
EGYINFÁNSNÖ HALÁLA
frta SZILI LEONTIN

Az emberek nagy része rosszul szeret, ám erre csak elkésve ébred'rá, Én is rosszul szerettem
Esztert. Pedig közös gyermekkorunk szívós tarackgyökereivelkapaszkodtam belé, talán ő is be
lém, de ő eztszégyellte volna beismerni. Egy életen át bújócskázott velem, mint valami mindun
talan előbukkanó,majd elrejtőzőjelenés; mielőtt még lelkébe ereszthettem volna mérőónomat,

máris tovalibbent. Csupán szellemének tűzijáték-szikrázásaival, hangulatainak szeszélyes hul
lámzásaival ajándékozott meg, de betekintést valódi lényébe még nekem sem engedett.

Közös érettségink után náluk töltöttem a nyarat, Balaton melléki öreg házukban, ahol én is
születtem, de korán árvaságra jutván anyai rokonaimhoz, a fővárosba kerültem. Eszter apja, a
község orvosa, fanatikusa volt hivatásának, csak a betegeivet törődött, önmagával soha. így tör
ténhetett, hogy ez a felvilágosult, fiatal orvos saját elővigyázatlanságánaklett áldozata; fertőzést

kapott, és akkor még nem ismerték a különféle antibiotikumokat - belehalt. Én már gyermekfej
jel példaképernnek tekintettem, ő ojtotta belém a gyógyítás vágyát. Az istenhitet pedig Eszti né
ni, Eszter édesanyja, a halk szavú, érzőn gyöngéd, de a kötelességeit mindenkor keményen telje
sítő asszony. Férje életében neki segített, halála után a helybeli szeretetházban keresett magának

.munkát, hogy ebből a pót-életgyökérből szívjon fel új életerőt megüresedett napjaiba. Eszter
nem szeretett falun, s ha véletlenül otthon tartózkodott, olyankor sem engedte közel magához.
Csoda-e, ha zsémbeskedő,öreg védencei egyre jobban Eszti néni szívéhez nőttek; nekik szüksé
gük volt az ő gondoskodására. Pedig kimondhatatlanul szerette egyetlen gyermekét, akit férje ki
vánságára, eléggé nehéz szívvel engedett el -' bennlakónak - a pesti girnnáziumba.

De szép volt az a régi nyár; fiatalságunk alaktalan vágyaitól gyötrelmes, .és mégis gazdag. Es
ténként zongoráztunk, napközben pedig a vízen vertünk tanyát, egy rozoga vén kalózon. Még
most is - sok-sok év után - élő .alóságában látom Esztert, amint a hajócska tatján elnyúlva ak
kor divatos szoIlnyás fürdőtrikója pántjait leereszti a vállán, nehogy fehér csík bontsa meg bőré

nek egyenletesen barnuló sötétjét.
A mozdulatlanná merevedett, olajos felületű víztűl<röt szélcsend ónozta. Szemhéjaimat lefelé

húzkodta a tétlenség, és a legapróbb neszt is élesen érzékeltem, s a víz hirtelen loccsanásábólle
hunyt szemmel is láttam, mint veti föl magát a vízből, játékos bukfenccel, egy kívánesi hal.

- Ham!. .. eztjól megcélozta - kiáltott fel bosszankodással vegyes kárörömmel Eszter. - Pont
egy siklónak.bukfencezett! .

Felugrottam. Mozdulatom megbillentette a hajót, s Eszter - aki közben már a hajó oldalán
olajozta a testét - belécsúszik a vízbe, ha nem sikerül megkapaszkodnia egy kötélben. A vízben
ott tekergett a sikló. Émelygő gyomorral láttam megcsavarodott pálcatestén az egyre lejjebb da
gadó gombócot, a lenyelt halat. Tenyeremmel eltakartam a szememet.

- Nem szeretem a kényeskedőket !- mordult rám kissé csúfondárosan Eszter. - S te akarsz or
vos lenni, Brummikám? Különben is, megszokhattad volna már itt a Balaton mellett, hogy a
nagy halak mindig felfalják a kisebbeket. Persze, aki hagyja magát, - Közben a napolajat gondo
san a vállára, a karjára, hosszú combjaira masszírozta. Csak arnikor bedugaszoltá az olajos üve
get, tért még vissza a jelentéktelen vízi tragédiára: - A kis mamlasz! Jókedvében elfelejtett mene
külni, menekülni pedig minden időbenkell. - Határozott mozdulattal rázta hátra vizesen kunko
rodó haját. - Én is időben menekülök.

- Te?... Menekülsz? .. - bámultam rá. - Ugyan ki elől, és hová?
Lábait a vízbe lógatta.
- A legveszedelmesebb liánfajta elől, fiacskám. Jegyezd meg: a mindenható szeretet behálózza

és megfojtja~ embert. Menekülök mások rám erőszakoltéletformája, világboldogitó bölcselete
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és sémái elől. Nem hagyom elszívni az életerőmet. Mért nézel rám olyan bárgyún?. -, Kinőttem
már a gyermekcipökből, a családomból, a mások jó szándékú féke~éseiből. Érted? Végre a ma
gam útját akarom járni.

