
JÉKELY ZOLTÁN

HJALMARLÁTOGATÁSA

Emlékeztek-e még az Andersen-meséből arra a kicsi, Hjalmar nevű fiúra,
akinek olyan különös hét éjszakája volt? Akkor - egyidősek voltunk, és nagyon
hasonlítottunk - erősen irigyeltem álombeli csodálatos utazásaiért és vártam,
vártam a csodatevő porhintő Bakarasz látogatását. De nem jött, és én minden
éjjel csak kísértetekről, kémszekerekról. robogó és engem eltipróhadilovak
ról, veszett kutyákról álmodtam, mint, gondolom, a gyermekek nagy része az el
ső világháború idején ...

Majdnem húsz esztendő telt el azóta. Hányszor gondoltam az északi fiúra,
hányszor hasonlítottam össze irigyen és fájdalmas daccal életünket? Hányszor
fogadkoztam, hogy szakítok bolondos, hebehurgya életemmel, és végképp az övé
hez igazodom ... még nem késő! Huszonnégy éves vagyok, talán még nem sötét
lett felém a fekete antikva betűs felírás: "helyrehozhatatlan". Ó, még cseppet
sem késő. Elkérem majd Hjalmar haj-receptjét; az majd kinöveszti rég elhullott
hajszálaimat. Súlyzót veszek, ruganyozót, és mint ő, esetenként tornászni fogok;
leszokom a cigarettáról és több alkohol sem éri torkomat ... Kiegyensúlyozott,
hosszú életre szabott, pirospozsgás ember leszek, mint Hjalmar, az északi fiú.

Ki hitte volna, hogy a biztos tartás, a nagyszerű nyakhajlat, az erős, jövőbe fe
szülő állkapocs, a kemény, görögös homlok mögött még talán az enyémnél is zi
láltabb, kósza ötleteknek engedelmeskedőbb,olvadékonyabb és álmatagabb lélek
rejtőzik? Ki hitte volna!

Tegnap, álmomban - vagy ébren, vagy félálomban talán -, mikor már a hajnal
hűvös fénylehelete érintette szobámat, soványan, sápadtan, hozzám hasonló tö
rékenységben megjelent Hjalmar, és elmondta néhány napja történetét.

VASÁRNAP

"A hercegnőhöz voltam ebédre hivatalos. Egy koraszülött katalin-rózsát for
gattam ujjaim között, úgy mentem végig a nagy gesztenyesoron. Robajosan hul
lottak a gesztenyék, a sok-sok gyermekkori játékbútor. Egy nagyot, amelyen,
mint valami öreg kredencajtón, különős faréteg-minták voltak, felvettem és zseb
re vágtam. Úgy örvendtem neki, mint gyermekkoromban! Óriási levelek hulltak,
kocsik, autók robogtak előttem és egy agyagos domboldalon három szőke leány
gyermek játszadozott öreg nevelőnőjük árnyékában. Vörösbarnák voltak mögöt
tük a hegyek, és egy-egy századvégi villa galambdúcos csúcsa régi szerelmi fáj
dalmakat gyaníttatva nézett ki a zöldellő fenyők, citromsárga nyírfák közül. A fe
jetlen szobrokat szokás szerint babonásan üdvözöltem, s barátsággal köszöntem
az oszlopfők kőoroszlánjainak is, Három kutya rohant elém, vakkanva, dirmeg
ve-dőrmögve; velük níentem végig a tornácig vezető úton. Tavasszal jártam itt
utoljára, akkor, amikor először láttam őt.
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Vajon itt lesz-e? Vajon hivatalos-e ő is erre az ebédre, kérdeztem magamban, s
kamaszos zavarral csengettem az ajtón.

Ott volt és a nagy asztalnál egymás mellé kerültünk. Tátott szemmel hallgat
tuk a nagyok, az öregek beszédét s visszagyermekeskedtünk boldogan. Régivilági
emberekről folyt a szó, temetők lakóiról, kiknek immár csak szobrát, sírkövét.
talán csak könyvét ismertük. A hercegnő kegyesen nézett reánk hébe-hóba, s
nagy lelke megérezte növekvő rajongásomat a leány iránt, aki egyik legjobb ba
rátnőjének gyermeke volt. Sajnált-e, irigyelt-e leplezhetetlen imádatomért? Volt
úgy, hogy már-már hozzá szerettem volna rohanni, hogy szoknyája szélét és fi
nom kezét megcsókoljam, s úgy kérjem tanácsát és közbenjárását ebben a nagy
ügyben, amelyre feltettem egész életem.

