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Nézd, Anna, most egy kicsit a Te kényszered íratja velem ezt a levelet: nehogy
puszta kézzel álljak holnap eléd! Ma reggel azzal köszöntél be, hogy holnap lesz
a születésnapod I - Holnap fogsz megszületni ?! - Igen - mondtad, és mentél
"munkahelyedre", az óvodába. Ma váratlanel ért születésnapod közelsége, de azért
mégsem volt meglepetés. Mert gondoltam rá - volt bőven időm -, néhány nappal
ezelőtt, amikor még a János kórházban feküdtem. Pontosan azt Iatolgattam, hogy
rnílyen különösek a véletlen egybeesések ! Mert öt évvel ezelőtt is itt - két meg
állóval följebb - voltam, amikor este szólt a telefon és Szombathelyről a papa
azt közölte. hogy Móser Anna megszületett. Olyan csöndben, hangtalanul jöttél 
de sírással és zajjal is! -, mí nt valaha, több százezer évvel ezelőtt emberi ősünk,

amikor megjelent a történelem szmpadán, Akik ma ismerünk, anyát kivéve, sen
k! nem tudta, hogy már vagy, hogy élsz. Sokáig én sem: egy-két hónap kellett,
;,0gy jelenléteddel, sírásoddal lassanként megváltoztasd a szoba hangulatát, az
összképet, napjainkat; hogy tudasd, most már nem ketten. de hárman vagyunk!
Látod, néhány napja még a kórházban gondoltam rád. s ott idéztem fel azt az
öt évvel ezelőtti májust magamban. Persze csak akkor, amikor fájdalmaim el
múltak már, mert addig keservesek voltak azok a görcsfájlalta napok. Eddig soha
semmi baja nem volt a vesémnek, amíg az egyik hajnalori olyan fájdalmak jöttek
rám, hogy a szornszédo]; segítségével be kellett vonulnom a kórházba. Vagy fél
napig tartott a kivizsgálás, s végül a röntgen kimutatta, hogy a bal vesém bizony
nem működik! Ahogy elképzelem, különös lehettem én azon a napon. Mível az
erős fájdalomcsillapítók csak részben használtak. erővel próbáltam jó és szép
élményeket felidézni, de az emlékezés, az "a leghosszabb tehervonat", csak dö
cögve haladt, vagy inkább álldigált l Bizony, "az emlékezet. hacsak leltárkészí
tésbe nem kezd - hogy az erdélyi Szí lágyí Istvánt idézzem -', nem határozhatja
meg, tűnt, megélt piltanatokból, ITIit éljen újra, mikor mit kapjon ölbe emlékek
ből a rágondolás." A fájdalom hullámokban jött. és mínt a zápor elsöpört min
den fényleni akaró emlékezést. De amikor a röntgenasztalon feküdtem.· s tíz per
cig mozdulní sem volt szabad. a felhők mögül rövid időre kíbukdácsolt a Nap.
Komíkus látvány lehettem - Medgyessy Feri bácsi egy rajzán látom azóta is
viszont magamat: meztelenül feküdtem egy keményasztallapon, s szemern ide
gesen kutatott, keresett valami nyugvópontot. Néztem a fent kattogó röntgengé
pet, a mennyezetig futó állványzat egyenes és görbe vasrudalt. Minden olyan
hideg színű volt, színtelenül szürkésfehér és fájó. És ekkor, nem hívtam. egy dal
"kottája" szólalt meg bennem. A halálról szólt, bár én arra nem nagyon akartam
gondolni:

m~~=~~~m
Meg- ha- lok, meg- ha- lok, Még be- teg sem va- gyak,

~~_ r.- ~...~'~:~~-~~~:§i.3
Ko- 10- nyi le - me - lőn Nyu- god - ni 8 - ka- rak.

2. Érted vagyok, érted, Érled ilyen beteg.
Teérted Iéi. rúzsúrn. Mindennapi hideg.

Miért ez jutott eszembe? - próbálom vallatóra fogni magam. Csak ez. és
semmi más! Több magyarázat is kívánkozik. Elsőként a hely és az idő közel
sége : pontosan egy héttel azelőtt jártunk Kolonban. a koloní temetőben. Kodály
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után nyomoztunk, pontosabban a fenti népdal helyszínen akartunk "terepszemlét
és seregszernlet" tartani. A fehérre, barnára, zöldre festett fakeresztek között
járva, először "Szalai Zuza, kis töpörödött öregasszony-ra gondoltunk. akiről

olyan szepen vallott Kodály 1925-ben, s aki valahol itt nyugszik. Később a fenti
népdalt. s a feldolgozás élményét errilegettük. 190B-ban, az első Zobor-vidéki út
ján gyűjtötte Kodály, aki - írja Vargyas Lajos - 1905-től - a népdalok meg
rsmerésétöl, a legelső gyűjtőúttól - számítja zeneszerzőí pályáját; 17 év alatt
mindössze egyetlen népdalfeldolgozásnak nevezhető rnűvet alkotott. a Két zobor
vidéki népdal kórusát.