- De hiszen eddig sem gátolt meg ebben senki! - csattantam fel hevesen, mert eszembe jutott a
magam árvasága. - Anyádtól azt csinálhattál Pesten, amit akartál.

- Az ám, mintha nem éreztem volna ott is a láthatatlan fékezéseit, és valljad be, te sem fukar
kodtál a jóindulatú pedálozással. De azért nyugodt lehetsz, Brummikám, anyámat továbbra is
tisztelni fogom, hogy hosszú életű legyek e földön.

Nem tudhattam, védekezik-e, avagy támadni akar?
- Nojó: beismerem, anyám valóban angyal, sőt szent - folytatta. - Csak épp semmi kedvem

átvenni az ő életét, és megosztani vele a saját jóleső "pogányságomat". Én másfajtjl vagyok, más
ra születtem. Alkotni akarok. Ehhez pedig teljes szabadság kell,

- Alkotni? .. Micsodát? ..
- Jókat tudsz néha kérdezni, te szent balga! Hogy micsodát? Tudom is én, Brummikám; talán

szobrokat, vagy inkább verseket. .. De lehet, hogy egyelőre csak a mások mondanival6it tolmá
csolom majd, azt a pluszt, ami mégiscsaktöbb egy kötött életegyformaságánál. Igen, lehet, hogy
színésznő leszek. Honnan tudhatnám e percben, hisz sok mindenhez érzek adottságot. Magamra'
kell maradnom, hogy eldönthessem, melyiket válasszam. Egyet azonban bizonyosan tudok:
semmiképpen sem leszek tudálékos filozopter.

S valóban hátat tudott forditania fékező anyai szeretetnek, és az én jóindulatú pedálozásaim
'nak is. Hallottam, hogy színiiskolábajár. Karácsonyra sem utazott haza, engem sem keresett, s
ez fájt nekem.

Valóban tehetséges volt; izzó életszereiemmel, merészen futott neki a színpadnak. Már első

epizódszerepében feltűnt, ősi, asszonyi zsenialitásával és szépségével egyik napról a másikra
meghódította a várost.A gyors népszerűséget oly természetesnek találta, mintha ez nem is tör
ténhetett volna másként. Mint eső után előpattanógombák, születtek újabb meg újabb sikerei, a
színházi újságok címlapjáról számtalanszor nézett rám azzal a zöldcsillámos játékossággal vagy
tragikus drámaisággal. De ebben a zajos korszakában úgyszólván csak véletlenülés futólag talál
koztunk. Bár minden szerepében megnéztem, megalkottam az ítéletemet róla- ő elvetett, mert

-nem volt szüksége rám. \
Évek teltek el, már csak a gyakorlati évem hiányzott ahhoz, hogy orvos legyek. Gyógyítottam,

mégpedig - mindig erre vágytam - gyermekeket. A pénz ugyan nem vetett fel, albérletilyukam
bérét is nehezen szurkoltam le minden elsején, mégis boldog és büszke voltam. Eszti nénivel az
óta is leveleztem, s utolsó levelemben megírtam neki, hogy hamarosan hazautazom, szeretném
viszontlátni. Elhatároztam, mindazt elmondom neki, amiről eddig nem beszéltem: hogy férje,
András bácsi volt a.példaképem, az ő hivatásszeretete ébresztette fel bennem a vágyat a gyógyí
táshoz. Eszti nénit pedig anyám helyett anyámként szerettem. Amit értéknek érzek magamban,
tőlük kaptam. ,

Nem mondhattam el neki. S hogy Eszter iránti gyermekkori barátságom mélyről felkúszó gyö-:
kereit sem vágta el az idő, erre is csak akkor eszméltem, amikor a feketébe öltÖzött Eszterbe ka
rolva bandukoltam a Szent Mihály lova után, édesanyját, Eszti nénit kísérvén utolsó útjára, a jól
ismert falusi temetőben. Mint a szeretet liánjai. jutott önkéntelenül az eszembe, amikor Eszti né
ni egyszerű fakoporsója lassan lefelé ereszkedett András bácsi majdnem sértetlen, horganyozott
koporsója fölébe. Eszter mozdulatlan arccal állt mellettem, csak amikor a leérkezett koporsó
tompa dübörgésselráhuppant a másikra, görnyedt meg hirtelen a há~, és oly kétségbeesett erő
vel markolt a karomba, hogy majdnem felsikoltottam.

A mélyen hivő, áldozatosan tiszta embert méltató búcsúztatás után elsőnek én dobtam az
"utolsó istenhozzádot mondó" rögöt, s csak utánam Eszter. Hiába irtózott mindenfajta konven
ciótól- mert bizonyára ezt a régi szokást is annak minősítette-, ezt mégsem tagadhatta meg az
édesanyjától. De szempillája sem rezzent a marékra fogott, gyors egymásutánban hulló rögök
tompa döngésétől. '
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Hamarosan túladott a régi házon, a szőlőn, s árából Pesten vett egy ötödik emeleti, manzárd
szerűen kiépitett, műteremnek használható hodályt. A szellős, tágas helyiség nagy ablakai a bu
dai hegyekre nyíltak. Eszter sose fűtötte ki rendesen. Néha oly tüzesre tömködte vörösen átizzó
hasas vaskályháját, hogy a hirtelen forróságtól a közelében lévő bútorok is sóhajtozva repedez
tek, máskor meg napokig nem gyújtott be, a legnagyobb hidegben sem. Ilyenkor rám terített em'
vastag csergét, maga is beburkolódzott egy másikba, és jót nevetett gőzös leheletünkön jéghideg
"mennyországában", ahogyan "álmai megvalósulását" nevezte.

