
GERLEI JÓZSEF

Feltámadás New Yorkban

Hihetetlen kép, akár egv film elso kockája, melvnek nem volna szabad clrnozdulnia:
indul a Keletiból a Wiener Walzer. Pár perc talán, vagy annyi sem. Az utasok már fel
szálltak, minden arc az ablakokban. Szám szerint huswnnégv, valamcnnvi Péterpál
ról - ötvenhat novemberében mentek neki a határnak; nem volt nehéz (Péterpal ha
tármenti falu), de nem volt könnvú sem. Mintha egy irgalmatlan szél egyszerre kapta
volna fel öket, hogy árrőpitsc Amerikába.

Ez azonban nem volt olvan cgvszerü. "Mister Józsi biztos múr vár rninkct ", mond
ták, mintha Mistcr Józsi csak azt várna, mikor segitsen rajtuk. igy hívta az egész falu
Mcster Józsi bácsit, aki harminc éve vándorolt ki, s Peterpalorr a csecsszopók is tud
ták, hogy odakinn igen nagyra vitte.

Csakhogy Mister Józsi nem tudott semmiról. arról sem, hogv a rncnckultcket
Ausztriában lágerekben tartják, s nem egvkönnven engedik tovább. Irni kellett neki
kétszer is; elöször azt válaszolta, hogy ebben a percben nem ér rá átjönni Európába,
másodszor pedig, hogy ha minden jól megy, tavasszal értük jön, s akkor húsvétra
Amerikában lesznek. Állta a szavát, március végén csípüre tett kézzel, homlokára tolt
szalmakalapban megállt köztük a lágerben, s mcgszolalt magvarul: "Tik vagytok ma
gyarok Péterpálrol?" "Azok volnánk", állták körül. "Na, mi újság ottho!? Megvan
Böske húgom?" "Én vagyok, Józsi bácsi, a Bőskc húga fia", állt eléje egv szökc legény.
"Hajnal Jani vagyok, én irtam a leveleket ... Úgy vártuk Józsi bácsit, mint a Mes
siást" ... "Na, csók ide", mondta Mister Józsi: "Oké, mindcn rendben, gyerünk!"
Repülore rakta öket, s New Yorkban tette le. egyetlen utcában s csaknem ugyanan
nak a gyárnak az udvarán. Ennek már jó pár éve.

A Wiener Walzer hirtelen meglódul. "Jaj, mi ez?", kiáltja valaki. Kiabálás, integetés,
sírás. Aztán semmi - a vonat újra áll. Mi történt? - mozdonvproba, vagy valami más?
Kegyetlen tréfa. Mintha valaki azzal játszana, hogy reflexeiket mozgassa. "Van még
három perc", kiáltja egy férfi. Mintha az örökkévalóságot kapnán k vissza három perc
re. "Aztán vigyázz magadra, Annuskárn!" Ezt egy Iejkendos falusi öregasszony' rebegi
föl az ablakba, Akinek szól, könnvein át bólint: .Vigvazok , édes mama!" Pedig tudja,
itt mindenki tudja, hogy utoljára látják öt, sziv alakú arcát, fekete haját, ibolvás sze
mét, mclybe mintha mindcnt el akarna temetni. Mosolvog - hiszen ez az utolsó Iénv
kép, s a beállítást rábízták, ö pedig nagvon szép képet akar hátrahagyni magáról: "Jó,
igen, vigyázok ... És köszönö k mindent! .. , Maga is is vigvázzon. édes mama!" "És
kezeltesd magad, el ne hanyagold!" Ezt az öccse mondju, mintha a kezelés segitene.
mintha csak a gondosságon vagy a hanvagságon rnúlnck. hogv hánv hónapja van
hátra.

.Rakom van ... ". mondta ki magában hangosan, mikor fél évvel ezelőtt New York
ban a mútóasztalra került. Hasonló volt ez ahhoz, mintha birtokolna valamit, s külö
nős - ez az érzés a mütét után sem tágított mcllölc. .Kcpzclodik. Mrs. Hajnal", mond
ta neki az orvos, "a mutét sikerűlt. már csak pihennie kell ... Érti, ugye, sok sikert!"

