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Aljosa

Sűrűn esett a hó, Aljosa állt az ablaknál, nézte, amint elfehéredik a világ, talán rémületében,
addig szürke és ígéretmentes volt a délután, s őt hirtelen elfogta egy semmi máshoz nem
hasonlítható érzés, toalettre kell mennie. Ahogy ez a mondat összeállt Anatollelkében,
melyet az orosz homezökhöz érzett most hasonlatosnak, egy lassú téli autóútra gondolt,
hóesésben jöttek hazafelé, az elegáns kocsiban Öszpeterdí ült, az öreg főszerkesztő,meg
János, a költő, Anatol a sofőr melletti ülésen hallgatta őket, pontosabban Jánost, hiszen
végig ő beszélt. KaramazovAljosáról, aki odahagyva testvéreit s helyét a regényben, egyre
gyakrabban és többnyire a legváratlanabbul bukkant föl]ánosverseiben és beszélgetésnek
hitt monológjaiban, mint ekkor is éppen. Őszpeterdibóbiskolva morrant néha egy "hát
ígen'l-t tömött bajusza alól, aztán újra lehunyta csak résnyire nyitott szemét, fájt a feje a
késő estébe nyúlt író-olvasó találkozó utáni, oldott együttlétnek nevezett ivászattól, de
János megállíthatatlan volt, mint a hóesés. Egyszer csak mégis kizökkent, madárkeze a
sofőr vállára rebbent, "Misikém, ha volna itt valahol egy toalett", másfél méter magas
hófalak között kanyargott éppen az út, de Misi értette a dolgát, percek múlva hogy, hogy
nem, talált egy útmenti presszöt, megállt, s a háború előttifilmekból ellesett eleganciával
kinyitotta a költőnek az ajtót és elkísérte. Erre Öszpeterdí is fölrezzent, körülnézett, látta
eltűnni őket a hóból alig kiásott épület sarkánál, majd János cémahangján megszólalt,
~josának toalettre kellett menni", pillanatnyi csönd után egyszerre robbant ki belőlük a
röhögés, a térdüket csapkodták könnyes szemmel, és mikor a költő és a sofőr visszaült a
kocsiba, még akkor is föl-fölhorkant valamelyikük.

