
LANOVKA ITta T'h u r z 6 G á b o l'

- Ez kicsoda? - kérdezte Anna.
- Remete Szerit Antal.
- Rémes!
- Ez?! - És megsértődött F. mester, az ismeretlen XV. századbeli

festő nevében. - Remekmű.

- Ostoba. Obszcén. Ízléstelen. - Anna egyI'e dühösebb lett. - Pri
mitív. Erőltetett. - Közelebb lépett az oltárképhez. levette riapszemüve
gét, - Hát lehet valakinek ilyen szakálla?

Már kezdett ingerült lenni:
- Prágában odavoltál Picassotól. "A kedves arcképe". - És most

ő lett, szántszándékkal, értetlen: - Köszönöm szépen! Egy szeme van,
az is az arca kőzepén.

- Az más. - Levette napszemüvegét, - Az Picasso.
A kis felvidéki templom ablakain tarka fénycserepeket szórt be a

nap. Jóformán semmit sem világított meg. Mintha arra vállalkozott volna
csak, hogy a boltíves semmiből kiemelje az oltárképet. "Szent Antal meg
kisértése." Egy kopasz aggastyán; gondosan fürtözött, kékes-fehér a sza
kálla, egy barlang előtt térdepel. Kezét összeteszi. mintha két szárnya
lenne, és éppen lendítené, felkeresni Istent a magasban, De Isten nincs
sOOo1, Isten néha eltűnik, hiába hívják esengve, nem jelentkezik. Most
is -ez nyilvánvaló a remete kissé sértődött arckifejezésén -bújócs
kát játszik vele. Talán ott van, a magányos felhő mögött. A kísértés azon
ban annál jelenlevöbb. Az a sívó puszta, egyetlen zöld folt se benne. De
a víztelen homokon mégis egy bandzsi, dúskeblű nő, halfarokkal. arcán
igéző és félreérthetetlen mosoly. És odébb - a Szent talán előlük készül
a szárnycsapásra, fel az egekbe! - három asszonyördög mutatja, felleb
bentve szoknyáját, csupasz, szilvaforma fenekét. És egy hídra, csillog
ezüst pikkelyes teste, s valahány feje van, mindegyik egy sápadt, ázott
hajú, felékszerezett hölgyé. Aztán - most éppen odatévedt a fény - há
rom tulipiros kis krampusz, kézenfogva egymást, körtáncban 'nyújtogatva
szigonyos nyelvért a remete felé.: És még mennyí minden! Üzekedő, asz
szonyfejű nyulak. És békák fűzőlden, varangyosan. egymás síkos hátán.
És egy hosszú, drótszerű sugárban vizelő ördög. A szerit előtt száraz ke
nyér-darab, egy hering csontváza. De két angyal - aki közelebb lép,
látja, csimbókos farok kandikál elő fehér leplük alól .- aranytálori 8On
kát, kolbászt, eidami sajtot, csirkét nyújt feléje. És a szent! Ennyi ajánl
kozás, gerjesztés, kísértés közepette összeteszi kezét, szőrcsuhája mintha
most jött volna a szabótól, szakálla a fodrász bodorító vasa alól. A szeme,
ahogy hasztalan keresi Istent, senki mást! De csak a sátánt látja, annak
valamennyi tarka-barka kísértését.

Anna újra feltette napszemüvegét.
- Ti keresztények, amit ti kitaláltok!
-- Ennek semmi köze ...
- Akkor mínek van templomban?
- Hiába magyaráznám. akkor sem akarnád megérteni.
- Mert ez a lényeg, ugy-e? Hogy nem akarom megérteni!
A színes ablakról elsuhant a fény. Már csak a kicsi, zegzugos, gótikus

templom. Homály, mintha ködben úsznának. vagy egy vízözön kapta
volna hátára, a szobrok, Máriák, Sebestyének. Dorottyák, Katalinek. A
ropogó, szuette padokban egy-egy öregasszony. Mozdulatlanul, szuettén
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,ök is, akar á szuette faszobrok. Parányi fény, - nem viiágit meg-sem
mit, - az örökmécs.

- Ez rní ? - kérdezte Anna.
- Örökmécs.
- Mínek? Nincs tőle világosabb.
- De van.
- Hol? - Levette napszemüveget. - És ez?
- Katafalk.
- Borzasztó.
A templomhajó közepéri ezűstveretű, üres koporsó, aranybojtos fekete

leplek, vak kandelláberek.
- Szokás.
- Látványosságot csinálni a halálból! Ez is jellemző..- Nem akart

közbeszélni. De Anna nem nyugodott. - Hát nem jellemző'!

- De igen, - felelte. Így egyszerűbb volt.
- Hát vége, Meghalt. Kész, vége. El kell kaparni. De ehhez ez a

fekete ünnepség! Engem égettess majd el, csak úgyegyszerűen.

A kapuban voltak már, a férfi menekült. Hatalmas, töredezett már
vány szenteltvíztartó. Egy asszony lépett be a fényből, belémártotta az
ujját, keresztet vetett.

- Most persze imádkozik, - mondta Anna.
- Vagy hadd fent a napszemüveget, - feleIte- vagy vedd le!
- Most imádkozik'! - kérdezte Anna kihívóan.
- Azért jött a templomba.
- És te is azért jöttél?
- Most nem.
- De imádkoztál. fogadjunk!
- Igen. Mellesleg.
- Es attól most jobban vagy'!
A nap csak a templomablakról tűnt el, a téren harsányan, hűvösen

lángolt. Egyetlen ragyogás köröskörül minden lábasház. nyúlánk fény
nyelvek az apró 'ablakú homlokzatokon, csipkés tornyocskákon, kerek,
dülledt hasacskájú erkélyeken. A városháza fénylett, a sok-sok ablak,
szikrázó tűzijáték. Sehol egyetlen ember. Ez a terecske akár Remete An
tal sivátaga. Szombat délután, lehúzott redőnyök, a zöldségpiac üres stand
jain fonnyadt kápoeztalevelek, korhadt kalarábélc. Csak a trafik nyitva,
a pókos-poros kirakat mögött öreg hölgy. Haja csupa göndör, feihéT lokni.
Akár a Szent szakálla.

- Kérdeztelek. - mondta Anna.
- Mit'!
- Nagyon jól tudod. Szóval imádkoztál?
- Már feleltem.
- f:s míért?
- Csak úgy.
- Th értem is'!
- Például érted is.
A Rotharidesz-ház sarkán álltak. Egy homályos sikátor végén látszott

a Tátra. Nagyon messze volt, és mégis közel, eltorlaszolta fénylő fehéren
a sikátort.

- Értem? - Anna újra levette napszemüvegét. Az a zöldes-kék,
rosszmájú, csúfolódó tekintet. Mennyire ismerte! - Nekem nincs istenem.
Egy ostobaság. Szakállas vén pofa ül a felhőkön, fölötte háromszög. Th
jobbról-balról buta angyalok, hermafroditák, szájukban szalag; mínt egy



májusi felvonuláson. - ,,<;:iloria in excelsis Deo"! - Indult, a csendben
kopogtak tűsarkaí. - Amit nálatok láttam, abban volt legalább valami
értelem. "Békét Vietnamnak", meg ilyenek. Igaz, hogy régen az is volt:
"Éljen Sztálin l Éljen Rákosi!"?

