
SZtJRKE ÉLET (Kisregény 5. rész)
l r t a Rónay György

Anna mintha meg se hallotta volna.
- Miért vitt bele? - ismételte. - Valószinűleg ő maga se tudta.

Egyébként nem is vitt; aki visz, az cselekszik. számára pedig egyszerűen

csak így adódott, s aztán hagyta, hogy minden menjen a maga útján, a
saját tehetetlenségi súlyánál fogva. Eleget voltam egyedül azon a télen,
bőven volt módom rá, hogy elgondolkozzam a helyzetünkön és hasonlato
kat találjak ki rá. Ilyen volt az is: beültünk egy kocsiba, gurultunk lefelé
gyanútlanul egy sima úton, aztán váratlanul jön egy karambol, egy ten
gelytörés; ő Ikiszáll,zsebrevágott kézzel, egykedvűen továbbsétál, én meg
csak ülök bent, mint egy börtönben, nem mintha zárva volna az ajtó,
hanem mert valakinek mégis ott kell maradni a kocsiban. Telehordtam
a vödröket, elkészítettem a vacsorát, aztán feküdtem hanyatt a diványon,
állig betakarva, mert kevés volt a tüzelőnk, nem akartam begyújtani, ha
nem muszáj, néztem az elsötétülő, repedezett plafont, az elfeketedő, jég
virágos ablakot, vártam, hogy hazajöjjön végre, az iskolából, ahol estig
a tanáriban melegedett, vagy a presszóból. ahol a barátaival teázott vagy
vodkázott, és próbáltam érthető képekben megvilágítani magamnak a rám
szakadt értelmetlenséget. Ilyen volt a kocsi a tengelytöréssel ; egy másik
ilyen a hajó a zátonyon: ő egyszerűen lelép róla, mintha mi sem történt
volna, mintha én ott se lennék, mint ha nem is együtt szálltunk volna a
fedélzetre; én pedig ott maradok a roncson, mert valakinek ott kell ma
radni. Mindig annak, aki tudja, hogy valakinek maradni kell. És kettőnk
közül én voltam az, aki tudta.

Egy percig lehajtott fejjel a morzsákat söprögette a tertton.
- Az előbb azt mondta rá, hogy felelőtlen - fordult aztán Tóbiás

Lacihoz. - De én azt hiszem, az ő esete nem ilyen egyszerű. A felelőtlen

ség mégiscsak föltételez valami korábbi, elveszített, megtagadott felelős

séget. Nem tudom, elég világosan fejezem-e ki magamat. Aki felelőtlen,

abban, úgy képzelem, azért mégis lappang valami halvány tudata, vagy
legalább dereng néha valami sejtelme annak, hOJY felelősnek kellene len
nie, hogy elmulaszt valamit, amivel tartozik. Egy emlék a felelősségről.

De arról. ami nincs, ami sosem is létezett, emléke se Iehet az embernek.
Én az első perctől fogva úgy éltem rnellette, niin iha ott se lennék. Máig
ez maradt legmélyebb benyomásom azokról az első hónapok ról. Nem a
vízhordás a kútról, nem a sok fagyoskodás, nem a dermesztő magányos
ság, mégcsak nem is az a döbbent undor, amikor először jött haza részegen
(ide-oda botorkált az udvaron, nem találta azajtónkat, s végül az egyik
szornszéd támogatta föl egy kupac hóból, aholbárgyún röhécselve hem
pergett, és vezette el a küszöbig), hanem mindennél mélyebben és mara
dandóbban ez a mintha nem is lennél, Hogy nv\.",·yarázzam meg, hogy
megértsék? Egy felhőnek hiába áll útjába egy fa: átfolyik rajta, mintha
ott se lenne, és gomolyog tovább. Ez is ilyen magyarázó kép volt: egy
felhővel élek, és egy felhőt nem lehet megfogni, egy felhőbe nem lehet
kapcsokat verni, még bezárni se lehet, mert kiszivárog a repedéseken és
kipárolog a falon keresztül. Egy felhőnek nincs magja, nincs gerince, nincs
megragadható formája; és nem lehet felelősségre vonni, amiért felelőtlen.

Nem tehet róla, hogy felhő. Pedig azt hiszem, akkor még mindig szeret
tem - tette hozzá halkan, és hosszan, tűnődve maga elé nezett.

Aztán folytatta, talán ugyanazon a krakkói ebéden, talán egy másikon,
egy másik pohár sör mellett, a zöld kárpitos étteremben, ugyanolyan csön-
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des, indulat nélküli hangon, mint eddig, s ajka körül is meg-megjelent
ugyanaz a kesernyés-gúnyoros kis vonás: félig öngúny, félig fanyar bele--
törődés.

