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Végül is kiderült, mennyire szerettek volna megóvni attól, hogy a felgyülemlő

költséggel a házamat terhelje a. kórház. -. Tudom, mennyire szereted, apuci,
ezt a szép kis házat, mennyit vontál meg magadtól, amíg fel nem épült és
még utána is, az adósság míatt, Elképzeltük, milyen szörnyű lenne, ha be
tábláznák rá a terhet, és mert nem tudsz fizetni, elárvereznék. aszi is mond
ta, sajnos, az ellen semmit sem tudna tenni. - Hiszen tiéd lesz a ház, kis
lányom, sőt úgy vehetjük, hdgy máris a tiéd. - Amíg nincs a nevemen, ad
dig apucit terhelik meg, ha viszont az én nevemen van, akkor már nincs rá
lehetőség, helyesebben jogalap, ahogyan aszi mondta. - Jaj, drágaságom,
minek erről beszélni! Készíttesse el Oszkár az ajándékozó iratot, így a leg
egyszerűbb. Remélem, megnyugodtál. -- Igazán? Komolyan mondod? - Mo
solyogva bólintottam, mire átkarolta nyakamat és összevissza csókolt.

Sok időm volt az elmúlt nyáron, mialatt ültern a meleg fürdőkben vagy
feküdtem iszapba csomagolva, vagy amikor dögönyözés után pihentem, vagy
a napi kúra végeztével hűtőztem és vártam, amíg értem jön Oszkár vagy 
ha ő nem ért rá - Helén. Oszintén szólva, nagy áldozatot hoztak értem:
nem mentek el nyaralni, helyesebben csak pár hétre hagytak magamra. A
baíneológus doktor ugyanis meghallgatta a szívemet, s miután beszélt He
lénnel, kúra-szünetet javasolt. Hiába, Helén az én őrangyalom, míndenre
gondol. O kutatta fel régi háztartási alkalmazottunkat - éppen olyan nyug
díjas, mint én -, aki vállalta távollétükben a gondozásomat. Amilyen nehe
zen nélkülöztem kislányomat, vele együtt Oszkárt is, éppen annyira élveztem
a rámszakadt magányt és gondatlanságet. Rozál, így hívták cselédünket 
cselédet mondok, mert én még emlékszem rá gyerekkoromból, hogy ami
vidékünkön a magyar ember feleségét "édes cselédemnek", gyermekeit "kis
cselédeimnek" nevezte - a háztartási alkalmazott szónak köznapi tartalmi
velejárója nem indít el képzettársításokat bennem, vagy amit elindít, annak
nincs poézise, vonzóereje sincs, nyilván ezért íródott sok édes-bús vers és
történet egy kis szolgálóról, háztartási alka1mazottról viszont egy sem. Ro
zál elővarázsolta valahonnét a sutból házam régi rendjét és pontosságát, mínt
ha ezzel az idő kerekét is visszaforgatta volna, szinte fiatalabbnak éreztem
magamat. Rozál semmit sem felejtett, minden hajszálnyira úgy pereg,
mint feleségem életében. Percre kész a reggeli, ebéd és vacsora, a régi ne
szezéssel folyik a mindennapi takarítás, mosogatás és a főzés. Felelevenedtek
a régi ízek, szagok, nem győztem dicsérni. Sajnáltam, amiért nincs még egy
gyomrom. Nagyon elkényeztetett néhány hét alatt még szóval is. Dicsér te a
színemet, azt állította, hogy ő úgy veszi észre, javul a [árásom, nem nagyon,
ahhoz bizonyára több idő kellene, de szemlátomást jobban lépegetek. Moso
lyogtam Rozálra, nem hurrogtam le, nem morcoskodtam, holott bizony én
épp az ellenkezőjét éreztem; fájt is a lábam, de valami egészen különős mó
don, inkább gyengének és bizonytalannak éreztem, mégis szíves-örömest hit
tem ... Nem, nem hittem Rozálnak, mégis megtapadt állításából valami és
összekapaszkodott a kívánságommal ; legalább egy csípetnyit lehetségesnek
éreztem a lehetetlent.

Szinte elröppent a nyár. Oszkár - becsületére mondva - szorgalmasan
vitt a kezelésre, én pedig, ha a gyógyulás terén nem is, az önmegismerés
területén újabb lépéssel jutottam előbbre, Próbáltam szellemileg, tehát gon
dolatban és érzésben elszakadni nyomorult és egyre kínzóbb és engedetlenebb
testemtől, de hiába, hozzá voltam láncolva, akár a gályarab az evezőpadhoz.