Akkor érkezett meg az öccse levele Pétcrpálról: "Édes Annusunk. tudatom veletek,
hogy augusztus 20-án, Szerit Istvánkor lesz az csküvönk. Balogh Ilonkát veszern el,
akit te is jól ismersz a faluból, mert Bejci Balogbek lánya. Erre téged, mint legjobb
Testvéremet, Ilussal meghivunk. Családoddal és minden Rokonnal együtt, akik ott
kint vagytok Amerikában." "Mehet nyugodtan", mondta al. orvos, mikor megkérdezte
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tőle: "De ne hajón utazzon ... ", tette hozzá, akár egy fölösleges figyelmeztetést. "Re
pülőt béreltünk, így olcsóbb", felelte neki, s hallani vélte saját hangjában azt a pará
nyi dicsekvést is, ahogy az a falusi kislány, aki ő volt valaha, ezeket a szavakat ki
mondta. "Oké! Es jó utat! ... De persze, ne feledje, mindent a saját felelősségére... "
"Hát persze, természetesen", mondta ő vidáman. Mert hát mi az, amit nem tulajdon
felelősségére tesz az ember? Ha kilép a házból, ha jár az utcán, átmegy az úttesten 
vállalnia kell magát ... Így hát ide is eljött: el kellett jönnie, mert az öccse nősült, az
ő kisöccse. aki tízéves volt, mikor ő hazulról eljött, s attól tartott, talán már az arc
vonásait sem fogja felismerni; jönnie kellett, rnert minden rokon itt van, azok is, akik
csak szegről-végről tartoznak a családhoz; mcrt az első tíz év riadt nienekülése után,
mikor még nem rcmcltck. hogy valaha hazai földre tehetik lábukat, megnyílt szá
mukra is a határ; és el kellett jönnie azért is, mert nem maradhatott helye üresen a
repülőgépen, s mcrt ... rnert minden azt súgta neki, hogy ez az utolsó alkalom.

A repülőt a burgenlandlak klubja bérelte Bccsig, oda és vissza. Az út sima volt, de
valami zavar miatt Bécs nem tudta fogadni őket. Mikor végre leszálltak, még nem ér
zett semmit, a buszban lett rosszul, de ez is csak múló szédülésnek tetszett, mintha a
benzingőztöl fordult volna fel a gyomra. Éjszaka kellett hozzá orvost hívni a szállo
dába, de csak egy injekciót kapott, mert az mondta, jobban van. Az orvos kórházba
akarta küldeni. s mintha összebeszélt volna a New York-i orvossal, ő is azt mondta:
"Csak a maga felelösségére ... " Es lelkére kötötte, ha megérkezik, kezeltesse magát.
"Ne félj, Annuska, úgy viszlek majd, hogv meg sem érzed!", mondta itthon az öccse, s
hetente kétszer motorkerékpáron maga vitte be az egerszegi kórházba.

Ha New Yorkba visszatér, ott is ez vár rá. Mosolyognak majd (ott kötelező a rno
solv), az ö szeme pedig egyre nagyobbra tágul, hogy befogadja a láthatatlant. Mert a
rnosolv nem segít, sot mintha részvétlenséget takarna ... - az idegenek részvétlcnsé
get, akik nem értik - hogyan is érthetnék? -, miért jött ide.

"Húsvétra New Yorkban leszünk", fogta meg a kezét Hajnal Jani, mikor tizenhat
éve Mister Józsi jóvoltából a gép a felhők fölé emelkedett velük. "Akarod, hogy kint
is együtt maradjunk, Annuska?" Szeme akkor is tágra nyílt, nem tudott mondani
semmit. Egy hónapra rá összeházasodtak. De a kis Gézára még sokáig hiába vártak.
Mikor végre évek múlva rnegszületctt, Jani nem értette, miért nem az ő nevét kapta.
"Hát nem érted?", válaszolta neki: "Ha Jánosra kereszteltetjük, akkor John lesz, dc
Géza angolul is Géza marad." igy akart elégtételt venni a sorson - az ö sorsán, amely
ide hajszolta. Es igy akart válaszolni, ha késve is, Mister Józsinak. "Te még lány vagy!"
- mondta Józsi bácsi még a repülőn: "De akkor miért jöttél ide? Otthol volna a he-
Ived Tanultam én is, ja, igen:.»A haza rninden előtt!" Vagy már nem igy van? Az
más " "De igen!", akarta neki mondani, ehelyett azt kérdezte töle: "Van New York-
ban is feltámadási körmenet?" Mister Józsi azt válaszolta: "Persze hogy van, Ameriká
ban minden van... Föltámadás is, hogyne! Körmenet? Az is ... Csak meg köll ke
resni ... Micrt, hát otthol már aztat is eltörölték? En akkor láttam utoljára körme
net, mikor otthol voltam, na ja, az már volt régóta!"