Észre se vettem, hogy a jóféle italok fejembe .szálltak. Megint nem vigyáztam
magamra. Kábultan járkáltam a faburkolatos, reneszánsz faliszónyeges szobák
ban; mindenünnen a múlt század nagy művésznői és művészei néztek ránk, mú
zeumi biztonságban, az oszlopok, tükrök, szobrok míntegy múzeumi védettségé
ből, és minduntalan a nagy táncos nőies, álmodozó ephebos-arcával találkozott
tekintetünk. Néha azt hittem, mi is már ilyen múzeumbeli figurák vagyunk és
csak álmodunk egy már hatvan éve lezajlott életet. Ő - Langelinie - olyan volt
igazán, mintha 1890-ben élne s mintha körülötte is 1890-ben történne minden.

Elárultam-e valamivel magam? Valószínűleg.Talán nevetséges is lehettem ne
ki, úgy bámultam, érzékeltem minden mozdulatát.

Micsoda gyermekkori ötlet lehetett?
Ma sem tudom másként, mint a feltámadt gyerekkor egy jelenségének magya

rázni: búcsúzáskor, titokzatos bárgyúságú mosolygással, finom, külön-külön
csontozatú kezébe adtam azt a szép nagy gesztenyét. Vajon őrzi-e még?

HÉTFÖ

Jártál-e már őszi reggel a temetőben? Azt hiszem, itt foghatja fel az ember leg
mélyebb értelemmel az élettel, halállal keveredő őszi természetet. Ha egy nagy
színésznő, haldoklásának perceiben, utolsó erejét összeszedve, lihegve, lehelet
szerűen mosolyogva, műkönnyeket igazán elsírva, változatos arcfestékeket, pú
dereket, frizurákat és kosztümöket fel- s lerakosgatva eljátszaná kivonatosan éle
te legnagyobb szerepeit, akkor ehhez a temetői őszhöz volna hasonlatos.

A girbe-görbe utacskákon ezer meg ezer, mindenféle színű és formájú levél.
Elsatnyult dísznövények levelei, szirmai szerteszét a még megmaradt néhány
szebb síron. Lenyaklott fejű Krisztus, zokogó női szoboralak, egy kicsi piramis,
egy baldachinos, vasmennyezetes amfora. Itt a volt fertálykapitány pihen, ott a
katonakarmester; imitt a huszonhat éves korában elhunyt olasz leány, amott a
császári generálisszimusz. Nagyszázadunk halottai! Hát ilyen hamar meghalna
a temető is! Mennyi kárba veszett megörökítési kísérlet, mennyi elfoszlott koszo
rú (melyeknek csak abroncsváza zörög itt-ott a bozótban), mennyi elkorhadt dió
fa a földben, mennyi gyűrű, patyolatszemfedő,utolsó bálon viselt hosszú kesz
tyű, mennyi gyertyaviasz, mennyi orvosság, mennyi méregmaradvány a földben
a nagy századvégi életekből! Mennyi könny a ködös, gyertyafüst- és katalin-
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rózsaszagú Mindszent-napokból! Mennyi földbe veszett utolsó kívánság! Égre
nőttek feldolgozott porladványaikból a gesztenyék, az ecetfák és a tuják ...

Mind az Ő jelenléte kísértett. Lehetséges volna, hogy ő "is, ő is? ... Vagy le
gyek kaján, középkori kisemmizett, és éppen ezzel vigasztaljam magam? Hogy
nemcsak én halok meg! Hogy ugyanazé a földrétegé leszünk? A sok sárga juhar
levél is mind, mind az ő haját láttatja velem, bokrok alján, amphorák hajlatában,
rácsok között, s neve, amelyet kamaszos cirkalmassággal írtam fel naplómba,
aranyos betűkkelvillant meg itt is, ott is egy-egy márványkő oldalán.