Mert arnilyen hirtelen tört fel színészi pályája magaslatába, oly váratlanul hagyta ott - sikerei
nek csúcsán - a "világot jelentő deszkákat". Beiratkozott a képzőművészeti főiskolára.

- Mindig is szobrász kívántam lenni - magyarázta lelkesen. - A színpad csak afféle kitérő volt,
tapogatódzás az igazi után. Hidd el, Brummikám, örökkön a mások gondolatait mondani, két
ségbeejtő. Ha sírni akarok, nevetní, ha nevetni van kedvem, sírni, ahogy épp előírja a szerepem.
Nem, köszönöm, ebből elegem van, meguntam a komédiázást. Szeretnék végre önmagam lenni.

Életének sok történését elködösítette előttem, mellékesen említett ugyan. férfineveket, egyről

azonban sose beszélt hosszabban, őszintén. Mindaz, amit inkább csak megsejtettem, mint tud
tam, legfennebb önkéntelen kis elszólásaiból, a mások pletykáiból bomlott elém. Egy régi közös
iskolatársnőnk egy ízben így vélekedett róla: "Hidd el, férfinak kellett volna születnie, Lehet er
ről vitatkozni, elhiszem, hogy nem mindenik, de vallom, hogy többségűk - Eszterhez hasonlóan
- csakis az önmagukért való, és nem rt boldogítani vágyó szerelmet ismeri. Esztert szerelmében is

. megalázná, hogy érez, és ezzel felfedheti a gyöngeségét."
Persze, hogy ismertem. Sőt egy kamarazenét mívelő társaságban a férfit is megismertem, aki

vel együtt járt mindenfelé, de hozzám sohasem hozta fel, sőt egyszer nagy merészen feltett kérdé
semre - semmiféle érdemleges választ nem adott kapcsolatukról.

- Dekoratív a megjelenése, kísérete tehát megfelel egy szobrász szépérzékének - intett le
röviden...

Lontai Komél- az egyre sikeresebb Roland vonósnégyes brácsása - valóban remekül festett'
római arcélével, tökéletes alkatával Eszter mellett. Értéktelenebbnek ítéltem Eszternél, akit ren
geteg hibája, eltévesztett útkeresései ellenére is nemes anyagnak éreztem. Így egyikük lénye sem
szívódhatott fel soha a másikéba, mindössze csalóka káprázatok téveszthették meg időnkint ezt
a két dús képzeletű, ám szeretni képtelen, csupán szüntelenül egymást gyötrő eHenfelet.

Eszter egyre ritkábban keresett, de én azért - ha tehettem - fel-felszaladtam a műtermébe.

Sokszor éreztem: talán mégis szüksége van rám, végre kitárulkozik előttem. Ilyen megérzés haj
tott hozzá akkor is, amikor az éjszakai inspekciózásból ugyancsak fáradtan csöngettem be hoz
zá. Munka közben találtam. Főzött egy méregerős feketét, azután meleg csergébe burkoltan leo'
fektetett apamlagára. Lecsuktam a szememet, s ő azt hitte, elnyomott az álom. De én megfigyel
tem birkózását az anyaggal; milyen verejtékes kínlódással próbálja kiformázni a különös
asszonyarcot, amellyel sehogyan sem boldogult már oly régóta. Amint munka közben, kezében a
vésővel, összehúzott szemöldökkel meg-megállt előtte, mintha csak az elszállt pillanatot kutatta
volna, amikor meddő okoskodásokért és ellobbant hamis tüzekért áldozta fel a tiszta embert,
akivé lehetett volna. Talán ennek a meg nem valósított embemek meg nem valósult lelkét szeret
te volna belélehelni vésőjével az ellentálló anyagba?

Ekkor már sok szobrát kiállították különféle tárlatokon, és a kritikusok egyöntetűen méltat
ták fanyar tehetségét, szüntelen keresését, Csak az a szobor, amit fő művének érzett, nem akart
elkészülni. Gyötrődve pepecselt rajta, akárhányszor éjnek idején is, ha nem hagyta aludni a rá
tört ihlet, avagy a becsvágy.

Köd - mondta egyszer ingerülten, s azóta így nevezte kialakulatlan szobrát, amelybe belé kí
vánta gyúrni a múltját, jelenét és jövőjét, pedig tudta, hogy ez lehetetlen. Mégsem adta fel.