_ Azon a nyáron mégse mentem haza, ahogyan eredetileg terveztem.
Levélben hazudni sokkal könnyebb. A papír sok mindent kibír, és főként
néma: nem tesz föl kérdéseket, nem kér magyarázatot, nem vár választ"
nem hoz zavarba egy-egy hirtelen, kérdő tekintettel. A papír nem pirult
el, ha leírtam, hogy minden rendben van, és hogy boldog vagyok. De én
elpirultam volna, már egyszerűen a hazugságtól is és még inkább attól,
ha nagymama rámemeli a hunyori szemét, félrebillenti kicsit a fejét és
megkérdezi: "Igazán mondod, kislányom?" Nem mentem haza, mert nem
akartam hazudni. Hogyan mondtam volna meg apámnak, hogy az egye
temen elhalasztottam a vizsgáimat, mert otthon nem volt módom tanulni7'
Hogyan anyámnak, hogy nem sikerült, hogy csalódtam és csődbe jutot
tam? És hogyan ismerhettem volna el arról, akit én magam választottam
magamnak, hogy rászedett, megcsalt, becsapott? Mert ez volt az igazság,
Varsóban ezt mindenki tudta, aki ismerte Jerzyt, a képtelenségét arra"
hogy ne csak ide--oda kóvályogjon. hanem egyszer, végre mégiscsak meg
álljon a talpán. Mindenki tudta, és egy-két hónap múlva már egyebet se
éreztem, mint az ismerősei, meg a saját ismerőseim szánalmát és részvé
tét, amiért ostobán, vagy vaktában hozzá kapcsoltam az életemet. Vagy
ahogy egyszer később Slawa mondta, hozzáláncoltam magam egy süllyedő

csónakhoz, amely még ahhoz is túl könnyű fajsúlyú, hogy végérvényesen
elsűllyedjen. Varsóban, mondom, mindenki tudta; de nekem a hazaiak
felé mégis védenem kellett őt, hiszen vele voltaképpen magamat, a saját
presztizsemet védtem. Otthon egy véletlenül elejtett szó, egy akaratlan
mozdulat, egy kitérő válasz elég lett volna hozzá, hogy mindent eláruljon
és menthetetlenül leleplezze a kudarcomat. És én mindent inkább akar
tam, mint ezt. Büszkeségből? Rátartiságból? Lehet. De nem csak abból.
Vállaltam valamit, és amit vállaltam, nem akartam félig vállalni. Vala
hogy úgy gondoltam, mert sokat gondolkoztam ezen is, hogy ha egyszer
vinnem kell ezt a terhet, hát viszem, ameddig csak bírom. Sosem lehet
tudni, hogy a másik, akinek a részét szintén mí visszük, nem áll-e egy szép
napon mégiscsak mellénk, hogy együtt vigyük tovább. Nem hagyha
tom cserben arra az esetre, ha egyszer mégis meggondolná magát. Nem
szabad elvágni előle a lehetőséget, hogy jóvátehesse, amit vétett vagy mu
lasztott. Nekem akkor is vállalnom kell érte a felelősséget, ha ő énértem
nem vállalta. Valakinek a karambol után is ott kell maradni a kocsiban.

Slawának se tudtam' mást mondani; és azt hiszem, Slawa megértett.
Atölelte a vállamat, megcsókolt és azt mondta: "Bolond vagy, Nuska. De
lehet, hogy neked van igazad."

Vele a magyar intézetben barátkoztam össze. Persze ezt se mondtam
még, a magyar intézetet. Egy végképp reménytelennek látszó pillanatban,
tavasz elején - az udvaron már elolvadtak ahókupacok, és ajtónk mellett
már nem hörögte át az éjszakákat a lukas ereszcsatorna - elmentem a
követségre. hogy nem tudnának-e valami munkát ajánlani. Jerzy abban
a hónapban egy fillért sem hozott haza, elitta vagy részegen elvesztette a
fizetését, s aztán bűntudatból - ekkor észleltem nála először, és azt hi
szem, utoljára, valami sunyitó bűntudatfélét - valósággal elbújdosott.
Persze elbújdosni még mindig könnyebb, mint vállalni a következménye
ket; no de mindegy, tény az, hogy napokig a színét se láttam. Akkor ju
tott eszembe végső kétségbeesésemben a követség,
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Panaszkodni nem panaszkodtam, de úgy látszik, bárhogy összeszedtem
magam, lerítt rólam a szerencsétlenségem, mert a kultúrattasé magyaráz
kodás nélkül is megértett. Megkérdezte, tudok-e lengyelül, pár soros
ajánlást adott, és mindjárt ott előttem fölhívta az egyetemen a magyar
intézet professzorát, hogy mikor mehetek hozzá.