- Volt.
- És most hol vannak? Na látod! Minden isten felesleges..
És ,egy távoli, zöld dombvonulat mögött ott volt már a Tátra. Meny

nyei, teremtői arohitektura, Fent, a csúcsokon, ült szinte a nap. Bontat
lan, déli mélykék, mánden pára eltűnt, minden bizonytalanság megsem
misült, csak a bizonyosság maradt. Anna kopogott előre, ő hátramaradt.
Lassan, kényelmesen gyújtott rá. És a gyufa míntha tudta volna, hogy le
akar maradni, a hatodik vagy hetedik villant csak fel. A főutcán érte
utól. Itt kezdődött az új lakótelep. Személytelen. rideg, fehér, kiókumlált.

. Mintha a mesék vadrózsás bozótosából egy számtanpélda logikus-észszerű

rendjébe tévedtek volna. .
- Nem érted? - Anna egy fagylaltos bódé előtt várta. - Értem

ne imádkozz. Nincs szükségem az istenedre. Nem ismerem. Ha létezne,
meg akarnám ismerni. Mint mindent. ami létezik. De ami nincs, azt mi
nek akarjam megismerni?

Alltak, Szemben a káoszból teremtett csoda, a föld önmagával vívott
harcának győzelme. a Tátra. Körülöttük a rendből kiszabott csoda, az új
lakótelep. És az a zöldes-barna, értetlen, csúfolódó, de talán - ezt is
érezni kellett! - menekülő, védekezve támadó tekintet.

- Ha érted imádkozom, - mondta a fédi sokára, és tudta, most
tépi szét ingét a mellén, mutatja: "ide célozz!" - magamért imádkozom.

És nem tévedett:
- Mert önző vagy!
Hogyan feleljen erre a a gyűlöletre?

- Mert összetartozunk.
- Én csak magamhoz tartozom.
Feleljen rá? Inkább mentek, 'némán, egymás mellett. Végetért az új

lakótelep, a szemfájdító, sugárzőri sivár falak eltüntek. Újra egy rozzant,
girbe-guoba utca. És házak, földszintesek, parányi, falak közé szorult ker
tecskékkel, és emeletesek. a múlt századból. Girlandok, cikornyá:k, vert
vas erkélyek, és néhol- ottfelejtve, mutatóba - egy-egy cégér. Hatal
mas, rozsdásodó kulcs - itt lakatos élhetett. Elmosódott, fekete fej, fülé
ben arany-karika, - itt fűszeres '"A szerecsenyhez". A szálloda, vadonat
új, pattogzó szürke festékű homlokzat, vak neonfény: "Hotel Meteor", de
a rossz festék alól előbújt: "Fogadó a Vörös Sünhöz". A vörös sün, kissé
ijedt tekintettel, még ott pislogott a kapu felett.

Anna leült az ágyra. -
- Mért nincs itt fürdőszoba?

- Fürödni akarsz?
- Egy hoteliben legyen fürdőszoba.

~ Hideg, meleg viz. Mosakod] meg.
- Nem vagyok piszkos.
A csap csöpögött. Szabályosan, egyenletesen; akár egy ketyegő in

gaórán, mérni lehet rajta az időt. A kettős réz-ágy, a szükséges bútorok,
egy lócán a két koffer. A falon nagyított fénykép: a Spartakiád mérhe
tetlen, újjongó tömege. És egy másik: vízfestmény a Tátráról; tarpataki
vízesésről. Ahogy állt az ablakban, négyszemközt a Tátra vonulatával, a
művészet megalázta a valóságot.

- Most mért sírsz? - fordult meg.
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Anna kuporgott az ágyon, és sirt.
- Mért nem felelsz? - Leült melléje,
- Haggy békén.
- Mért sírsz?
- Sírok.
- Mért sírsz?
- Mert szerétlek.
- És ezért sírni kell? - Szégyelte, hogy gyengéd lett.
- Mert szörnyú, iszonyatos, elviselhetetlen.
- Hogy srrsz? Vagy én vagyok szörnyű, iszonyatos, elviselhetetlen?

- Megsimogatta, csupa könny a keze. Anna közelébb fészkelte magát
hozzá, továbbsíet. De ezek már nem könnyek voltak, ez víz volt csak,
nedvesség. A gyengédséget már csak erőltetni tudta. Mennvire ismerte! _
Mért nem felelsz? u

- Mondd- kérdezte Anna - minek szeretlek?
- És én téged?

Az· más! - Már nem sírt. Eltolta magától. - Az egészen más!
- Bántottalak?
- Mindig! Mindig!
- Mosakodj meg. Egy óra múlva indul a lanovka.
-:: J ó leszek' így is.
- És öltözz át, Kétezer méter. Mínusz 5-6 fok.
- Na és?
- Ez a könnyű ruha ...
- Legfeljebb megfázom. Szeretsz?
- Szeretlek.
- Most hová mész?
- Na hová? - Próbált uralkodni magán. De most sem sikerűlt, ezért

menekült. -- Azt mondtad, hogya szállodában nincs összkomfort,
,Az a gonosz, csúfolódó kis fény a szemében!
- Csak polcskák. Ezt is mondtam.

Azok nincsenek. .
Mert még nem találtam. Most itthagysz?
Öt percre.
És addig velem mi lesz?

- Majd sírsz. És senki sem kérdezi, miért.
Az ajtót résnyire nyitvahagyta. A folyosón, egy fordulóban, megállt.

Szűk kis ablak, alatta az udvar, egy régi beszállófogadó. Köröskörül, akár
egy klastrom kerengője, fedettfolyosó. Ecetfák alatt apadt vörösmárvány
húzós-kút, A falakon az ampelopszisz kezdett zöldülni, most még mint
egy kípreparált dernonstrációs ér-rendszer. Szívta a cigarettát, nézte ezt
a lomos-regényes udvart. Prágában arról folyt a vita, hogy az új lakó
telepek lélektelenek. Minden tökéletes, szabályos, az ember céljaira és
szükségleteíre terveződött. És mért van mégis az - jegyezte meg Herr
Obenreith, a neves nyugatnémet építész -- ihogyaz ember trnenekül a
számára értelemmel teremtett világból? Mr, Kagashí - Tokióból - so
rolta a statisztikai adatokat: az új, célszerű lakónegyedekben a legma
gasabb az öngyilkossági százalék. Abrned Kafur, az EAK főépítésze, meg
mutatta a Mokattam alján, egy levegős, szellős dombon épült új lakóne
gyed fényképeit. Félig üresek a házak, - magyarázta; kétszáz, három
száz méterrel odébb a régi, zsúfolt Kairó, összeroskadó. szüntelenül omló
házaival, minden szobában hat-nyolc ember, még a kecskét is ott tartják,
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és csak akkor hajlandók kimozdulni, felköltözni, ha rájuk szakad vala
melyik épület, húszan maradnak a romok alatt, húszan és a kecskék,
Mert Allah így akarta. Allah így akarta -- mit akar az Isten? "Te csak
magadra gondolsz .- Anna a nemzetközi építészeti szimpózíum után a
Vitus székesegyház előtt várta - de azzal, hogy én is veled vagyok, és
hogy nekem is ..." "Szívem - mondta - én hivatalosan jöttem, te csak
mint vendég". Nem mondhatott volna rosszabbat! Anna elindult az Arany
csinálók utcácskaja felé. "Én sehol sem vagyok hajlandó vendég lenni".
A Szerit György templomnál megállt. És szinte aláhúzta: "Pláne általad".
Életet azokba a kövekbe! Mindent megkap az ember, amit a század fel
kínálhat. Dc az összkomfortos életen túl van más is. Nürnberg új lakőte

lepén - erről is Herr Obenreith beszélt - egyre-másra mondják f.el a
lakásokat, költöznek falura, vagy vissza, a romokból újra tákolt városba.
Nézte az udvart, ezt a lakályos nyugalmat, sarjadó ecetfákat, az ampe
lopszász ritkásan kibuggyanó Ievélkéit azon a ki preparált érrendszererr 
ezek a régiek, gondolta, tudták, mi az a valamicske még, ami a célszerű

