseléd
lány,akinek nincs hites férfíja és a vadvilágnak és a kietlenségnek szülí
meg a gyermekét. Az iszonyat fagyott az agyában, a szívében: jaj, ez
elutasít bennünket! Ennek nem kellünk! Ez egy barom és rideg hóhéri
idegen, egy teherbe ejtő, bitang haj óslegény! És zokogott hangtalanul,
már vagy negyedórája sírt, míkor az ura feltekintett. Akkor el aikart
bújni és az volt benne, hogy felugrikés magához szorítja a gyermekét
és így, ahogy van, belemegy egyszál hálóingben. elgyötör:t testtel és szű

lés után tíz nappal a fagyba, mert most úgy útálta és úgy gyűlölte ezt az
embert, mint a ragadozót, amelyik véres testről sbotorkál jóllakottan ha
zafelé, mint a gyilkost s gyilkosnál jobban, de akkor az ember azt
mondta:

- Add ide a kezedet, Dusa!
Akkor hirtelen és váratlanul, és maga se értette, hogy hogyan tőr

ténhetetrt meg, odaadta, a hideg, remegő, gyönge és lélekben eltaszított
kis asszonyi kezével fogta azt a nagydarab és izzó,és szerosari az övére
kapcsolódó férfikezet, s egyszerre mínt egy csodát, mint egy szívére
ütő, végtelen meglepetést fogta fel: ez kapaszkodik! Ez az ember ka-
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paszkodiik! Jézusom - és a szíve vadul, forró, áradó és tíiokz,atos kene
tekben, döngve és borzongva elindult -, ez az ember szenved! Ez szen
ved és belül sír! Jézusom!

Nézte és akkor egyszerre meglátta. Meglátta a borzasztó zűrzava

rában, az elhagyatottságában, az iszonyú birkózásában és imádkozá
sában és a vad férfi kínjában. Meglátta és megmozdult benne valami
rettentő, titokzatos és ösztöni értelem.

- Hát így van ez? - remegett meg. - Egy férfi ilyen? Neki ilyen
borzasztó más, az ő dolga itt ilyen nehéz?

És sajnálta. Mint egy gyermeket, úgy sajnálta. És úgy szerette, hogy
zókogni tudott volna érte. Zokogni és hideg köveken térden állva imád
kozni. Hogy ez így van. Hogy ez ilyen. És azt érezte, hogy ő borzasztó
erős. Most olyan borzasztó erős, hogy ezt a férfit és az egész életet egyet
len újján tartja. Mínt a pihét. És olyan jó és olyan jó, hogy el tudná jó
sággal önteni a világot, mint ,egy meleg folyam. És felült és csöndesen
azt mondta az urának:

- Ne félj, majd megtalálszbennünket.
Nézett az urára s az, mintha keresztülszakadt volna valami iszonyú

fal, úgy őrá, csodálkozva és ámultan, hogy egy asszony ilyet mond. Ilyet
tud mondani.

- Igen - mondta, kapva ,a csodálatos szó után és most úgy volt,
hogy rögtön kizuhan belőle a borzasztó férfisírás - igen, biztosan meg
talállak benneteket. Mert kereslek. Csak most még minden furcsa és a
dolgok úgy vannak bennem, hogy minden más itt, minden új, te is, és
újra kell mindent kezdeni. Nekem újra meg kell szeretnem benneteket.

Hónapokig tartott a dolog, míg rnínden a régi lett és az életek újra
összeilleszkedtek, és ezéttéphetetlen lett a szeretet, de ott kezdődött, hogy
a férfiember kizuhanhatott és egy asszony előtt magáról őszintén be
szélhetett.

•

MINTHA LOBOGNAL

cseresznyefa ágai kozt mintha lobognál, tökéletes
kitapintom puha üdvösséged tiizek: forrása, mintha lebegnél
Eget Betöltő Édes Asszony s,?Ínültig tisztaságos ezüsttál

égtáj léptekkel kozelitesz érezlek, mint misztrált az aloe-levél
kaiáezieit; szelek futnak tenyeredbe mint fényt fehérét mutató
tenyered nyitottszirmú virág szemem alja

úgy verdes mindenség alakod rozsdavörös ágaktól befonottan
mint selyemkárpit mögött te vagy a lassan lépő ég
sirályszárnyak esője a felcsavarodó fák között

vállad fényes, mint szelid ablaküveg
feldörrennek a betlehemi vaskarikák
lépcsőn fut le a fény, tétova ajtók

hétkarú gyertyatartók, sikátorok sziklajalai
forognak, mint lassú hidak, ébenfa sötétlik
barlangszáj szélesedik, farönkön reszket a szalma

csillagnyira nő a magány
árkok aranya ég s a várakozás
térdére hajtja fejét.

Vasadi Péter
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