
A TENGER lrta GERLEI JOZSEF

Kopott, fekete kézitáskámba csúsztatom a madáreledelt. s bezárom a la
kást. Albérlöm, a Doktor úr nincs itthon (az eg~ ház Doktor úrnak hívja.
mert így mutatikozik be, pedig nem az), ezért még egyszer lenyomom a kilin
cset. Míkor megbizonyosodom, hogy nem enged, megfogom a korlátot, s
indulok lefelé.

Hátam mögött a vetetlen ágy, későnkelő vagyok. A Doktor úr néha be
néz hozzám, kopogtatás nélkül, legalábbis nem hallom, mikor kopog. Néha
különös dolgokait kíván tőlem (sétáljak előtte pongyolában; ne mozduljak,
így akar lefényképezni, meg hasonló), de kíkergetem, utána kiáltom:

- Vegye tudomásul, Doktor úr, nem csalom meg az uramait
Egyszer bezárkóztam, négy napig nem látott. Dörőrnbölni kezdett, kihívatta:

a rendőrséget. Feltörték az ajtót, én pedig szemükbe nevettem az ágyból.
- Ugye, kellene ra Iakásom, Doktor úr! Talán már be is adta az igénylést,

hahaha ... De itt vagyok, élek ... Takarodjanak l
Szeretnék kísurranni a kapun (ezért járok lábujjhegyen), de lenn a ház-

mesterbe botlom.
- Hová tart, Dévainé? - kérdi.- A Ligetbe megy, a Ligetbe? ..
- Ha tudja, miért kérdi! .
- Menjen csak, várják a madarak! - szól utánam.
Mit várjak tőle? - macskát tart.
Az utcán ezertelen vidámság fog el. Bolondos kora júniusi délelőtt. Meleg

szelek csattognak benne. Minden vér arcomba szorul, szám köré, s szemembe
kergeti az ifjúságom.

- Ú, az én fiatalságom! .,.
Ügy lépdelek a muzsikásfényben, mint valami égi porban. Nem ilyen

az ifjúság is? ...
Az enyémből már csak foltok maradtak: egy kert vidéken, egy rózsaszín

ruha, egy elázott Anna..bál, s kocsikázás apámmal a Stefáníán, S rnintha
apámat egyenesen arról a hintóról vi,tték volna el (Dr. Szender Károly?
derék ember, jó hazafi l) tizenkilencben az egyik, húszhan (Szender úr?
egy baja van, hogy baloldalil) a másik bíróság elé. Azóta nem láttam.

Akkor gyerekfejjel azt !kiabáltam:
- Mi az, hogy baloldali? ..
Jó, jó - azóta tudom. De azt is tudom, hogy rajtunk embereken valahol

már nevetnek. Hallom néha ezt a nevetést, a párnám alól szűrődik elő éjszaka,
és a kályhaajtóból, Nem hagy aludní, egész éjjel égetem a villanyt.

Néhány éve vísszataláht hozzám ez a gyerekkori kiáltozás.
- Mi az, hogy jobooldald meg baloldali? ...
- Maga nem tudja, -förmedt rám minap a házmester. - Éppen maga?
- Én tudom! kiáltottam sunyi, himlős képébe a félelem deszkái közüL

- De maga, maga rníért csak most tudja? ...
Ha meszet öntök rá, akkor sem lesz fehérebb. Azóta előre köszön. Meg

szólít (mint előbb is), érdeklődik, hogy szolgál a migrénem. Haha! ... Én meg
úgy nézek rá, mint aki tud valamit. És pajzánul nevetek.

- Ne kacérkedjon velem, Dévainé! - mondja zavartan a házmester.
Volna esze a vén kirjonnak. Pedig ismerte a férjemet; tudja, milyen fél

tékeny volt.
- Nahát, ahhoz tartsa magát!
A gyerekszobából csöppentem a házasságba, Nem mondhatok más~

házasságunk is a gyermekszoba folytatása volt. Más asszony Iázadozna, én örül
tem neki.