Gézuka itt áll mellette a vonat ablakában. "Nézd, Gézuka, Panni ott integet!",
mondja neki. Gézuka a leeresztett ablak fölé emeli kezét, úgy csinál, mintha inte
getne ö is, aztan szótlanul visszahúzza; koskenv arca, anyja és apja közé szorulva, ta
nácstalan, akár egy kis allate. amely nem tudja, miért hozták ide, s miért viszik el
innen. "Gyere el jövörc is!" Ezt Panni kiáltja fel az ablakba, pedig tíz évével is tudja,
hogy az út New Yorktól nem annyiba kerül, mint Péterpáltól Pestig. "Oké!", szalad ki
Gézuka száján, de olyan kurtán, hogy lehűl tőle a levegő.

Ilonka is itt van, de már nem Balogh Ilonkanak. hanem Herczeg Antalnénak hív
ják. Nekidől a férjének; mosolya is azt mondja, hogy nem ö távozik. "Köszönjük, An
nuska, hogy eljöttetek!", mondja kettőjük nevében, talán századszor is, amióta a vo-
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nat indulását várják; szeme úgy ragyog, hogy nem lehet kibírni; Annuska elfordítja a
fejét, ki is hajol egy kissé, mint aki már az indulást várja; aztán rádöbben, hogy félre
érthetik, újra őket nézi, s ettől csaknem kiszalad a könnye.

"Tudod", mondta a lakodalomban Ilonkának, "jó odakint, dc nagyon meg kell dol
gozni mindenért." "Nagyon?", nézett rá hitetlenkedve Ilonka. "Ezek mind filléres,
vagyishogy centes dolgok", mutatott végig magán Annuska. "Dc ott a cent is többet
ér!", hallotta a háta mögül, s akkor vette észre, hogy lesik minden szavát. Hát el
mondta, mibe kerül New Yorkban a lakás, a közlekedés meg a fodrász. "Tudják, mibe
kerül ott a fodrász?", nézett körül, s azt kezdte magyarázni, hogy Bécsben akarta
megcsináItatni a haját, de rosszulléte miatt nem lett belőle semmi. "Az már igaz, hogy
itthol a legolcsóbb minden!", kurjantott egy legény, s mintha ennek más jelentése is
volna, együtt nevettek vele. Valaki azonban komolyra fordította: "Igen, mert olcsóbb
a munkaerö is ... Mi is bérmunkában dolgozunk a cipőgyárban Amerikának ... "
Másvalaki azt mondta: "Akik egy havi fizetésükből repülőn tudnak hazajönni!" "Hi
szen éppen ez az! Mert ott sokkal magasabbak az órabérek, ugye, Annuska! ... "
Ő mély lélegzetet vett, hogy válaszoljon nekik. Akkor döbbent rá, hogy azokat, akik

elhagyták az országot, valami rejtett összeesküvés köti egymáshoz, s ez az ő száját is
becsukja: nem ismerni be semmit, sem a megfutamodás csődjét, sem a képzelet ku
darcát, sőt - többet mondani, adni és mutatni. .. Hiszen, gondolta, vendégei kedvé
ért is adósságba veri magát az ember! Itt pedig nem ő a vendég - mindenki azt várja,
hogy ő vendégelje meg őket. S aztán: mi az, hogy szegénység és gazdagság? - ekkora
távolságból az arányok megváltoznak, minden mérték felborul... Egészen másról
van szó.