Elteltem félelemmel, a kiszolgáltatottság nyomasztó érzésével, a helyhez kö
tött ember korlátoltságával. Már-már alig is mertem egyedül rnozogni, bi
zonytalanság és gyengeség erőtlenkedett a lábamban, attól rettegtem, hogy
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ágyhoz szegez vagy karosszékbe kényszerít a nyavalyám. Már láttam magam
lelki szememmel holmi kézzel hajtható, gördülő székben, ahogy ide-oda ta
szígálorn magamat. Már ezt is sokkal jobbnak, elfogadhatóbbnak tartottam,
mintha mozgásra képtelenné és teljesen nyomorékká válnék. Izgalmarn és ag
godalmam néha a visszájára fordult, nemtörődömség, majdnem teljes érzéket
lenség és közöny nehezedett rám. ~ppen ilyen lelkiállapotban jutott eszembe
volt iskolatársam. De hogy' is nem gondoltam rá eddig!... Talán mert ő is
nyugdíjba került és már nem volt osztálya. Utolsó érettségi összejövetelün
kön mondta, hogy egyelőre inkább mint konziliárius praktizál, már amed
dig bírja a munkát. Persze arra az időre nem kaphat nyugdíjat, de jogo
sultsága megmarad. Szóltam Helénnek, beleegyezésével felhívtam telefonon.
Néhány meleg, ölelkező, baráti szó után a tárgyra tértern. Megígérte, hogy
felkeres a lakásomon. Két óra múlva már nálam volt. Elcsodálkoztam, mi
lyen jól tartja magát s még egész fürgén mozog. Gyönyörű, fekete Taurius-on
jött és - ami szinte elképesztő - még mindig ő maga vezeti kocsiját. He
lént lenyűgözte már a megjelenésével is, holott ismerte őt, de már jó ideje
nem látta, Oszkárt viszont az autójával bűvölteel. Úgy járta körül, olyan
settenkedő, puha lépésekkel, meg-megállva, leselkedve, nyakát nyújtogatva,
szemét meregetve, akár egy macska. Nagyon tetszhetett neki a Taunus, bizo
nyára odaadta volna érte a Wartburgját.

Barátom kikérdezett, alaposan megvizsgált, aztán eltiltott a további
fürdő és iszapkezeléstől, sőt még tisztálkodás céljából is csak langyos fürdőt

engedélyezett. Valamit irkált egy receptre, borítékot kért, beletette, lera
gasztotta s ráírta kezelőorvosom nevét. Faggattam. mondja meg, mi bajom
van. - Nem reuma. Egy orvosi szakkifejezés semmit sem mond neked. Egye
lőre pihenj, a többit elintézem a doktoroddal. Előbb is konzultálhattál volna
velem. - Nem akartalak igénybe venni, talán honorálni sem tudtalak volna.
- Hangosan fölnevetett. 'Na, ne vágj olyan kétségbeesett arcot, mintha most
is a tábla előtt állnál. Majd meglátogatlak - ígérte és elment. Láttam, Helén
kikísérte, egy ídeíg még beszélgettek, majd beült kocsijába és elgurult. Nem
bontottam fel a borítékot - ezzel formailag eleget tettem a tisztességnek -,
hanem erős fényű villanykörte -elé tartottam és átvilágítottam. Barátom, új
fajta tollat használt, amely vastagon fog és kitűnő árnyékot adott a papír
világos mezejében. Könnyen kibetűztem betegségem latin nevét. Barátomnak
igaza volt: nem tudtam mit kezdeni az orvosi szakkifejezéssel. Suttogva is
mételtem el a szót, mintegy keresgéltem az értelmét, de mert nem találtam
meg, egyszeriben titokzatos lett, sejtelmes, félelmetes is. Menekűltem ettől

a nyomasztó érzéstől, világosságot akartam, bizonyosságot, tudni, hogy mi
bajom. Még mindig mondogatva az orvosi kifejezést s megfeszítve maradék
erőmet, mentem a könyvespolchoz. leemeltem a lexikon megfelelő kőtetét,

felütöttem ... s a könyv, egyoldal híján, a keresett szónál nyílt ki ... volt
ebben valami kísérteties figyelmeztető, mint a "Mene, Tekel, Ufarsin". Csak
egyet kell lapoznom - villant át agyarnon - s a fátyol lehullik a titokról.
Meghökkentem. néhány pillanatig tanácstalankodtam, aztán győzött akaratom,
urrá lettem balsejtelmemen, újra összpontosítottam szétriadt gondolataimat,.
sietősen átperdítettem a lapot, mielőtt meginognék elhatározásomban, és el
olvastam a szakkifejezéshez fűzött magyarázatot. Belesápadtam, mire a, vé
gére jutottam, de valahogy az eszem sem fogott jól, csak többszöri olvasás
után tárult fel előttem a szavak értelme, maga a nyers valóság: " ... a be
tegség oka ismeretlen ... kutatásán sokan fáradoznak. Az alkalmazott gyógy
módok skálája széles, az elért eredmények még nem meggyőzőek. A kutatás
tovább folyik ..." Megsúlyosodott kezemben a könyv, alig birtam tartani, de
újra - most már olyasféle siralomházi, minden mindegy. nyugalommal 
visszatértem a tünetek tanulmányozására: " ... kezdeti bizonytalan fájdalmak,
érzészavarok ... rendszerint az alsó végtagokban ... később izomtónus-zavarok,
Incoordinatío . " különböző helyeken bénulásos tünetek... szemgolyó Yángá-
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sai ... skandáló beszéd ... akaratlagos mozgásokat kisérő remegés ... később
érzéskiesesek ... hólyagzavarok ..." Élesen vésődtek emlékezetembe a szavak,
máig sem felejtettem el, de külön is megjegyeztem azt, hogy "az agyban
ritkán található elváltozás, leginkább csak a gerincagyban, a betegek szel
lemi funkciója rendszerint zavartalan." Tehát nem hülyülök meg, nem borul
el szellemi képességem! Mindig is azt szerettem volna, hogy öntudatom teljes
birtokában, tehát tudatosan fogadhassam az elmúlás pillanatát.