élethez kell. Amitől 'az élet általában élet. A fölösleg. Ezt cl is mondta a
szimpóziumon, a Waldstein palotában. Nézte az ódon szállodát, udvart,
fedett kerengőt, egyszerre izgalom fogta el - most hogy tervei szerint
kezdik építeni Sashalmon az új lakónegyedet, megrabolja a régieket, el
csen valami fölösleget. Talán az ampelopsziszt, talán ezt a kutat, talán ...

Egyszerre felkapta a fejét.
"Mert önző vagy!" - hallotta Annát.
Aztán sajátmagát. rekedten. a húszadik-cigaretta után:
"Én? És ezt mért mondod?"
"Csak az számít, aki te vagy. Nézlek. Egész életem a tiéd, úgy né-

zek rád, míritegy kutya. És tudod, mit érzek?"
"Mondd el".
"Azt érzem, igenis, hogy rajtam az örv, kezedben a póráz!"
Elindult, vissza, a dohos, homályos folyosón. Megállt a félig nyitott

ajtóban. Hallgatózott. Anna mindig magával hordozta apró tranzísztoros
magnetofonját. Mindent felvett, lehetőleg titokban. És időnként, mint a
hamiskártyás harisnyájából a trornfot, előrántott egy szalagot, rátette a
gépre, megindította. Három éve voltak házasok, és egész házasságuk ilyen
magnótekercseken. Fél szekrény tele. A vallomások és marakodások, a sí
rások és feloldódások, a Iogadkozások és a szemrehányások. Minden,
minden, mínden, Eleinte remek játék volt; - "Most beszélj - mondta
Anna - ami csak eszedbe jut. Pszichoanalízis". És megindította a készü
léket. És később, aztán, bármelyik pillanatban készen állt, hogy szembe
sítsen egy mostani érzést, kijelentést valamelyik régivel. Csak ebben volt
rendszeres és módszeres, semmi másban.

Allt a folyosón, hallgatta sajátmagát.
"NiÍnCIs rajtad se örv, a kezemben nincs poraz. Mindössze hozzám .

tartozol. f:.s mielőtt feltennél egy másik tekereset. közlöm veled, én is
hozzád tartozom. Ha akarod, rajtam is az örv, a te kezedben a póráz. E7
a szerelem, fiam. És mivel a szerelemnek előbb-utóbb értelmet kell adni,
ez a házasság. Most hallgass! - Egy felcsukló sirást csittított igy el. És
folytatta. - Az embernek vállalnia kell sajátmagát. És ha szeretsz va
lakit, bocsáss meg, az mindig egy másik ember is. A mi esetünkben - én.
Mért ezerettél belém? Na, jó, ne felelj, sírj tovább. Majd megmondom.
De előbb azt kell közölnöm, annak nincs magyarázata, amiért én beléd
szerettem. Nem, nem azért! - kérlek, ne szólj közbe, sirj csak, van köny
nyed elég! - nem azért, mert arnolyan felsőbbrendű lény vagyok, akinek
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semmit sem kell' indokolnia. Pláne, mert azérinted van egy istenem, ugye,
az a szakállas vén pofa, ahogy nevezni szoktad, és az így rendelte. Azért
szerettél belém, mert nálam minden rendszer, törvény, szabály. Annyira,
olyan szorosan, hogy néha joggal utálom magamat. És te? Csak zűrzavar,

vágy, nosztalgia, lázadás. így van? Sírj nyugodtan, legalább egyszer kibe
szélhetern magam. És azt se bánom, ha alkalomadtán az orrom alá tör
löd, mint egy vendőrségi vallomást. Igazad van, anélkül hogy most is
mondanád: undorító vagyok, egocentrikus. És mondd ki a legnagyobb
sértést, eleget hallottam, hogy hívő vagyok. Igen, fiam, én. ezt a szerel
met, házasságot felajánlottam egy magasabb hatalomnak, aki éppúgy
tervez, rendszerez, ];s teszi akkor is, ha a rendetlenségben, hazugságban,
igezságtalaneágbanvarcpírttó méltánytalanságban nehéz a célt megtalálni.
a rendet felfedezni. A szerelem, amikor egyik ember felnéz a másikra 
mindegy: azért-e, mert megfelelő az ágyban, szép a szeme, jó a sliffje,
mindegy! - előbb-utóbb végetér, és ekkor jön a kötelezettség. A véd- és
dacszövetség. Ez, szívem, az összetartozás, a közösség; az áldozatvállalás.
Mindegy, hogy az Isten-teremtette rend keretei közé szorult-e, vagy kí
vüle van. :EJn így fogalmazem. Sosem kívántam, hogy elfogadd az én Is
tenemet, hitemet, én csak megpróbáltam, hogy egyszer felfedezd. leg
alább gyanút fogj, és ha nem fogadod el, akkor is ... Na végre, nem
búgsz! Tessék, mit akartál mondani?! Hát én megmondom. Itt a próba
tétel, s te választhatsz: ha azonosulsz velem, - igen, szívem, ez a közös
örv, közös póráz! - akkor megtaláltad önmagadat is. Mondd lehet még
rajtunk segíteni?"

Anna tudta, hogy ott áll a folyosón. Még be sem lépett, azt mondta:
-'-. Látod, ez vagy te.
A sárga-ablakos paplanon forgott a míniatür magnetofon. Anna rá-

gyújtott, elkattíntotta a készüléket.
- Valamennyi tekereset magaddal hoztad?
- Amennyit kellett.
- Hol vannak?
- Érdekes, máskor mindig tudod.
- A kék szatyorban? .
- Mintha nem láttad volna, amikor becsomagoltam!
Idegesen feltúrta a kék szatyrot. Az alján a tekercs, amit keresett.

Rajta: 1964 augusztus. Az indulat, - mellyel letépte a koronget a készü
lékről,ahogy rögtön, ingerült ujjakkal, rácsavárta az újat! - ezért el
szegyelte magát. És szégyelte a dühöt is, amikor megindította a magnót.

