
Kitekintett az ablakon. Mintha megtaszította volna valaki. Odébb lökte vol
na a fejét. Meglegyintette volna homlokát. Ugyanaz a szédülés, mint az előbb.

Hiába meresztette szemét, elmosódott a kép, összefolyt előtte minden. A vász
non nagy tarka foltok futbaI1oztak. Forgott vele az utca, a villamos, a házak.
Megmarkolta az ablak karfáját. Másik kezével kígombolta kabátját, zakóját,
meglazította nyakkendőjét, ingjének legfelső gombját is szabaddá tette. Ez meg
könnyebbülést hozott neki.

Becsukta a szemét. A gyerekeire gondolt.
A ház. A kert. Edit arca. Éva arca. A felesége. Éva szeme. Az almafák.

Almát szednek. Virágot ültetnek Kapálják a veteményest. Fürdenek a kádban.
Edit Éva hátát mossa, szappanozza. Az asszonyakertkapuban. A kerítés mö
gött áll, az utcát kémleli. Integet egy sállal. A felesége. A felesége. A felesége ...

A villamos csattogott, rázkódott, hörgött. Mintha a villamost utánozná: apró
hörgésele törtek fel a torkából. A szíve ki-kihagyott. A tüdeje küszködött. Keze
lecsüngött, feje a mellére bukott.

Úgy ült ott, mínt aki mélyen alszik. Mint aki végre elengeelte magát.

J2e:p,kI!J~z/(;rfLlJ[} n.
EMLÉKEZÉSEK (10)

írta SZILI LEONTIN

Szabó Lőrincet egy nagyon régi könyvnapon még Sárközi György mutatta
be nekem az Athenaeum sátrában. Akkor még eléggé fiatal voltam, s azt hi
szem, nem mondok újat azzal, hogy ő szívesen mondott a . nem éppen csúnya
nőknek olyan "szépeket", amilyeneket a legtöbb nő örömest hall és főképpen

el is hisz magáról. Azt hiszem; nincs olyan nő, aki tükörből visszanéző kép
mását szívesebben látná rútnak; nő voltam én is, de nem különösebben hiú,
míndíg sajnáltam az értékes időt holmi "kozmetikai pepecselésekkel" elveszte
getni. S volt még egy tulajdonságom, amiről - visszanézve a rnúltba - így
nyilatkozott épp nemrégiben egy igen régi íróbarátorn: "Tudja··e, hogy miért
tudtam magának fiatal korában, és most is, amikor átlépte már a hetedik X-et
teljes őszinteséggel fedni fel magamat? Mert maga, bár nőies nő volt, mégsem
igyekezett soha nőiségével hatni a férfibarátaira." Azt hiszem, ez pontos meg
határozása volt férfiakkal kötött hosszú életű és zavartalan barátságaim míért
jének Nagyképűség volna azt állítanom, hogy csakis azért, mert én minden
emberben egyedül csak szellemi értékeit vettem figyelembe; elsősorban valóban
ezt, de nagyon is észrevettem az esendőségeit, sebzettségeit is, s ezeket mín
dig kellő tapintattal igyekeztem "kezelni". S azt sem hallgathatom el, hogy
első fájdalmas csalódásom hosszabb időre felvértezett az esetleges újabbak ellen,
később pedig teljes lélekkel és biztonságos hálávalolvadtam fel egy közös élet
harcainkban egyre töretlenebb szövetségű házasságban. Különbcn is, lelkiismere
temet semmiféle kapcsolatomban sem tudtam soha fél reténm : az egész életre
szóló védőoltást már gyermekkoromban megkaptam, két, lényegileg értékes em
ber félresikerült frigyének később megfejtett tanulságaiból. S gondolom, mert
ilyen voltam, ezért sikerült Szabó Lőrincnél is a kezdeti szép szavakat tartal
mas beszélgetésekké változtatni, bár míndtg éreznie és éreznem kellett, míly
nehéz megértenie a hivőnek az éles eszű, mindenre válasszal kész szkeptíkust.
Az időben a véletlen sokszor hozta őt utamba, szerkesztőségben, kiadóhivatalban,
és egy közös barátunk társaságában. A számomra lényeges dolgokban nagyon
is ellentétes lénye ellenére is nemcsak költői nagyságát fogtam fel, de világo
san éreztem, mennyire megrágta életkedvének egészséges gyökereit fiatalkori sok
nyomorúsága, önbizalmát és mások iránti bizalmát megtorpanásokra kényszerítő