Másnap délelőtt fogadott, és két lengyel novellát adott próbafordí
tásra. Volt már a kezükben valaha a Lengyelhon? Persze nem; pedig állí
tólag Pesten is kapni a nagyobb standokon. A lengyel élet és kultúra ma
gyar nyelvű havi folyóirata, képekkel, irodalmi melléklettel; a professzor
szerkeszti, és azt mondják, az ilyen jellegű lapok közt a legnívósabb. A
próbafordítás sikerült; azóta én fordítom az elbeszéléseket, meg az iro
dalmi, zenei, művészetíbeszámolókat, amiket a lengyellapokiból átvesznek.
Körülbelül ebből élek; meg az egyik kiadó is ad néha magyar könyveket
lektorálásra.

. Slawa magyar szakos volt; valahányszor anyagért mentem a profesz
szorhoz, vagy kész anyagot vittem neki, mindig ott találtam az intézetben.
Megragadta az alkalmat, hogy született magyarral beszélhet, gyakorol
hatja a nyelvet, tanácsot kérhet kiejtési, nyelvtani, irodalmi kérdésekben;
amellett .Jerzyt Js ismerte valami diák-klubból. Én is örültem neki, hogy
van kivel lengyelül beszélgetnem, és egy-egy bonyolultabb szöveg, foga
sabb föladat esetében van kihez segítségért fordulnom. S ahogy az már
ilyenkor lenni szokott, a szakmai kapcsolatból csakhamar barátság lett.
Igazi, mély barátság, mely a tanév végével sem szakadt meg.

Az uramat jóformán egész nyáron nem láttam. Táborozásokat vállalt,
különféle diákcsoportokkal hol Zakopanéban volt, hol a Mazowi-tavaknál,
hol Gdyniában a tenger mellett; néha írt egy lapot, egyébként azonban
hagyta, boldoguljak, ahogy bírok, fizessem a házbért, a villanyt, a tüzelő

részleteket, még egyik-másik környékbeli adósságát is, mert fűnek-fának

tartozott, igaz, apró összegekkel, két doboz oígarettáért a traííkosnak, két
tábla csokoládéért az édességboltban, de nekem akkor ez a sok kicsi is
sokra ment, amikor nagy szabadkozva beállított egy este, zárás után a
fűszeres, hogy elnézést kér, de Mrazek tanár úr májusban elfelejtett kifi
zetni három doboz konzervet, vagy mikor a papírüzletből utánam szaladt
az öreg Bronska kisasszony, hogy ne haragudjak, ő mindent tud, és nem
is zaklatna, de mégse kívánhatjuk tőle, hogy a saját kis jövedelméből fe
dezze azoknak a füzeteknek az árát, amiket Jerzy fizetés nélkül elvitt,
mert nem volt apró nála, ő pedig nem tudott százasból visszaadni, tessék,
itt a cédula róla ... Először nehezen ment, folytonos, görcsös fuldoklás
érzéssel, kétségbeesett kapkodással: mosást vállaltam, de azt nem bírtam,
elszegődtem gyerekekre vigyázni, de rövidesen kiadták őket vidékre nya
ralni; hanem aztán lassan, mégis rendbejöttem, a Lengyelhon kezdett
rendszeresen fizetni, befutott két váratlan lektorálás is, egyszer meg Slawa
hozott egy halom prospektust, aminek a magyar szövegét kellett átstili
zálnom. Szóval megéltem. eltartottam magamat. Azt is mondhatnám, bol
dog voltam. Boldog, mert a magam lábán álltam, kikipaszkodtama hínár
ból, ura lettem az életemnek; egyedül voltam, és mégse voltam egyedül,
mert ott volt Slawa; és ráadásul gyönyörű nyár volt.

- Igen, gyönyörű nyár volt. Úgy emlékszem pá, hogy sose borult
el; örök, felhőtlen kékség alatt kószáltunk, Slawa meg én; és talán azért
is él bennem olyan valószínűtlenül,mínt egy hoSSZiÚ kirándulás egy kicsit
meseszerű vidékre, mert a legtöbbet az Óvárosban jártunk, ebben a le
genda-Varsóban. Fáradhatatlanul sétáltunk föl-alá a Piwnán meg a
Ryneken, aztán a Nowomiejskán a Barbakáníg, amivel nem győztem be-
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telni; onnét többnyire átmentünk a bástyán túlra, a középkorá falon kí
vül épült régi Üjvárosba, a Fretára meg az ottani piactérre, ahol míndig
úgy éreztern magam, mírst egy magyar vidéki városban, egy kícs'Ít meg
változott, egymásbakevert Esztiergomban vagy Fehérvárott; visszajövet
pedig sokáig állilJogáltunk a Vártéren a lemezbelt előtt, és ha nem volt
nagy forgalom, néha be is mentünk, mert az üzletvezető ismerte Sla
wáékat és szívesen föltette nekünk az új lemezeket.

