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Várakozás
Még hallotta a talicska kerekének nyikorgását, de a mindenest már
nem látta : eltűnt a fordulóban. Az út itt nagyot kanyarodott a hegy
der éken. mielőtt előtűnt volna a tölgyek közül a Fészek fehér hom
lokzatával és barátságosan piros tetejével. Megállt, letekintett a
völgyre; fehéren kígyózott lent az országút, s mellette alacsony, sö
tétbarnás töltésen, utolsót csillantak a hanyatló napfényben a sínek.
Hirtelen bealkonyult; az ég vörös lett, felhők tolongtak keleten.
Még egyet-egyet lobbantak az erdők rozsdásodó színei, aztán úrrá
vált rajtunk a homály: csak a csúcs ritkás bokrai küzdöttek még,
egyre lankad óbban, a fenyves hajlatokból fölszálló estével. Hűvös

levegő áradt, s megbolygatta az útra kinyúló görcsös gyökerek od
vaiban fölhalmozott avart.

Mintha egyszer már állt volna így, más díszletek k özt, de az
értelme ugyanez volt a várakozásnak: kicsit elveszetten és er
nyedten, nosztalgikusan és ernberien, talán a kiragyogó csillagok
tól várta és várja , hogy elárulják, mi is a célja az esték és nappa
lok váltakozásának, nap és hold j árásának, sóhajainknak és t éto
vázásainknak. az egész létnek! A halványan rémlő szeptemberi
alkonyatban az alföldi akácos még a dél vendég melegét őrizte,

de a nyárfás ligetekből már nedves, őszies hűvösség párolgott. Az
út fölött látszott az ég csíkja, a csillagok bátortalan lámpásai ép
akkor gyúladoztak. Másnap utazott, ide föl, hegyek közé, betegen
és kesernyésen, háta mögött az ifjúsággal és az egészséggel. Bú
csúzni volt a szomszédban s ahogy ott, a keskeny ösvényen,
nyárfák és akácok közt céltalanul megállt, vizsgálva az eget , a
lány szomorkás arca tűnt elé, s most érezte, olyan biztosan, mint
még soha, hogy szeretik egymást. "Szerelem" és "válás" egyszer
re valósággá lettek benne, megszüntek puszta szavak lenni , sajgó
fájdalommá váltak; az idő mintha arcon legyintette volna suhanó
szárnyaival, s mint valami orvosolható seb, lénye legmélyén döb
benetes élességgel égett és vérzett az, aminek "elmúlás" a neve.
Az erdő lassan kielemezhetetlen éjszakává omlott, a csillagok
messze voltak, ő pedig egyedül, végtelenül egyedül állt a · min
dens égben. két út k özött, s nem tudta, mire jó, hogy él. Csak
egyetlen halvány vágy melengette, vigaszul, mentségül, igazolá
sul, az, hogy ezt a lányarcot megőrzi, kiragadja az idő gonosz és
méltatlan kezéből, megmenti a pusztulástól, valami homályos
örökkévalóság számára. A talicska csikorgása már nem hallat
szott. Lent kigyulladtak az állomás apró lámpásai. Összegombol-
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ta a kabátját, elindult, nemsokára itt a vacsoraidő. Mária már va
lahol Miskolc felé jár, ül a vonatban, az ablaknál, nézi a szikrák
elfutó kis üstököseit, s talán el is szenderül. De ha a kerekek alatt
parányi hidak dübörögnek, kedves patakok fölött, melyek az ősz

nedveit ontják a duzzadt hegyek különös pincéiből. akkor fölriad
fáradt, kezeit végighúzza a homlokán, hunyorog a gázlámpa sár
ga fényében; vajon mire gondol? Utazik, el a hegyekből, el a fe
nyőillatú nyárból, vacsorára már nem terítenek neki, s holnap
már senki sem beszél róla, kihull a Fészek életéből.