Köd. Találó cím, gondoltam, mert mintha valóban ködbe vesző, álnok zsákutcából kívánna
menekülni, üres szemgödreivel a semmibe meredve, a különös asszonyarc,'ahogy a vakok tapo-,
gatódzásával keres valamiféle rég szertefoszlott fényt. Mintha nem is anyagból mintázott, hanem
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élőn érzékeny orrcimpaval szimatolna s kinyújtott karjával menekülésének útját keresné a köd
furcsa szédületében.

- Nem tudom befejezni! - fakadt ki indulatosan Eszter. Szobrára ingerülten egy leplet dobott,
és idegesen gyújtott cigarettára. - Azt hiszem, mániámmá nőtt ez a "befejezetlenség", hisz már
így is túlontúl befejezett ebben a mai, absztrakttá testetlenedett szobrászatunkban.

i Szobrainak legtöbbje valóban torzó volt, szimbólum, valamiféle megfoghatatlannak a jelzése,
s furcsamód ezek mégsem tűntek oly befejezetleneknek. mint a Köd, melynek néhol túlzottan
gondos kidolgozottsága, sudri-budri hitetlenséggel, elnagyolt részletekkel váltakozó egyenlőtlen

sége bennem is hiányérzetet keltett. Lehet, hogy a szobrász egyéniségének tragikus kétfélesége ,
ütközött meg e befejezhetetlén művében?

Ilyen kétségbeesett birkózások után néha hónapokig nem húzta le róla a leplet. Ideges kedvet
lenséggel babriesolt különböző stílusok szülte meglepő "teremtményeivel", amelyekkel mindig
sikereket aratott. Vevő is akadt rájuk, de én tudtam, hogy ezek az alkotásai nem elégítik ki.
Egyedül a Köd izgatta. Bevallom, engem is; szerettem volna beszélni róla, mert úgy véltern. ke
zembe adná Eszter bezárt érzelmi életének a kulcsát. De amikor szóba hoztam, szinte gorombán
förmedt rám:

- Ne gyötörj vele még te is! Nem érted, hogy még csak vázlat? .. Ki kell teljesednie... Talán si
kerül egyszer, talán nem... De a sorsa egyedül csak rám tartozik, senki másnak nincs hozzá köze,
még neked se... Hagyjál békében vele!

Megbántottságomat látva letompította hangját.
- Nézd, van ez így, Brummikám, ha az ember túl nagy fába vágja a fejszéjét. Kisebb-nagyobb

megszakításokkal Rilke is tíz esztendeig kotlott aduinói elégiáin ... Nem tagadom, idegesít ez a
birkózás, de ne is beszéljünk róla. Hátha mégis sikerüllétrehoznom a magam duinói elégiáját. ..
Talán... Egyszer ...

Pepecselt még, és újabb, meg újabb cigarettára gyújtva igyekezett rendet teremteni a szétdúlt
műteremben. Aztán maga alá húzott lábakkal odakuporodott mellém a heverőre.

- Tudom, sok mindenről kellene beszélnünk. Ahogy te kissé nagyképűen nevezed: a lényeges
dolgokról. De most még nem. Majd... egyszer.. ,.- Elnyomta félig szítt cigarettáját, és az orrát
odadörgölte az orromhoz, ami nála már nagyfokú érzelmeskedésnek számított. Nevetett is hoz
zá. - A kínaiaknál ez a baráti csók, a kutyák a hűségüket fejezik ki így. Megszokhattad már, öreg
mackóm: olyan vagyok, amilyen. De téged azért. .. Tudhatod, hogy lényegileg irigylem II hozzád
hasonlóan tiszteletre méltó egyéniségeket, akik oly lelkes gyöngédséggel dugják lázmérőjüketa
beteg kis puttók lázas popsijába... Azt hiszem, legszívesebben ezt csinálnád velem is...

, És gyermekes pajkossággal kacagott, de ezúttal is kitért; nem tudott feloldódni egészen, a ba
rátságban sem. Pedig ez időben gyakran állított be hozzám - klinikai vagy albérleti szobámba
- sebtében vásárolt felvágottal, sült gesztenyével. Gerbeaud-mignonokkal, avagy kávéztunk ket
tesben férfiasan rideg műtermében, mert ezt is szégyellte volna asszonyos melegséggel átrendez
ni, otthonosabbá tenni. Csak semmi, semmi érzelem! Méregerős feketéket vedelt, és a tömény
italokra is rászokott. Ilyenkor még határozottabban tett fellebbezhetetlen kijelentéseket. Fel
élénkült, de ittasnak sose láttam.

