
A NYÁR HAMUJA Írta GERLE! JÚZSEF

talán műveltebb is, de járásában volt valami bi
nők járása csak látszatm szabad és fesz

Lehet, hogy ez a nő csak tolakodik (mint az
vagy érdeklődik csupán (nem ártatlanul, persze),

Vasárnap kezdődött, a nyár utolsó vasárnapján,
Mikor kijöttünk a miséről, a hőségben áfutortt rajtam a hideg. Magam

sem tudom míért, hirtelen gyanússá vált szememben a fény, li hogy Ja park
fái roskadoznak a nap terhe alatt. Emil jókedve s a magam elégedettsége
is így hatott rám. Mégis" szinte oktalanul, átadtam magam nekik.

- Erre rnenjünk - mondta Emil; görcsösen és mélyen szívta a cigaret
táját.

- J ó - mondtam, s arra mentünk, ahol a sétányon egy magányos nő

jött szembe velünk.
Micu talán érzett valamit, húzni kezdte apja kezét.
- Ne erre, apu, hanem arra!
Miért képzeltem, hogy az a nő ott magányos, én pedig boldog anya

vagyok? Nem tudtam magamtól megtagadni ezt a természetes kis diadalt.
A nő lassan közeledett, mintha kiszemelt volna magának minket. Mi

kor elment mel1ettem, alulról fölfelé, majd fölülről lefelé végigmért. Nem
volt benne megvetés, mégis megállt bennem a vér.

- Ki volt ez a nő? - kérdeztern Emibt, mert míndenern azt súgta, hogy
ismeri.

- Hát. .. senki - mondta zavartan. - Hogy is mondjam ...
- Miről beszélsz? Ismered talán?
- Ahogy vesszük - mondta. - Ott dolgozik ...
- Hol? - S megálltam. - Akkor miért nem köszöntél neki?
Azt a szót vártam, ami leleplezi.
- Hát ... szóval mert látni akart téged.
- Engem? . .. Mi /közöm nekem... '_0 De már tudtam, hogy van kö-

zöm hozzá, mert Ernilnek is van.
Ijedtemben nem tudtam, hová tegyem ezt a jelenetet. Kérjek magya

rázatot itt a gyerek -előrt? Vádolj am Emilt olyan dologgal, amiről talán nem
is tehet? Mérgesítsem el a helyzetet, adjak lehetőséget _o még többet a nő

nek?
Magasabb volt nálam,

zonytalan. A gazdátlan
telen, valójában nem az.
unatkozó nők általában),
scsacséság az egész.

S mi van, ha régóta folyik ez az ügy, s elérikeztünk az utolsó felvo
náshoz ? Ha Emil tudatosan árulta el magát, hogy elinditsa a leszámolást?
Ha gyiLkosaim elhagyták rejtekhelyüket, s kiálltak elém az útra? ...

- Megfájdult a fejem - mondtam. - Mcnjünk haza.
- Nem csoda - mondta Emil pimaszul. - Nagy a höség.
Úgy mosolygott, mintoakinek arcát más nap süti -- nem az én napom.

Az előbb még arra gondoltam, tegnap jött meg a Balatonról, egy kongrész
szusról, II félrig még ott van. Dea kongresszus csütörtökön befejeződott (a
lapok véletlenül megírták). És a péntek meg a szombat ? Eddrig sosem két
deztem magamtól ilyet ... Hol volt Emil két nap nélkülem? ...

Fél óra sem telt bele, s minden >li visszájára fordult. Kettőnk bizalma
és őszintesége is, melyre már csak egyetlen szerep várt: hogy tisztázza válá
sunkat.

Előbb azonban. hétfő jött, kedd és szerda, rekkenő hőséggel. S Emil
bujkálása kettőnk magánya elől. Sápadt, ugrásrakész közöny. Rajtam pedig
az áldozati állat némasága éská:búltsága a tagló előtt, Az ég úgy vakított,
hogy nem lehetett semmit elhinni neki. Pedig minden lehetséges volt még
--o mánden és semmi.
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Végre csütörtökön elkaptam a szemét.
- Velünk vacsorazol ma este?
- Igen - mondta gyorsan. - Míért ne?
Hangja a régi volt, én mégis kihívást olvastam ki belőle.

Hát kért ernber kapcsolata nem lehet meg anélkül, hogy egyszer meg
ne nyíljon alattuk a kételkedés szakadéka? Nekem már az is pokol volt,
hogy ez az eszembe jutott.

Vacsora alatt alig beszéltünk. Együtt nyúltunk egyszer a kompótos tál
után, de Emil szó nélkül átengedte nekem. Arra kellett gondolnom, hogyan
válhatna árulómmá az, akinek keze még most is együtt nyúl velem a tál
felé? ..

A kávé után Emil cigarettára gyújtont. Újra az a görcsös mohóság: egész
a körömhegyéig szívta a csíkket. Majd hátralökte a széket, s felállt.