Anatol nézte a zakopanei höesést, rájött, hogy ez a történet talán vigasztalásul jutott
eszébe, mivel nem tud kimenni az utcára, hiszen percek alatt átázna drágánvett cipöje, így
még akkor se juthatna egy üveg sörhöz, ha esetleg érkezett volna a főutca legjobban
ellátott üzletébe, ami pedig itt ugyancsak ritka esemény. Vigasztalta magát, finom ember
lévén részvétet érzett a szomorúak iránt minden személyválogatás nélkül, olykor
meghívta egy-egy féldecire a leginkább szívéhez nőtt ellenségét is, aki évente rendszere
sen följelentette ugyan, de utána mindig soká emésztette a bűntudat, s ilyenkor
szomjúhozta a vigaszt, a vegyesgyümölcsöt és a megbocsátást. Máskor meg azon kapta
magát, hogy az Urat biztatja, lelkesíti a templomban, hát miért is ne vigasztalhatná néha
saját magát is, nincs ebben semmi, ami az erkölcsöt vagya jó ízlést sértené. Persze tudta,
vagyis mindig újra rájött, hogy valami mélyebb keserűségvan benne, amit ha csak lehet,
szívesen azonosít a sör ízével, innét is talán a gyakori szomjúság. Visszafordult az ablaktól,
az ágyon összegömbölyödve a könnyű takaró alatt másfél éves fia, szája sarkában, mint
Churchillnek a szivar a régi fotókon, lógott az agyonrágott cumi, a gyerek édesen aludt a
kissé túlfűtött szobában, az asszony és a másik gyerek egy fallal odébb próbálgatták az
üdülőben kötességszerű délutáni alvást. Anatol nézte a fiát mint valami folytatást, bár
aligha tudta volna megfogalmazni, mi az, amit a gyerek folytathatna belőle, nézte, kissé
megkésett apasága hajlamossá tette az olykori ellágyulásra és valami eddig nem ismert
félelemre, ami lényének kútmélyében - remélte, hogy övéi számára észrevétlenül 
cseppenként elegyítettvalami keserűségetbelé. Okavagyokozatavolt-e ennek, nem tudta
eldönteni, de rosszabbul bírta újabban a bizonytalanságot, amivel pedig emlékezete
szerint mindig is együtt élt.
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Bámult ki az ablakon, a szomszéd kert végében a ház már alig látszott a szürkésfehér
kavargásban, de Anatol nem mozdult, nézte, amit nem lát, a Giewont kétezer méteres
csúcsát, több napos utánjárással végre tudott venni előző nap egy térképet, amely jelzett
egy nehéz, de járhatónak tűnő utat. Neki kéne vágni, gondolta, ha kitisztul, ha eláll a
hóesés, neki kéne vágni, ahogy pár éve térkép nélkül, párszavas útbaigazítás után
nekiindult a Vitosának, nem félt, hogy esetleg eltéved, nem félt, amikor eltévedt,
fütyörészett, igaz, magát bátoritandó fütyörészett és kortyolta a vodkát, okosan beosztva,
hogy kitartson reggelig, nem izgatta a gondolat, hogy esetleg megfagyhat, különben is úgy
tudta, a fagyás nem fájdalmas. Hátizsákjából előkorortmég egy pulóvert, aztán nekivetette
a hátát egy rézsút dőlő,kissé kiöblösödő sziklafalnak, kényelmesen elhelyezkedett, mintha
a koporsóban, gondolta, ott pedig semmiképp sem tanácsos fölvenni valami kényelmetlen
pózt, a négy és fél deci vodkával, mint a feltámadás bizonyos reménységével. eljátszotta
azt, hogy meghal. ilyenkor állítólag lepereg az ember előtt az egész élete, ő is
megpróbálkozott hát vele, de gyöngének és unalmasnak találta a mozit, ráadásul folyton
érezte közben, hogy csak játék az egész, gyors számvetés után engedélyezett magának egy
rendkívüli kortyot a vodkából, aztán bámulni kezdte a szikrázóan csillagos eget, ami
egészen valószínűtlennétette a januári csonthideg éjszakát. Tudta, hogy megmenekül,
barátnőjének előző szeretője hegyímentö, az asszony már biztosan fölhivta telefonon,
hiszen éjfél is elmúlt, Borisz káromkodik, mint a lavina, de fél négykor riasztja a csapatát és
elindulnak. Biztosan hagyja egy kicsit rimánkodni Ljubkát, ajánlja neki az éppen
szolgálatban lévőket,de valójában maga akar megtalálni, ez lesz az ő nagyvonalúságának és
megbízhatóságának diadala, "mig a kedves új barátod önmagát keresi a hegyen, addig én őt

keressem neked, őt, aki miatt kirúgtál?" , valami ilyesmit mondhat, de hajnalban
elindulnak.

'Iudta, hogy megmenekül, ahogy mostanában visszaemlékezik arra az idöszakra, mintha
az Isten tenyerén járkált volna, sose látta előre a következő harmadik lépést, de abban
valahogy bizonyos volt, hogy nagy baj nem érheti. A hit bizonyosságának a lámpájával
böklasztarn akkoriban, nem éppen üdvös út jaimon, fogalmazta meg magának később kissé
patetikusan és elnagyoltan, de talán mégsem tévedett nagyot. Az ablaknál állva, a
láthatatlan Giewontot bámulva teljesen világos volt a számára, hogy ez az időszak elmúlt,
bár útjai ma se sokkal üdvösebbek. Ahogy idáig jutott a gondolataiban, rögtön peregni
kezdett egy film az agyában, most persze örült volna, ha úgy jár, mint annyiszor
gyerekkorában, hogy kipenderiti a moziból a jegyszedő, de ez a film valahogy neki készült,
harminchat éven felülieknek szölt, ő pedig hónapokkal ezelőtt átlépte már akorhatárt,
elhűlt attól, amit látott, legalább olyan hidegnek érezte a testét, mint amikor Boriszék
rátaláltak a hajnali szürkületben, elborzasztotta a leállírhatatlan mozigép, Úristen, lehet,
hogy haldoklom? Talán kiáltott, mert hirtelen leállt a film, világos lett, éles kontúrokkal
ragyogott a Giewont a délutáni napfényben, tisztán látta, hogy már nem fog nekiindulni a
hegynek, késő, elmúlt a bizonyosság, hogy nem érheti nagy baj, nincs itt Borisz se, és az se,
aki akkor Boriszt utánaküldte, ők azóta újra együtt élnek, ha ugyan még együtt élnek, én
meg, tűnődikAnatol helyzetének meghatározásán, az Isten tenyérérőlvalahogy a hóna alá
kerültern.