- Most bizonyítani akarsz! - Anna nevetett.
- Igen. - És a szalaget szalajtatta a közepe felé.
- Hogy én vagyok il hibás.
- Te? Semmiben!
- Hogy tévedsz.? - És nevetett. - Mindenben én vagyok a hibás.
És nevetett a szalagon is, aztán megszélalt :
"Ez fantasztikus! Ez a páter Donátus, egy ilyen csinos férfi és te

azt mondod, sose volt nővel!" "Szerzetes". "Hát akkor is!" "Nézd - hal
lotta most magát és leült az ágy mellé egy székre. - Valaki felteszi az
életét egy hitre. Mindegy, melyikre, hadd legyek liberális. Csak hinni
kell ebben, kérlelhetetlenül. ~s akkor a hívő megbecsüli a másik hitét
is . ,." Ne mondd, ez a te szűz Donátused megbecsüli a bolsevistakat is,
akik ki akarják irtani?" "Azokat becsüli, akik igazán hisznek. Úgy hisz
nek; hogy nem tagadják meg még a kételyt sem". "És mi ebben nekik a
jó?" "Erről majd máskor". "Jó, máskor. Mínden érdekel, ami téged".
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"Donátus esket majd mínket. Figyelmeztetlek : oltár, templom, Isten, más
ként nem megy". "Hát mit tegyek? Oltár, templom, Isten. Szeretlek, és
ezért mindent vállalek. Szeretlek, és sajnos, veled együtt szeretnem kell,
vagy ... Na, ha nem is szeretnem, elfogadnom, amiben te hiszel. Nem
baj, hogy én sose hiszek majd benne?" "Nem baj". "Furcsa lesz. Annál
a ti oltárotoknál összevissza eSküszöm mindenfélére, amiben nem hiszek.
Tudod, mit? Ne hívj tolmácsot. Akkor majd magyarul mondom, amiben
nem hiszek. És az rögtön más. Csak hajtogatom, de nem értem a sza
vakat. Ez csalás?" "Persze hogy az! Nem kell másra esküdnöd, csak arra,
hogy szeretsz, soha meg nem csalsz, el nem hagysz ..." "Ezekrre ikönnyű!"

.,Na látod". "De a mennyei hölgyre, akit ti Szűz Máriának neveztek ...
Igaz, hogyan lehet egy szűznek gyereke?" "Ink,ább folytasd. Helyes?" "Hát
a hölgyet nem fogadom el, az angyalokat sem, akármennyi legyen belő

lük". "De azt igen, hogy szeretsz?" - Hosszú hallgatás, csak zajok a sza
lagon: motorbicíklí zúg el a nyitott ablak alatt, két kutya marakodik. És
aztán: -- "Szerétlek. És ezzel vállallak. És mert vállallak, elfogadom azt
is, fenntartással persze, amiben nem hiszek. A te hitedet. Azt, hogy olyan
rettenetesen tudsz hinni. Hogy ezért mindent vállalsz. Vállalsz most, ami
kor könnyű, de vállaltál akkor is, amikor nehéz volt, életveszélyes. És
hogy is mondta az a csinos férfi, a páter?" "Mit, szívem?" "Ja igen. Nem
hagylak el; se jóban, se rosszban, se ..." "Se szerencsében, se megpróbál
tatásban ..." "Már emlékszem. És te mit mondasz majd abban a rémes,
sötét kápolnában?" "Ugyanezt, És hozzáteszem: Isten engem úgy segél
jen". "És én mit teszek hozzá?" "Páter Donátus, éppen azért, mert hisz,
roppant szerény. Megelégszik annyival, hogy te ráfelel'lz: úgy legyen".
..Vagyís: amen". "Amen, - Istent kihagyhatod", "Ez pokoli, ez rémes!"
"Miesoda, szívem?" "Hogy mennyíre szerétlek. És ami ennél még fonto
sabb: el is tudom fogadni. És ismerem magamat. Azt is mondom majd,
Isten eng'em úgy ..."

Anna odakapott a magnóhoz. Száz karommal, mohón. Letépte, kire
pitette az ablakon a tekereset. Repült, kígyózott a szalag, fent akadt az
ecetfákon, hervadtan. bálí' éjszaka után hamvazószerdai girland.

- Elkéssük a lanovkát, - mondta sokára.
- Most hallgasd meg ezt a tekereset. 1964 november.
- Már csak húsz percünk- van.
- Vedd fel a bőrkabátod,

- Ezen mi van?
- Felteszem.
Anna arca eltorzult. Elkapta a tekereset. s mdnt parittyával a verebet,

megcélozta odalent a kutat, A szalag síklott, pergett, a kút húzójára te
keredett. Barna lonc, göndőren, lógott a kúton.

- Ha így jössz, legalább a sportcipődet ...
- Ez is jó.
- Abálban.
- Legfeljebb majd sáritikálok.
- Hát sántíts! - Felhúzta a kabátját, sebtiben, egyetlen rántással.

Induljuxk.
Anna átült egy karosszékbe. Ölében zúgott az üres magnó,

Még rágyújtok.
- Óránként megy a lanovka.
- Most nem mindegy? Előbb leszünk fent vagy később? Nem rnind-

egy, előbb vagy később?

- Mindegy.
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Az ócska-ódon hetelszoba. Ezer, tízezer fehér trikös-nadrágos fiatal
a Spartakiádon, buzogány-gyakorlat. A vízfestmény. Torz Tátra, érne...
Iyítőn kék tarpataki vízesés. És Anna. Ölében a magnó, nem zárta el. És
ahogy szív. Nyugodtan húzza az időt, de érezni, idegesen. ingerülten. E7
a bosszú. Csak ki kéne nyújtania a kezét, hogy elérje. De végtelen messze
volt. Ha megszólal, meg se hallaná. Az a régi hang, a régi arc, az volt.
közel. Akkor is egy hotelszoba, fehér, steril, egy tál frissen fejt tej. És
laz ablak alatt haragos zölden a Zürichi tó, a hegyek. Cigarettázott, a Stuy
vesant édeskés füstje, szemében még csillogott a két pohár fendant. És azt
mondta: "Én őrült vagyok! Én nem akarok sajátmagam lenni. Én a te
árnyékodban akarok élni. És azt is osak azért, mert te vagy ..." És őma

ga is közel volt most, az akkori maga, a "Beau rivage" hotelszobájában,
és nem most, a "Hetel Meteor" ablakában, útrakészen. ballonban. ötöd
ször gyújtva rá egy partizánkára. "Ezt nem kértem tőled soha, - mondta
akkor. - Nem is akarom, Ezzel magamat aláznám meg ..." A Jermolí
ban vettek egy üveg fendant-t, kinyitotta. Anna szagulgatta a bort, fin
torgott. Melléje ült, átkarolta... Most nem tudna mozdulni. "Én össze
vissza esküdtem a te templomodban - töltött Anna két fogmosó po
hárba - a te istenednek. Nekem ugyan változatlanul senki-semmi, de
mível neked olyan fontos, hát legyen: ... Ezért elfogadom. És tudod, már
ez is mílyen sok? Ennyi akaraterővel a ti mártírjaitok hagyták Ienyúzní
magukat, mint szent Jusztina. Azért akarok a te árnyékodban élni, érts
.meg; mert az a biztonság. Akinek olyan 'erös a hite, mégha szeríntern
butaság is, annál az ember biztonságot érez. Mért nem akarod, hogy az
árnyékodban éljek?" "Hát ha neked úgy jobb ..." Anna megnyitotta
a fendant-t. "Ezt őszintén mondd! Ezt követelem! Ne hogy csak rám
hagyd, mintegy gyerekre". "Hát akkor követelem". ,.Látod, olyan is
tudsz lenni,amilyennek én akarlak! Töltsek még?" "Tölts ..."

