
CSERNÁK ÁRPÁD

"Szépek a Iombok"
(Apám novellája)

,,A lap bal oldalán befejeződik a novella, s a jobb oldalon nyílik a másik: A csengettúslány
(Csernák Árpád). Iszonyatos nyomorult vacokról felkel hajnalban tüdővészesanyja és három
éhes öccse mellől egy vézna, ugyanolyan korú lány, mint az előbbi novellában - fogja a
csengőjét, s megy a szeméttelepre. Egész nap kékre fagyva jár a szemeteskocsival, s rázza a
kapuk előtt a csengőt. Estére a fiatal kocsis két féldeci rummal melegíti fel, aztán -a ködbe
borult estében ott csókolta, ott hancúroztak, hemperegtek a nagy szemét- és hulladékhalmok
k~zött,~ anagyvárosból összegyűlt.• Két véglet így egymás mellett, valósággal farkasszemet
neznek ...

(Móricz Virág: Apám regénye, 4 18. o. Szépirodalrni, 1962)

Nagy írók halála után terjedelmes nekrológok, tanulmányok, néha regények születnek,
Apám haláláról csak a rokonság tagjai értesültek. Nekem anyám írta meg egy gárdonyi
képes levelezőlapon.Nyolcvannégy évet élt. Hosszú évek óta súlyos beteg volt. Először

"csak" lelkileg, s az utóbbi néhány esztendőbenmár fizikailag is rokkant; élő holttest.
Mégis! Miután fölfogtam és magamra maradtam a ténnyel, kimentem a kertbe és nyüszítve
bőgtem.

Vannak úgynevezett egykönyves írök - mint például Szathmári Sándor -, de
"egynovellás író"-röl eddig még nem hallottam. Apám annak tekinthető.Persze ez nem azt
jelenti, hogy egyetlen novellát írt, még azt sem, hogy csak ez az egy jelent volna meg, de
egyetlen novellája, A csengettyűslány - noha szerzője antíkarrieristának nevezhető 
szép pályát futott be. 1931-ben megjelent a Móricz Zsigmond szerkesztette Nyugatban,
Móricz Virág megemlékezett róla az ,,Apám regényé"-ban, 1983-ban belekerült ,,A Vak
Macska belső ügye" című - Ugrin Aranka és Vargha Kálmán szerkesztette - Pest-budai
történeteket tartalmazó antológiába, olyan szerzők novellái mellé, mint Móricz Zsig
mond, Örkény István, Krúdy Gyula, Ottlik Géza, Gelléri Andor Endre ...

Ebben - akaratlanul - nekem is volt szerepem. A hervenes-nyolcvanas években
megjelent néhány novellám - többek között - a Vigiliában. Az éles szernű és
lelkiismeretes irodalomtörténésznek - Vargha Kálmánnak - feltűnt a névazonosság.
Kikereste apám számát a telefonkönyvből, felhívta és közölte vele, hogy ,,A csengettyűs

lány" círnű novelláját szeretné beválogatni egy antológiába. Egyúttal megkérdezte 
mivel életrajzi adatok is kellenek a kötetbe -, hogy a Nyugaton és a Vigilián(!) kívül hol
jelent még meg írása. Jellemző apám akkori állapotára, hogy nem helyesbített, nem
közölte, hogy az, aki a Vigiliában publikált, nem Ő. Apámat furdalhatta a lelkiismeret, mert
megmutatta nekem Vargha Kálmán levelét, amiből mindez kiderült számomra.

- De hiszen neked soha nem jelent meg novellád a Vigiliában - mondtam.
- Csak telefonon beszéltünk, nem értettem tisztán, mit mond.
- De hát mért nem mondtad, hogy az nem te vagy?
- Nem mondtam - válaszolta és fáradtan maga elé nézett.
Írtam Vargha Kálmánnak, biztosítva őt, hogy én is remek novelIának tartom A

csengettyűslányt, és nagy öröm lenne számomra is, ha megjelenne, de hát az igazság az,
hogy a Vigiliában megjelent novellák szerzője én vagyok.

Ezzel az ügy le is zárult, és jól zárult le, mert apámnak ez a publikáciö nagyon sokat
jelentett, és az életrajzi adatok közlésében sem történt hiba, ahol mindössze ez áll:
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"CSERNÁKÁRPÁD (sz. 1901) - elbeszélő. Móricz Zsigmond fedezte fel a NyugatbanA
csengeftyúslány című novellájával. A Nyugaton kívül az Ország-Világban és napilapokban
jelentek meg írásai."

Endre bátyám állandóan biztatta apámat - még az utolsó napokban is -, hogy írjon. Ó
eleget is tett ennek a kérésnek. Egy határidőnaplóba írt néha pár sort, mondatot, szöt,
többnyire olvashatatlanul, Temetés után megmutatta nekem a bátyám ezt a naplót.
Fájdalmas volt betűzni a kusza, görcsös sorokat. Az egyik oldalon ez áll:~ ember por és
hamu. .. (olvashatatlan) ... és semmi és levegő, és semmi és levegő és semmi és levegő,

por és hamu és levegő és semmi és levegő, csak semmi és levegő." Másutt meg: "Most
egyszeruen elmondom, hogyan lettem író ..." Ennyi. És az utolsó két leírt szó: "Gárdony.
Autó." Ugyanis négy nappal a halála előtt Endre levitte Gárdonyba autóval. Meglepett,
hogy mennyire olvashatatlanok ezek a följegyzések. Hiszen 1985. február 6-án - ez volt
utolsó nekem írott levele - tökéletes helyesírással, a rá jellemző kalligrafikus betűkkel írt
sorokat kaptam tőle:

.Szervusz Árpi! Örülök, hogy hallottam rólad. Sajnos beteg vagy te is, de gyógyítsd
magad. Én sajnos beteg vagyok és nem javulok. Örülök, hogy anyádat is megkövetted. Ó a
legjobb Anya, hidd el. Most is ő ápol engem. És jól és sok lemondással. Melyik színháznál
vagy? Sokszor csókol Apad."