Delente, ha a rengeteg torony elharangozta a 'tizenkettőt, ettünk va
lamit; ha sok pénzünk volt, beültünlk a oukrászdába egy süteményre,
máskor osak egy zsömlét vettünk, bele valami fölvágottat, esetleg még
egy almát vagy körtét is osemegének, és kézből ebédeltünk a romok vala
melyik, padnak is alkalmas kőlapján. Aztán men!tünk tovább, lefelé a
Krakowskie Przedrniesoién, végig a Nowy Swiaton - magam sem tudom,
miért, mindig Tolsztoj jutott eszembe róla, IS azzal S:ZÓI1ak07Jtam, hogy
fogatokat és hintóikat ikJépzeltem Tá az autók és a ,troltbUS2JOIk helyébe 
s tovább az Ujazdowski allén, Chopin swbrád,g a parkban, ahol, mírrt
egy zarándokhelyen. megpíhel1JtiIDk egy közeli padon, vagy atalpamt
lépcsőjén.

És sokat jálrtunik Zelazowa Wolá!ban is, a kis házban, ahol Chopin
született, és a benyílóban, hol a bölcső vagy a gyerekágy hajdani helyén
órdási márvány vázában télen-nyáron virág virul, meg' odakint a hatal
mas kertben, a patsk kis hídjaín, és a tó körül, ebben a virág-dzsungel
ban. Hogy miről beszélgettünk, amikor egyszer, faképnél hagyva a kapu
előtt sorakozó turistaautóbuszokat, nekivágtunk az olI'5Záglú;tn.alk s vagy
jó árát gyalogoltunk a síkságon, mig C:BaJk: alkonyi li1áiba nem kezdtek
játszani a fejünk fölött azok a k'is, fodros szélű, fehér felhők, melyeket
valahonnét északról, a tenger felől hozott és úsztatott lassan délnek az
érezhetetlen Iégáramlás? És miről beszélgettünk VIaiI'SÓi kóborlásaínkon,
az ÓVárosban, a Lazíenkápark fái iközt, a Vísztula parton, meg esténkint
a lámpáikés 'a csiJ.1a,gok alatt, ikö!lcsönÖlSen újra meg újra hazakisérve
egymást, Slawa engem, azrán én Slawát, aztán megint Slawa engem?
MiiI1ől beszélgettünk egész nyáron át1 Zenéről, Irodalomról, egymásról,
önmagunkról, és néha Jerzyről is.

- ÉLJe osak a világát, ahogy akarja, Gdenakban vagy Gdyníában
- mondta Slawa, - Mit törődöl vele, ha ő nem törődik teveled? Neked
osak a saját életed legyen a fontos.

- Nem lehet úgy élni, hogy CSaJk a saját életünk legyen a fontos 
feleltem. - Te magad is tudod, Slawa, hogy nem lehet úgy élni.

Fölöttünk az Ujazdowski park. lombjait már kezdte megaranyozni
az alkony. A hattyúk kiúsztak a nyírfák árnyékából és nyakukat
nyújtva p~hentek a pataknak azon a daraokáján, ahová még odasütött
a nap,

- Mit akarsz vele? - kérdezte, és parányi ingerültség lobbant a
hangjában. - Meg akarod váltani?

Hevesen megráztam a fejemet,
- Semmiféle mísztikus dolgot nem akarok vele. Sem megváltaní,

se megmenteni, se levezekelni helyette a vétkeit. Ennyire már ismerhet
nél. Éppen csak ott akarok lenná a helyemen, mint egy tuskó, hogy le
gyen míbe kapaszkodnia, ha egyszer fölvetne a viz.

- Értem - mondta Slawa, - Mint azok a vízparti cövekek, amik
hez a csónakokat szekták kikötni. De ha mégse veti föl a víz? - kérdezte.
- Vagy ha nem beléd akar kapaszkodní ?
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- Akkor is - mondtam, - Aikkor is ott akarok lenni a helyemen.
- Mert még míndíg szeretedl - legyintett bosszúsan. - Igazán nem

is tudom, miért barátkozom veled, ha ilyen csökönyös vagy.
Pedig nem voltam csökönyös, és am hiszem, akkor már voltakép

pen nem is szeréttem Jerzyt. De hogy mít érzék, azt nem tudtam meg
fogalmazni, 'bármennyit töprengtem rajta. Végűl erre is kitaláltarn ma
gamnak egy képet.

- Tudod mí az a Stock im Eisen? - kérdeztem tőle egyszer, egy
visztula-parti sétankon. Slawa azonban nem értett németül, vagy leg
alábbis úgy tett, mintha nem értene.. AkikOT elmagyaráztam neki ezeket
az ódon cölöpöket egy-egy regi város főterén vagy forgalmas utcasarkán
- egyet még én is láttam diákkoromban Budán, ha jól emlékszem, a
Ponty utca sarkán a Fő utcában - ibeszéltem neki ezekről a csonka fa
oszlopokról, melyekbe mínden arra vándodócéhlegény bevérte a maga
vasszögét, úgyhogy idők folyamán a fa egészen eltűnt a vasszögek fejé
nek páncélzata alatt. - Látod, Slawa, valahogy igy vagyok én is. Annyi
vasszög verődött belém, hogy magam is csupa vas lettem, Talán ha akar
nék, se bírnék már elmozdulni a helyemről.