Az egyik nagy gesztenye alatt, ott fenn a temető-őrház táján éppen exhumál
tak. Amikor odaértem, akkor roppant be egy sírásó súlya alatt a szabadsághős

korhadt koporsója. Ájulás környékezett. Mintha saját koponyám szakadt volna
be. Émelyegve, támolyogva siettem lefelé az ösvényen, a nagy világi útra, hogy az
autók, lovak, villamosok zaja életet csörömpöljön belém. Még visszanéztem.
Csak a nagy, vörös, barna, sárga fák látszottak a temetőből; olyan volt az egész,
mintha a város legszebb parkja lett volna, melynek mélyén, leányalakos szökő

kutak körül, homokos játszótereken, fiatal anyjuk ügyelete mellett, kiáltozó kis
babák játszanának.

KEDD

Ah! Que ne suis-je un simple clerc
fl. Paris, Montagne Saint-Gene
vieve . .. Un simple petit biblio
thécaire dans cette brillante cour des
Valois!

Laforgue: Hamlet

Ebéd utáni álomból ébredtem. Tudod-e, hogy ezek az álmok a legkülönöseb
bek? Az emberi agy álomalakító központjára hatnak talán a nappali fények és
azért van olyan más ízűk e félperces, félórás csodáknak? Hányszor szeretnék
elfogója lenni és gondolattal, megfejtéssel fölébe kerekedni azoknak a más világ
ból és egy, az emberitől rettentően különböző formájú életből fel-felrémlő sejtel
meknek, érzéseknek, képeknek, figuráknak! Mintha a pávagalamb denevért szül
ne, mintha tengeri rák teremne a körtefán ... Néha azonban csak abban külön
böznek ezek az álmok éjszakai véreiktől, hogy azoknál kevésbé meseszerűek,ke
vésbé megfoghatók, és korlátlanná teszik az utólagos kikerekítést, a díszítést.
Ilyen álmom volt akkor délután. Igyekszem minden regényesítés nélkül, csak a
"valóságot", a megtörténtet elmondani.

Párizsi utca 1880 körül. Rue Madame. Zárkózott, nagy zsalugáteres palotács
kák. Zongora szól egy beépített balkonos emeleti szobából. Járok, járok elefánt
csontvégű sétabottal, haute-forme kalappal, s tudom, hogy Jules Laforgue-ra,
egyik legjobb költőbarátomravárok. Itt már többször találkoztunk, igy alkonyat
időn, s mindig a'zongorázó nőre lestünk. Eddig még egyszer sem jelent meg, s a
sarki bérkocsisnak is hiába adtunk pár piculát, még azt sem akarta elárulni,
hogy már asszony-e vagy még leány.
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Jön Laforgue. Franciául beszélünk - "eh bien, aucun résultat? úgy érzem, tú
lontúl századvégi jelenségek vagyunk ezzel a reménytelen, ablak alatti ácsorgás
sal! Nem gondolja, uram?"

Én erre egy kapumélyedésből létrát vontam elő, s a sötétedő utca másik olda
lára vittem. Laforgue kissé zavarba jött. Nekem könnyű csínyeket elkövetnem 
mondta - hát már megbocsássak - idegen vagyok. De őt itt egynéhányan ismerik.
Megnyugtattam. hogy senki sem vesz észre bennünket, s nem kel rossz híre
ennek a .mocturne prouesse"-nak.

Odatámasztottuk a létrát a balkonos ház falának, s én megindultarrí felfelé.
Már két emeleten túl voltam, s még mindig nem értem el azt ablakot. Pedig alul
ról sokkal közelebbinek látszott! Milyen meglepetések érik Párizsban az embert!

Végre mégis odaértem, s belestem az ablakon. Ő ült a zongora mellett. Cho
. pin-fantáziát játszott, mely félig-meddig ismerős volt eddig is, de mégiscsak most

tudtam meg biztosan, hogy láthattam a kottát. .
Reszketve, halálosan boldogan gunnyasztok a hosszú létrán, s nincs más kí

vánságom, mint hogy örök időkig így nézhessem őt a zongoránál. Érdekes, gon
dolom: ez az igazi szerelem! Az ember csak a mozgó csontú, finom kezekbe, a
hajtincsek lámpafényben játszó színébe, a csipkés, magas gallérú ruhába és az
ujjak alól kiszálló zenébe szerelmes. Bár így ülhetnék itt, míg a világ, Párizsban,
az ablakpárkányra könyökölve, itt a rue Madame megtalált zongorázó lányának
balkonán!