A Wiener Walzer ablakában egyetlen üresnél üresebb bizonyosság maradt benne:
a halál idegenben. Mert nem tudja már elhessegetni azt a sötét madarat, amely azt
károgja a fülébe, hogy betegsége, igen - már akkor kezdődött! . ,. Rögeszméjévé vált,
hogy ötvenhat novembere, a menekülés láza, mely valahogy természete ellen tört rá,
a megrázkódtatás, a sok huzavona, a féléves bizonytalanság, s a másik - a még na
gyobb, mely a tenger fölött fogta el, majd odaát Amerikában, s úgy puffadt a jövő

méhében, akár egy daganat - ez indította el sejtjeiben, pórusai közt ezt a folyamatot.
De erről nem beszélhetett sem itt, sem odaát senkinek .. , Hiszen Amerika befogadta,
s a hála is odaköti. Itthon pedig miért gyanakodjanak rá, miért mosolyogják ki, mint
ha mindenki a talpára esett volna, csak ő olyan élhetetlen, hogy halálra zúzza magát.

A lakodalom zajában, ahogy a cigánybanda nagybögöjénck brummogása átjárta a
falakat, mégis mondott egy s mást a gyerekeknek és az öregeknek a sok felhőkarcoló

rói, az őrült rohanásról. majd arról, hogy Amerikában mindcn üzlet, a pénz az isten, s
hogy részletre mindent lehet kapni, ezért aztán mindenki a részletfizetések hálójában
vergődik: "És mi van, ha valaki a részletet nem tudja fizetni?", kérdezték tőle. "Akkor
elviszik tőle az árut, .. " "És a pénze?", hitetlenkedtek körülötte. "Odaveszett.,,"
Gyanakodva nevettek: "Talán csak a te pénzed veszett oda ... " "Dehogy", felelte ijed
ten, "mi pontosan fizetjük a részleteket", S hirtelenében az jutott eszébe, vajon ott
hon feladták-e a csekkeket, mielőtt Európába jöttek. Végül kifakadt: "De ami itt
remeg a gyomrom közepén, azt nem lehet elmondani!" Az cgvik öreg elsimította ba
juszát, s kimondta: "Akkor pedig maradjatok itthon!" S mintha ezt a lehetőséget má
sok is fölfedezték volna, többen megkérdezték: "Igaz is, Annuska, miért nem marad
tok itthon?" Erre nem tudott válaszolni. Később körülnézett, s azt mondta: "Hiába,
mi már nem tudnánk itthon élni!" S mikor rádöbbent, hogv ezt fennhéjázásnak ve
szik, nevetve hozzátette: "Úgy van ez, tudják, mint mikor Péterpálról valaki Pestre
költözik, .. Haza-haza vágyik, mégsem költözne vissza többé!"

Orrában még az újonnan meszelt falak szaga, szemében a két szoba fehér kockája,
melyekből erre az alkalomra kihordták a bútorokat. Kicsiny korában hányszor ját-

42



szott a gondolattal ő is, hogyan hordják ki majd innen a bútorokat, rnikor eljön az ő

lakodalma ... S nagylány volt már, mikor egyszer a vasárnapi miséröl hazatérve át
akart öltözni - s ki tudja, miért, egy villanásra látta üresen a szobát, közepén egy
ravatal állt, de nem is sejtette, ki fekszik rajta ... Talán ő maga? ... Hát ő most már
nem lesz itt felravatalozva soha ... Aztán egy évre rá meghalt az apja.

Ordítani kellene, üvölteni, ha ez használni tudna. Ha el tudná kergetni azt a látha
tatlan fekete madarat, amely feje fölött köröz. Ha meg tudná állítani az időt, megfor
dítani a pusztulás rendjét... De ha az apja ravatalát előre látta, ha így el van ren
dezve az ember élete - miért harcoljon ellene hiába? Rámosolyog hát az öccsére és
Ilonkára: "Legyetek nagyon boldogok! ..." Ök pedig fölnevetnek rá az ablakba:
"Majd igyekszünk! ... " Jani mellette áll, szeme zavarosan csillog, már jócskán felon
tött; beleiszik egy sörösüvcgbe. s mielött elindul a vonat, lenyújtja a bátyjának: "Te is,
Ferikérn. te is! ... ", kiáltja neki nedves szájjal, mintha már csak az üveg száján talál
kozhatnának.

A kép ekkor hirtelen elmozdul - a földindulás erejével löki egymás felé a kezeket
és arcokat. A Wiener Walzer zöld kocsisora megindul, s csendesen, loppal, csaknem
észrevétlen kicsúszik a Keleti üvegburája alól. Majd az opálos magyar ég alól is, s
menetrend szerint megérkezik Bécsbe.