- Sétálok egyet - mondta. - Nehéz napom volt.
Éjfél körül jött haza. Micu már rég aludt. Én néztem a falat, fülemben

a hátralökött szék recsegese. Meglepte, hogy ébren várern. Hozzám lépett,
hogy befejezzen egy régi mozdulatot, mely már az életünkhöz tartozott. De
félúton abbahagyta. így is megéreztern rajta az idegen partömöt.

Ez az utolsó inger felkorbácsolt.
- Júdás! - kiáltottam, de abban a pillanatban tudtam, hogy gyerekes

és nevetséges vagyok. - Elárultad a szerelmünket, a gyermekünket, min
dent! ...

Első ízben kellett látnom, hogy a szavaik már nem ugyanazt jelentik neki,
mint nekem. Valahol szörnyű repedés tátong, elnyeli a hangot, az én han
gom, s nem adja vissza.

- J ó - mondta, s ágyam szélére ült. - Beszéljük meg!
Iszonytató éjszaka következett. Már fél éve ismerik egymást. Minden

szabad percet nála tölti, azt is, amit a betegeitől rabol el Júliusban kivett
egy heti szabadságot, amikor én Micuval az anyámhoz utaztam. Azt is vele
töltötte egy piliisi meaedékházban. A kongresszusra is magával vitte. Nem
tud lemondani róla. Tudja, hogy őrültség, mégis! Ha akarom, itt alszak
néha, a gyerek kedvéért. Mert Idának így is jó, ugyanis albérletiben lakik,
s nem fogad el semmit. Ha pedig elhagyná, Ida öngyilkos lenne ...

- És én, én? - néztem rá, akár egy őrült. - Ha én öngyilkos leszek?...
- Te erős vagy, nem féltelek.
- Erős? - rnondtam. - Nézz rám! Az én erőm te voltál.
- Nem - mondta. - A te erőd másihol van-. Nincs szükséged rám.

De őt nem hagyhatom magára.
Befogtam a fülem:
- Ne folytasd!
Ránkvirradt. A hamuszürke levegőben Emil arca is kifosztottnak lát

szott. Pedig talán csak balvatlan volt. És hazug. Azt hazudta magának,
hogy talált végre valakit, akinek ő lehet a támasza. Valakit, akit megment
het, pedig éppen ő 'tette szerencsétlenné, S minket, hagyott itt támasz nélkül,
kiszolgáltatva a halálnak ...

Ördögi volt - nem a gonoszsága, hanem a kuszáltsága.
A redőny résein át megjelent a gyilkos nap. Emil kiment a fűrdőszo-

bába, Iemosdott, s felöltözve jött vissza.
- Megbeszélem vele a dolgot - mondta.
Még hat óra sem volt.
- Tégy, amit akarsz - mondtam már az ajtónak,
A 'bútorokból egyszeriben kifutott minden vér. Az élet máshová köl

tözött, itt csak egy élőhalott maradt. Vagy jóra fordulhat még mínden?
Mit akar Emil megbeszélni azzal a nővel? Semmi sem adhatott már kár
pótlást ezért az éjszakáért, mely jobban megalázott, mintha eladtam volna
magam.
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- NeÍn akarok élni nélküle - mondtam annak az összeesett, megöre
gedett szőke asszonynak, aki visszanézett rám a tükörből.

Tudja egy férfi, mivé válunk - porrá és hamuvá -, míkor bevallja,
hogy fel tud cserélni bennünket mással? Nem tudja, különben nem tenne
ilyet. Vagy hazudna, és tagadna körömszakadtáig, mert a hazugság is jobb,
niint ez a bizonyosság.

- Anyu - állt meg mögöttern a tükörben Micu.
Visszavittem ágyába, de nem akart tovább aludni. Apja papucsába lé

pett, kezét pedig magassarkú cipőmbe csúsztatta, s így mászta körül nég-y
kézláb az asztalt.

- Nem teszed le azonnal! - kiáltottam rá. S különös, Micu nevetésé
ben vettem csak észre, hogy az ablak alatt a fán egy rigó már pirkadat óta
egyfolytában fütyül.

Megfésülködtem, s lementem Micuval a parkba. A fák fölött a kimé
letlen ég kései lobogása, egyetlen felhő vigasztalása nélkül. Belenéztem a
napba, majd le a földre, hogy hamunak lássak mindent. Az emberek feke
tén kóvályogtak a hulló pernyében. Már csak megszenesedett csontjaikat
láttam.

- Iszonyú, iszonyú! ...
- Erre menjünk, anyu! - húzott Micu a templom felé. Nem azért, hogy

bemenjünk. hanern mert gazdáik minden reggel arra sétáltatták a kutyá
kat, s .Micu meg akarta simogatní őket.

Leültem az egyik padra. Szemem előtt a templom falai. A szentély
egyik színes ablaka mély tűzben égett, mintha nem a naptól kapná fényét,
hanem belülről.

"Te erős v:agy, nem féltelek'" - hajlottam Emilt. Soha hazugabb vi
gasztalást ember nem mondhat az embernek. Mert akit nem féltenek többé,
erőtlenné válik. Az embert csak a személyes féltés, a szerétet féltése ment
heti meg, hogy gyöngeségében el ne merüljön.

