
BÁTORI MIKLÓS A halál a szOloskertben
(részlet)

Anyám a belső szobában feküdt. Ez volt a nagyobbik helyiség, és
ide került szüleim hálóbútora. szecessziós stílusú vörösesbarna fá
ból készült ágyak, szekrények és kinyitható tükör, amelynek háta
mögött annyit kerestem kiskoromban saját magamat. Az ágyak
előtt állt az asztat körülötte székekket az ablak melletti sarokban
pedig a csempézett kályha.

A meleg fojtó volt, anyám mégis a nagydunyhával betakarva
feküdt az ágyon.

Mikor az ajtó nyílását meghallotta, erőlködve oldalt fordította
a fejét és rámnézett. Nem ismert meg rögtön.

- Kis franciska - kiáltotta, de rögtön ki is javította magát:
Kis franciám, végre, hogy megjöttél.

Mire az ágyhoz értem, már könnyezett. Sokszor láttam sírni
anyámat, de így még soha. A betegség úgy lesoványította az ar
cát, bőre úgy elszáradt, hogy a zokogástól felhúzódott felső ajká
ra, és ijesztően látszottak fogai. Mindig egészséges, fehér fogai
voltak, de most talán a homály miatt, vagy mert megváltoztak,
kísértetiesen sárgáknak tetszettek. Előhúzta karjait, hogy megölel
jen, amikor föléje hajoltam. Belekapaszkodott nyakamba, és ujjai
reszkettek, nyirkosak voltak.

- Tudtam, hogy megjössz - suttogta és ügyetlenül hátrébb
tolt, hogy megnézzen. - Me~á1toztál... Sovány vagy.

Percekig néztük egymást. Eletemnek talán ezek voltak legmeg
döbbentőbb pillanatai. Soha nem mutattam nyíltan, de anyám
érezte és tudta, hogy mindennél jobban szeretem. Emlékszem,
hogy a háború utolsó hónapjaiban, amikor a front egyre nyuga
tabbra sodort és falunkat az oroszok már megszállták, sokszor éb
redtem azzal a szorongó érzéssel, hogy hátha baja eshetett
anyámnak. Senki sem jutott úgy eszembe soha, senkire se gondol
tam annyi aggodalommal. Csak egy év múlva, amikor Párizsban
az első levelet megkaptam, nyugodtam meg igazán. Végtelen
könnyebbség fogott el, és úgy éreztem, hogy anyám végleg megme
nekült. Épp ezért irtózatosnak tetszett, hogy annyi veszély után, ép
pen most, amikor talán nyugodtan élhetne, most vesztem el végleg.

A sötétség fájó durvasággal hullott rám. Kívülről semmi zaj se hal
latszott, a kutyák se kezdtek el még ugatni. A Párizsban töltött két
év után már ez a csönd magában is kétségbeejtőnek tetszett.

És akkor hirtelen, mintha csak erre az alkalomra várt volna, ki-
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buggyant belőlem a gondolat: Hisz anyád halálán van (...) és ak
kor jöttem rá, hogy hiába próbáltam egész napon át megemészte
ni ezt a hírt, képtelen voltam rá. Egész valóm, minden sejtem kü
lön-külön tiltakozott a befogadása ellen. Nem tudott, mint tény és
valóság belémhatolni. Most a sötétben egyszerre belémfúródott,
nyílegyenesen a szívem közepébe, hogy belerándultam.

Anyám akkor a huszonkettedik éve volt mellettem. Huszonkét
éve szinten napról napra, óráról órára, mikor kisgyerek, diák,
egyetemista voltam, és most, hogy a válás előtt álltunk, most vet
tem csak észre, hogy ebből a huszonkét évből csak elenyésző tö
redékeket szenteltem neki.