Életünknek új, suta, visszás szakaszához érkeztünk: az álkodáshoz. Mire
Helén bejött, alexikont visszatettem a polcra, a levelet pedig az asztalon
hagytam. - Meggondoltam a dolgot - mondtam Helénnek -, mégis oko
sabb, ha te adod át il körzeti doktornak barátom levelét. - Még mosolyog
tam is hozzá. Vagy mindössze fintor volt? .. Mindegy I Helén is mosolygott,
ám túlságosan mohón kaparintotta kezébe a borítékot. Attól kezdve úgy tet
tem, mintha mit sem tudnék betegségem súlyos voltáról, Helén pedig az or
vosoktól szerzett értesüléseit fokozta le, mintha szükség sem volna aggoda
lomra. Aztán Oszkár is bekapcsolódott a játékba. Megtelt szívünk színlelés
sel, beszédünk valótlanságokkal. Én persze könnyen át1áttam rajtuk - a le
vél és a lexikon a valóság tudójává tett -, de úgy tettem, mintha hinnék a
szavuknak, sőt eldicsekedtem kezelőorvosom derűlátó kijelentéseivel. így ját
szottuk tovább a szembekötősdit, csak a szereplők száma nőtt. Osztálytársam
tanácsára írtam egyik volt növendékemnek. Péternek, aki orvos lett és a
középiskolában együtt koptatta a padot Oszkárral. Hívásomra azonnal fel
keresett, készségesen vállalta az injekciók beadását. Telefonon, de alkalman
ként nálarn személyesen is tanácskozott az én osztálytársammal. Rendkivüli
élmény volt, erős nyomot hagyott bennem. hogy egy volt iskolatársam, nyu
galmazott professzor meg egy volt tanítványom, immár adjunktus együtte
sen és buzgón foltozgatták egészségemet. .Másf'él esztendőn keresztül kaptam
legalább háromszáz injekciót. különbőző besugárzásokat, vizsgáltak. figyeltek,
s mínthogy állapotom nem javult, újabb és újabb gyógyszereket kerítettek,
de nem tágítottak. - Szeretnénk a stagnálás állapotát rögzíteni. Úgy látszik,
sikerült is. - A kórság azonban gyorsan rácáfolt ískolatársamra, s rámtört
életem legkeservesebb szakasza. Támasz nélkül nem birtam járni, az ágyból
felkelnem is csak nagy fáradság árán sikerült; széket toltam magam előtt,

ügy tudtam Iépegetni. Néhány röpke nap alatt feilődött ide az állapotom, s
még bele sem nyugodtam az új helyzetbe, amikor bekövetkezett, aminek még
a gondolatától is irtóztam : felléptek a hólyagzavarok. Akaratom teljesen el
vesztette uralmát a záróizmok fölött, a parancsai nem jutottak el a pusztuló
idegszálakon át a gát és hólyag izomzatához, mint ahogyan az elektromos
áram is megreked a hibás vezetékben. Azt a szőrnyű lelki és szellemi kínt,
amit az első hajnaion éreztem, amikor beteg testem nyomorúsága megszégye
nített s rádöbbentem tehetetlenségemre. teljes kiszolgáltatottságomra . .. S
ahogyan ott feküdtem tanácstalanul, szégyenpírral az arcomon, felzaklatot
tan és izgatottan keresgélve a szavakat, amelyekkeliánvom tudomására hozom
a vaskos valóságot... nem. azt a gyötrelmet nem lehet érzékeltetrri, Elkén
zelni sem tudtam. hogy Helén tegyen tisztába, mint errv gyereket. Kerülő

utat választottam. Rosszullétet színleltem és megkértem Helént. hívja ki hoz
zám sürgősen Pétert. Néhány percen belül ott -volt nálam. orvosi köpenyére
rántotta fel kabátját és a kis Volkswagenién jött. Kiküldtem Helént és Pé
terre bíztarn szégyenemet meg. azt a kérésemet is. magvarázza meg Helén
nek nyomorult helyzetemet. Találjon egyben valamiféle megoldást, hogy ez a
~yalázatos állapot mennél kevesebb alkalmatlanságot okozzon s meg ne un
dorodjanak tőlem azok, akiket szeretek.