Másnap szálltak repülőre. Ettől fogva az idegen szavak úgy foly ták körül őket,

mintha más elembe merűltek volna. Annuska ijedten nézte Gézukát, s örült, mikor
magyarul szólalt meg. "Kik ezek?", kérdezte, pedig hát idefelé is velük utazott. A
burgenlandiak szájharmonikáztak és énekeltek, előbb osztrák dalokat, majd átcsap
tak magyar csárdásokra. "Látod, ők is magyarok! ... ", mondta Annuska. "Jól érzed
magad?" - hajolt hozzá Jani. "Hosszú lesz az út ... " Ö Gézuka kezét szorongatta, s ag
gódva nézett ki a kerek kis ablakon: "Tíz óra, vagy tizenkettő? ... " Gézuka orra az
ablakhoz tapadt: "Miért nem látok semmit?", kérdezte. Ö végigsimította a fejét, s ki
buggyantak a könnyei: "Látod, ezt szépen mondtad! ... Azért nem látsz semmit, mert
hétezer méter magasan repül ünk ... " Jani kijavította: "Dehogyis hét! Tízezer méter
magasan!" - s ez úgy hangzott, mintha neki köszönhetnék az egészet. Ebben volt is
valami: ő beszélte rá Annuskát ötvenhatban, hogy szökjenek át a határon. Azután
Gézuka feje az ülés oldalának billent, szája elnyílt, elaludt. "Korán keltünk ... ", ma
gyarázta Jani, majd ő is oldalt fordult, s két perc múlva húzta a lóbőrt.

Annuska kinézett az ablakon. A gép rnintha a nappal együtt szállt volna az égen.
Sosem volt még ilyen éber. A földöntúli ragyogásban elővette púderosdobozát, meg
nézte magát a tükörben, s hosszan, sokáig fésülgette a haját, figyelte szája nagy ívét,
szeme izgatott csillogását. Ennél hiábavalóbb szépsége t még nem látott; hiszen sokáig
maga sem tudott róla, mire pedig élhetne vele, le kell tennie, akár valami ékszert ...
Elnézte a karcsú légikisasszonyt is, s eszébe jutott róla az a repülőszerencsétlenség,

amelyről utazásuk előtt olvasott az újságban: negyvenöt halott, az egész személyzettel
együtt. Senki sem menekült meg ... De hát akkor minek az a sok önáltatás, hiszen
idő kérdése csupán, mikor zuhan le az emberrel az a gép, aminek élet a neve. Azon a
gépen is emberek ültek, olyanok, rnint itt ők, és hamuvá vált minden, tüzes, majd ki
hűlt hamuvá... Zokogni kellene, leborulni hát egy végtelen hatalom előtt, meg
köszönni, hogy időt ad még - időt, hogy ékszereit önként tegye le az ember, mielött
egy kemény kéz szakítja le róla... Janí keze után nyúlt: "Jó, hogy itt vagy mellet
tem!", mondta neki, mert azt hitte, felébredt már, és őt figyeli. De a férje szemhéja
leragadt, szája széle lebiggyedt, mintha azt mondaná, ő aztán igazán nem tehet sem
miről, magára kell hagynia, nem tudja őt tovább követni az úton ...
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Arra ocsúdott, hogy - ö is elszundított egy kissé? - mellét ezernyi tű szúrja; hasonlí
tottak az ablakon betörö napsugarakhoz, de élesebbek voltak, s magas emberi han
gon énekeltek, szépen, fájdalmasan, ö pedig azt kívánta, hogy sose legyen vége ennek
az éneknek. "Ha ilyen könnyű lenne a távozás is ... ", tűnődött, de sejtette már, hogy
nehéz lesz, nagyon nehéz. Váratlanul megszólalt: "Feltámadásra, ugye, New Yorkban
leszünk!" Erre Jani is felriadt, kábán nézett rá, majd az utasokra, s csak akkor nyugo
dott meg, mikor látta, hogy senki sem figyelt oda. "Pihenj csak, pihenj!... Persze
hogy New Yorkban leszünk ... " Gézukát a karjára vette, s óvatosan, hogy föl ne éb
redjen, áttette a maga helyére, ö pedig Annuska mellé telepedett, s megfogta a kezét.
De Annuska felkiáltott: "Hol marad megint az a gyerek? ... " Kinyitotta kézitáskáját.
beletúrt, golyóstollát kereste, mert tüstént levelet kellett írnia haza, Péterpálra, hogy
vigyázzanak rá, amig érte nem megy.