Könnyedségeivel mégsem csalhatott meg. Megéreztem a vivódásait. és egyszer - bátorságot
véve - a szemére hánytam:

- Nem gondolod, hogy a lényeges dolgokról sohasem beszélni: gyávaság?
Egy elnyomott cigaretta és bizonytalan mosoly volt a Válasza. Ahelyett, hogy végre lepakolta

volna terheit, ismét megszökött előlem. Újból eltűnt, tartósan, mert hiába kerestem, sohasem ta
láltam otthon. Bár lehetségesnek tartom, hogy csak nem nyitott ajtót, mert a bejárati ajtó alsó
résén mintha bágyadt fény szűrődött volna.
. Hogy őszinte legyek: jómagam is beleuntam magányához oly makacsul ragaszkodó zártságá

ba. Nem kívántam tolakodó lenni. Ha ő nem érzi szükségét a régi, őszinte barátságnak. amilyen
nekem több is volt, neki pedig - tudtommal - egy sem! Hivatásom lelkiismeretes betöltése sem
hagyott sok időt, futkossak oly szekér után, amely nem kíván felvenni? Hagytam hát kallódni.
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Viselt dolgairól is másoktól hallottam. Hogy Kornéllal már régen szakított, azt mindenki tudta.
Egyéb kapcsolatairól is sokat pletykáltak, de semmi bizonyosat nem mondhattak. A tehetségét
még mindig elismerték, rendelései is akadtak, de a hozzáértök szerint művészi fejlődésében tá
volról sem váltotta be mesterének a reményeit.

Nekem fájt mirídez. Az elsikkadása, és a hűtlensége is. Sértett a közönye, hogy nem érdekli,
élek-e, halok-e? Bennem is ágaskodott a gőg. Álljak megalázottan műtermének ajtaja előtt,

ahonnan kiszűrődika fény, de nincs elég bátorságá - és szeretete - kinyitnia előttem, mert nem
kíván a szemembe nézni? Nem, és nem!

Egy télvégi kora délután váratlanul hármat harsant a csengő: a három rövid csengetés az al
bérleti szoba lakójának - vagyis nekem - szólt. Ilyentájt többnyire a klinikán tartózkodtam, ez
alkalommal csak véletlenségből voltarn otthon.

Eszter állt az ajtó előtt. Oly könnyed természetességgel Üdvözölt, mintha csak előző nap láttuk
volna egymást. Megijedtem, mennyire lesoványodott. A szája csupa vibráló' rángás, szeméből
teljesen kihunyt az őt annyira jellemző játékosság; tekintete akár a kiszáradt kutak mélye, v~gy

még inkább: lepel alatt befejezésre várakozó szobrának tapogatódzó világtalanságában üres
szemgödre. "

Kissé megindultan nézett körül szobámban. Megállt még hazulról hozott öreg sublótom előtt,

ahol a szokott régi helyén találta annak idején, még nagy sikereinek korszakában nekem ajándé
kozott kerámia vázáját, Azután belemerült a falra akasztott érettségi csoportképünk szemlélésé
be. Tűnődve nézett szembe múltunkkal, azután - megint a sublóthoz lépve - felemelte a kis Már
ton Vica ezüstkeretes fényképét ; nemrégiben kaptam egy édesanyától, akinek kislányát úgyszól
ván a másvilág küszöbéről sikerült visszarángatnunk - makacs akarással- egyik orvostársam
mal.

.; No, nézd csak, Brummi mackó: hát ez meg micsoda? - kérdezte sehogyan sem sikerült
könnyedséggel. - Egy eltitkolt kis medvebocs?

- Vállalnám - próbáltam nevetéssel,áthidalni a köztünk hasadt nagy távolságot. - Hát nem
tündéri jószág? Sajn'os, csak beteg puttóim egyike, akinek még időben sikerült popsijába dug
nom a hőmérőt. .. De vannak még jó páran.

A kis Vicát visszatette a helyére, majd retiküljéből előkapartegy cigarettát, meg az öngyújtó
ját. A sublót előtt állt, nézegette a tőle kapott vázában felejtett karácsonyi fenyőgallyakat.

A gyanútlanul élni akaró, zsengén tejes szobai hajtások egyikét lecsípve, tenyerére helyezte, majd
megfújta ; láthatta' mint rebbennek meg a selymesen gyöngéd aprócska piheszálak.

- Szegény! Nem is sejti, hogy gyökértelen. Azt hiszi, még" él. .. - és fogai között a cigarettával
idegesen mormolta: - Voltaképpen többnyire igazad van, Brummikám - hangja már komollyá
halkult-i, valamiben vagy valakiben valóban hinni kell. A növekedés csak akkor.lehetséges, ha
egészséges a gyökér.

Azt hittem: no mostl Lepakoíja végre önfejű magányának egyre súlyosabb terheit. De máris
megbánta, hogy ennyit mondott, ismét állig begombolkozva, türelmetlenül nyomta el félig szítt
cigarettáját.

- No, csak látni akartam, élsz-e, Brummikám? Most nem érek rá, majd egy más alkalom
mal. .. Igen, hamarosan újra jövök, de most mennem kell. Nyújtsd hát felém megbocsátó man
csodat, hűséges öreg mackóm!

De azért nem tiltakozott, amikor a kabátomat magamra kaptam, hogy elkísérjem.
Szótlanul bukdácsoltunk egymás mellett a girbe-gurba belvárosi utcákban. Szóltam hozzá, de

lehet, nem is hallotta, vagy így adta értésemre, hogy ne zavarjam örökös kérdéseimmel. Végül is,
nem bírva ezt a suta helyzetet, megálltam.