Rámemelte szürkéskék lSZ€IIl1Jét, mely egyszerre volt olyan, mint a
világoskék nyárutól ég, és előttünk a Visztula tükre.

- üljünk le - mondta, - Elfáradtam. Ha téged hallgat az ember,
igazán nem csoda, ha belefárad - tette hozzá mosolyogva.

Soha nem fogom elfelejteni azt a délutánt. 'Iül [ártunk augusztus
derekán, és északon korábban kezdődik az ősz. A fákon még fönt volt
a lomb, mégcsak nem is sárgult; de csak rá kellett nézni, és az ember
rögtön tudta, hogy ez már az ősz. Valami ezüst árnyalat vonta be a fák
koronáját, valami finom, párából és fényből szőtt pókhálórezgett rajtuk,
meg fölöttük az égen is, és az egész: az ezüst ég, az ezüst Iornokoronás;
egy-egy ezüst felhőcske az égen - míndez megismétlődött a folyó las
san mozgö ezüst tükrében. A szőke Visztula, ahogy a népdalok mondják,
ilyenkor szőke igazán: platinás, ezüstös szőke, Néha csónak siklott el
előttünk, csusszanó evezői táguló barázdáikat hagytak maguk után, néha
meg, kissé megdőlve, vitorlás úszott el, s ahogy távolodott, a fehér vi
torla, tükörképével a vízben, egyre inkább olyan lett, mint egy parányi,
alacsony, nyomban eloszló felhő. Mi meg csak ültünk, egészen közel a
folyóhoz; itt nincs úgy kiképezve a part, mint Pesten, - ezért mondják
a Dunához szokott magyarok, hogy a varsólak nem tudnak mít kezdeni
a Visztulájukkal - levetettük a cipőnket, lábunkat bokáig a vízbe dug
tuk, néztük a hídon ide-oda vánszorgó víllamosokat, szemközt velünk
Prága házait, és jobbkéz felől egy szíget szélén azt a rnínden más ezüst
nél tömörebb ezüst esillogást, ahogy a fuvalornban, mely 'hozzánk már
nem ért el, föl-fölfehérlett a partirekettyék levelének bolyhos fonákja;
ültünk és hallgattunk sokáig.

Slawa egyszer csak hozzám fordult,
- Menj haza, Nuska - mondta. - Nem való ez neked. Fogadd meg

a szavamat és menj haza.
- Nem lehet, Slawa - csóváltam lassan a fejemet. - Már csak

a szüleirn miatt se. Nem tehetem meg velük, hogy beismerjem előttük

a vereségemet.
- Tudom, kedves. Semmiben nem ragaszkodunk olyan makacsul a

tévedésünkhöz. mint 'a szerelemben.
- Nem erről van szó. Én nem a tévedésemhez ragaszkodom,
- Hát mihez ?
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- Önmagamhoz.
Elmosolyodott.
- Az ember, sajnos, többnyireazonos a tévedéseível - mondta,
Azt hiszem, mándenkinek .szüksége van legalálbb egy valakire, aki

megérti; elbben én sem voltam ikivétel. Számomra Slawa volt ez az egy
valaki; én most újra megpróbáltam megmagyarázni neki, mint ahogy
magamnak is ezerszer elmagyaráztam már, miért nem lehet egyelőre

hazamennem. De már az első mondatok után elfogott valami furcsa ér
zés; mintha ürességben vándorolnék, visszhangtalan, légüres térben, és
bennem se volna semmi; voltaképpen nem Ls én beszélek, hanem csak
úgy maguktól mondják magukat a szavaik, egy szerkezet jár, egy lemez
forog ibeImem, ami nem én vagyok, amit fölvettek valamikor és most
mondja, mondja a belepreseit szöveget, ami már nem is érvényes, s amit
magam is egyre kevesebb meggyőződéssel hallgatok és egyre kevésbé
értek,

Magyaráztam, holott nem volt magyarázat. MáT régóta nem volt;
talán már nyár eleje óta, hogy nem szorultam többé másra, s hogy
Slawával annyit mászkáltunk keresztűl-kasulVarsóban. Egys21eruen kép
telenségnek tűnt előttem, hogy elmenjek innét és talán soha többé visz
sza se jöHek.