"Gézuka itt van", mondta Jani; fölkeltette a gyereket, anyja térde közé állította, s
biztatta, szóljon hozzá, mondja meg neki, hogy nem maradt Péterpálon, vele jön New
Yorkba, és most már mindig együtt maradnak. Gézuka ujjaival megérintette anyja
arcát, s csak utolsó gondolatát mondta ki: "Anya, ne halj meg! ... " "Úgy van, csak ezt
az utat bírd ki, otthon már minden jó lesz ... ", unszolta zavarában Jani is, mintha a
szavaknak erejük volna. "Jó lesz, jó lesz ... ", motyogta ő, s mint éjszaka gyerekkorá
ban a babát, Gézuka testét görcsösen szorította magához.

New Yorkban tért magához. Látta egy percre a mentökocsi belsejét, majd nagy
messzeségből megérkezett vele az ágy is, s egy fehér kórteremben állapodott meg.
Két héten át ezt a fehér kockát bámulta, a sarkokat és a szögleteket, a síkok találko
zásait, s egy ideig nem tudta megkülönböztetni a fehérre meszelt hazai szobától, mert
itt is tánc és kavargás vette körül. Azt hitte, fehér menyasszonyi ruhában jár a sok
vendég között. A völegényt kereste, tűvé tette érte az egész házat, de a tömegben nem
találta, s valahogy senki sem segített neki, inkább akadályozta. Repülőre kellett száll
nia, hogy utolérje, de gépüket New York nem fogadta. Az utasoknak azt mondták,
semmi baj, árvíz van valahol, várni kell. Háromszor kanyarudtak vissza, látni lehetett
Európa partjait; újra meg újra megpróbálkoztak, míg végre a felhökarcolók közt szá
razföldet értek. Akkor meg hiába kerestek egy bizonyos templomot, ahol nemrég kez
dödött a feltámadási körmenet.

"Mikor érünk oda a feltámadásra?", türelmetlenkedett: "Vigyenek oda, vigyenek!"
Lakásuk falait már felismerte, s ráismert a részletre vásárolt bútorokra is, melyek
elöl szinte mindig futni szeretett volna. Ezután tiszta napok következtek, tágra nyílt
szemekkel. .. Nem kellett föznie, mosnia, s valahogy nem kérdeztek töle semmit.
Gézuka is hallgatott, s csöndben tűrte, ha magához vonta, s azt énekelte neki, amit ő
is nagyanyjától tanult: "Árvalányhaj lengedez a hegytetőn ... " Máskor pedig a falu
templomába képzelte magát, a fehér ruhás koszorúslányok közé, akik fehér párnán
egy gyöngykoronát tartottak, s ő is velük együtt énekelte: "Menyegzős köntösbe öl
tözködjetek ... "

Ha egyedül maradt, a szék támlájának szegezte a szorongás. Szemtől szemben állt
valamivel, ami olyan közel volt hozzá, hogy nem tudta jól megnézni; elveszett a rész
letekben, abban például, hogy a körmei alakja valahogy megváltozott, vagy hogy arca
megduzzadt, s nem tudta eldönteni, a víztől van-e, vagy attól, hogy hízik, mert többet
kellene mozognia, sétálnia a parkban, de arra még várni kell. Félelem és vak remény
közt ingadozott, s hol az élet mámora fogta el, hol meg a zuhanásé, melynek nincs
vége.