sok meghasonlása. Bizalmatlanná tették a társadalom kézzel tapintható igazta-
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lanságaí, gyűlölte a szegénységet, a korlátokat, és menekülési vágyában minden
fajta kalodábol, minden áron kitörni kívánt, nem véve észre, hogy néha épp
az .egyikból a másikba tévedt. Ordegi körnek érezte a létet, pedig kivételes
adottsága volt önfeledt örömmel észrevenni és megénekelni a teremtés sok szép
ségét. Szívern mélyén szántam őt lelkí telborulásaíért, de sejteuem, hogy a saj
nálkozással csínján kell nála bánni, különben vigasztalás helyett megalázast
érezne. Valamiféle bizalmat határozottan érzett irántam, bár sokszor váltott át
Ingerkedésre már-már őszinteségbe hajló hangja. Harc az ünnepért círnű köte
téből dedikált példányt kaptam tőle: "Akinek az ünnep nem harc" ajánlással.
Legközelebbi találkozásunkkor megköszöntem a figyelmet, de rnegjegveztem: ne
gondolja, hogy az ünnep békéjét bárki is ingyen kaphatja. Mindenkí nek van
nak láthatatlan avagy látható harcai, önmagával és a külvílágaal, sokan va
gyunk el-el1áradó harcosok, de meg kell újulnunk egy-egy sikeres küzdelem
- önlegyőzés - megnyugvást adó szünetében, Felkészülni az új harcra, s az
azt felváltó esetleges örömökre. "Igaz - felelte lehajtott fejjel -, ezeket a vál
takozó szakaszokat beismerem. A kötetben van rá több bízonysáa," - "Például
a Kis Klára énekel. Nem képzeli, mennyire megfogott." Kissé értetlenül, mond
hatnám bosszúsan felelte: "Mert maga szeretí kis Klárát, és mint mínden nő,

írnpulzív." Igazat mondott, hogy szeretern kis Klárát, s gondolom ezt k is Klára
is érezte, mcrt később is, akárhányszor csak összefutottam vele, már mint Gá
borjáni Szabó Klárával, a rádióban, mindvégig szokatlanul rnelegcn üdvözölt.
"Igaza van, szeretem, de itt nem az a fontos, hagy én szeretern, hanem az. hogy
maga szereti. És versírás közben is felszínre hozza, amit oly kevés szülő vesz
észre: gyermekének az élet felszínes cselekedetei mögött megbúvó lénvegét, az
egyéniségét. Tudja-e, hogy mily sokat adott ezzel nekem is gyermekkoromban
az apám?" Számomra leírhatatlanul szép ez:

A zene érlel. Mínt imában
ci bűnös, vagy mint nyers vasak
a vinamos tekercs alatt,
átváltozol az áramában
s oly erő szán meg, oly varázslat,
hogy már te tanítod apádat-.

A háború alatt sokáig nem láttam. Utána ismét a véletlen hozta az utam
ba, s azt hiszem, észrevétlenül akart elmenni mellettem, Nem szóltarn rá, mert
soha senkinek sem szeréttem semmiféle kényelmetlen érzést okozni, és úgy
éreztem, most senki fiát sem kívánja meglátni, olyan lelkiállapotban van. Vé
gül ő gondolta meg magát: hirtelen szinte visszafordul va, szó nélkul állt meg
előttem, sovány arcán számtalan új barázdától megöregedetten, "Örülök, hogy
él" - csak ennyit mondott, suta félszegséggel. s talán már megy is tovább, ha
nem válaszolok nagy sietve, egyetlen pillanat alatt átérezve, hogy mily szán-
nivalóan szerencsétlen. "Igen, megmaradt az életünk, és ez higgye el
nem csekély kegyelem." A "kegyelem" szó valamiféle gúnyosan keserű, torz
mosolyt csalt megviselt arcára, mínt akit felbosszant egy érthetetlen, avagy ér
teni nem kívánt nyelv. Lekicsinylő rnozdulatot tett - legyintett - a kezével.
"Olyan nagy kegyelemnek érzi, hogy él? Persze, maga - hisz beszél tünk már