- Néha olyan furcsák a szemeid - mondta Vilmos,
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- Furcsák? - néztem a tükörbe nevetve,
- Különösen ha boldog vagy.
- Jé, valóban - vizsgáltam közelről él szemem. --- Kanesitok a boldog-

ságtól. - És újra átöleltem a nyakát.
- Kíméld, Vilikém, a feleséged - rncndta az orvosunk. - Tudod, gyönge

a tüdeje ... S az idegzete, érted, ugye, olyan, mint a legfinomabbcsipke,
Megkímélt a gyerektől is.
- Most megint olyan a szemed - mondta. - Nekem kell vigyáznom

rád. Majd ha megerősödsz...
Ekkor .történt vagy később? - negyvenkettőben vagy előbb? - ki illeszti

már össze? - egy délután sötétbe borult a város, vihar támadt, s a szél betörte
az ablakunkat. Kopogní kezdett a jég a falon, az ablakpárkányon, a szoba
padlóján, mint a géppuskák kelepelese. A szoba közepéri álltam; már tudtam,
hogy Vilmos is megkapja a behívót, s nem jön vissza. Fél év múlva tudtam
meg, hogy mellébe egész sorozatot kapott.

- Hallja a jégesőt? - mondom néha a Doktor úrnak.
- Ebben a napsütésben? - nevet a Doktor úr. - Jobban tenné, ha máson

járna az esze!
Például?

- Hát, mondjuk rajtam ...
- Dehát maga nem is igazi 'doktor, kirúgták az egyeternről. Az én apám

pedig ...
- Mit ássa elő nekem az apját - hadonászik a Doktor úr. - Nekem öt

szígorlatom van, érti, és csak a mcstoha k-örülmények miatt ...
- Bah, mcstoha körűlmények! Nevetnem kell a maga mostoha körülmé

nyeln - mondom neki. - Mit szóljak én! Ez a jégeső, ez az örökös jégeső ...
A férjem izen.

Ha tudnám legalább, hogy mit... Ha váltakozná a röviddel a hosszú.
mínt a távíróban De erek az egyforma pontok, ezek a kemény kopogások
egy férfi testén .

Első ízben akkor hallottam ezt a kopogást, amikor negyvenötben egy jó
képű vidéki fickó kopogott az ajtón (a csengő elromlott), s beengedtem - be
kellett engednem. mert lisettel, babbs! meg tojással házalt. Bundát kért értük,
ezüst készletet, vagy egészen mást ... Öt napig maradt.

A másik már negyvenhétben történt. Azt hittem, elég egy férfinak azt
mondani: szeretlek, s vége a múltnak. De mikor láttam, hogy úgy bukik arc
cal a párnára, mintha mellébe egész sorozatot kapna, leráztam magamról,
dideregve felültem az ágyban, dermedten néztem a falat, a padlót, ahol a jég
bevert, s újra elindult bennem az a kopogás.

Azóta csönd Vian; csak elvétve, ha a Doktor úr körülöttem legyeskedik,
hallom, hogy az ablakot csőrével kopogtatja egy madár. Almomban pedig
diadalmas énekeket hallok, nagyon magas hangon, hogy már nem is emberi;
ifjaik: éneklik őket, díszes testőrruhában. majd eltűnnek, s átveszik tőlük tarka
tollú, duzzadtmellű madarak ...

- Persze, hogy -megyek amadaraimhoz !
De sejti a házmester azokat a madarakat, amiket álmomban látok? ..

Azok a tenger felől szállnak, szárnyukon a tenger szabad. sós leheletét hoz
zák, s a fényt, sok fényt ...

Tegnap óta bujkál bennem valami. Ha nem gondolok rá, akkor is érzem
állandó jelenlétét. Ha pedig eszembe jut, dadogva bugyog belőle a boldogság.

- Nézd meg jól - súgta tegnap egy fiú az ismerősének. - Ez a nő fran-
eia.