De a létra hirtelen zuhanni kezdett alattam és vasalt vége végigharsogott a ház
oromzatán. Laforgue is eltűnt; mintha felébredtem volna. Akkor látom, hogy
nagyapám kerekrámás képében izeg-mozog az ágyam feletti falon, és haute
forme kalapját megigazítja a fejében.

- Nem szeretem kalandjaidat és terméketlen életed sem tetszik nekem, fiam.
Most is mire való volt ez a létrás história? Az a lány sohasem lesz a tied.

- Álomban sem? - kérdeztem szepegve a kemény arcúöregtől, és felültem
illedelmesen az ágyon.

- Talán.
- Porhintő Bakarasz, a törpe, ugye, az elvisz hozzá, Nagypapa?
Az öregúr csóválta a fejét.
- Nem hinném, fiacskám; az a törpe egyszeri látogatód volt: nem volt más,

mint a gyerekkor csodatévő hatalma. Egy életben csak egyszer jelenik meg,
aztán sohasem tér vissza. Élj józan életet, Hjalmar fiam! . .. '

Most már igaziból felébredtem. Már sötétedett a szobában. Az ég finom ró
zsás-lilaszínű volt a nagy temető felett, és az eljövendő őszi ködöket káromolva,
rémüldözve vakkantott, mormogott a kutyánk.

SZERDA

A város légvédelmi gyakorlatra készült. Úgy tudtuk, hogy éjfél előtt félórával
fog ránk borulni a koromsötét. Hárman vonultunk ki nagy lovagi vigiliára. Olyan
história lesz ez, hogy minden eseményére örök életünkben emlékezni fogunk.
Minden arc, mely majd a sötétből ránk mered, minden ismeretlen, jelentéktelen
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emberalak sírig velünk tartó kísérőnkké szegődik. Ez a nagy sötétség olyan koz
mikus, ég-forgásával összefüggő középkori csoda lesz bizonyosan, mint valamely
üstökös. Ezért határoztam el magam arra, hogy pontosan az elsötétülés pillana
tában jelt adok Neki! Sohasem fogja ezt a percet elfelejteni: rám is, míg a világ,
emlékezni fog.

Már csak egy perc volt óránkon fél tizenkettőig. Odaugrottam egy telefonfül
kéhez, ajtaját kinyitottam; abban a szempillantásban ránk szakadt a tizenkilen
cetlik század elejei sötét. Gyufát gyújtottam volna, de a végzet intő jelének fog
tam fel a megérkező sötétet, s nem telefonáltam. Hogy helyesen cselekedtem-e
vagy se, nem fogom megtudni talán soha.

És azután megint mellettem, mögöttem, bennem éreztem őt; pillanatra sem
hagyott el a sötét utcákon. Öregasszonyok bámultak ki kormos gyertyák mögül.
Függönyök mögött családok vackolódtak, s mi pajkosan, vásott kamaszok módján
kapargáltuk meg az ablakokat. Az éjszakával egybefolyó s messzi barlangokból
előömlő sötétség matériája apokaliptikussá tette a világot körülöttünk. A házak,
mintha meglevő, ősidőktől fogva itt való sziklatömegekből,hegypúpokból formá
lódtak volna emberi hajlékká, ősvilági jelentőségükbenlapultak a harsogó, sok
színű fényt hordozó, meglódult égitestek módján kerengő repülőgépek alatt. S
ha felnéztünk, azt hittük, mozognak a csillagok: a repdeső gépekkel tévesztettük
össze a Fiastyúkot, a Lyrát és az Arcturust.