Csodálatos! Péter fél szóból is megértett, Kiemelt az ágyból, lemosott,
szárazba tett, fehérneműt, tiszta ágvneműt hozott, kerítiett alám vízhatlan
lepedőt is, közben folyton vigasztalt, biztatott, nyugtatott. Jóformán még ma
gamhoz sem tértem. amikor búcsúzásul kezét nyújtva mondta: - Szerzek a
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tanár úr mellé egy nyugdíjas ápolónőt és' ma délután újra eljövök. - Elér
zékenyültem. Néhezen szorult ki torkomon a szó : - Köszönöm, fiam. 
Gyorsan elfordult, hogy ne lássa meg kibuggyanó könnyeimet. Még le sem
gördülhettek arcomon, rohant be hozzám Helén: - Apukám, drága, jó apu
kám, mi van veled? Hadd lássalak! Jaj, borzasztóan megijesztettél. Istenem,
ez rettenetes! Igazán szólhattál volna. Ilyesmi megesett már másokkal is.
Majd vigyázunk. Te is vigyázol egy kicsit ... - Nem is tudom, még mennyi
mindent hordott össze, sírósan, aggódva, néha-néha gügyögve, mintha gyer
mek lettem volna. Rájöttem, hogy szeretettel és megértéssel fogadta a tör
ténteket, de fogalma sincs róla, hogy vegetatív életműködésem egy része füg
getlenné vált akaratomtól, más szóval elpusztult az az ídegszál, amelyen ke
resztül akaratom eleddig parancsait osztogatta. Tudtam, hogy ennek megér
téséhez, főleg pedig megemésztéséhez idő kell.

Erzem, megváltoztam. Gyanakvó lettem. Figyelek. Lesem, fürkészem
mindenkinek az arcát, mozdulataít, szemük villanását, pillájuk rezdülését,
figyelem' minden szavukat, hozzá a hangot, dallamát, változatait, tiszta vagy
hamis csengését. Külön vigyázem arcukon a színek játékát, orrcimpajuk lib
benését, amikor beleszagolnak szobám levegőjébe, szinte lesem az undor, li'
lebecsülés, az irtózás apró jeleit, asietséget megokoló. átlátszó füllentése
ket ... s egyre kevésbé kívánok embereket látni magam körül. Újabban már
Helénre is gyanakszom, holott semmi okom sincs rá.

A gyanakváson kívül, sőt éppen annak kiegészítéséül, alattomos is let
tem. Ostoba. de körmönfont kérdéseket szoktam feltenni a barátomnak, más
kor meg Péternek. Elejtett szavakból hámozgattam ki az igazat, az ismeret
len szakkifejezéseket kikerestem a lexikonból, ha nem találtam meg, más
nap egyenesen megkérdeztem. mi az értelmük. Aluszékonyságomat is kihasz
náltam hallgatódzás céljára. Könnyebbé tette a látszatot, hogy nyugtatót ka
pok, ami kissé elbódít, ha beveszem, de én nem nyeltem le. Időnkint lecsuk
tam a szemern olvasás közben s ölembe eresztettem a könyvet, így ellestem
pár szót Helén és az ápolónő vagy Oszkár suttogásából. Újabban egyre gyak
rabban riadtam fel a valódi szundításból egy-egy erősen, nyomatékosan be
esukott ajtó dörrenésére. - Talán huzat van? - kérdeztem Heléntől. de meg
nyugtatott, hogy siettében kicsúszott a kezéből a kilincs; máskor Oszkár ke
ze vagy éppen a kilincs volt síkos; a kilincsre azért gvanakodtam, mert aa
öreg ápolónó is hangosan nvítogatta-csukogatta az ajtókat. A dörrenésektől

vagy csupán merő idegességből különös feszültség vibrált a levegőben. Sze
rettem volna az arcokból kiolvasni a fokozódó nyugtalanság okát, sőt még
a célját is. Mindössze a képzeletemre hagyatkozhattam. Találgattam a dolgok
magyarázatát. Persze betegségem fénytelen világában komor, bántó és aggasz
tó képzetek támadtak bennem. mert ugyan mi vidámságot rejteget az ajtó
csapkodás"! - Szerencse. kislányom - példálództam -, hogy csúszós a ki
lincs. Valahololvastam - bizony nem tudom. ki mondta: ,.A hangosan be
csukott ajtó sokszor egy szívet is bezár." - Riadtan nézett rám. szinte meg
merevedett álltában. - Talán valami baj van, kislányom? - Kissé gyorsan
és idegesen válaszolt:

- Nem, semmi baj sincs, apukám, de imitt-amott akad egy kis gondunk.
- Miattam? - Nem, dehogyis. Inkább az anyagiak. - Anyagiak? Hi-

szen Oszkár, tudtommal, kap havonta... - Igen, apukám, de ki kellett fi
zetnünk a házért az ajándékozásí illetéket. - Oszkárnak sikerült alacsonyab
ban értékeltetnie a házat. Vagy nem? - Azért csak le kellett rónunk az il
letéket.