/ erről - fáradhatatlan harcos, a nők általában szívösabbak. Sajnos csupán hi
vatásában tud élni és éhen nem halni az ember, én pedig - úuy érzem 
még félembernek sem számítok; éhes vagyok, s minden és míndenkí mással
Együtt, a képzelet is elkerül. Mintha kriptába zárna a körülöttem támadt nagy
lárma fagyos csöndje, s bár a csönd és magány tulajdonképpen nem rossz me
dicina, de tartás és nagyadagban halálos méreggé is lehet. No, igyekszem ön
csalás nélkül, tisztességesen szembenézni magammal, s akkor majd elválik ..." A
mondatot nem mondta végig, de én - meglehetősen merészen - folytattam:
" ... elválik majd. hogy mennyire sikerül felülkerekednie a saját életén, illetve
leásnía az emberek köztí lármás magányba süllyedt én jéhez". Ismét gúnyossá
vált az arca: "Szóval: Tomiban elegendő időm és csöndern lesz majd megma
radt életem kegyelmének dicséretét zpngeni T' A hangom akaratlanul felcsattant
egy kissé: ..JÓI tudhatja, hogy rnindíg igyekeztem minden embernek másfelesé
gét tiszteletben tartani, de azt is tudom, hogy a kíábrándult ember benső felfogó
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képessége - egy idő után - még a hivóénér 15 érzékenyebbé válik. Ha nem
így volna, nem értené félre a szavaimat." .,JÓ -. felelte kissé kesernyés, de
megengesztelt mosollyal -, kössünk akkor béltét. Helyes?" "Helyes - feleltem
nagyon határozottan -, de ne csak velem, önmagával is kössön békét, jó?"
"Megpróbálom" - mormogta inkább, mint mondotta, majd valamiféle suta, bo
csánatkérő mosollyal még vísszatordulva, eltűnt, szinte felszívódott a nagykör
úti forgatagban.

Később, a Tücsökzene önéletrajzi vallomásaiban oly sok míértre véltem fe
leletet találni. Sok remekbe vésett darabjáról lett volna jó beszélgetni vele; már
már arra gondoltam: írnom kellene neki. De a Tücsökzenéból nem kaptam már
példányt, s bár tudtam, hogy becsül (egyszer kijelentette, hogy színte .Jnspírá
lom" valamiféle testvéri érzésre), mégis gyakran éreztem szavainak élét is. kü
lőnösen ha metafizikai síkra tévedt a beszélgetésünk. Talán lesz még alkalmam
beszélhatni róla, megmondani neki, milyen hátborzongatóan szépnek éreztem
Babitshoz írt vallomását, különösen a két felejthetetlen befejező sort:

S a legvégén, te? tgy rendeltetett.
S én, ma s mindig? Nincs senkim kívüled.

De - elóbb idézett beszélgetésünket nem felejtve - legjobban talán Az árny
keze markolt belém.

..Maradj velem, mert beesteledettr'
Bibliát hallgat a gyülekezet.
Alkony izzik a templom ablakán.
Hitetlen vagyok. vergődő magány.
"Maradj velem, mert beeste~edett!"

- Ha igy idegen, vedd emberinek,
súgja egy hang, s ahogy látó szemem
elmereng a régi jeleneten,
az emmausin és felejtem magam,
a sugár··hídon némán besuhan
az örök Arny: lehetne Buddha is,
de itt másképpen hívják és tövis
koronázza: én teremtem csupán,
mégis mint testvérére néz reám,
mint gyermekére: látja, tudja, hOfJ1J
szívem szakad, olu egyedül vagyok,
s kell a hit, a közösség, szerétet.
S kezét nyújtja. Mert beesteledett.

Ú, sikerült hát mélyre leásnia az emberek közti lármás magányba süllyedt le
lekhez, ha le tudta végre írni, hogy mégiscsak kell a hit, a közösség, a sze
retet. Tücsökzenéjének néhol már hitbe felemelkedő Iírája az ágostoni Vallomá
sok visszhangjaként szól, hogy valóban "veszedelmes kelepeékkel teljes ször
nyű erdő az élet", s bár nem a mi .,gyülekezetünknek" a hitetlene, mégis ön
tudatlan gyónással próbálja visszanéző önboncolása során elemezni, mily kevés
benne a megvilágosítás és mílv sok még a reménytelenség sötétsége. Szemét
Babítsra emelve szakad fel belőle a panasz "Nincs senkim kivüled!", akiről

bizonyosan éreztem a meghajlást. hogy "Igy rendeltetett", akinek, erős hitének
alázata mellett is, volt kellő bátorsága a teljes őszinteséghezt. "Melyik igazi
katolikus nem küzdött kétellyel vagy lázadással soha? A mi hitünk nem olcsó
és nyugodt. maga Krisztus is elcsüggedt a keresztfán. A költőnek pedig mín
dent ki kell vallania: ez az ó létjoga és kálváríá]a."