Megnézte az óráját.
- Elszívtad?
- Még egyet akarok.
- Majd ütközbeh.
- Azt is lehet, - és fogta a kék szatyrot.
Az a könnyű, tavaszi ruha, vállán egy pulóver. Az ósdi szálloda, bol...

dog udvarával, szomorú folyosóival. Kopott, bordó szőnyeg a lépcsőkön,

középíitt felkunkorodva, és aportásfülkében - akár egy kalicka, ez le
hetett hajdan a sőntés - a mohos portás, kék ingujjban, de tar fején
aranybetűs sapka: ,.Hot,el Meteor". Odakint világosság csak, tavaszvégi
világosság. A nap - ahogy egy utcácskába befordultak -- már csak a
Tátra hármas vonulatán.

Egy sor kopott kuka az egyik vedlett vakolatú ház, a gazzal körül-
nőtt eresz mellett.

- Ebben tartják nálatok a szemetet?
- Mintha nem tudnád! ...
- Akkor jó.
Kinyitotta a kék szatyrot, beleszórta a magnótekéreseket. Még ko-

torászott is, nehogy egyetlen a fenekén akadjon.
- Megőrültél?
- Pesten is van száz. És Pesten is van kuka.
Mentek a girbe-gurba óvárosi utcákon, Egy-egy magas kőkerítés mő

gött, egy-egy romos, gerendákkal megtámasztott lakatlan ház rései közt
feltűnt a Tátra. A hó, a szíklák, alattuk aberóka takarékos zöldje. Egy
másba karoltak. mentek. Nem kérdezett semmit, tudta, úgysem azt a vá...
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laszt kapná, amit akar. Feltündőkölt, homályba merült a hegyvonulat,
sivár szürke falak vakolták be a csillogó, kékes fehér látványt. Az a zü
richi éjszaka, a Limmat partján, holdfényben a Wásserkirche, a hidak ... !
Akkor is így karoltak egymásba.. És most érezte, ez szorosabb, szinte me
nekülö. szinte kétségbeesett. De akkor is hiába próbálta egymáshoz iga
zítaní a lépteiket.

Ra kérdezné, azt felelne-e, amit azon az éjszakán felelt kérdezet
lenül?

"Én úgy szerétlek - hallotta a régi hangot, mintha a Limmát hold..
fényes, zajló foltjairól verődött volna vissza - hogy azt szerétném. va
lami nagy baj érjen. Például, hogy üldözzenek. te menekulj, és én mindig
a nyomodban, hogy figyelmeztesselek. Es te is rettegnél értem. Mindíg
messze lennél, így képzelem, de én mindig tudnám azért, hol vagy. És
bármilyen mcssze vagy, mégis érezném a leheletedet. Jó lenne most
Néró korában élni" te keresztény, én pogány. De mert szeretlek, védné
lek, óvnálak, megmentenélek az oroszlánok elől. Vagy amit manapság el
gondolni is könnyebb, hogy vádakat koholnak ellened, te nienekülsz. az
tán a hatalom mégis erősebb, elkapnak. elítélnek, végképp eltűnsz. Úgy
eltűnsz, hogy ahová dugtak. már el sem tudom képzelni. Es én mégis lát
nálak j bilincsben, börtönben, csöpög a szikla-falakról a víz, te onnan 01
tod a szomjadat, És én várnálak vissza ..." A Wasserkiréhe mellett álltak.
Már apadt-hajnalodott a hold ,a Lirnmat tükrén. "Ennyi csacsiságot, szí
vem, - mondta. - Most már rend van. Későn kezdesz félteni. Tíz évvel,
tizenöttel ezelőtt, az más ..." "Akkor is! Még nem ismertelek, azt se
tudtam, hogy vagy. De én akkor is nyugati voltam, és te most is keleti, akár
csak nyugati én. Ez más világ, a tiétek. Hadd képzeljek el róla igazság
talant ís. Szabad?" "TesséJk!" "Azt is elképzelem, hogy elhagysz. Csak
úgy. Mert eleged volt. Most megjelent Mária, a Szűz, karján - jellem
zől - a kisfia, és intett neked: hagyd ezt a hitetlent a fenébe! hát nem
érted, te ember, te-hívő, a lelki üdvösségedrőlvan szó!" Fel kellett nevet
nie. Már elhagyták a Wasserkírchét, a szűk Unterdorfergassén a moziban
égve felejtették a neont, Csapatban mocskos, hosszúhajú hippik. A virsli
árus még ébren szundikált, Anna vett egy virslit, hozzá egy bürlit, A
hold egyre párásabb, bizonytalanabb, felhővé olvadt egy hajnali felhő

ben. "Szóval félteni szeretnél?" Anna elcsodálkozott. Az a gunyoros, zöl
des-kék tekintet: egyszerre csupa szorongás..,Te ebből csak ennyit ér
tettél?" "Ennyit mondtál". Eldobta a bürlit. Mentek tovább, Anna ki
húzta a karját. Ment, egyenes derékkal. Sonia egyszer azt mondta: úgy
megy, míntha zsinóron húznák. A sikló kormos-vörös épülete előtt meg-

. állt. "Csak azt nem tudom - mondta - ha egyszer baj lesz velünk, ki
altkor a hiiJbás? Te vagy én?" A szállodában - a kis sárga lámpa fényét
már elfojtotta a hajnal - reggelig keresztrejtvényt fejtett.

És most, a busz-megálló előtt, önkénytelenűl azt mondta:
- Ki akkor a ihibás?
- Én nem mondtam semmit, - MáT ott volt a busz, Anna beszállt.
- Nem mondtál semmit. - És beszállt ő is.
A busz zökkent, indult. Az építkezés mészfehér, marhavérvörös zür

zavara, ősvilágí lények, bulldózerek, mélán mozdulatlan daruk, sudár fa
lak. És már a fenyves, ritkásan, egy-egy napfényes irtás, csak aztán a
fenyők, tengerszírr homály, 'a rengeteg, a fenyők közé metszett út, és az
érzés, ezek a fenyők talán sehol se érnek véget, terjednek, sokasodnak,
egybemosódnak, zízezö, tűszálú tenger, a semmi a partja, azt mossa,

- Ki akkora hibás? - kérdezte Anna váratlanul. - Ezt kérdezted?
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Szőrnyű; elviselhetetlen, megalázá.
- Te is arra gondoltál?
- Én is. Kibírhatatlan, gyűlöletes, hogy még most is ugyanazt gon-

doljuk!
Zötyögött, lihegett a busz. A fenyők egyre szorosabban fogóztak ösz

sze, mintha fojtogatnának, mozgó, mohó csápok, egyetlen ezerkarú ős

világi szörnyeteg, ezer meg ezer szívó-karral. Aztán boldogító napfény,
tisztás - ki dobta útjukba ezt a fényt? - deszkák kattogtak, rudacska,
alatta rézsút rohanó-bukdácsoló patak, csíllanva, elveszve, kavicsok kö
zül előlihegve, levegöt-kapkodón előtörve. és csorogva-csobogva tovább,
ezeréves fenyő gyökerei alá tűnve, majd habzón. hőkölőri előbukkanva,