- Furcsán néztem Helénre. - Ne is haragudjál rám, apu, ez az igazság.
De akad még más kiadás is. - Az ápolónő? Ott van rá a nyugdíjam. - Ne
légy olyan naiv! Hol kapsz annyiért ápolónőt napi fél munkaidőre? Es gon
dolj a sok külföldi gyógyszerre! - Azokat a Caritas-tól kaptam. - Ugyan,
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apukám, még a felét sem. - Nem válaszoltam. - ~s Péternek is kellett .. ;
- Ö ingyen kezel meg az iskolatársam is - szóltam közbe ingerülten. A
barátodtól igen, de Pétertől nem fogadhatjuk el ezt az áldozatot. Ahány ün
nep, annyi alkalom arra, hogy ajándékba ezt-azt küldjünk neki. Igy nem
tudja, nem is meri visszautasítani, csak tiltakozik ellene. - Szóval gondot,
sok gondot okozok nektek, kislányom, holott úgy gondoltam... - Apukám,
kérlek, te ne gondolj semmit se! Én szívesen járok a régi rongyaimban, csak
neked legyen meg mindened. És Oszkár is addig kilincselt, amíg elő nem
kerítette a gyógyszereket, belföldit vagy külországit - míndegy! - került,
amibe került - nem számít, csak használjon.

Közben újra ősz lett, sárgulní kezdtek a levelek. Osztálytársam morcos
lett; én lettem az általa képzelt tudomány élő csődje. Péter fürgén jött, beadta
az injekciókat, pár szót szólt és ment. Fokról fokra mindenki eltávolodott
tőlem, végül is osztálytársam azt javasolta, ki kell próbálni a mozgásterápiát
és a faradizálást ; Péter támogatta a professzori javallatot. Oszkár már he
lyet is szerzett az összeköttetései révén. Helén biztatott, ha nem használ, visz
szajöhetek a szobámba és olybá vehetjük, hogy nem történt semmi sem: ő

tudta, mennyire ragaszkodom a szobához, a házhoz. Nagyot sóhajtottam és
vállalkeztam az utolsó kísérletre.

Mindössze két hétig voltam az intézetben. Üjabb vizsgálatok sora. Majd
a főorvos utasítása alapján egy vörös hájú, tenyeres-talpas nő tornáztatta
lábamat, hajlítgatta, emelgette így is, úgy is; én bizony csak szenvedöleges
résztvevője voltarn a tornának, ugyanis hiába bíztatott és erélyeskedett, a
lábam már nem tudta végrehajtani a legegyszerűbb tornamutatványt sem.
Áthelyeztek az utókezelőbe - mondván, hogy magában az intézetben kevés
a hely -, ott aztán meg-megjelent a vörös hajú nő, tessék-lássék mozgatta a
lábamat és jó egészséget kívánva, eltűnt. Egy kis idő után már a lábamat
sem mozgatta, csak néhány kedves szót szólt és elköszönt. Helén eleinte mln
den nap meglátogatott, hozta és vitte a könyveket, hozott egy igen ügyes
kis lámpát is, rá lehetett csíptetni a könyv táblájára vagy a gerincére, és
akár éjjel is olvashattam. Egyébként is kedveskedett hol egy-két naranccsal,
hol szalámival, máskor konyakos meggyel. Mintha jobb kedvű lett volna,
élénkebb, beszédesebb, de örökké sietnie kellett. Beszélgetésünk napról napra
kínosabb lett; nem kínos, hanem szokványos a helyes kifejezés. Mindig
ugyanazok a kérdések, ugyanazok a feleletek. Láttam Helénen, hogy zavarja
a környezet, sokszor emeli zsebkendőjét az orrához, bátortalanul pislant né
ha-néha másfelé is, bizonyára megborzong a tisztes öregség másik arculatán,
amely olyannyira különbözik a vágyva vágyott hosszú élet színes képzetétől.