S arra kellett gondolnom. aki a szentély ablakának belülről azt a má
sik fényt adja. Arra a személyes megsemmisülésre, amely a szerétet félté
sével tölti be ezeket a falakat. S azt az űrt is, amit az élet hagy untalan
maga után. A nagy hiányt s az örökös kis sivárságokat. Azt is, azt a semmit,
arnivé én váltam.

Nem emlékszem, meddig ültem ott. Percekig? -- órákig ? ...
- Micu, Micu! - kiáltottam, mert nem láttam sehol. - Gyere, otthon

vár apu!
Ez hatott, Micu már rég nem a kutyákkal játszott, hanem a fűben egy

szelíd r~gót kergetett. A rigó nem szánt el, csak ugrált előtte, mintha ját
szana vele.

Mícu otthagyta, kezét gyorsan a kezembe adta, s indultunk haza.
- Apu vár, apu vár - ugrált mellettern,
De otthon nem várt senki. A lakás teljes nappali fényben olyan volt,

mintha dulakodás nyomait viselné. Mintha meggyilkoltak volna benne va
lakit.

Micu sírni kezdett.
- Anyu, te hazudtál. Hol van apu?
Lerogytam egy székre, Micut két térdem közé állítottam.
- Nézz rám, Micu - mondtam, - Anyu sohasem hazudik.
Magam is hittem, hogy nem hazudom, annyira akartam, hogy Emil eb

ben az órában hazajöjjőn. Pedig erről szó sem lehetett már, hiszen elmúlt
tíz óra, Emil kilenekor megkezdte a rendelést.

Felhívtam a rendelőt. A nővérke vette fel a kagylót. Emil még nem volt
benn, de telefonált, hogy késik. Ha megérkezik átadják neki az üzenetem,
hogy hívjon vissza. I
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- Látod - mondtam Micunak. - Apu azért nem jött meg, mert sür
gős dolga akadt. De fel fog hívni.

Mostmár ez mindig így lesz? Elkezdődött Mieu számára is a hazugság
korszaka? - a felnőttek hazudozásáé? .. Azé a hazugságé. melyre az élet
nek szüksége van, hogy elfödje a tengernyi becstelenséget?... Én talán
kibírorn, de Micu belepusztul. Lassan, a szemern előtt, s mire felnő, nem
ismerek rá, s ő sem ismer meg engem. Az apját pedig talán megveti, de
majd így mentegeti: "Ha nem értettétek meg egymást ..."

Hogyan magyarázzam meg majd neki, hogy az ő élete sem a megértés
hiányának esett áldoaztul? '" Hogyan adjam vissza neki a hitet az embe
rekben? . " Hogyan óvjarn meg attól a hamis okoskodástól, hogy a meg
nemértés mögé bújjon egyszer majd ő is az adott szó, a hűség és az áldo
zat elől? ..

Mindenki csak az életével bizonyíthat. De lesz-e alkalmam arra, hogy
Micu előtt más férfiak közeledését, azt a bizonyos megértést, mely bitorolni
akarja a hűség és az áldozat helyét, visszautasítsam ? ..

Lerúgtam a cipőmet. Mieu menten lecsapott rá, cipőstől belelépett, s
klappogva végigsétált a szobán, majd a tükör előtt kezdte illegetni magát.

- Anyu, olyan szép akarok lenni, mint te.
- Olyan leszel - mondtam. - A cipőm azonban tedd le.
- Jó, leteszem - mondta, - Éhes vagyok.
Enni adtam neki, aztán nekiláttam a lakásnak. Azt akartam, mire Emil

váratlanul beállít, rend legyen. Semmi se emlékeztessen az elmúlt éjsza
kára.

Éppen végeztem, mikor megszólalt a telefon.
- Este ne várj - mondta a kagylóba Emil. - Az eredmény semmi.
- Igen, semmi. - S a villára ejtettem a kagylót.
Alltam a lakás közepéri.
Valaki a napba újra szórni kezdte a hamut.

ESŐ
Csönd várja jtt az ifjú lovagot.
Útját gímszarvas állja hírtelen,
fején kereszt; fényét nem állja szem.
Sebet, halálost, a vadász kapott.

Lova meghőkö!.; kopója nyüszít,
a furcsa vadra fogat vicsorít;
maga elsápad, szólni képtelen.
Bár talpig diszben üli meg lovát,
teljes hosszában veti már magát
Ura elébe, kouiusrneztelen.

Eső zubog. A kerti szék magát vizesen
összehúzza. Kék madát'had fönn a szélben,
száll a tolla. Fákról földrepördül egy levél,
a sár lefogja. Vén büröksereg mereng az árkokotl,
hallgatom: dombokon kerék zörög, malom
dohog, néma halottak combja suhog,
görbe anyák vonulása köt'be aholdon,
tág szemekkel, megölt gyerek harangöZükben,
csukott tenyérrel arcukon.
Temető alvad, libavérben néhány öreg
csoszog puhán, présház falán fény dobog
váltott lovon, nagyapám kaszát fen csillagon,
őszi halottak, csont jege nyék,
eső zubog.

Kelényi István
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