- .J ól ülsz? - kérdezte.
- Mindegyik ülés egyforma, - mondta Anna.
És mel1ettük, jobbról-balról zúgó. palackkék homály.
"Önző vagyok - hallotta sajátmagát, s minden betűt, szót megzöty

tyentett a' köves út. Úgy hallotta most is, ahogy akkoriban mondta, .nem
is olyan régen, Prágában, egy fogadás után az Alcron halljában, előttük

két whisky on rocks. - Ami velern történik, amit én csinálok, az te is
vagy. Ha egy épület eszembe jut, ha kíeszelem, hogyan tervezhetek egy
hotelt a Margitszígetre, oda a klastrom közelébe, belesimulva a múltba,
de' szolgálva a jelent, a jövőt ... abban te is benne vagy. Mert szeretlek,
és ez annyit is jelent: egy vonást se húzhatok. hogy azt ne érezzem __ o

látod a kezemet, benne a ceruzát. Ne Néró oroszlánjai elől menekíts, fiam,
ne azt kívánd, hogy üldözzenek. és kitarts mellettem, ha elfogtak, be
kasztliztak. Egyszerűbbet akarj. Emlékszel, mit mondtál egyszer? Én
megborzadtam. Ez sok, ennyit nem akarhatok. Az anyád - emlékszel? 
azt mondtad, beteg valahol nagyon messze. Nem is odahaza haldoklik,
Bir,gittenholmban,a kandalló gáz-melegében, hanem fent északon, Da
Iamában. Haldoklik, s osak arra vár, te odarohan], melléje ülj, vígasz
tald, bátorítsd, s ezzel vagy megszökteted a halál elől, vagy boldogan
hal meg, mert te ott voltál. De te nem utaznál hozzá, mellettem marad
nál. És hagynád a sorsára. Mert arra volt csak jó, hogy nekem megszül
jön. Játszottál ezzel is, mint míndennel, Ahogy a kutya, - mozdítsd meg
a kezed! már ugrik, azt hiszi, felhívás a játékra, J<::s most, amikor a szere
lem után jön a próba, hogy együtt is éljünk, nem egymásért, egymásnak
- mindennek csak a visszáját látod. Szabad akarsz lenni. Hogyan? Kitől?

Ha szeret valakit az ember, csak önmagától nem tud szabad lenni ..."
Anna intett a pincérnek : "Még egy whisky on rocksl" A hallban már ol
togatták a Lámpákat, Bononeini úr, az olasz küldött, búcsúzott. Mr. Ka
gashi előre engedte a lépcsőkön a köpcös, feszesre fűzött Van der Neer
asszonyt, a holland küldöttet. Hozták a visU:tit. Hallgattak. Várta, hogy
Anna feleljen. És azt mondta, sokára: "Te engern összetévesztesz a te is
teneddel. Most már fekűdjünk le".

A lanovka-állomás körül sűrű, bozontos tavaszi fű. Ide nem sütött
le a nap, hűvös volt. Bementek a tömpe terméskő-házíköba. Egyszerre
hideg lett. Anna állt a zúgó-csikorgó koreng előtt, nézte a megfes..eulö
sodronyt, felnézett - az állomás barlangnyílásában derékig vágott fenyők,

suta hegyoldal, s zízegve-Iengve, mintha sürgönydrót lenne, a drótkö
télpálya. Néha meglibegett a sodrony, ha egy kocsi túldöccent a tartó
oszlopon, aztán újra kifeszült. Ketten voltak csak. Az egyik kocsi leért,
rásiklott a korongra, megpörgött, egy sínadrágos, sildes sapkájú ember
elkapta, megállította, beszálltak. És a korong már fordította-rántotta
is őket tovább, fel, nyikorogva, ki az állomás barlangjából a magasba.
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Anna fázósan ültmellette. Rágyújtott, aztán kidobta a cigarettát.
- Mért nem törödtél te velem soha? - mondta váratlanul.
Meglepődött. Mit feleljen?
- Honnan jutott eszedbe?
- Csak. - És Iemutatott: - Nézd!
A mind tágulöbb mélységben göndör, gyepes hegyoldal, tompa fe

nyőfoltdk.Egy-egy rnohos, csupasz-derekú, karcsúra szökött fenyő, szin
te érinteni lehetett ,a tetejét, elkapni a tobozokat. Elszórtan, mind mé
Iyebbre süllyedve, kalioák. Egy juhnyáj lődörgött, összetapadva. félőn,

a lanovka árnyéka kergette színte, egy fekete kuvasz ugatta, Köröskörül
a koradélutání, naptalan, de még fénylő ég. Döccent-billent a tartópillé
reken a fülke; nagyot lélegzett, aztán surrant gyorsabban felfelé. Egy
erdős hegyhátnak rohantak neki, de libbent a fülke, eltűnt a hegy, s
előttük lassan, ünnepélyesen, havasan ragyogón a Tátra csúcsai. Még
nem ment el a nap, még ott volt valahol a Kárpátok mögött, aranylott
a három csúcs, szentkép glóriája kobaltkék alapon, Egy-egy madár csir
regett a fülke körül, s már sehol a fenyők, törpe boróka küszködött a
sz!iKláIkon, aztán már az sem. Fehéren barázdált óriás szikla arc, - a
csúcshoz közeledtek.

Önkéntelenül átölelte Annát. Alattuk a mélység, felettük a végte
lenség, amit ő míndenségnek gondolt, Anna csak az esztelenül bolygó
föld légkörének. Átölelte, magához húzta. Az előbb nem tudott felelni.
Kérdezett ő is. "Mért nem törödtél te velem soha?" - mit felelhet -erre
az, aki az egész életét odaadta? De így talán mégsem igaz. Mit mondjon?
Ez az ölelés nem elég.

- Látod, túl a borokán az élet már végetér.
Annahunyorogva nézte az inogva-támolyogva közeledő csúcsot.
- És persze ott az Isten.
- Lehet. - És megsértődött. Nem ezt a választ várta,
- A kék semmiben?
- Istennek nincs közege.
- J ó neki! Akkor nem is fázik.
- Fázol?
- Nem akarok. - A lomnici csúcs egyre közelebb került, szinte

rájuk omlott. - Mit csinálnál, ha elhagynálak?
- Ezt mért kérdezed?
- Felelj.
Játszik ? Ugratja? Zsarolja? Ann" levette napszemüvegét, a szemébe

nézett. Egy pillanatra felvillant benne a hegycsúcs.
- El akarsz hagyni?
- Én sosem akarok semmit. Nem erre, szoktattál, Éppen ezért ta-

lán el is hagyhatnálak.
- Hát hagyj el.
- Ilyen egyszeru?
Egy zökkenés, egy ugrás - a fülke rácsúszott fent a korongrá. Itt