Én már oda tartoztam, én már varsói lettem; de ezt nem lehetett
megmagyarázni. Semmi nem tud úgy, olyan véglegesen odakötni vala
hová, mint a magányosságunk. De ez túl van a szavakon, Iegalábbís
nekem túl volt, rnínt egy megfogalmazhatatdan evidencia. Olyan végte
lenül egyszerű volt, mint azok a dolgok, amiket látni kell, hogy megtud
juk, mi az, mert leírni nem, talán osak körülírni lehet őket; egyszerűen

vannak, léteznek, élnek, mínt a Visztula, ahogy ott ültünk a partján, tal
plJnkat. bele-belemártva a vízbe, vagy mínt' a Stock im Eisen c1iálkkorom
ban a Ponty utca sarkán, olyan nagy, magától értetődő egyszerűségben,

hogy még csak neve se volt.
Hogyan tudnám érzékeltetui ezt a kifejezhetetlen egyszerűséget?

Valahogy úgy voltam, mint a gyerelk., akit hiába faggutnak. aniént tette,
amit tett. Egyetlen válasza van; csak. Számomra se voít más, csak ez a
csak, ez a végső, tovább nem bontható evidencia, A többiben, az érvek
ben és gondolatokban annyira nem hittem már, hogy a szavaim is meg
ritkultak, aztán lassan végképp elfogytak, Már csak ültem és hallgat
tam. Talán percekig, talán egy óráig Ls; nem tudom, mert az időt sem
éreztem. Ültern némán, szinte a léttelenségig kiür,esedetten, aztán las
Ban mintha megteltem volna valami másfajta léttel, mírrtha fokról fokra,
észrevétlenül átalakult volna a fajsúlyom, a halmazállapotorn, ahogy !be
töltött egy súlyos, teljes, tágas jelenlét: a visztula-parti koraősz, a város
álmosítóari szelíd dongása, és balkéz felől, az Úváros lankáíról a tornyok
és tetők lágy csillogása a leáldozó napban.

Sokáig hallgattunk. Emlékszem, nagyon régen, és azóta se voltam
olyan boldog. Illetve nemis boldogság volt, hanem valami más, amire
nincs is név. Megnyugvás? Béke? Hazatalálás? Nem,ezt se lehet meg
fogalmazni, ezt a tárgyilagos, indulattalan, elemi, már-már személytelen
azonosságot önmagunikkal. Ilyen lehet a tárgyak boldogsága.

Shawa törte meg később a csöndet.
- Mondom neked, menj haza, Nuska - ismételte.- Ne légy kc

vély. Menj haza ezépen.
Én megint csak a fejemet ingattam.
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- Nem, Slawa, nem vagyok kevély, Inká:bb alázatos akarck lenni.
Semmi más, osak alázatos. De az alázatnak is megvan a maga kemény
sége.

- Karáesonyra azért mégis hazament, igaz? - kérdezte Márton.
amolyan félig elnéző, féltig engesztelő hangsúllyal. Ez azonban már eg&
SZIeIl biztosan egy másik ebéden történt, talán éppen az u tolsón
Krskkóban, a Czartoryskí múzeum, a Cranachok, a Menyétes Hölgy és
a silentium maximum után.

- Nem - mondta Anna. - Nem mentem haza karáesonyra.
Már Illem Ikellett csapdákoa csalogatní, hogy szóra bírjulk.. Most már

szívesen beszélt: azt hiszem, talán várta és kívánta is az alkailmat, hogy
beszélhessen, Hogy ,egy k1csit könnyíthessen, nem is tudom, a vterhén-e,
vagy csak azon a nyomasetó némaságon, ameilyben eddig a terhét vitte.

- Nem mentem haza karácsonyra. Hogy miért? Ez is olyan meg
magyarázhatatlan. Az lenne a legegyszerűbb válasz, hogy magarn sem
tudom. úgy, ahogy egy tételt, vagy ~ érvet tud az ember, valóben
nem tudtam. De van másféle tudás is, ami valahonnét a létünkből fakad,
mélyebbről az értelemnél. Az illúmókrk.aJ. már 'végen leszámoltam; de a
reménnyel nem Ibírtam leszámolni. Hiába döntjük ki, hiába fűrészeljiÜlk

el, a remény azért Ikihajt. Még akikor is, hareménytelen.
Mit vártarn ettől a karácsonytól? Tulajdonképpen semmit. Semmi

határozottat, semmi olyasmit, amit meg lehet fogalmazní. Csodát persze
még kevésbé; soha nem hittem a csodákban. Megint osak annyi volt az
egész, hogy ott kell lennem, hogy nem hagyhatom üresen a helyemet,
Mint az a bot, az cölöp, az a Stock im Eisenazutoasoarkon: nem mehet
el a helyéről, ha a céhek ideje rég ~ is múlt, mert hátha mégis arra jön
egyszer egy vándorló legény, esetileg semmi másért, csupán azért, hogy
egy vasszöget beleverjen. És lehet, hogy valakit éppen ez az egyetlen
mozdulat ment meg a végső kétségbeeséstől. Lehet, hogy amilkor már
már szétesík, ezzel szedi össze magát, ezzel szeréz magának bí
zonyosságot róla, hogy még van, űétezfk, él. Nem azért nem mentem haza,
mert nem ak,artam, vagy mert féltem, vagy mírrtha kevély lettem volna,
ahogy Slawa mondta. Egyszerűen olyan felelősség lett volna, amit én
nem bírtam vádlalnd.