Amióta bezártam a lakást, folyvást erre gondolok: "A francia nő lemegy
a lépcsőn, kiér az utcára, végigsétál a Fasorori ..."
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Mehetnék a Damjanich utcán is, de mindig a Gorkij fásort választom; ez
a csöndes, lombokkal tömött út előre ígér valamit, ami vár rám, ha átlépdelek
a Dózsa György úton, s megállok a tér sarkán, Nem a régi tér ez már, felét
levágták, a fákkal és a vassárkányokkal együtt; a padok sem fehérek a szökő

kút körül, a nevelőnők fehér fátyolát sem látom. De megmaradrtak a virág
ágyak, a szökőkút vize, körben a "platánok, s a padok mögött a gyep símasága,
amitől itt belül is elsimul minden.

"A francia nő besétál a terre ..."
Kíhúzom magam, dre ruhám ettől se telik ki, Lépteim viszont, melyek

azelőtt örökösen figyelmeztették az embereket valamire, ezek a vádoló léptek
megszelídülnek, csupa kellem és báj minden mozdulatom, ahogy egy francia
nőhöz illik.

"A francia nő megáll a szőkőkútnál ..."
Mennyíre vágyódtam arra, hogy Párizst lássam egyszer, az Eiffel tornyot,

a Szajnát! ... Vilmossal együtt akartunk menni, de akkor már csak Olasz
országon keresztül eletietett volna. És most végre - igen, - el k:ellett jőnnie

annak a percnek, amely kárpótol míndenért,
-- Pár-izs, Ó, Párizs! ...
Együtt tanultunk franciául; évődtünk egymás kiejtésén. Azóta sem jutot

tak eszembe azok a francia szavak. De most rámtaláltak: venez, s'il vous plait,
pourquoi, dites done! - s újra csak: venez, venez, venez! - mint a boldogság
hívószava.

De hol a tegnapi fiú, s hol van a lány, aki tegnap óta tudja, hogy francia
né valgyok?.. Helyükön egy szörnyü, fekete rongycsomó gubbaszt. Es a
cipője? - nem láttam még ilyen poros cipőt; nem könnyű úti por ül rajta,
hanem valamí vén lomtár pora.

- Micsoda pimaszság! - csattanok fel.
A szőrmók megijed, rámpislog. föJkászálódiik, s rongyaival együtt át

oldalog a tér másik felére.
Leülök a pad szélére, végigsimítom rövid, sima hajam (több már rajta a

porcukor. mint a mák), államalá Illesztem ujjaimat (ez az én tartásom), s lám,
már jön is a fiú a Iánnyal ; a pad másik végére ülnek, s ezt hallom:

- Még nem etette meg a madarakat.
Néha nagyot hallok, máskor a suttogást is megértem. így vagyok a sze

memmel és azzal is, ami régen történt.
A Lány szája a fiú fülét éri:

... szerétnék a helyében lenni.
LVIiért? - olvasom a fiú szájáról.
Tudod, mit jelent franciának ...
Nem jobb, mint ott. Ha csak a madarak. "
Ott v:an. .. aki megérti... ha felkel ...

- A tenger ...
Igen, a tenger, ha Párizsba ér ...

- ... a pázsitra lép, mindjárt látod.
- Ha kilép a ...
- Riviéra ...
Ki se nyitják könyveiket (pedig vizsgák előtt állnakj-ríehunyjék szemü

ket, s a nap felé 'fordulnak, mintha fenn szólítanák őket. Csak rnutatják,
persze, valójában szempillajuk alól engem figyelnek.

. Holmi kis szelek jönnek, hogy bekenjék felhővel az eget, de az égen ma
nem fog a festék - a felhők sorra leperegnek róla. S látom azt is, hogy a tér
szélén a platánok felső leveleikikel az eget tapogatják, gyökereiket pedii; ki
húzzák a földből, hogy magasabbnak látsszanak.

Azt sem veszi észre más, hogy hosszú, századeleji ruhában fodrosari és
zsakettben egy házaspár sétál át a téren, a szakállas férfi kezében bot, az
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asszony fején széles karimájú szalmakalap. Köztük egy kislány tipeg, fekete
hajában akkora szalag, hogy az.egósz WI' várja, mikor száll fel ezzel a lég
csavarral. Apám botjára támaszkodik, jobbjával meg oldalát fogja, mintha
attól félne, hogy kidűl; anyám már szálll a szélben, s minduntalan kalapjához
kap, hogy valakinek tisztelegjen. .