is egy sínadrágos, síldessapkájú, vörös pulóverű ember - elkapta a
fülkét, mínt az Angol Parkban a dodgem kocsiját. Szél csapott rájuk
védekezve ellene mentek kifelé a végállomásról. Az ajtó, szűk folyosó,
a hóba vágva. Körülöttük fehér minden, felettük a sűrűn kék ég. A vég
állomás is terméskő házikó, sziklákból, jégből kivágva. Parányi ven
déglő, kéményéből vékony, kamasz füst, Abel áldozati füstje lehetett ilyen.
És egy pillantás felfelé, - mint megfagyott vízesés, a lomnici csúcs ezer
meg ezer jeges, fehér sziklája. És a hóba-jégibe vájt fedetlen alagút ki-
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tárult, - már a havas orom felé gyalogoltak. szemben a metsző, kíszá
míthatatlanul' elcsítuló, támadó, kék-fehér széllel. Jéglépcsők, felfelé,
meredeken, a vékony korlátot - nyárfa-korlát, még rajta a fehér, re
pedező kéreg, cibálta a szél. Még néhány lépcső, aztán az sem, - fent
voltak egy keresztnél. Fekete, időmarta kereszt. És egy tábla rajta,
szlovákul, emlékezés azokra, akik itt pusztultak el. Recsegett, zengett a
szélben ez a kereszt. Anna kurta haját is tépte a szél, lebegtetté nyitott
pulóverjét. szoknyáját. Krisztusom -' gondolta - szállj le most a ke
resztedre. hogy bizonyítani tudjak. Mutasd sebeidet, a lándzsa nyomát...

Anna 'a keresztet nézte.
_.- I!.;n titokhan abban reménykedtem. ha veled abban a dohos ká

polnában megf3küszöm, sikerülni fog.
- Fázol.
- Fázom. - I!.;s nézte a keresztet. ezt a kétségbeesett fekete fel-

kiáltójelet, és nézte mögötte, napban-párában gomolyogva a völgyeket.
sziklás szakadékokat. - Hát tudd meg, én még azt is mondtam: Isten
engem úgy segéljen! Mert hinni akartam abban, akiben te hiszel és aki
ben én nem. És nem segített! - Hirtelen megfordult. Farkasszemet né
zett vele. Hosszan, firtatva, ellenségesen és mégis kétségbeesve: - Mi
-Iesz veled, ha elhagylak?

- Hideg van. Megfázol.
- Bánom is én! Mi lesz veled?
- Hát hagyj el.
A kereszt. A két kitárt fekete kar. Mikor száll le Krisztus, elren-

dezve ágyékán a gyolcsot, hogy helyette feleljen?
- És azzal nem törődsz - Anna újra támadott -- mi lesz énvelem?
- Neked könnyebb. Megmarad egy hamis illúzió önmagadról.
- És neked?
Az ég, a mindenség, a fekete kereszt. Felnézett. Egy ismeretlen, vak

merő madár körözött csak, Krisztus nem suhant le az ő mindenségéből,

- Éhes vagyok, .- mondta Anna. Elindult lefelé, elhárította, hogy
mgítsen. Meg-megcsúszva haladt utána. F.JS nekem rni marad - gon
dolta - nekem is csak egy hamis illúzió önmagamról? Anna hirtelen
megállt. Úgy fordult vissza, mintha kapna valami után. - Menjünk
vissza,

A menedékház, a karcsú füst. Az ismeretlen madár a kémény fö-
lött, át-átszakította a füstöt.

- Éhes vagy.
- Mégsem.
A koronsn-a épp most zuttyant rá egy fülke, várni se kellett. Anna

beugrott: U~.áJ'3J~Pett. Rájuk csattintották a reteszt. a fülke lódult. És
már zizegtek lefelé, pengett a sodrony. Egy zökkenés - alattuk már a
hoból-jégből metszett térkép: hegyek, völgyek, gomolyogva a megkésett
ragyogó páratengerben.

- Az rnilyen madár? - Anna levette napszeművegét,

- Nem tudom.
Az ismeretlen, testes madár követte a magasban, rá-ráejtőzve a sod

ronyra, a lanovkát.
- Mint odahaza a sirályok. mondta Anna. -- Emlékszel, ami-

kor először hoztál le a Bal:kánra?
- Magyarországra.
- Míndegy, Rügennél már a Balkán kezdődik.
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Az ismeretlen madár párhuzamosan repült, süllyedt a fülkével. :Egy
pillanatra szinte érintette az üveget, mintha belesne, figyelne őket.

- Arnikor a hajó elindul Trelleborgból, felkerekednek a sirályok,
követik.

- Emlékszem.
- Füstös fehér felhő. Olyan éhesek vagy olyan mohók, hogy ha

látom öket, bel-éfájdul a szívern.
- Zabálosak. Mindegy, mit. Papírt, hulladékot, szemetet.
- Egyszer az egyik kikapta kezemből a retíkülörnet, megette. - Ne-

vetett. Újra feltette napszernüvegét, - És megfigyelted? Ahogy Rügen
felé közeledűnk, egyszerre felcsapnak a magasba, ott keringenek, vár
nak. És amikor jön szembe a hajó ... Emlékszel?

Emlékszem.
Az ellen-hajó, megy Trelleborgba. És a- sirályok sosem pihennek

meg a fehér sziklákon, követik az új hajót. Hazafelé.
- Nálunk is vannak sirályok! - mondhatott ennélostobábbat?
- Nem igaziak, - felelte Anna határozottan.
- Sirály az sirály.
- Azt csak gondolod!
Hirtelen, szelíd döccenés, a sodrony közepéri megbillent, megállt a

fülke. Az ismeretlen madár, szétterjesztve szárnyát, súlytalanul lebegett
az ablak előtt. Sárga, éles kis szeme volt. Éles és hegyes, akár a esőre.

Üzemzavar, - mondta.
- Most itt lógunk mindörőkké?

- Amig ki nem javítják.
Anna felsóhajtott, sóváran, reménytelen bizakodással :
- 19y kéne maradni!
- Igy? Ég és föld között?
- A semmiben. Nem itt a legbiztosabb?
Ég és föld között,egy sodrony irgalmára bízva. Mélyen lent rnere

dek, életvesztő fehér hegyoldal. És mint útjelzők a földi fehér semmi
ben: egy-egy árva széltől tépett, kopasztott fenyő. Ahol már szelídül a
szakadék, sielők siklottak. villanó tarka pulóverele. A madár lebbentette
szárnyait, felfúrta magát a magasba, eltűnt. i\. fülke még lengett, rin
gott egyideig. lassan megnyugvá bárka a semmi özönvizén.

- Félek - mondta Anna.
- Látod, mégsem bírnád mindörökké l
- Sosem ismertél! - a hangja felcsattant. - Attól félek, hogy

egyszer mégis elindulunk.
- Nem élhetünk ég és föld között.
- Csak így lehet! Csak így! - Anna melléje ült, átkarolta, belé-

kapaszkodott, - Rajtunk csak ez segít! És mcst elképzelem. hogy rnú
lik az idő, nappal után éjszaka, újra egy nap, újra egy éjszaka, így, vég
nélkül. Már azt sem tudjuk, mi az idő, hol vagyunk, és mivel ezt nem
tudjuk, már azt sem persze, kik vagyunk igazában.

Közbevágott. Ahogy az első betűt kidobta magából, tudta hogy igaz
ságtalan.