S most, hogy ez így akaratlanul, határozatlanul fölmerült ben
ne, egyszerre föllázadt. Elhatározta, hogy tiltakozni fog a barbár
feledékenység gyors munkája ellen, nem engedi, hogy Mária is
martaléka legyen ennek a méltatlan lustaságnak, ennek a kérlel
hetetlen erőnek, amely a halállal rokon. Beszélni fog róla, fölidézi
kurta nevetését, tétován induló s a cél előtt egyszerre nekilendülő

mozdulatait, hangsúlyozását; megőrzi, életben tartja különös bá
gyadt és mégis energikus egyéniségét. Lehunyta kissé a szemét, s
maga előtt látta az özvegy vékony, finom arcát, mély sötétbarna
szemeit, nyakára aláfolyó fekete haját, karcsú, csontos, bánatos
alakját; úgy érezte pillanatra, hogy az asszony itt maradt vele,
csak ép láthatatlanná tette magát, hogy mások ne vehessék észre,
csak vele törődhessen, csak az övé lehessen. Mintha a fekete ru
hája, mintha nevetése messziről idecsendült volna, mintha itt zen
gene valahol a közelben és mégis megfoghatatlanul távol egyhan
gú, panaszszerű hangja.

A villanytelep kis motorja erőlködve pöfögött már, mikor ha
zatért. A tulajdonos az udvaron állt, hátratett kezekkel, s nyugat
ra kémlelt, a szomszéd csúcs felé. Ott még világos volt az ég, s
játszottak a lucskos, gomolygó ködök.

- Hó lesz, - mondta férfi.
- Még korán lenne, - válaszolt.
- Szeptember végén már szokott havazni.
- Igaz, most már havazhat.
Ott maradt, de nem szólt többet. Azon tűnődött, vajon megér

ti-e őt a tulajdonos, vajon számára is ugyanazt jelentik-e a sza
vak, amit neki, vajon az ő mondatai mögött is ott dereng-e Mária
sápadt tekintete? Most már havazhat. Mária elutazott. De hogy hoz
za tudtára, hogy ő erre gondol, csakis erre, hogy nem lázad a ter
mészet zsarnoksága ellen, nem ragaszkodik görcsösen a napsugár
hoz, nem esedezik csökönyösen és gyermekesen a déli melegért,
megadja magát, mert Mária elment? Hogy éreztesse meg vele, hogy
neki köze van Máriához, a tartózkodó, hideg özvegyhez, hogy köz
tük volt és van valami, súlyos frigy, oldhatatlan kötelék és hogy szá
mára már mindegy a lombok és betegek sorsa, számára csak egy hi
vatás maradt; őrizni Máriát, megtartani, itt, a jövő nyárnak?

Csöngettek vacsorára. Minden úgy volt, mint máskor és senki
nek sem tűnt fel, hogy eggyel kevesebben vannak. A betegek

763



kedvetlenek voltak, bosszankodtak a tulajdonosra, mert havat jó
solt, számolgatták a hátralevő napokat, s gondolataik csökönyö
sen tértek vissza a télhez, a városhoz, a teákhoz és a színházak
hoz; volt, aki a mozik műsorát fürkészte, s egyesek már találká
kat beszéltek meg a közeli hetekre. Igen, állapította meg, így van
ez mindig, mikor jönnek, menekülnek a várostól, mikor készü
lődnek, menekülnek a hegyektől. S ahogy végigpillantott rajtuk,
volt ebben egy kis megvetés is. Mária nem örült, Mária maradt
volna még, de nem lehetett. Miért nem cserélhetett sorsot ezekkel
a szívesen elmenőkkel. miért nem rabolhatja ő el ezeknek a pén
zét, hogy Mária elé szórja? tessék, maradjon, ez a magáé!

- Vajon merre járhat Mária? - mondta elszántan, kicsit in
dulatos hangon. A társalgás megakadt értetlenül néztek rá. Az
agglegény mérnök kipattintotta az aranyóráját.

- Vác!
És vitatkoztak tovább.
Fölállt, kiment a teraszra. Hűvös volt, szél kerekedett, csörgette

a leveleket, a fák hajladoztak, s a hegyoldal mintha indulni ké
szülne. Keserűen bámult a sötétbe. Hát ennyi az egész? Vác.
Semmi több. Kit érdekel ez? Kit érdekelnek azok akik eltávoztak?