- Mon pere, ma mere! - kiáltom utánuk. - Ma jeunesse, ma vie ...
Hiába az ég ragyogása, a vörösen és sárgán izzó virágágyak, a szökökút

vize, amely körül felnőttem - elfeketedik szemern előtt minden. Nem, a világ
nem érdemelte meg azt a hiszékeny kislányt,azt a fekete kis madarat, aki
tenyerére hagyta magát, hogy boldoggá tegye. Ott tipeg szülei közt a platá
nok alatt, s 'nem tudja még, amit én tudok: az elsőt, majd a másodikat, amit
az emberek egyszerűen háborúnak neveznek. Holott nincs neve... Nem sza
bad nevet ftadni neki, mert akkor megszokjuk, itt marad köztünk, velünk
lakik, étkünket eszi, vizünket issza el, s csak vérünk lesz elég neki.

Azon kapom magam, hogy csöndben, csak úgy magamnak nevetek. Ví
gyáznomkell, nehogy félreértsék. de egész torkomat, szívem és tüdörn, minden
tagom feszíti már a nevetés. Arra kell gondolnom, hogy az újságak már a
harmadikról írnak. Hát nem! - hiába lóg fejünk fölött az a harmadik: tőlem.

már nem vehet el semmit.
A bokrokon várakozás ül. Egy veréb lábam elé röppen. Várnak a mada

raim. Felállok. A gyep szélén kílépek cipőmből, talpamon a fű lágy simogatása,
s máris azon a távoli, hűs szígeten járok ...

Szórni kezdern a magot, A törpe fenyők és babérfák alól sorra röppennek
elő madaraim, rigók, cinkék, pintyőkék vegyest.

Valaki megkérdi mögöttem:
- Ki ez az asszony?
A fiú hangját hallom, majd a lányét is:
- Nem látják, francia! Figyeljék csak, franciául beszél nekik.
Sokan bámulnak már, egész kis csődület. Tudtam, hogy egyszer így Iess.

Hogyan feledkezihettem meg róla? Egy [ósnö már régen megmondta:
- Sikerei lesznek, asszonyom, nagy sikerei: és irigyei is, mert bejárja

. a világot, látja a tengert.
A tenger eddig csak" álmomban jelent meg,' akár egy igéret. De míndíg

csak akkor, mikor meghalt valaki. Apám halálakor ismeretlen tengeri kikötő

ben jártam, a hullámok kicsaptalk a partra, magukkal akartak hurcolni. Mikor
férjem meghalt, sok emberrel együtt szorongtam egy hajón, lakásunk is a
fedélzeten volt, bútorainkkal együtt; a hézagos padlódeszka ~özt láttam a
tenger vizét, sürü volt, sötét és iszapos ... Milyen lesz majd kéken, ha rásüt
a nap? ..

Persze, előbb átutazom Párizson, ma már körtnyű útlevelet szerezni. "A
francia nő elhagyja Pestet, megérkezik Párizsba, onnan megy tovább első

osztályon a tengerpartra ... Jól érti, uram, a Riviérára."
Kuncogást hallok. Valamí megjegyzés repül felém. Egy gyerek megdob

labdával, a labda a madarak felé gurul, aztán - sirrr! a madarak nincsenek
sehol.

- Venez, venez ... - Hiába hívom vissza őket, magam maradok a gye--
pen. A madáreledel is ott marad, nem kell senkinek.

Erre már mégfordulok.
- Qui est . . . ki ez, ki merészel?
Egy kamasz, 'akkora a homloka, mint egy sündisznónak, Iölnyerít:
- Ez francia? Ismerem, vén skatulya a Dob utcából.
- Néni kérem, a labdát! -:-rimánkodik a kisfiú.
De a labda marad, büntetésül. Szavakat keresek, francia szavakat erre

az, arcátlanságra, de csak magyar szavakba ütközőm.