- Féltelek - mondtam őszintén. - Rossz bőrben vagy, és rosszak az idegeid. Nyakas elzárkó
zásodban ellenségként kezeled a legjobb barátodat is. Hát nem tudod elképzelni, hogy minden
nek ellenére is, romlatlan, valódi érzésekkel szeretlek még, s nekem megalázkodás nélkül beszél
hetsz mindenről, ami megborzol és fáj?

Megállt előttem, és szinte sértő kegyetlenséggel támadt nekem:
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, - Persze! Szerinted az ember csak állat vagy szent lehet!
- Miért beszélsz mindig végletekben ? - hangja bántó szeretetlenségére nem is hederítve, fedd

tem meg, szinte gyöngéden.
- Lényeges dolgok! Így nevezted mindig az élet és halál kérdéseit. Ó, milyen nagyképű megha

tározás! - Felkacagott. élesen, hisztérikusan. - Arra sose gondoltál, hogy mindenkinek más és
más jelentheti a lényegest? .. És mondd, tudhatunk-e valamit is a lényeges dolgokról, arról, hogy
rajtunk kívül, sőt bennűnk is, mi történik a valóságban?

- Eszter - kezdtem szelíden -, én sose tagadtam, hogy milyen sok még a megfejthetetlen, de a
- bányász sem tudhatja, mit képes felhozni a mélyből, ha nem hagyja el a türelme, a bátorsága.

Szenvedélyes, rapszodikus és meggondolatlan csákányozással csupán szilánkokat, sérült forgá
csokat fejthet ki az alaktalan tömbök ismeretlenéből...

Indulatosan vágott a szavamba:
- Jól mondtad: rapszodikus és szenvedélyes! Ilyen vagyok. És szertelen. Ellentétben veled, aki

magad vagy a józan logika, a mérték, noha meglehetősen sántit ez a magadat megnyugtatni
igyekvő életfilozófiád. Nem, köszönöm, abból nem kérek! Maradok inkább saját szakadékaim
nak martján, a magam alaktalan zűrjében, még ha szédít avagy elveszejt is a bizonytalanságom,
ha pattanásig feszül IS bennem a félelem, az ismeretlen utáni vágy... Mondd hát: mikor nő oly
naggyá az énem, hogy eldobhassam végre a tépelődő kis emberkukac emlékét is, akitől képtelen
vagyok szabadulni? - És oly hevesen markolt a karomba, hogy felszisszentem. - Hol tartasz
még? .. Az élet, tudd meg, oly hatalmassá nőtt bennem, hogy kiszorítja még a művészt is...
- Kapkodva zihált, könnyes szemmel. - Érted? .. Nem hiszek már a tehetségemben ! Kihalt be
lőlem az alkotás vágya!. ..

És hirtelen hátat fordítva, szinte futva menekült tőlem, a Duna irányába. Gyors lépéseinek ko
pogását sortűzkéntverte vissza a szűk utca. Alig tudtam utolérni, csak a Duna alsó rakpartján
értem be, ahol kimerülten megtorpant. A vízről sirályok szálltak fel, alacsonyan, szinte súrolva a
szűrkén hömpölygő folyamot, majd kifeszített szárnyakkallebegtek viz és ég között. Eszter, ész
re sem vévejelenlétemet, zihálva állt a parton, szinte fuldokolva, mintha már benne vergődne az
olvadó jégtáblákat magával sodró havas-jeges áradatban. Heves mozdulattal szakította fel bun
dájának felső gombját, mint aki minden áron szabadulni kíván fojtogató bezártságának szorítá
sából. Melléje léptem, és idegesen remegő csuklóját a tenyerembe fogva, ugy szóltam hozzá,
ahogy beteg gyerekeimbe tukmálom a nemkívánatos orvosságot.

- Eszter! Miért tékozlod magadat? Érts meg, én az orvos szemével látom, hogy magányod be
teges felfokozottsága ez az állapot. Elismerem, hogy különféleképpen látjuk a dolgokat. Látszó
lag az élet csupán egy szál gyufa ellobbanó fénye a milliárdok tengerében, ám láthatom ezt a gyu
fát végső fokon átalakult fénynek is. Még a gyufa is betölti hivatását, bár csak anyag, mennyivel
több hát az ember adottsága választott hivatásában? Te, aki - és én ezt igazán tudhatom - való
ban művész vagy...

- Csak voltam - húzta ki.tenyeremből a kezét, még mindig idegenkedve. - De most igazán ha
lálosan fáradt vagyok.. , Nem tudok, és nem is akarok gondolkozni.. ,

Tovább makacskodtam.
- Nem kell gondolkoznod, ez nermaz értelem dolga. Próbálj meg egyszer az érzéseidre hagyat

kozni, a lelkedre ... Valamikor, emlékezz vissza, egymás mellett térdeltűnk szülőfalunk kis temp
lomában... Nem tudom elhinni, hogy nem találhatsz vissza a hithez: Istenben és istenadta
tehetségedben...

Még most sem adta fel az ellenszegülést, bár én jól tudtam, hogy dacos csökönyössége mögött
kihajtott már a vágy, de még maga sincs tisztában vele, vagy talán fél felismerni - hogy mi után?