Egy alkalommal óvatosan, halkan tapogatództam kérésemmel: - Úgy gon
dolom, jobb volna, ha hazavinnétek. Ez a sok mászkálás fárasztó lehet neked,
kislányom, én meg otthon jobban tudnék pihenni. - O, apucikám, itt meg
van mindened, ápolnak, kezelnek. Ha tudnád, mennyit szaladgáltam, telefo
náltam. kérleltem, izgultam csak azért, hogy ki ne rakjanak innét. Allandó
stresszben éltem, amíg össze nem szedtem a sok iratot, okmányt, hozzájá-l
rulást, bizonyítványokat, mindezek tetejébe a megfelelő ajánlót is ... Napról
napra biztattak, már-már majdnem bedil... akarom mondani azt sem tud
tam, hol áll a fejem. Most kiderül, hogy kárbaveszett fáradság volt. - Sze
retnék, kislányom, a szobámban lenni. nem okozok majd alkalmatlanságot. 
Jól van, apukám, csak egy kicsit légy türelemmel, csak néhány hétig, amíg
össze nem szedjük magunkat egy kissé Oszkárral. Hiába, kikészültünk ide
gileg mínd a ketten... tudod, a betegséged miatt, a tömérdek izgalomtól.
Oszi szabadságából is bentmaradt pár hét, ki kell venni még ebben az
évben, vagy kárba vész... Oszi olyan kedves volt, már megszerezte az úfle
veleket. a valutát, a vizumokat. Mit szólsz hozzá? .. Hát nem aranyos! Tu
dod, apukám, egy hét múlva, éppen karácsony előtt indulnánk és talán a há
rom királyok utáni héten már vissza is jönnénk.
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Még sokáig csacsogott szegény Helénkém és egészen felélénkült. Olyan
nak láttam, mint kicsi leányka korában, amikor még ártatlanul tudott örülni
mindennek és csodálkozni önfeledten az újonnan felfedett titkokon. Atjárta
az öröm és annyira magával sodorta, hogy még a környezetről is megfeled
kezett. Egy-két szobatársam közelebb somfordált. köztük Hajek is, leplezet
lenül hallgatták, amit beszéltünk. Helén - "most már sietnem kell" kiál
tással - felugrott és elbúcsúzott. Láttam, hogy az ajtónál Hajek megszó
litotta és pár szót váltottak. Később megkérdeztem Hajekot, mit akart a lá";
nyomtál. - Semmit, csak azt mondtam neki, hogy ne utazgasson, hanem
vigye haza az édesapját. Azt is mondtam: ez a hely nem olyan finom embernek
való, mint a tanár úr. Igenis ezt mondtam. Mert az elfekvő csak nekünk jó,
akik hasznavehetetlenek vagyunk és otthon egy szobában kénytelenkedünk
a családdal. Magának, tanár úr, van otthon saját szobája, igazában semmi
helye itt. De ezt már csak magának mondom,

Közeledik a karácsony. Napról napra több a látogató. Helén majdnem
minden nap bejött; legutóbb hozott néhány szál ezüstfenyő gallyat és egy
virágcserépben földet. Szépen elrendezte a gallyakat és odaállította az éjjeli
szekrényre. Tudja, mennyire szeretem a karácsonyfát. Hozott cukorkát meg
süteményeket. Ellátott mindenféle tanáccsal, átadott néhány telefonszámot,
hogy hová forduljak, ha hirtelenében pénz kellene vagy más valami. Ezzel
el is búcsúztunk egymástól. - Aldott, vidám ünnepeket, kislányom! És jó
utat! Pihenjétek ki a fáradalmakat! - Hosszan néztem utána ... az ajtóból
még visszanézett és búcsút intett ...

Kigyúlt a mennyezeten a lámpa s én hunyorogva bámultam a tejszínű

búrából hullongó fénybe, hangulatom szappanbuborékként pattant szét a va
lóság érintésétől. Elment az utolsó látogató is. Három szobatársam érzéket
lenül feküdt, semmivel sem törődött. Alusznak - tanakodtam - vagy már az
örök álmok világából torkoskodnak. A többiek kisebb csoportokba verődve

álldogáltak vagy ültek az ágy szélén, néha szóltak egymáshoz egy-két szót,
de leginkább maguk elé meredtek, vagy talán befelé néztek s a régi emlékek
között barangoltak, akárcsak én. Viselkedésük szekatlan. volt. Zsörtölődő

öregember valamennyi, még Hajek is; őt apostolnak csúfolják és bármilyen
szolgálatkész is mindenkihez, mégis kerülik; fáradhatatlanul arra :biztatja
őket, hogy itt az ideje, mossák ki a lelkük szennyesét, mert a kaszás ott le
selkedik - azzal a szoba legsötétebb sarkába mutat. Nekem panaszolta el
keserűséget, ha valamelyik "vénember" zokon vette a figyelmeztetést. És a
többi zsörtölődő is örökké talált valami kifogásolnivalót. ltn voltam pana
szaik meghallgatója. Semmiségek miatt méltatlankodtak: az egyiknek az ágya
közel volt az ajtóhoz, ott járt el mindenki mellette, tehát irigyelte a többiek
helyét, ha azonban megürült egy, dehogy feküdt volna át az elhalálozott
ágyába. A másik arról panaszkodott, hogy örökké "cugot" kap az ablak kö
zelében; a harmadiknak az fájt, hogy ágyszomszédja mínden héten csomagot
kap vidékről postán és egyedül falja be, ad is belőle egy kevéskét meg nem
is; a negyedik örökké a másik nyugdíjat firtatta, s ha húsz forinttal több
volt, mint az övé, elöntötte az irigység, holott ő is meg a többi is csak zseb
pénzt kap a nyugdíjából, a maradék az ellátási költség fejében az utókezelőé.

- Hát akkor is! - szokták válaszolni, ha ezzel a magyarázattai nyugtatgat
tam őket -, miért jár neki több, mint nekem?

Bátortalanul közelebb húzódtak hozzám néhányan és leültek a szomszé
dos ágyak szegélyére. - Szép fenyőcsokor - mondta Hajek. - Ezüstfenyő!