- Nem adom ... Szégyelld magad! ... Takarodjatok!
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Harisnyában állok, szemben a sok cipőssel. Ez hat. Szentélyembe nem
mer belépni senki.

- Na, gyerünk, öreglány! - szól a sündisznó. - Vagy agyára mentek a
madarak?

Szemern a mi padunkat keresi, a fiút meg a lányt. Segítséget kérek tőlük,

de .látom, négyen-öten egy zsebrádió körül szorongnák, s szemükben valami
iszonyat.

- Néni kérem, tessék megengedni! ... - sir a kisfiú. - Soha többé ...
A zsebrádió pedig recsegve harsog; nem értem, mi lehet ebben olyan

borzasztó. A sündisznó fejű is hátrafordul.
- Na, miféle zűr Vian? Kit nyirtak ki?
- Ma reggel lelőtték ... Amerikában: .. Nyolc lövésből három talált ...
Ez már sok, ez a szüntelen lövöldözés. Nyolc kopogás ... Hát nem elég

nekem örökösen az a jégverés? ..
- Ide nem jöhettek, gyilkosok ... -·kiáltam.
Szél kerekedik, hangyaboly Lesz a tér. Fenn füstölni kezd' néhány felhő.

A levegő már rücskös az esőtől. Vagy más valamitől? . .. A gyerekkocsik ma
guktól elindulnak, hogy oltalmat keressenek valahol. A gyerekek szőke fürt
jei összeugranak a rémülettől. Mindenki a platénok alá menekül,

- Gyilkosok, gyilkosok I ...

Nincs rá időm, hogy cípőmbe lépjek. Harisnyában futok vegig a szuro
kavíeson: a fák nekem szaladnak, utánam nyÚjtjáJk fenyegető karjaikat. Ki a
Dózsa György útra, a csikorgó gépkocsik közé! Ez a sok hang és futkosás nem
azt a harmadikat jelzi már? .. Szidalmak zuhognak rám, aztán nevetések;
lábamat nézik, kezemben a cipőkre mutogatnak, s békergetnek a Fásorba.

- Gyilkosok! - rázern feléjük öklömet.
A Fasorban pattognak fö}öttem a lombok. Mi ez - jégeső vagy géppuska

ropogás? Pár Iépóssel előttem a szörnyű fekete szőrmók szedi a lábát. Annyira
sántít, hogy majdnem felfordul: bicc, bicc, bicc ... Megáll velem szemben
egy kövér ember, elfoglalja az utat, s azt mondja társának:

- Nem vagyok már fiatal, de két évet adnék az életemből, ha meg tud-
nák menteni. .. Tíz gyereke van,

Arcába kiáltom:
- Én húszat adnék oda, húszat... De nem kell senkinek ...
A szőrmók előttern biceg; válla közé húzza fejét. Ki zárt össze ezzel a

madárijesztővel ? Nincs erőm, hogy levegyem róla a szemern..Bicc, bice, bicc ...
.Nekiiramodok, elkerűlöm, de nyomomban marad. Cipőjéből hangok jön

nek utánam, mögöttem ólálkodnak, fülembe másznak. nem lehet eltéveszteni
őket:

- Itt a.. . tenger; i tit a. " tenger ...
Az eső áttör a lombokon, csupa lyuk már a testem. Arcomon végigfolyik

a víz, s ahogy számhoz; nyelvemhez ér, érzem, hogy sós, mínt 'él tenger vize,
S fl szörrnók cipője tovább üldöz:

- Itt a ... tenger: itt a ... tenger ...
Újra futni kezdek.
- Nincs itt ... még nines itt! - tör ki torkomon.
Az úttest színe sötét és mély, mint álmaimban a tenger háta szekott lenni.