Ezekben a napokban levél jött hazulról, s levél ment az ő betűivel Péterpálra:
"Mostan valamivel jobban vagyok, mindenki biztat, hogy ez a krízis, utána már jobb
lesz ... " A választ meg sem várta, újabb levelet írt: "Máma fájdalmaim vannak, erőt

len is vagyok, alig tudom tartani a tollat. Gézuka itt van mellettem, tegnap azt kér-
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dezte, mi a magyar neve annak a kerek dolognak, amivel a félszer alatt játszott. Én
karikát mondtam, de rázta a fejét. Aztán ő találta ki mégis. Rohant hozzám, és azt
kiáltotta: gurgó, gurgó! Bizony jó lenne, ha küldenétek egy magyar ábécésköny
vet! ... "

Ekkor már morfiumozni kellett, egyre nagyobb adagokkal. Ő azonban két kábult
ság közt arról beszélt, hogy el kell hívni Pannikát, Gézuka hadd tanulja meg tőle a
másnapi leckét. Aztán ő kezdte Gézukát versre tanítani, melyben ilyen sorok voltak:
"És jőni fog, mert jőni kell - Egy jobb kor, me ly után - Buzgó imádság epedez - Száz
ezrek ajakán ... " Iskoláskorában ő volt az ünnepélyek szavalója, s akárcsak akkor,
fölemelte most is a karját, tekintetét pedig a távolba fúrta. Majd váratlanul egy mási
kat folytatott: "Szerte nézett, s nem lelé honját a hazában." Ő is szertenézett maga
körül a szobában, a bútorokon és az ablakon, mely egy házfalra nézett, aztán ismét
kezdte: "Szerte nézett, s nem lelé ... nem lelé ... "

Iszonytató volt a. mindenség tapintata, amely a pusztulást hol gyorsította, hogya
testet eltompítsa, hol meg egyenletesen osztotta szét az időben, s úgyadagolta, akár
az orvosságot.

"Mikor lesz húsvét!" - kérdezte december elején. Senki sem tudta megmondani
neki. Az ablakpárkányra verebek ültek, s nagyon izgatottnak látszottak, mert izenetet
hoztak, de nem tudták átadni. A levegőben mintha hópelyhek pilinkéztek volna, ab
bahagyták, aztán újra kezdték. Gyermekkora első hóeséseire emlékeztették, melyek
hívták ki a hóba. Fel akart kelni, menni akart újra, de a szék valahogy nem engedte.
Majd azt mondta: .Lefekszem, úgy várom meg ... " Mikor megkérdezték tőle, mit
akar megvárni, csodálkozva nézett rájuk: "Hát a húsvétot! . .. Gyermekkoromban,
emlékeztek? hóesésben mentünk egyszer feltámadásra ... "

Jani elment a magyar paphoz, s elhozta magával. Annuska nem lepődött meg, tőle

is azt kérdezte: "Emlékszik, káplán úr, arra a tavaszra?" Az öreg pap pedig bölcsen
rábólintott: "Mikor hóesésben mentünk feltámadásra?" Otthonosan latin szavakat
mormolt fölötte, s mielőtt megkente érzékszerveit olajjal, magyarra fordította a szót,
az ítéletről beszélt neki, a számadásról, majd arról, hogy lesz boldog feltámadás. Az
utolsó szavakat megismételte, akár egy imát: .Várom a holtak feltámadását! ...
Ő így felelt: .Várom."

*

Arcát később a temetkezési vállalat emberei kifestették, hajába hullámokat raktak,
körmeit rendbe hozták, ujjai közé pedig egy fehér rózsaszálat helyeztek. Feje fodros
selyempárnán pihent, mely hasonlított ahhoz a párnához, amin a koszorúslányok ott
hon a gyöngykoronát tartották. A ravatal is fehér volt, fekete színt nem láttak sehol.
Ez egy kissé furcsán érintette őket, de tudomásul vették. A szertartás után mindenki
bérelt autókba szállt: elöl a pap kocsija, utána a halotté, majd a többi. New Yorkon
keresztül másfél órán át tartott a vonulás. A temetőben - ez is meglepetés volt nekik
- nem láttak sirhantot. A táblát, akárcsak előbb a ravatalt, lefényképezték, s elküld
ték Péterpálra. A fényképeket otthon megnézte az egész falu. A lapos sírra azt mond
ták: "Nem igazi! ... Ezért kár volt Amerikába menni ... "A nyitott koporsó viszont tet
szett mindenkinek: "Ejha!" - mondták. - "Mintha élne ... Várja az ember, hogy felül
és megszólal."

Csak az anyja mondta: "Igazi, bizony! . .. Hiszen rajta van a neve, ha nem is magya
rul." Zsebkendőjébe sírt, a fejét ingatta, s hozzátette: "Hiába várjátok, már nem
támad fel! ... Amíg én élek, legalábbis ... "
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