Aztán eljött a karácsony; még egy fenyőgallyat is. szeréztem a
piacon ... Vaikáció volt, Jerzy harmadnapja otthon lustálkodott. De most
három óra köTÜ1, amikor a korai szünkület első árnyai végigvetődtek az
udvaron, egyszeIive nyugtalankodni kezdett. Fölkelt a díványrói, föl-alá
járt, a nyalklkendőjét igazgatta, értelmetlenül tett-vett, az asztai1on, a fü
zetek közt.

Fél négyikor végre kijelentette:
- El [kell mennem ,egy Ikicsit.
Ismertem már ezt a lapító, kertelő modor:áJt. Minden kívánesiság

nélkül, inkább csak udvariasságból kérdeztem meg:
- Hová?
- Az ,ilslk:olá:ba. - mondta, de nem nézett rá:m. - Valamí kis ün-

népséget tart a tantestület ...
Tudtam, hogy ,egy szó se igaz. az egészből.

- Sokáig maradsz?
- Míért? - kérdezte és hirtelen izgatott lett. Kapkodva kereste a

kesztyűjét, Ika1apját.
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- A vacsora miatt - mondtam, és már bántam, hogy zavarba hoz
tam ezzel a hiábavaló faggJatással.

- Ja pensze ... - Ezt a mozduíatát is ismertem: ahogy tétován
belekavart a levegőbe. - Nem, nem... Míént is maradnék sokáig? Az
ilyen tantestilleti ünnepségeik ...

Nem fejezte ibe, mert közben félseg, oldalazó hátrálással elérte
az ajtót. Gyorsan kilépett, átsietett az udvaron, és eltűnt a sötét kapu
aljban.

Szép borostyán szápkát vettem neki, azt nyitott \kis dobozában oda
tettern a fenyőágra, és rnelléje a Canaletto .aJ.ibumot, amit Slawától kap
tam ajándékba. Aztán ültem és vártam. Az ablak előbb sötétkék lett,
majd fekete; s aztán szederjesen világítani kezdett az udvaron a hó;
friss hó volt, egész délelőtt sűrűn hullott, még nem érteik rá eltakarí
taní. Va1a:ho~ karácsonyi ének szált a házban; tompán, szinte a falakban
szürödött d hozzám a Bog sie rodzi dallam, a férfiJkar 'tömör hangja;
nyomban ráismertem a lemezre: ezt a fölvételt is Slawáélk ismerösénél, a.
vártéra üzletben hallottam először.

Később megteít a szoba harangszóval, talán egyszerre bongiott a vá
ros valamennyi harangja. A szemközti szárnyon mánden ablaik világos
volt, és bizonyára világos volt a mi szárnyunk miriden ablaka is, kivéve
él miénket, Gyerekhangokat lehetett hallani; egy lakásban, az udvar leg
végében, a Jezus malusienki-t énekelték, itt-ott hamisan, el-elbdzony
talankodva, s végülis .aiblbahagytálk. Majd ismét harangoztak, talán éjfél
kor, a hívőknek az éjféli mísére; s utána kezdtek sorra kihunyní az ab
lakolk, egyik a másik után, és végül már nem világTított 'egyéb, csak fakón
derengve a hó.

Arra ríadtam, mert közben el-elszunrryadtam, hogy valaki rnatat a
zárral, Átmentem a konyhába, és a halvány hóviláglban azonnal megis
mertem az ajtó mögött Jerzy alaikját.

Tehetetlenül kaparászott a kulcesal, de nem boldogult vele. Eme
rugdosni kezdte az ajtót.

Ahogy beengedtem. színte bebukott a küszöbön, A sötétben nem
láthatta, csak az árnyékomat. Felém nyúlt, belehadonászva a sötétbe;
rncg.tántorodott, és ,ha nem kapaszkodik belém, elzuhan, Kásásari a neve
met dünnyögte, aztán még valamit mondott, de hogy mit, nem értettem,
nem lehetett kivenni, mit jelent ez a tagolatlan, szeszszagú bugyborgás
a torkában.

Csak azt éreztem, hogy még mindig ott a karja a vállamon. és hogy
már nemcsak ikapaszkodik, hanem húz is maga felé,

Egyszerre megértettem, hogy meg '.aikar csókolni.
Egy pillanatra rnegdermedtem, megbénított a rémület. De rögtön

össze is szedtem magamat; Iefejtettem a kezét a vállamról és fölgyújtot
tam a villanyt.