Valahol - gondoltam - ő is figyeli a sötétség borzasztó csodáit, és a szirénák
rettentő zenéje (úgy sivítottak, mintha sokezer macskát kínoztak volna hurokkal,
vásott galambász gyermekek) meg-megreszketteti törékeny testét. Valakihez oda
bújik talán, aki a világ fenyegetését vele elfelejteti? Isten, mért nem lehetek
most én az ő oldalán?

És arról beszéltünk, hogy eljön az idő, amikor nem színpadi játék, hanem a le
borzalmasabb valóság lesz ez a sötétség, amikor itt-ott irgalmatlan robajjal tűz

csap ki házainkból, amikor lelkünkbe hasít minden szirénakiáltás, minden rob
banás. Akkor Ő rémülten, két kezét szemére, arcára szorítva áll valahol, szobája
legmélyén, falnak fordulva, és halálsápadt arca az átkozott sötétben, mint áruló
célpont, világítani fog. Akárcsak Jeanne d'Arc, úgy imádkozik, megfeszült nyak
tartással, meredt szemmel, összeszorított állkapoccsal, szegény ártatlan véreiért.

CSÜTÖRTÖK

És vész után
Lelkem látni vél,
Hosszú fürtidet
Lengeti a szél.

Lenau

Délután a régi Lenau került a kezembe. 1890-es évekből való fordítások, me
lyek avittas íze úgy egybenőtt a Lenau-vershangulatokkal! Már tizedik esztende
je kísér ez a költő, azóta, hogy a kisvárosi bolthajtásos szobában egy első szerel-
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rnes, fájdalmas őszi délután kezembe tévedt. Corot hangulatai ezek, siralmasan
időbe tűnő, múlttá váló alakocskák, elporló testek, szenvedélyek, fájdalmak, ha
sonló szomorúságú, velük együtt köddeváló erdőszéli pázsitjai ... Akarod, hogy
megmutassam régi noteszeim bejegyzéseit? Tudom könyv nélkül néhányát ezek
nek a versszakoknak. Dalok a nádas ból! Már apám, anyám is ezeken könnyezett.
S most Őt látom ezeken a vízpartokon, őt látom széltől zilált szőke hajjal, amint
vörös juharlevélkét perget, hidegcsípetten halvány-kék kezében. Ahogya legel
sőt láttam tíz esztendeje! Mert az vagyok, akí akkor voltam, tizenöt éves kisdiák.
Esténként most is éppen úgy álldogálnék öreg kapufánknak támaszkodva s úgy
néznék a holdra; s ez volna minden, ez az esti holdra bámulás. Egy levelet nem
tudnék neki írni, egy könyvet nem mernék címére elküldeni. Talán fel se mer
ném emelni leejtett zsebkendőjéta bálteremben, kezet se mernék csókolni neki.
Én, én a Cythére szigetére sűrűn hajózó kalandor, a sokszor hírbe' kevert, csa
podár szerelmes!

S mégis, mégis - ki tudja, milyen emléktörvények szerint, ki tudja, milyen
múltélesztő érzelmességből?- boldog vagyok! Ringat az új őszben feltámasztott
régi szerelem. .Mostani és akkori valóm egymásra találása, boldog ölelkezése ez.
Mintha nagy civódások, kitagadás, tékozlás után kibékülnének és megcsókolnák
egymást apa és fia.

PÉNTEK

Éjfélre járhatott az idő; egy meredek, tagozott lépcsős, századeleji villák és
vasrácsos kertek közt vezető utcán mentem, mentem felfelé .. Ezt szerettem leg
jobban városomban. Sokszor jártam fel s le rajta, s a lépcsőkön felfelé mentem
ben, meg-megálltomban, minél magasabbra értem, annál mélységesebb gyerek
koromba éreztem magamat vissza. .

A pár perccel ezelőtt abbahagyott pásztoróra ernyesztő, zsibbadt boldogsága
volt még minden tagomban, s arcomról édes, idegen illat csapott az orromba
néha. Sötét kaland volt, kamaszoknak nagyon imponáló földi szerelem, mellyel
az égit szerettem volna becsapni - mindhiába. -

A harmadik villa elé értem, melynek kerítése mellett óriási diófák árnyai
nyúlnak ki a járdára, és a gázlámpa fénye utolsó próbálkozással, hatalmasan
megnöveszti a járókelők lába alatt halandó levelek árnyékszőnyegét. Erős szá
rázlevél-illat volt a levegőben, az őszi természet halálszaga. Egy harangóra tizen
kettőt ütdtt lenn, a régi városrész valamelyik templomtornyán.