Egyébként ezt a morva eredetűnek tartott. nem ötfokú népdalt valamiért
nagyon szereth ette Kodály, hisz az őtfokú dalok mellett egyedül ezt dolgozta
fel többször is: először kórusnak. másodszor a Magyar népzenében énekhangra
és zongorára. De van egy harmaaik feldolgozása is: amikor első felesége, Emma
asszony halálán volt, ott. a betegágynál kezdte átdolgozni női karra és szólóhan
gok ra. Olyan ez a kórus, mint egy-egy siratoének. Sirató és búcsú.

Azért jutott hát eszembe ez a népdal, rnert a halálról szól, és én akkor nevet
ségesen egy hullához hasonlítottam ?! Nem. Inkább az lehet az igaz. amil az
elején írtam: a fájdalom pihenőjében egy távoli-közeli szép élmény - s látvány,
zenével felerősítve - ugrott be az emlékezetembe. Mert szép volt az a nap, szép
volt a koloni templomdombról körülnézni. A hegyek koszorúja alatt végig apró
ralvak tűnedeztek-rejtekeztek: Gerencsér, Csitár. Zsére, Gimes. Lédec, alattunk
Kolon, a dombon túl - ezt nem látni. de tudom, s így odaképzelern - Geszte.
Bodok, Pográny; a másik irányban, hová a vasút vezet. Menyhe.. Béd, a "vizen
-túl", a Nyitra folyón túl Vicsápapáti és Egerszeg. A .znesszíség templomának"
közepéri érezhettük akkor magunkat, s talán Kodály is hasonló élményt élt át
itt-jártakor!

Mi lett volna, ha itt ér el az a görcs? - gondoltam erre is ott a kórházban.
De - és szövöm tovább az elképzelhető valót -, m] lett volna ha ott. és 60-70
evvel ezelőtt történt volna mindez? Ugy nem orvoshoz, de gyógyító asszonyhoz
vittek volna, 1909-ben Kodály feljegyzett itt Kolonban egy ráolvasó imádságot
szárazbategség, azaz tüdőbaj el1en. (Egyébként nemcsak az "aszaványt" az
aszott, kiszáradt beteget gyógyították ráolvasással -. hanem akit szemrnel vertek.
rontottak meg. s amelyik tehénnek elapadt a teje. azt is.)

"A gyógyító asszony" Kolon vidékén megméri a beteget, vagyis madzaaot
vesz, kifeszíti előbb a feje tetejétől a lábujjáig s egyik középu iiától a másikig.
miközben kiterjesztve tartja a beteg két karját. Ebben az utóbbi helyzetben aztán
ráolvasó igéket mond.

Mindezt ötször egymás után cselekszi. A harmadik .mérés' után pihenőt

enged, hogya beteget nagyon el ne fárassza. Végezetül pedig ezt mondia el:
"Sem 9, sem 8, sem 7. sem B... sem l". Ezután még kilenc napig imádkozik
a betegért. A betegnek viszont "árva csóvánvra és szapult hamura kell járnia
szükségre, és hogy megjöjjön a szája íze is. vizet kell innia kormos f'azékból".

De hadd térjek vissza újra csak a kórházhoz. Később egy újabb dal, ugyan
csak ott. kéretlenül és váratlanul zendült fel bennem. Néhány nap elmúltával,
ahogy kicsos:wgtam a folyosóra, s ahogy a csapóajtó bevágódott mögöttem, a
bukovinai Kerek ucca szegelet kezdetű dal jött elő, és aztán daloltam is magam
ban egész nap. Miért? Vagy egy későbbi, más helyről származó emlékmorzsa,
A Vigadó előtt álltam, várva a villanyrendőr zöld. szabad jelzeset. S amikor a
lámpa váltott, és én átértem az út túlsó felére. a lábam elbizonytalanodott:
merre is forduljak? A Vörösmarty tér felé, vagy az Aranykéz utca feJé?! Egy
ütem kihagyással máris kiléptem jobbra. S abban a pillanatban. ott, a sűrű áll
ványzat alatt, az Apczon lakok keress meg kezdetű, Kodály gyűjtötte dudanóta
iridult meg bennem. Miért ? Talán azért. mert előző héten ezzel fogJalkoztam.
De miért ott, s abban a pillanatban? Mert tudtam, hogy a Váci uteából a szülé
szeti klí níkára megyek tovább, megtudni, hogy a harmadik jövevény megérke
zett-e, s milyen névre hallgat? Talán az ecsegi dudanóta második sora "döröm
böl t" bennem, s kivánkozott kifelé. Mert eddig énekelhettem. mert "hitele" volt:

Apczon lakok keress meg.
Két luányom van, szeresti meg.
Neked adom egyiket.
Vedd el akármelyiket.
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De mi lesz, ha 5-10 perc múlva megtudom. hogy "hiteiét" vesztette. s azt
rnondhatom, hogy már hárman "vagynak", ők, a lányok, S ha fiú lesz? Akkor
énekelhetem majd tovább. És énekeltem is. de csak aznap, mint a fent említettek
közül bármelyiket. mindig csak egy napig. Másoknál is észrevettem, Édesanyánál
is, hogy naponként más és más dalra "akad" - anélkül, hogy keresné -, és egész
nap azt dúdólja. énekli. Miért?!

Úgy tűnik. próbálok végre válaszolni, hogy nem mí választunk, a dal választ
minket! Paul Valéry egyik esszéje jut eszembe. ahol arról ir. hogy amikor meg
születűnk, több embernek születünk: építésznek, tanítónak, költőnek, táncosnak.
hősnek, pipogyáriak... stb., s azután fokozatosan kiválik az az egy. ami és aki
leszünk. De a többi "énünk" sem hal meg, ott él velünk együtt valahol a tuda
tunk és érzéseink alján. Ezért vonzódunk annyi minden más után. Mert "csak
olyasmi vonzhat és csábíthat, csak olyasmi köti le fülünk és szemünk figyel
mét, csak olyasmit választhatunk ki a dolgok sokaságából. csak olyasmi kavar
hatja fel lelkünket, ami valamiképpen vagy eredetileg is ott élt bennünk, vagy
amire természetünk titkon várakozott. Minden, amivé válunk, még ha csak
futólag is. eleve készen állt bennünk."

így vagyunk talán adalok sokaságából véletlenül kiválasztott - vagy ki
váló - egyetlen dallal is! Miért énekled hát azt a dalt, és csak azt, és csak
azon a napon?! Mert ott van rejtett "raktárodban", és kinek-kinek az pattan
elő, amire aznap "szüksége" van. Hogy a kórházban, a fájdalmak szünetében
rniért azt, és csakis azt énekeltem magamban, egyre világosabb: a raktáron
lévő színek, élmények. szagok. dalok közül ez tűnt a Iegszükségesebbnek, ez
adott a legtöbb vigaszt akkor. S ugyanakkor e dalban benne volt "életem képe"
is. Minden egyéb hazug lett volna? Talán. De miért nem más jött elő? Egy
Vörösmarty-vers, Siena főterének képe, a hivai dinnyeevés. a segesdí szüret vagy
a zsámbéki romtemplom képe, élrnénve ? Mert a sok lehetséges élmény közül
abban a pillanatban ez volt a legerősebb, hogya kínok közül egy kevés remény
nek a szám szélére csússzon. így a dal által az a szép élmény is felidéződött.

bár csak öt percig, amit a kolont templomdombon átéltem.

De újabb görcs kezdődött: elmúlott a dal, ~ nekem mozdulni nem volt sza
bad. OU feküdtem csendben, meztelenül, kiszolgáltatottan és elkábulva a kemény
asztallapon. De ez akkor volt ... Most már itthon vagyok, igaz még ágyban. de
talán túl a veszélyen, bajon. Holnap, Anna. mégiscsak itthon ünnepeljük meg
születésed napját.

De el ne felejts reggel szólni!

Mányról, 1979. V. 7.

MAJOR-ZALA LAJOS VERSEI

SZál"8ZÓn, Rónay nélkül

Gyurka

nem mertem Szársz6n
házatokhoz közeledni

mint annyiszor boldoaan
annyi szófűtötte nyáron

ablakodban ne,jed arca:
auertek épp emlegettünk

nincs már ki mondja:
késtél előbb vártunk

de hát »éare itt »aau
te büdös aara/Jonciás .

s oly jó volt hoay vagyunk
a .anuiu" íze különösen

látod már csak Lennék.
a "vaa1/"-ban te és Attila

köriillenaő árnya
kérdőjelek nuuuinua
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