Hunyorogva, bambán, majdnem megszégyenülten vigyorgott. Végül
vállat vont és bebotorkált a szobába.

Értelmotlenül rakosgattam egy darabig a konyhában, aztán én is
bementem. Már az ágyban feküdt; ruhája szanaszét az ágy körül <él

földön.
Összeszedtem. összehajtottarn; kabátját, riadrágját a szék támlájára

terítettem. Leste a mozdulataímat, állig a takaró alatt, és merev, moesa
ras szemét még akkor se vette le rólam, míkor ikés.&bb az ágyam. szélére
ültem és szótlanul bámultam magam előtt a padló repedéseit,
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Mílyen áldás, hogyapadlólknak repedéseík, a beázott meanyezetek
nek ténképeik, a szőnyegeknek rojtjaik és cirádáirk: vannalk! Legalább
van mít nézni .a teljes gondolattaianségban, valamihez odakapcsolódni
a tOk:életes kietlenségben. Ez az á11apot túl Vian a Iázadáson, túl van iéi

szenvedésen ; !itt már nem lehet mást csinálnivcsak ülni és bámulni ma
gunk elé, a padlóra, a porba, vagy a semmibe. Már nem voltam se csaló
dott, se kifosztott, se megalázott; egyszerűen semmi voltam. :Élő semmi
a semmiségben.

Sose hittem volna, hogy még 'ennél is lehet mélyebbre lépni. Pedig
lelhet. A semmiségnek nincsen aJlj1a.

Kezdetben meg se hallottam; csak alkikor jutott d a tudatomba, hogy
már percek óta beszél, amikor fölriadtam egy erősebb hangjára. Nem is
tudtam hirtelenében, mi az: kiáltás-e, hörgés-e, röhögés-e; és már-iffiár
ugrottam volna, hogy segitslek rajta, tartsam neki a Iavórt, fogjam a hom
lokát, borogatást rakjak a fejére. De ahogy ránéztem, egyszerre meg
fagytam.

Könyökére dőlve hevert, olyan visszataszító vigyorba merevült arc
cal, ahogy még sose láttam, és kidülledt szemmel bámult. Közben fásan,
mereven mozgott a szája, és beszélt, egyre beszélt, botladozó nyelvvel,
torokból, gurgulázva.

- Nuska ... Nuska ... Nuska ... - mert eleinte csak a nevemet hal
lottam. - Gyere ide, Nuska ... Ülj ide az ágyarnra, Nuska ...

Aztán, ahogy fejét elhülyült röhécseléssei hátravetette, márrt egy
szennycsatornából, dőlni kezdett belőle az ocsmányság, a trágárságnak
valami olyan áradata, a mocskosnál mocskosabb szavaknak valami olyan
fortyogó özöne, hogy úgy éreztem, ha csak egy percig is tovább hallom,
soha életemben le nem birom súrcini többé a bőrömrőlezt .a rám frö
csögő piszkot,

FöláUtarm,. kuesmát, kabátot vettem.
Bal könyölkén ide-oda imbolyogva kapadózni kezdett felém a [obb

jával, de olyan részeg volt, hogy fektében is elvesztette az egyensúlyát.
Azt még láttam, hogy mint egy zsák, átfordul a könyökén és jobbjával
még míndíg össze-vissza hadonászva fél felsőtesttel lelóg az ágyról, fej
jel előre; s a konyhából még hallottam, bugyborgó röhögése hogy megy
át csukló öklendezésbe.

Hideg volt, alig hajnalló éjszaka még. Amint arcomba harapott a
fagy, egyszerre mintha elpattant volna valami bennem, egy rugó, amely
addig egyenesen tartott; egész bensőm remegni kezdett, fogam össze
kocódott, és kis híja, hogy össze nem estem. Hanem aztán, ahogy föl-le
jártam az udvaron, mert lét városnak nem mertem egymagam nekivágni
a sötétben, lassan elmúlt a belső reszketés, és helyét újra elfoglalta a
lktetlen üresség.

Fölöttem az ég fek,etéje Iassan sötétkékre váltott, s a csillagok se
ISzri.lkráztak már olyan élesen. Valahol az Övárosban csilingelő gyerek
hangon megszólalt egy harang, aztán gyorsan elhallgatott, talán rnert
egyetlen más harang se felelt a szavára.

Kezem-lábam sajgott, s újra díderegni kezdtem, de most már a hideg
től, Olyan vágy fogott el egy kis meleg után, legalább annyi után csak,
amennyit az állatok adnak egymásnak az ólban, hogy szinte könny szö
ikött atorlkomba tőle, és úgy éreztem, a világ végére el tudnéik: menni
érte. A kapuhoz léptem, lenyomtam a kilincset. Kinyílt, és én kiléptem
az utcára.

(Folytatjuk)
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