Valami nyöszörgést, tikácsolást hallottam hirtelen. A villa nyitott ablakából
jött, melyre kétoldalt függönyszerű sávokat vont a diófának lámpa által vetett
árnyéka.

- Anyuka, anyuka! - ki-áltotta azután tikkadtan ugyanaz a bang.
A másik szobában meggyújtottak egy gyenge lámpát, úgyhogy láthattam a csip

kefüggönyök mögött, amint egy asszony a hang irányába indult. S a következő

pillanatban a gyermek szobájában is felgyulladt egy sápadt, kicsi fény.
lJjabb nyöszörgéseket, motyogásokat hallottam és vigasztaló, babusgató anyai

szókat. Értelmüket nem tudtam kivenni; talán nem is volt szavakba foglalható
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értelmük, .csak gügyögések, gőgicsélések, hangcirógatások voltak, mint a galamb
becéző mormogásai.

Földbe gyökerezett a lábam, úgy álltam ott a kerítés tövében, sötét, éjszaka
járó idegen. Talán tőlem ijedt meg az a gyermek? Én volnék a fekete köpenyes
Éjféli Rém?

Így kiabáltam én is nemrég, tíz-tizenöt éve, rettenetes lidércnyomások éjjelén.
Jött, jött anyám, apám, és megállt az ágyam szélén fehéren. Vizet adtak innom, s
homlokomra tették jó kezük. A hirtelen kivilágosodott szobából, az imént rémí
tő, óriási állkapcsok, vakító fényrudak és rám szakadó barlangok helyén, szavak
kal le nem Írható, kifejezhetetlen borzalmak nyomában, most békésen, csillapítón
néztek reám a fal rokoni képei s az emberszabású, élő bútorok. Megmenekül
tem.

Azt hiszed, mostanában nem kísértenek ugyanazok a rémek? Mind ritkábbak,
ritkábbak boldog álmaim. S néha sírva ébredek, nyöszörögve, mint ötéves ko
romban.

Tudod, mitől félek? Attól, hogy talán eljön egyszer egy éjszaka, amikor Mellet
te ébredek fel ilyenformán, mellette, akit legjobban szeretek. S én ugyanúgy fo
gok borzongani oldalán, mint a kis zöldrács-fonatú ágyban, s ugyanazzal a meg
semmisülés-érzéssel kívánnám anyámat szólítani. Mert rám zúdul a világ, a Rop
pant Fényoszlop öldököl vagy a Nagy Sziklasötétség, és én olyan törékeny leszek
a hatalmas, iszonyú feketeség alatt, mint egy villanykörte, mint egy injekciós
üvegecske. De nem nyöszöröghetek, nem kiálthatok, mert én vagyok a férfi, én
kell legyek az erős, az erősebb.

SZOMBAT

Dort wirst du meinen Bruder sehen,
welchen sie auch den Tod nennen.

Andersen

Végtelen felhőzetű, végtelen szomorúságú esős este volt. Apró szemű ködper
meteg hullt reám, abban indultam a temető felé. Szükségem volt a tisztító féle
lemre, mely a sírkövek között ilyen sétáimon el-elfogott, és más emberként bo
csátott ki egy-két hétre a város világosságába. Arra is gondoltam, bevallom, hogy
újra felkorbácsolom magamban azt a minapi középkori vigasztaló érzést, azt a
morbid bizonyosságot, hogy nemcsak én, hanem Ő is, ő is előbb-utóbb ... Tu
dod, miről van szó. Irtózatos a vigasztalásnak ez a faja, hidd el, siralmas és szív
szaggató. De mit volt mit tennem? Már egy hét telt el, s árnyékát se láttam, hírt
sem hallottam felőle; kapcsolatteremtését illetőleg pedig még tehetetlenebb és
ötlettelenebb voltam, mint valaha. S ami a legelviselhetetlenebb, mind jobban
erőt vett rajtam valami beteg féltékenység, szeladon alakokat mellékombináló,
neuraszténiás gyanakvás, melyet semmi furfanggal. álcinizmussal nem bírtam
elhessegetni magamtól.