- üly irtózatosan fáradt és űzött vagyok... - védekezett színtelen hangon. - Elvesztettem már
lábam alól a talajt. .. Ha tudnád, mennyire csak cserepeit hordom egykori énemnek. .. - Fájdal
masan mosolygott. - Igaz, vannak köztük márkás cserepek is, de összeragasztani már nem lehet
őket, különben sem szeretem az összeragasztottdolgokat. .. Tudom, értesz valamelyest a porce
lánhoz; vajon milyen márkát égetnél rájuk?
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- A keresztet! - válaszoltam merészen. - Mert a kereszt mindig felemel. A zenében is. Erre a
márkára volna szükséged. ,

- Lehet - vonta meg a vállát. - De inost ne kérdezz semmit, csöndre van szükségem, hogy sok
mindennel szembenézhessek... Elvessek, vagy a helyére tegyek egyet-mást. .. Miért, hogy az em
ber mindenben bizonyságot akar?-- ezt a kérdést már olyanformán monnolta maga elé, ahogyan
a hullámok zúgtak ott lent, amint a szél megcibálta őket.

- No, szervusz, öreg mackóm! Még látjuk egymást - mondta hirtelen, most már majdnem
kedvesen. Hidegtől nedves orrát az enyémhezdörgölte, és a szemében megint feltűnt a régi zöld
csillámos,gyennekes játékosság. - Mint a kínaiak... hisz tudod.. ,

És gyorsan megindult a híd felé, kissé imbolyogva, előrenyújtott kézzel, mint aki' szédül vagy
ködben jár. Jó darabig figyeltem a túlsó partra igyekeztében, hátha visszafordul még, hogy felém
küldjön egy biztató pillantást, De nem fordult meg. Nem láttam még egyszer az arcát. Soha töb
bé ezt a régi arcát.

A felejthetetlen télvégi délután óta megint sok hét telt el, és persze nem tartotta be ígéretét.
Nem keresett fel, újból elrejtőzött.Egyik este hát én mentem át hozzá. Láttam lentről, hogy mű

tennében világos van. Idegesen mozgó árnyékát is kivettem a hatalmas ablakon át. Tehát ismét
dolgozik! - esett le a mázsás kő a lelkemről. Talán a Köd-ön. Ezt jó jelnek véltem, mégis kissé le
forrázottan kullogtam haza a bennem rekedt, felkínálni vágyott szeretetemmel.

Többször is elhatároztam: ma átmegyek hozzá, de mindannyiszor visszatartott a félelem, ne
hogy időnek előtte nyissak rá, és elrontsam, ami esetleg-már elindult benne, amit végre ki akar'
érlelni magában; mint mindig mindent, ezt is az önerejéből. Mert csak azt tartotta eredménynek,
amit a saját akaratából sikerültmegvalósítania.

Vártam hát - és elkéstem. Másnap a telefonhoz hívtak. Abaieseti intézetből egy orvoskolléga.
- Nagy baj történt a barátnőjével - mondta. - Elgázolta egy autó, már nem tudunk segíteni

rajta. Látni szeretné magát, ha siet, talán még életben találja. (.
Rohantam. Röviden tartott enyhülés után az idő ismét hidegre váltott, erőszakos,jeges szél ta

rolta a rügyezni készült fákat. Testben és lélekben borzongva szaladtam fel a lépcsőkön - de már
csak az üres ágyat találtam.

Megtántorodtam, mintha hirtelen mélységtől hőköltem volna vissza. Lehetséges, hogy ennyi
fékezhetetlen élet, szellem, tehetség, szenvedély... ? És mennyi kétely, szembeszállás, lázadás... ?
Vajon eljutott-e valamiféle feljebb vezető ösvényre, és meddig... ? Késő! Most már sose pótolha
tom, amit elmulasztottam, gondoltam a kegyetlen történés váratlan keménységétől teljesen
összetörten. .

Megkerestem az osztályos orvost, aki felhívott. Tárgyilagosan közölte, hogy .a súlyos belső

vérzések, sőt koponyaalapi sérülés ellenére rövid időre eszméletre tért. Azt kérte, hogy értesítsen
engem, ha pedig nem találnám már életben, mondja meg, hogy nem kívánt véget vetni az életé
nek, baleset volt. Íróasztala fiókjában találok egy nekem írott levelet. Nem búcsúlevélnek szánta,
ellenkezőleg. '

A levelet megtaláltam. Elhomályosult szemmel, csak nehezen tudtam kibetűzni idegesen szál
kás írását.