Farkasréti rejtett "schubertiádámból" felriadva elibém tárult most a várat
lan alkalom: elmondhatni mindazt, amit Tücsökzenéje olvasásakor éreztem, II
talán foJytathattuk volna végre azt a régi félbemaradt beszélgetést. Nem tettem,
nem volt hozzá merszem. Oly távolinak tűnt már akkor az az idő, amikor még
kissé gúnyosra kihegyezett szavaira bátran mertem már előre is visszavágni. ön
kénte'enül is érezve. hogy voltaképoén nincs is ellenére az én "konokságom".
Megfélemlített az eltelt idő, ami azóta idegenné tette; fogalma sem lehetett ar-
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ról, hogy valaki látja, s mégis olyan eleve makacs bezártaágba ágyazott, re
ménytelen tekintettel meredt a semmibe, mint aki a temető megtermékenyítő

csöndjét csupán pusztulásnak és enyészetnek érzi: a legjobb esetben is, legfel
jebb témának az elmúlásról. Tudtam, kinek viszi a vírágaít, hisz a haláltól
megszakított titkos óráknak őszinte feltárásával ezt is kivallotta minden érzését
ízekre boncoló müvészetében, mint az elítélt vall lázas delíríumban, kínzókarn
rájában, Előbb az élet, majd a halál megdönthetetlen korlátai szorították fel
lebbezhetetlen sakk-mattba. Emlékeiben is a test ketrecébe zártan őrlődik, bár
remekbe szabott szavak zenéjétől kísérve, de sose szabadulva a testébe mélyen
belésütött tüzes bélyegzők felhólyagzó. szüntelen fájdalmától. Szonettjei egytől

egyig a földről földre hullott reménytelenség nagy monotonságában is, pazar
színeket felvillantó szirmai ugyanegy virágnak: kései lángolása a karjában tar
tott, aranyrozsda, illat nélküli őszírózsáknak. Nem, nem mertem szólni hozzá, mert
tudtam, hogy ő is a saját téli utazásának morbid hangulatában keresi a régen
behavazott, messze foszlott tájakat.

Lepkeszárnyon elsuhanó emlékezéseim röptében is így látom őt: az őszi nap
fény csupa bronz- és aranyában mínt a ravennai mozaikok merev bizánci pom
pájának vigaszt nem nyújtó fényében. De - bár nem hitt síron túli életben 
ő is élő lakója emlékezetemnek. Él a többiekkel együtt, akiket úgy lebegtetett
elém baráti szellemidézésem, mlntha távolból visszahangzó zene hullámai so
dornák a régmúltat a jelenbe. Lehet, hogy ez a zene - sokak részére - nem
eléggé zajos és harsogó. de én már csak leginkább az adagio jelzésű, halk ár
nyalatú dallamokat jegyzem meg. Tolsztoj azzal vádolta meg a zenét, hogy el
tompítja az értelmet; én azzal mentem föl, hogy elhullat minden földre vissza
húzó rögöt, s oly megértéssel hajlik fölénk, mintha legtitkosabb kétségeinket 01
daná fel. Én a szöveg nélküli legkedvesebb Bach-air-emnek is megértem a szö
veaét: "Egymás terhét hordozzátok, egymás terhét hordozzátok ..." Nem én ta
láltam ki, Szent Pál szavait haJlom a mlndenkorí emberhez, s úgy érzem, a
bachi áhítatnak ilyetén megfogalmazásával, lepkeszárnyon tett utazásaink során
eljuthatunk röptünkben nemcsak az életünk egy-egy szakaszát felvillantó, ha
nem a vándorlásaink útjának befejező végét megvilágító fény megismerésének
reményéhez is.

(Vége'

FODOR LÁSZL6 VERSEI

Mint a csillago. Bárányok báránya

Mert
lemondfál r6la
'l'ied veszteget len.
Nem áldoztál mást
nem választottál
búnbakot hellledbe

Tenmagadat adtad
Bárányok báránya
Legtisztább áldozat

Nem rejti páncél.
Tagadás, közöny
acélpengéje,
zsoltárok szava
nlegtörik testén,
mint a fény.
tgy rajzoltatik ki
bizonynál bizonyabbtJu,

Fáját elkerülni
nem lehet.
Eletünkön áthajol,
Vaséjünkön
átégnek ~tigmái,

nlint a csillagok.
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Blegtöretett test
nem múló kenyér
Kiontott vér
nem (0(J1J6 kors6

Életeddel
életedre szegeztetve
Tied
vaOllunk immár tehetetlen