Hogy ki vagymi vezette Boriszt egyenesen ahhoz a sziklához, az akkor nem volt kétséges
Anatol számára, s amikor Borisz dühösen azt válaszolta a kérdésre, hogy "errefelé ez az
egyetlen alkalmas hely, ahol az ember kihúzhatja az éjszakát", akkor csak igazítani kellett
kicsit a nem kérdéses kérdésen, "hogyan találtam rá éppen erre a helyre?" Sokkal
bizonytalanabb volna ma a válasszal, és ez az, amit az ember annyira nehezen visel,
bizonytalanná leginkább az teszi, hogy olyan rosszul bírja a bizonytalanságot. Nézte a
nyugtalanul forgolódó gyereket, tényleg fölkiálthatott az előbb, talán attól rezzent föl
álmából, lehangolta a gondolat, hogy netán az ő sorsában fölgyülemlett bizonytalanságo-
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kat viszi tovább a folytatás. Védtelennek érezte magát, még vodka sincs, gondolta, aminek
a társasága ott fönt a hegyen annyira megnyugtatott, mindennapi gondjai, kudarcai és
frissen fölfedezett jellemhibái omIásveszélyében érezte magát hossZú hónapok óta,
határozottan félt, úgy érezte, nemcsak sötétedés várható, mint a Vítosán, de talán
lavina is.

Kiszolgáltatott vagyok, gondolta, a hegyet nézte és valami mazochista élvezettel
bámulta a vakító havat, amikor hirtelen János jutott eszébe, amint toalettre kéredzkedes
előtt éppen Aljosáról beszélt. A kiszolgáltatottság kegyelméről, a felszabadító bizonyta
lanságról, hiszen az maga a kegyelem, ha megadatik, mert a biztonságérzet olyan, mint a
páncél, azt hiszed, téged véd, pedig csak rádcsukódik. testre szabott börtön, kívül kerülve
sejtjük csak meg, mi is a szabadság, amire áhítozunk és amire teremtve vagyunk. Hogy
Jancsi hangját hallotta vagy Karamazov Aljosáét, esetleg a sajátját, nem tudta eldönteni,
lehet, hogy ez már annak az áldott bizonytalanságnak a kezdete? Annak azért örült, hogy
legalább azt viszonylagos biztonsággal érezte, hogy most neki kell toalettre mennie.
Visszatérve az újra mélyen alvó gyereket átvitte a másik szobába az anyja mellé, Virág
édesen aludt a kislánnyal együtt, Anatol írt egy cédulát, "sétálni mentem, estefelé jövök",
cipőt húzott és elindult. 'Iudta, valószínűleg átázik a cipő, félő, hogy nincs sör, vagy már
elfogyott a boltban, de azért elindult, ha nem is a régi könnyű szíwel, mégis szabadon, s
hogy ezt még jobban érezze, zsebébe süllyesztette az ütlevelét, amely pár hónapja már a
világ összes országába érvényes.

BÉNYEI JÓZSEF

Arc

Molnár C. Pál:A szent család

Ezt kerestem mióta élek
ezt a mosolyt és ezt az arcot
ahogy a szalmán az az asszony
fia fÖlé őrizve hajlott

Mi volt a szemén Mámor Álom
vagy a b(J/dogság csöppnyi bája
Zsoltárt mormolt az éjszakában
ciprusok tuják orgonája

Már anyám arcát elfeledtem
pedig tán ő is igy vigyázott
takaroa féltve - ifjú asszony 
s felfénylettek szemén az álmok

Összetörtek erre emlékszem
s velük mosolya csöndje fénye
s a gyermek indult tévelyegni
kudarcok vonzó erdejébe

És mikor ebbe belefáradt
bukását látván sok biteknek
fölfénylik ime bÚCSÚZÓTa
megint az arc a legjobb legszebb

s védelmező sugárba vonja
fáradt arcomat ez a két szem
s mosolya halkan visszafénylik
két kiszáradt szememben mélyen

és elomlok a sárga szalmán
arca alatt békén nyugodtan
ó édes asszony anyámarcú
ím hazatértem megnyugodtam
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