Mondom, mentem, mentem befelé azon a széles autóúton, melyet négy eszten
deje vágtak a sírok közé, keresztmetszetben mutatva meg itt-ott a koporsók cson-
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tokkal, kettéhasított ruhákkal, szemfedőfoszlányokkalbélelt belsejét. Most már
rnindenféle fű és gaz borítja ezt a hosszú, csonttal tűzdelt temetői martot s a
partján sorfalat állnak a még meghagyott érdekesebb sírkövek. Ötven méteren
ként egy-egylámpa magas fenyőpóznák tetejében próbálja világosítani ezt a ret
tentő világot.

Nyirkos hullottlevél-szag volt a párás levegőben. Mintha a sírboltok mélyéről

jött volna. Itt-ott egy-egy sírkő fehérlett a gesztenyék tövében árván, végtelenül
elhagyottan. Előttem a nagy kanyarodó, bal oldalán ott az újgótikus grófi kripta,
őrködő vörhenyes oroszlánjával. melynek hátát és sörényét megfogta a vasrá-
csokról rácsepegő rozsdalé. .

Máskor zene szűrődött el eddig a temető és kórház közt lévő, jól menő korcs
mából, és autók suhantak végig századunk minden eleganciájával a régi sírok
nagy útvonalán. Egy-egy néha megállt a legsötétebb ponton; belsejében szerel
mesek kezdtek ölelkezni vadul; és sétáló párocskák is jöttek néha errefelé; a
reszkető nők nyöszörögve bújtak a náluknál bátrabbnak mutatkozó - valójában
csak a szerelem közelségétől hetyke, halállal nem törődő - férfi karjaiba. A te
mető tőszomszédságában épült villa ablakából pedig női ének girlandozott, em
lékszem, egy holdvilágos júniusi estében ... Most azonban mintha engem várt
volna éjféli próbatéteire a temető, egyetlen lélek, egyetlen hang sehol, semerről.
De azért csak mentem, mentem egyre feljebb, beljebb a nagy úton a kanyarodó
felé.

Jobb kéz felől már elhagytam Catharina Pietroni, a huszonöt éves olasz leány
kis piramisát, mely ebben a homályban most különösen, háromszorossá monu
mentálisodva hatott. De - gondoltam - annál mélyebben fekszik alatta a vékony
csontok megszűnt organizmusa! És elhagytam bal felől az angol Taesdale család
háromköves rácsos nyughelyét is, hol harminc idegenbe szakadt és nyilván az
éghajlat szokatlansága miatt korán, tíz-húsz-negyvenéves korban kimúlt testvér,
szüló, rokon aludt végtelen, szigetországi álmodozásban. A történelmi tartomány
grófjainak pompás márványköveinél jártam körülbelül, amikor hirtelen úgy
éreztem, hogy egy lépést sem tehetek előre, mert valami irgalmatlan veszély vár
rám. Fejem se mertem forgatni semerre, kezem se húztam ki zsebemből. Érez
tem, hogy az a százezer halott követel most magának, akiknek lelkeit itt én csi
korgó lépéseimmel háborgatom. Most feltámadtak ők ellenem, ki itt a vad élőket

képviselem. ezt a kegyetlen várost, a sírtörő, kihantoló munkásokat, a reflekto
rozó autósokat és főleg az őket elfelejtő, sok élveteg, stréber leszármazottat.
Tudtam, ha egy lépést teszek előre, többet ki nem megyek ebből a temetőből.

Csak egy autó közeledett volna, bár egy szerelmespár sompolygott volna on-·
nan a kanyarodó felől, csak egyetlen egy emberi hang vagy valami zene ért volna
hozzám! De síri csend volt, még a villamosokat se lehetett hallani a máskor ro
bajos vonal felől. Álltam ottan földbe gyökerezett lábbal, mint aki megadta ma
gát a halálnak.

Hogy, hogy nem, az a csudálatos gyerekkori álmom jutott eszembe: aPorhintő
Bakarasz! Ő beszélt nekem először a halálról. Milyen megnyugtató személyesi
tésekkel. milyen népies józansággal! Hogy is volt csak?