Azért olyan szép - toldotta meg sipítozó fejhangon Csóka, egy fáradt, vé
kony dongájú, a teljes fogatlanságtól összelapult fejű, békaszájú bácsika. 
Minden fenyő szép - jelentette ki Lóki; ő ellentéte volt Cs6kának, tömzsi,
kerek fejű, kopasz ember, az arcán már megereszkedett a hús, régi tokájá-'
ból tekintélyes lebernyeg lett, kicifrázta állkapcsa szegélyét és csak félig ta
karta el megvékonyodott nyakát.

476



ültünk, hallgattunk és néztük azt a pár szál fenyőgallyat. Bodor hang
jára lettünk figyelmesek. - Kit keres? - kérdezte öreges, de még csengő

hangon. - Köszönöm, bácsikám, már helyben vagyok - válaszolta az ide
gen férfi, azzal odaállt elém. - Nem ismer meg, tanár úr'? - Nem sokáig
kellett kutatnom; az emlékezés érintésétől arcvonásai meglágyultak. a gyű

rődések kisimultak. s a negyvenes éveit taposó férfiból tejfölösszájú diák
lett. - Dehogynem. Balogh Béla. Igaz'? - Úgy van. De csak tessék most is'
tegezni l - J ól van. Tudod, még arra is emlékszem, fiam, hogy nem osztá
lyoztam egyik dolgozatodat, mert egy "Q"-vel írtad, pedig én úgy tanítottam,
hogya kevésbbé-hez egy "b" az kevés "b". És vajon-t írtál vajjon helyett,
holott kettő közül az egyik nem kenhető kenyérre, a másikon viszont el le
het csúszni. - Mosolyogva nyújtottam kezet. - De az új helyesírás neked
adott igazat; vakartam is a fejem búbját. amikor megláttam. Most jóvá
teszem a dolgot, elismerem: zseniális látnok voltál. - Nem vagyok én sem
egyik, sem másik, csak egyszerű firkász. - Ne szerénykedjél, fiam, a te
szakmádban más erényekre van szükség. De hogy' kerültél ide? Mí járat.ban
vagy? - A tanár úrhoz jöttem, hogy boldog ünnepeket kívánjak .. , És ma
guknak is mindnyájuknak. - Némán bólogattunk. a dróthajú szobatárs fe
lelt helyettünk is. - Magának is meg a kedves családjának, ha van.

Béla kikattantotta irattáskáját, kivett belőle két csomag sajtos ostyát
meg egy üveg konyakot, majd egy karácsonyfa alakúra öntött, tetszetős zöld
színű, giccses gyertyát. Meggyújtotta és oda állította a fenyőgallyak elé. Be
lebámultunk a libegő lángba, közben Hajek hangosan elimádkozta az Úr
angyalát. Éreztem, hogy mozog az ajkam, a nyelvem, meg-megrándul az áll
kapcsom is, de egyetlen hang sem jött ki a torkomon. Hosszabb idő után szó
laltam meg: - Kitől tudtad meg, fiam, hogy itt vagyok? Akislányomtól? 
Béla rábólíntott. - Igen, ez rá vall, mindig jó kislány volt. - Elutazott a jó
kislány Bécsbe - vihogott a békaszájú bácsika. - Elutazott, persze. Egy
fiatalnak világot kell látnia. - Szegény negyven éves fiatalka! - inge
relt tovább Csóka. - Eh, nem· ért maga ehhez intettem le.
De Hajek is az ő pártjára állt: - Én megmondtam neki, vigye haza az
ünnepekre a tanár urat. Legfeljebb nem utazik Bécsbe. Attól nem dűl össze
a világ. - Pap gondja a mise, kocsisé a ló. Ne is törje ezen a fejét, Hajek
barátom. Majd hazajön vízkereszt után a lányom és akkor elvisz magával. 
Majd elválik - feleselt Hajek. - Hagyják abba! - szólt közbe a kerek
fejű Lóki. - Legalább ma legyen békesség! - Mi csak beszélgetünk, de ki
pityergett tegnap, hogy nem mehet haza az ünnepekre? ....i. olvasta fejére a
békaszájú Csóka. - Nem amiatt, hanem a lányom miatt keseregtem, hogy ép
pen az ünnepekre lett beteg ... így nem bírná otthon gondomat viselni. - Egyik
ember olyan, mint a másik... - énekelt közbe a dróthajú Bodor erőteljes,

göcsörtös hangon és kajánul mcsolygott ránk... Csend lett, bántó, komisz
csend, még a béka-képű Csóka is tátott szájjal bámult a levegőbe s - úgy
látszik - igen elcsodálkozott azon, hogyatovarezgő néhány szó új értelmet
kapott a pillanat hevében, Halkan szólalt meg: - Érdekes... nálunk éppen
most pottyant bele egy tégla a kis szoba kéményébe. Nem lehet befűteni a
kályhába, cudarul füstöl, tudatta a vejem. Nem akarják, hogy megfázzam,
inkább maradjak itt ... Nahát, ez igazán érdekes! - Ide-oda hintázta magát
és csóválta a fejét. Bodor újra rázendített, öregesen, recsegősen: - Egyik
ember olyan, mínt a másik ... - ezzel újra abba is hagyta. Nyugtalanul fész
kelődtünk, én kissé kényelmetlenül éreztem magam, pedig Balogh Béla úgy
tett, mintha semmi sem történt volna. Lecsavarta a konyakos üveg kupak
ját : - Koccintsunk egyet, ha már ilyen szépen együtt vagyunk! - mondta,