Azon a napon jobban volt? Vagy többről van szó? Ha velem beszélt, ha nekem írt:
"nagyobb teljesítményekre" volt képes? Talán épp a szeretet erői révén?

Néhány évvel ezelőtt, amikor itt járt nálunk Kaposváron, gyalog följött a Rippl-Rönai
kastélyhoz. Egész úton panaszkodott, hogy fáradt, fáj a lába, de amikor megérkeztünk és
láthatta Rippl-Rónaijózsefképeit: Önarcképét zöld sállal, Piacsek bácsit vörösbor mellett
és a többit, hiába mondtam, nem volt hajlandó leülni; teljesen lázba jött, szakértelemmel
vizsgálta a festményeket távolról, közelről. szinte táncolt a képek előtt. Aki akkor látta
először,nem tudhatta, mennyi idős és milyen beteg. A szellemi-lelki élményfelvillanyozta,
megfiatalította, átmenetileg egészségessé tette. Ebbőlkellett volna számára több. Ésez az,
amit kiskanállal rnért számára az élet. Helyette a megélhetés, a hivatali munka kicsinyes
gondjai.

Az utolsó években már csak egy karosszékben gubbasztott pokrócba bugyolálva és
örökké a televíziót nézte. Ritkán mentem. Ritkán tudtam menni. Ott gubbasztott,
pokrócba bugyolálva egyre fonnyadtabb teste, rajta a hatalmas fej, a zordságát és
mogorvaságát fokozatosan szomorúságra és fájdalomra cserélő arc. És ha legközelebb
me~ek, már nem lesz ott. Csak az üres szék, a tárgyak, amik rá emlékeztetnek.

Uj helyzet. 41 évig, 8 hónapig és 6 napig volt apám. Most már nincs. 84 évet élt, ami
önmagában véve is: hőstett. Akkor miért ez a különös érzés? A hiány és szédülés? A
hullámokban rámtörő fájdalom és üresség?

Apám halott. Ó megtette a magáét. Felnevelt három fiút. Megadta a lehetőséget

mindhármunk számára, hogy újabb .kísérletekbe" fogjunk.
Nem voltam mellette, amikor meghalt. Miközben én "az élet sűrűjében" játszottam 

gyermekek számára készülő előadásban, a Péter pánban próbáltam -, ő az élettől

búcsúzott, a halállal ismerkedett. Szépen, csendben halt meg, mint aki elaludt. Ez volt az
utolsó mondata: .Szépek a lombok."

A temetésen először a ravatalozó hűvös csendjében álltunk. Égtek a kandeláberek,
sercegtek a gyertyák, nyikorogtak a márványlapokon a cipőtalpak, és középen. magasan,
letakarva, koporsója virágokkal, koszorúkkal beborítva, ott feküdt az apám teste. Nem
néztem meg az arcát.

Aztán a koporsót lassan szállító kocsi, anyám két oldalán Endre és én, rogyadozó léptek;
örökkévalóságnak tűnő hosszú út a gödörig, aztán a döngő földrögök.
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Évekkel ezelőtt nekem adta a naplóját. Kis vászonkötéses füzet apró följegyzésekkel. 52
éves korában, egy őszi napon - pontos dátum nincs - ezt írta: "Láttál már leveleket
meghalni? Ott ülsz a Szígeten, egy padon a fák alatt. Ősz van, párás a levegő, ferdén süt a
Nap és a fákról lassan peregnek a sárga levelek. Csak figyeld meg ezt az utolsó mozdulatát
egy-egy levélnek, figyeld meg őket, ahogy a halálba mennek. Leválnak az ágról, lassú,
végtelen szomorú mozdulattal körülnéznek, mintha csodálkoznának, ltogy már vége az
életnek, de ugyanakkor annyi megnyugvással és megadással, mélyen áthatva a Végzet
hatalmának és erejének tudatával, színte félve ettől a hatalomtól perdülnek alá, kissé sietve
is, aztán szepen lefekszenek a földre, még egy utolsót rebbennek, aztán meghalnak.
Egyszeruen, feltűnés nélkül... A halálra gondolsz és megnyugszol. Béke költözik
szívedbe. Úgyérzed, hogy olyan egyszeru mindez és jó is, hogy így van."

HATÁR GYÖZÖ

Richmond
Vasadi Péternek

parányi temetőbenpöttömnyi sírhant
őrzőjekovácsolt gót cirádardcs
dületeg tornyával templom idepillant
- kulcsos sekrestyése csak a ráadás

boltok babaházak: marasztal a várás
vasrács hava párnás porhó-havazó
ólomüveg égtáj tenger tejepárás
- kertből baba szólít kislánybabaszó

ablak tárt csodája fagyöngy-levegőben

gyermeknevetéstől zsongó iskolák
errejártam éjjel álomlebegőben
eljödő kőtényem aszfalt-szarkofág

tóra lépő-kőnek sírok sorakoznak
gyomfü gyepe kéklő gázolnivaló
nem kell felügyelni kit-tnit hoz a holnap
csinyján fodrozódni - nincs alatta tó

parányi sírhantpöttömnyi temetőben
csontos szilánkos cselesparányiság:
elbújtat nagy óperenciás időmben
és a lerogyónak végnyugheiyet ád
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