Türelmetlenül kértem, hogy induljunk már a hetedik kalandra. A kis sipkás
öreg - olyan volt, mint Jean bácsi, hegyoldalunk kedves vén korcsmárosa - most
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már komolyra fordította a szót. Elég volt a léhaságból, mondta, most következik
a tanulság. És megmutatta testvérét, akit az emberek általában Halálnak nevez
nek. Arcát nem tudtam szemügyre venni. De jól emlékszem, ezüstsujtások vol
tak fekete köpenye kapcsai körül, mely alól snájdig huszáruniformis pitykéi vil
logtak elő. Szablya is volt az oldalán. Csontos, nagy sörényű fekete ménlova ka
parta a földet, amint ott álltak városkánk temetőjénekvaskapujában. Valami szél
jött, nagy köpenyét hátul felpúpozta, mint holmi fekete, laza kötésű vitorlát, es ő

megindult a havasok felé ... Nem féltem! Szívesen mentem volna vele, nyereg
kápájába kapaszkodva.

S most mégis valami tehetetlen félelem fogott el a haláltól. Távolról sem azt a
fekete robogó utazást jelentette, mint akkor, hanem igazságtalan kikapcsolódást,
kiküszöbölődéstaz élet dolgaiból. Azt jelentette, hogy őt, Langeliniét sem látha
tom meg soha többé; mintha Szibériába sodornának. ólombányák kriptasötétjé
be. Nem akartam vállalni ezt az eltűnést, és megvallom, az is gyötört most, ami
máskor, ha halálommal foglalkoztam, vigasztalt, kecsegtetett: a teljes észrevétlen
eltűnés! Utolsó erőmet összeszedtem tehát, és hátrafordultam, hogy lassan meg
kezdjem a szörnyű anabázist.

Az út jobb oldalán, vagy ötven lépésre tőlem, szerelmespár jött imbolyogva.
Boldogan kaptam ki kezeim a zsebemből, kalapom feltoltam homlokomon, mert
izzadságcseppek nyugtalanítottak, és szíppantottam egy nagyot a nyirkos levegő
ből. Azt hittem, megmenekültem.

Megindultam feléjük bátran, nagyokat lépve, és a férfi izgatottságára gondol
tam kajánul, aki ilyenkor talán bicskája után kotorász zsebében, hogy így vonul
feléjük egy temetői idegen.

Magas, bajuszos férfi volt, huszonnyolc-harmincéves. Zöld köpenye suhogott
hosszú termetén. A nőt még nem vehettem szemügyre. Ez a hatalmas férfi beár
nyékolta, szinte egyetlen foltban 'sem jutott hozzá a túlsó oldal lámpafénye.

Csak akkor láthattam arcát, amikor velem egy vonalba kerültek. Ő volt, Lange
linie.

Ma sem tudom, hogyan kerültem haza. Lefeküdtem, de egy pillanatra sem jött
álom a szememre. Útiterveket agyaltam ki, s a jeltelen elszökés módozatait. Haj
nalban vonatra ültem. Egyenesen idejöttem, ebbe az országba, ahol - úgy gon
dolom - éppen elég baja van a köznek ahhoz, hogysem vacak, egyéni incifinci
magánnyomorúságokkal bíbelődjenek. Itt mindenki a szerencsétlenül járt hősi

ország üdvéért küzd, él-hal, buzgólkodik. Hozzád jöttem egyenesen, két nap s két
éjjel tartott az út, mert te vagy az egyetlen ismerősöm itten. S te el fogod monda
ni mindenkinek, hogy ezért az országért jöttem küzdeni!"

-Édes barátom, te szegény Hjalmar! - mondottam neki s kezét megragadtam.
- Holnap elmegyünk barátaimhoz, s kihirdetjük közöttük érkezésedet. Újsá-
gokban nagy cikkeket írunk példaadásodról, elmondjuk, hogy megszólalt végre a
vén hetéra, Európa lelkiismeretel Dolgozni fogunk, Hjalmar, dolgozni fogunk,
hogyelfelejtessük önmagunkkal önmagunkat.

884