- Erőt, egészséget! - recsegte elsőnek a dróthajú Bodor; kidolgozott,
nagy kezében szinte elveszett a pohár és mintha csak az öklét emelte volna
a magasba.
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Mindnyájan találtunk egy-egy köszöntő szót, mielőtt lassan, öregesen
kóstolgatva, lecsurgattuk nyeldeklőnkön a jó kis italt ... Egyiknek-másiknak
rnegpárásodott tőle a szeme, aztán kipirult az arca, s nem tudom, jól láttam-e,
de míntha elsimultak volna a gondvéste barázdák, Talán kis melegség támadt
az ő szívük körül is, ami hasonlított kissé a szerétethez ...

- Jó estét mindnyájuknak! Látom, már folyik az ünneplés - köszön
tött ránk Bodor hórihorgas fia. - Mi pedig induljunk, édesapám. Késő lesz,
mire kidöcögünk Újpestre. Nagyon várják ám az unokák.

Bodor tűrte a fia gyámkodását, ahogy gyorsan rásegitette a kabátot,
belekarolt és vitte magával. - További jó ünneplést! - köszönt el tőlünk.

- Áldás, békesség! - szólt oda hozzánk dróthajú Bodor. Szeme csillogott,
szája köré vidám zárójelet rajzoltak a ráncok. Nem bírta titkolni örömét,
talán nem is akarta.

- Na, egyik ember olyan, mint a másik, mi? - sipítozta utána Csóka.
- Nem egészen - válaszolt Bodor az ajtóból, s nagy titokzatosan hozzá-

tette: - Csak a végén derül ki, amikor mérlegre tétetik... - Becsukódott
mögötte az ajtó.

Miért, miért se? - lehorgadt a fejünk, akárha pergő, guruló pénzdura
bot bámulnánk, hogy vajon a császár feje vagy az írás ke rül-e fölülre ...
Arra tértünk magunkhoz, hogy Béla töltött, és a poharak vidám, csilingelő

hangot adtak. Igen... tisztán láttam, de nem értettem: remegett kezében
az üveg.

Ittunk. Béla elkoppantotta a gyertyát, kezet szorított mindnyájunkkal
és megígérte, hogy Szilveszter napján újra eljön. Ha előbb szükségem volna
bármire, itt a telefonszáma, üzenjek érte ...

Nehezemre esik az írás ... Fáj a karom, különösen a baL Hirtelen a fá
jással együtt tört rám egy egészen újszerű, szorongó érzés. A mellemből .indul
ki, a szívem tájáról és félelemként folyik szét az ereimben. Lassan már ki
járom a szenvedés iskoláját, még meg kell tanulnom meghalni ... Gondolat
ban már megy, de szívem szerint otthon, a szobámban... azt hiszem, köny
nyebben elfogadnám ... Nehezen múlik az idő. Vízkeresztig még kilenc nap ...
Tovább szenvedni már aug van erőm; meghalni - még mindig nem bírorn
eléggé megvetni az életet. Hiába!... ilyennek alkotott a világmindenség Er
telme, Bár elrejtette és sejtelmessé tette létünk okát és célját, ugyanakkor
megajándékozott minket - a Nobel-díjas Carrel szerint - három lelki ér
zékkel : a szépérzékkel, a hitérzékkel és a misztikus érzékkel. Igen, három
fehér bot a vaksötétben; vagy három súgó, hogy hibátlanul játszhassuk az
Ember szerepét, S még én is játszom, még nem vonultam le a színről, még
nem mondtam el a végszót ... Nehéz lett kezemben a toll és erősebb a szo-
ritás a szívem táján ... de még így is ... Mindegy! Az én nyomorúságos
életem is élet: mert remélek, szeretek és szenvedek Hallgatom a szívem
dobolását . .. Mintha sántikálva, botladozva azt dobolná: mea... culpa .
mea. .. culpa... Az a végszó?.. Nem tudom... Szenvedek... szeretek .
remélek ...

A "falat", mely elválasztja az egyházat a munkásság világától, s amely Suhal'd
bíborosnak oly fájó volt, szóval a "falat", mely az Egyházat a technika világától,
sőt egy bizonyos fajta polgári világtól és a világnak mindazon részeitől is elvá
lasztja, melyek kívüle jöttek létre, az esetek többségében nem a pogányok emel
ték, mint azt oly könnyen hihetnők. Ez a fal sokkal inkább az a láthatatlan pajzs,
melyet a keresztény népek hOldoznak maguk előttI

(J. C. Barreau: La foi d'un paien)
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