A villám is csak megvilágítja, áohatolní nem tud rajta. Felkapom fejem az
égre, a dörgést hallgatom:

- Itt a tenger!
A fák mögül hirtelen őrült bőgés zuhan rám. A sikoltás belém szorul,

szétfeszít, fojtogatja a nyakam. Mi történt? - a háromfejű bika a világra sza
badult, vagy kiszúrták az ég szemét, .. zokogva borul a földre? ..
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A troli volt. Mel1ettem rohan el - kis híján alája kerültem. Megáll szem
ben a kép: a troli, bőszült lámpáival, óriási csápjaival, melyek nem egyebek
túlvilági szarvaknál ; kőnél keményebb kerekei alatt egy asszony: kifordult
kezéből elvették az áldozatot, ané1kül, hogy válaszoltak volna rá; neve özv.
Dévai Vilmosné (szül. Szender Rozália).

Cipőm a mellernre szorítom.
- Nincs itt. . . még... nincs itt ...
Majd házak, kapuk, kapualjak, lombok nélkül. Szoknyám combomra ta-

pad, szám elnyílik, úgy kiáltom oda a kapuk és esernyők alá:
- Még nincs itt! ... De már nincs messze!
Házun:k előtt valaki elkapja karom.
- Micsoda, Dévainé?
- La mer, la mer ...
A házmester habogva bámul; van is mit bámulnía, reggel még nem tudta,

hogy ki vagyok.
- A tenger, a tenger! - kacagok kacérul a szemébe. - Utazzon velem,

ha kedve tartja!
S kezemben a cipővel, a kapu alatt táncra perdülöle.

KIKÖTŐBEN

SIKLÓSI JANOS

Elértem hát az élet végső ki~:ötőjébe

Hol annyi tomboló vihar és villámlás után meggyötört énem végre megpihenhet
Itt vagyok még Vagy már a túlvilágon S nappal van-e vagy éj
Mert egyszerre ragyog a nap és fönn szikráznak a csillagok is az égen
Elértél mindent lelkem Mit számít, hogy kanyargós volt az út
Mit számít. hogy sorsom könnyít volt vagy nehéz és irgalmatlan
A végső cIE a révbejutás a kikötő a fontos
Ringatózz csak Lebegj a végtelenben.

látható finom hamu
szerű fény

Permetez rám és látomások és hangok csurognak rám könnyel átmosott vízesésként
az égből

Ó neh~z volt minden és sokszor összeszakadt és oeezeomion
De ime áttöl'tem kétségbeesésemen és .éjszakáimon
S most az örökkévalóság magasságaiból valami szemmel alig

Valami zuzmarás tiszta fény
Énekel bennem O milyen könnyű lett minden fájdalom
Teljes egyetértésben élek a csillagos éggel s az apró távoli fénypontok
Új borzongásokkal szórják be lelkemet
Ó hány zsongás hány· eltűnt és visszahozhatatlan gyermeki jaj altat
És tart éb1'en
Néha megelőzöm magam máskor ott jövök messze magam mögött
S taláIgatom a vállam mozgásúból mire is gondolok
Érzéseim nyelvét ismeretlen szótárakból tanultam
Szavaim titokzatos madárként lelkem ősi mél'yéből repülnek föl
Hogy színes szárnyukkal ismeretlen társaik fényét és világosságát élesitsék
Sóhajaim még mélyebbre és ámyaltabbra hangolják a csendet
Ó belső vérzés ó szív borzongásokkal teli ösvényei
Ó ácsorgásokba fáradt hétköznapok az élet folyójának tüskés gázlóiban
Ó pillanatok apró forrásai honnan az örökkévalóság torkolata Látszik:
Ó csendes lehiggadt szív ó nagy hajózások után a saját békés kikötőjébe térő lélek
Hát kígyúlnak végre a megnyugvás áttetsző szeHd tüzei
A reggelek csak hosszú égi tartózkodás után ereszkednek a földre
Ó éreztem mindig, hogya lét megvilágosodik fölöttem egyszer
S lesz valami ami minden kínom és bántalom mélyén megvigasztal
Eljött tehát az idő, hogy legyőzzem belső viharaimat és győzzeTe csontig ható

bánataimon
a fénylő ég felettem
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