- A fantáziád!
- Az. - És ránevetett: - Többek közt abba is beleszerettél. Én

meg abba, hogy neked nincs. Nincs, nincs, nincs! És nem szerétnék az
istened lenni. Azt is fantázia nélkül szereted, Jól nézhet ki szegény! 
Nem tudott ellentmondani. Nem is akart odafigyelni. Az ismeretlen ma
dár újra megjelent. - Itt lóg unk a semmiben, a fülke egyideig még a
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világ. ~s addig gyűlöljük egymást, szeretjük, aztán a fülke elveszti ér
telmét, olyan régen lógunk itt már. És nem jön segítség, szerencsére
nem jön, elfelejtettek. Tavasz után nyár, aztán ősz, aztán tél. A fülke
itt Iógna, és mí, akkor már újra összefogózva, két csontváz, semmi más,
végeredményben ez a lényegünk. nem igaz? Két csontváz. Pompeíben a
hamu alatt találtak két összeölelkezett csontvázat ...

- Hagyd abba.
- Dehogy hagyom! - És sóváran, lázasan: - Egyszer aztán, so-

kára, újra elindulna a lanovka. Es odalent, akii az ablakán benéz, meg
hatódik, és csupa tapintat, nem akarja kinyitni ezt az üvegkalitkát,
mert tudja, egy palrányi levegő, mármint a külvilág.. Nem, inkább a
világ, amelyben rníndenki más, két ember soha igazán eggyé nem lehet,
annyi mindent visel azon a csontvázon . . . Aztán mégis ki kell nyitni az
ajtót. Levegő, s egy halom por helyettünk, végre, összekeveredve, egy
beomolva, szételemezhetetlenül, Te meg én, én meg te. És akkorra sike
rült, ami nem ment, eggyé váltunk. És az a maroknyi por talán te vagy,
talán én, mindegy ...

Az ismeretlen madár rácsapott az ablakra, megkapaszkodott a re
teszben. kétségbeesetten verdesett a szárnya,

- Nézd! - A csőr kopogtaita az üveget. - Eddig félt, körözött, el
tűnt, visszajött. Most kopogtat, figyelmeztet. Hogy ébredjek fel.

- Ébredj fel. .
Ennyit mondott, mert felelnie kellett, mondania valamit. Bárcsak

így maradnánk ! - gondolta, Mi lesz, ha leérünk ? - gondolta aztán.
Megpengett a sodrony; sürgönydrót. mintha üzennének rajta, sürgősen,

tárgyilagosan, szűkre fogalmazva, egy hírt rossz hírt, végzetest. Indu
lunk - tal,áncsak ennyit.

- Indulunk, - mondta.
- Ezt én is észrevettem! - felelte Anna.
És átült a másik padkára, szembe vele.
A fülke megrezzent, egy pillanatra szinte ittasan ímbolygott, és sik

lottak lefelé. Ingott, lengett alattuk a havas szakadék, eltűntek a síelők

tarka foltjai, fogyott-szürkült a hó, már a végtelen legelő, barna birkák,
látszott rajtuk a fülke árnyéka. Közeledtek. siettek egymás felé, egybe
sereglettlek a magányos fenyők, s már az erdő. végtelen komor-zölden,
parttalanul. Egy tartóoszlop, fennakadtak, s lendültek-hulltak békésen
tovább.

- Hát nem sikerült. - mondta Anna.
- Mert mindíg lehetetlent akarsz.
- Most is ... -- és megcsuklott a hangja - most is csak ilyent

tudsz rnondaní ?
- Mit mondhatriék? A valóságot.
Milyen ostoba válasz, milyen árulás. Képtelen volt mást mondani.

Egy pillanat, és talán... Nézte Annát, ahogy kuporog a fülke sarká
ban, és az ismeretlen madarat nézte, aki még mindig a reteszbe kapasz
kodott, feje még mindig az üvegerr. Azt kellett volna mondanía, - iga
za van! Ott fent lett volna jÓ,á semmiben, ég és föld között, Mert mit
ér az ő ege, mennyországa, - és mít ér az ő földje, az élete? Hogyan
vágta Anna szemébe, milyen igazságtalanul, megfellebbezhetetlenül 
"megmarad egy hemís illúzió önmagadról!" És neki mí marad? Mi van?
rni volt? Es - a hamis illúzió, ez a valóság? Ez marad meg?

- Mindjárt lent leszünk, - mondta Anna.
- Még egy tartóoszlop.
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Az ablak bepárásodott, letörölte - a parányi foltban már tölgyek
'keveredtek hajnalodó, tavaszi zöldjükkel a fenyők haragos, kortalan
zöldjébe. Egy magányos lovas kocogott az úton, pici port vert fel, akkor
kát mínt a cigaretta-füst. Its házak, egy falu tetői, egy kis szellőben meg
lebbent a fülke, elővillant, majd eltűnt a templom tornya, az árnyékban
megfakult a, kereszt aranya.

Anna i.ngerülten megkopogtatta az ablakot. Az ismeretlen madár
még várt, még belesett. Its ahogy csőrénél a türelmetlenül sürgető

ököl, - megértette, lendült, elszánt.
.l!Js Anna azt mondta:
- Persze, nem hiszed el, hogyelhagylak?
+ Elhíszem.
- De nem megy majd olyan egyszerűen. - S gúnyorosan villant

zöldes-kék tekintete. - Már régóta azon gondolkodom, hogyan menjek
el? Csak úgy simán, könny a szemenrben, "hát érts meg, szeretlek, nem
megy tovább ..." Ez hazugság lenne, mégha igaz is. Elhatároztam, hogy
undorítóan megyek el, hogy megutálj, akkor akarj látni, mint a hátad
közepét! Úgy akarok elmenni, olyan piszokul, hogy megalázzalak. de
azért úgy, hogy magadat jobban utáld, mint engem.

A napfényből hirtelen pókos, zavaros homályba buktak. A végál
lomás. A fülke rácsúszott a korongrá. A sildes sapkás, piros pulóveres
férfi már fel is rántotta a reteszt.

- Megérkeztünk, - mondta.
- Azt hiszed, nem vettem észre?
És Anna állt a nyitott fülkében. A férfi nyújtotta a kezét, hogy ki

segitse. Habozott, egy pillanatra hátranézett - 'szálljanak-e ki? Lendült
tovább a kereng, viheti újra felfelé a fülkét! És hátha újra üzemzavar,
ég és föld között ...

;- Vigyázz - mondta - a tűsarkod bent ne akadjon.
- Mindig vigyáztam.
Anna kiugrott, aztán kiszállt ő is. Fordult a koreng. vitte üresen

felfelé a fülkét.

•

EGY CSÚNYA PÁRRA

F;gy csúnya nő egy csúnya férfival
sétálgat kézenfogva a Ligetben.
Ú gy nézik egymást álhatatosan,
mintha csak ők lennének szépek ketten.

Félszegségükből, csúnya arcukon
ennyi szeretet s oly boldogság látszik,
amig mennek szerényen az úton,
mely szemerkélő, halk esőtől. ázik,

úgy néz a nő a keszeg férfira
s az oly kedvesen bókolgat a nőnek.

lám, elfogódom tőlük, annyira.
hogy szépnek látom s megirigylem őket.

Hegedüs László