Lesétált, megkereste a tulajdonost.
- Sok üres szoba van?
- Három.
- Azon gondolkoztam, hogyelcserélem az enyémet.
- Ugyan, hiszen az a legnaposabb?
- Mégis. Unom már.
- És melyikre gondolt?
- Arra, amelyik ma délután ürült ki.
- Ja?
Hallgattak. Talán sejt valamit ez az ember? Évek óta itt él a be

tegek közt. Ezt tünetnek látja talán, képzelgésnek, ami együtt jár
az esti lázzal. S ez megzavarta. Kiszolgáltatottnak érezte magát és
kicsit árulónak is, aki kiadta titkát, aki ügyetlenül őrzi a rábízot
takat.

- Nem - mondta hirtelen -, mégsem. Maradok, ahol va
gyok. Mégis az a legjobb.

A szél erősödött. A betegek szobáikba szállingóztak. Föntről,

az ablakából már a völgy fényeit se látta. Az ég is elborult. Egy
szerre, rohamszerűen betört az ősz.

Sokáig feküdt álmatlanul. Egy-egy jelenet merült föl előtte, séta
Máriával, kirándulás a faluba, ahol friss rozskenyeret ettek és fris
sen fejt tejet ittak hozzá, aztán most este a vasútnál a búcsú, je
lentéktelenül, közönséges szavakkal. Mit is mondhattak volna
egymásnak? Arról, ami köztük volt, nem beszélhetnek szavak,
még szemek sem, az csak egyszerűen "van", létezik, de ha emlí
tést tesznek róla, elillan. S a válás is csak akkor megható, ha csi
nált, s csak akkor igazán szomorú, ha pátosz nélküli. Mi lehet
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végzetesebb, mintha két ember útja elválik, e9}'ik jobbra megy, a
másik balra, az egyik előre, a másik vissza? Alltak szótlanul, be
jött a vonat, kezet fogtak, Mária kihajolt az ablakon, ő állt alatta,
aztán távolodtak és semmi több. Most már otthon van. És új szo
kások rabolják el, elszoktatják a hegytől, más időben fog ebédelni
és vacsorázni, másról fog beszélni, nem érdekli többé, tiszta-e a
levegő a csúcs fölött, s hogy hozott-e valami kedvesen ostoba la
pot a posta; befonja egy másik világ, kérlelhetetlenül és követke
zetesen, s lehet-e menekülés? Nem kellene-e most elrohannia, mi
előtt végképp elszakítják tőle, visszahoznia ide, hegyek közé, ap
ró szertartásaik és tapintatos szokásaik rokonszenves udvarába?
Föllázadnia, kétségbeesetten, ökölbe szorított kézzel, a válás, a fe
ledés, a különbség ellen, az ismeretlen és félelmetes ellenség el
len?

Eszébe jutott utolsó éjszakája az Alföldön, az idegenné vált
szobában, csomagok közt: elmúlt, gondolta, s nem idéződött elé a
lányarc. De Máriát látta, s úgy érezte, hogy ez több, lényegesebb:
az az elmaradó élet volt, a visszahozhatatlan egészség, ez pedig
maradék élet, a közös lábadozás, testvéri, támogató óvatosság, az
igazi társ, aki elől nem kell semmit rejtegetni, akinek be lehet
mindent vallani, szomorúságot és szúrásokat és gyöngeségeket,
mindent.

Kint zúgott a szél. Később elakadt. A mély csönd elbódította.
Másnap kedvetlenül kelt. Az égen elrongyolt felhők úsztak, a

föld nedves volt, s az udvar tele ázott falevelekkel. Kabátot vett,
sétálni indult. Ahogy kiért az útra, szokatlan világosság csapta
szembe. Fölnézett: a szemközti csúcson hó fehérlett.

S erre egyszerre, mintha üzenetet, megnyugtató kinyilatkozta
tást kapott volna, föloldódott minden rosszérzése. Hó a hegyen.
Jelkép. Takaró, mely a nyár édes emlékeit rejti és megőrzi a kö
vetkező tavasznak. A hegy nem lázad, nem vívódik, nem hábo
rog: megadással hajlik meg az időnek, de kincseit nem ejti el.
Nem tárja ki, nem árulja el; őrzi. Vár, hó alatt.

Máriára gondolt erről, s most már tudta, hogy meg fogja tarta
ni. Némán, magának, magában, a jövő nyárig, s nyarakon túl
örökre.

765