.Brummí mackóm, ne haragudj, hogy még nem nyitottam rád az ajtót, de nagy ragasztások
ban, toldozás-foldozásokban munkálkodom. Megpróbálom félreismert és nagyra tartott egyéni
ségem pünkösdi Őfenségének felesleges kacatait és álkellékeit végre szemétre vetni. Bár azt hi
szem, újra kéne születnem, mert olyan hozzád hasonlatos közösségi mackóvá azért mégsem tud
nék átváltozni, Noha belátom, hogy nem is olyan rossz méz a tiéd, nem vásik el tőle az ember fo- .
ga. Bizisten, kedvem volna nyalakodni az »embermilliókat átkaroló« címkéjű lépesmézed ex
portcikkéből, és amióta efféle tömegétvágy kezdi lelki zsigereimet csiklandozni, még a munká
hoz is megjött újból a kedvem. Mit szólsz hozzá? .. Addig-addig próbálkoztam márkás cserepei
met összeragasztani, hogy most már remélni kezdem, hátha mégis kikerekedik valami egész be
lőle? Hozzá szeretnék nyúlni a Köahöz,is, idővel talán a címét is megváltoztatom, mondjuk Fel
szál/ a köd-re. S ha nem törik belé a bicskám, ünnepélyesen együtt húzhatjuk le róla örökös lep-
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lét, elég sokáig kuksolt már a sötétben. Esetleg zenét is szolgáltatunk hozzá, valami stílusos plat
nival, mit szólnál Raveihez? Pavane, egy infánsnő ha/á/ára - ezt mindketten szerettük. Fenébe
végre az infánsnőkkel, belátom, lejárt már az infánsnők kora! Csak flótázd hát fülembe varázs
fuvolád boldogító dallamait, mert a magány ilyen fokú zuzmóitól, amilyenben én már évek óta
tengődöm,nagyra tisztelt Michelangelód is jéggé fagyna, a Pietajával egyetemben. Hát igen, be
látom, elég volt! Kutassunk hát a csodagyökér után, amely biztosítja a növekedést, de ne rémülj
meg, a világért sem gondolok valamiféle babonás mandragórára, megcsömör!öttem én már min
den boszorkányságtól. Lásd, öreg mackóm, képzelt nagy szabadságában összevissza cikázó, ja
víthatatlanul makacs halad óceánja is elapadt, s a partra vetődve, lelki és szellemi szárazságától
szinte kopogva, pislákol már valamiféle új életet kínáló folyam felé... Félre hát az infánsnővel,

álnok udvartartásával és korával; győrnőszőldbe orvosi táskádba szükséges kellékeidet : varázs
fuvoládat, búfelejtő injekcióidat, lépesmézed étvágygerjesztő pempőjét, de figyelmeztetlek : min
dent csak kellő adagolásban! S ha Kirkének sikerült hízókká varázsolnia a delikvenseit, talán
neked is sikerül, no a világért sem disznóvá (habár épp elégszer henteregtem meg unalmamban és
gőgömben a' moslékban meg a korpában), hanem emberré, amilyen magad is vagy... SOS!. ..
Várlak hát mentőöveddel,mert most már hinni akarom, hogy a túl hosszúra nyúlt téllel és kü
lönféle absztr.akt izmusaimmal egyetemben, végre felszáll tán szertelen rapszódiáimnak köde
is..."

A Farkasréten hantolták el. Ezt a temetőt szerette; sokszor sétáltunk itt fiatalságunkban.
'Egyébként irtózott a temetőktől. a halál nnagyüzemeitől". ahol szinte gépi futószalagon gördül
nek sűrű egymásutánban a koporsók a rájuk várakozó gödrökbe.

Jóval korábban érkeztem ki; a drapériáktól még zártabbnak tűnő szűk ravatalozóban senki
sem volt még a halotton kívül. A gyertyákat pótló villanyégőketmár meggyújtották a koporsó
köré állított kandeláberekben. Fényükben még színesebbé élénkült a tengernyi virág. Szeretek
minden virágot, de most szinte fojtogattak összekeveredő, terhes illatukkal.

A koporsó fedelét még nem zárták le. Félrehúztam a szemfedőt.

Eszter feküdt előttem, és mégsem ő; mert amit az élet szétzilált benne, a nála nagyobb mintázó
kisimította. Csak az élet ismer színlelést, a halál nem tér ki a nagy kérdések elől, mindig őszintén

válaszol. Mindarról, amiről életében sose akart beszélni, most - részben már megkezdett levelé
ben is - felelt már Eszter. Hogy a helyére téve mindent, eljutott a végső, 'lényeges dolgokig. Elér
kezett odáig, amikor már eldobhatta a tépelődő kis emberkukac emlékét is, aki volt - minden
gőgje ellenére is - e földön. Nem az élet, a halál nőtt már oly hatalmassá benne, hogy kiszorítva a

, múltját, megmintázza arcán megvilágosulásának szépségét. Emberré varázsolta.
Csak néztem, néztem, könnyeim szivárványán át, végleges formába mintázott arcát, melyet

csodálatosképp a gyilkos autó sem roncsolt szét. .. Néztem, és egyszerre rádöbbentem : mintha a
szemfedővel a Ködleplét vontam volna félre, Eszter önkéntelenül is önmagán fejezte be az annyi
szor megkezdett és mindannyiszor félbeszakított, befejezhetetlennek vélt vázlatot.

V.alahol messze csókák rikácsoltak. egy közeli sírhant megdőlt fejfáját lián módjára fonta ke
resztül-kasul a borostyán ~ akár a szeretet. Egy földre hullott, megtiport szekfű szirmait kezdtem
lassan morzsolgatni, miközben egyre hallottam a Pavane szélesen elomló akkordjait.
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