Pillantások, mondatok, apró, mindennapi események, ennyi az
egész. Végeredményben semmi. Ha tudtam volna, hogy ilyen rö
vid lesz... ha még egyszer elölről lehetne kezdeni... Eszembe ju
tott-e valaha is, hogy úgy nézzek anyámra, mint akit másnap
nem látok már? Mindig e1szakított tőle valami... az iskola, a dél
utáni szórakozások... Rohantam az életben ide-oda kapkodva, ro
hantam anyám mellett is. Mintha űzött volna valaki...

Lázasan kezdtem kutatni emlékeimben, amik hozzáfűztek, és
amiket magammal vihetek majd, ha egyszer nem lesz már. És ak
kor eszembe jutott a búcsúzás az állomáson.

Tizennyolc éves voltam akkor. Augusztusban történt, az érett
ségi után. Egy teljes esztendőre távoztam el hazulról és anyám ki
kísért az állomásra. Nem nagyon volt az ilyesmi szokásban ná
lunk, emlékszem, magam is meglepődtem, amikor bejelentette.
Igaz, hogy egyedül voltunk otthon. Testvéreim el voltak foglalva,
apám már két éve vidéken alapozta az új üzletet, magányosan
töltöttük a nyarat anyámmal. Villamoson mentünk az állomásig
és útközben közömbös dolgokról beszélgettünk. Rajta valami vi
rágos, könnyű ruha volt, sűrű haja kontyba fésülve tarkóján.

Kánikula volt. Mikor az állomás előtt leszálltunk, már csurom víz
voltam, mert a csomag-csökkentés kedvéért magamon vittem vas
tagszövetű öltönyömet, karomon pedig télikabátomat. A nap teljes
erejével sütötte a széles utcát, amely az állomás felé vezetett a város
ból. Kétoldalt. a napfényben akácok kókadoztak, a házak előtt virág
ágyak. Anyám nem jött már be velem az állomásra és nem tudom
miért, ott búcsúztunk az utca végében. Hátam mögött az állomás
cifra épülettömbje, előttem a ragyogó utca a sárga villamossal és
mindennek közepén anyám, amint az utolsó pár szót váltja velem:

- Csomagoltam be körtéket., Jó levesesek. Ha szomjas vagy,
csak egyél belőlük.

És abban a pillanatban sírvafakadt és átölelt. Meglepődtem.

- Ne sírj, Anyi. Hazajövök jövő nyárra...
De csak zokogott tovább. Visszanéztem az állomás bejáratából, még

akkor is ott állt és nézett utánam. Mélyen megrendített ez a jelenet.
Az ágyban, a csendre figyelve, újra meg újra lepergett előttem,

mindig más és más részletre terelve figyelmemet. Olyan éles,
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olyan való volt, hogy még a börönd fogantyújának nyomását is
éreztem az ujjaimon.

Így aludtam el, de még álmomban is ezt a képet láttam, újra meg
újra elölről kezdve, míg egyszercsak azon vettem észre magam,
hogy én állok anyám helyén és ő az, aki megy az állomás felé.

- Ne menj el, Anyi - kiáltottam utána kétségbeesve. De ő

könnyes mosollyal csak ezt suttogta:
- Ne sírj. Jövő nyárra majd hazajövök.
És ment vissza-vissza integetve, míg el nem nyelte az állomás

díszes bejárata.

Egy pillanat múlva megint az ürességben voltam, a kutyaugatással
körülvett néma ürességben és egyszerre belémdöbbent, hogy milyen
iszonyatos dolog az élet. Voltaképpen a megsemmisülésre való előké

szület. Az ember gyűjti az emlékeket, helyet foglal a világban, és aztán
egy nap minden megszűnik.Megsemmisül az öntudat, semmivé válik
a család, megszűnnek a kapcsolatok. Az emlékkönyv egy darabig há
nyódik a szekrényfiókban, padláson, aztán egyszercsak eltüzeli valaki.
Még emlék se marad. Hol van már a szőlő, a palakőből, lávából és
szőlőből formált domb. Még élek, de már megsemmisült számomra.
Nem a szőlő, nem a domb, hanem én. Tudja-e az, aki most benne
lakik, hogy valaha kik borozgattak a présház előtt kirakott asztalon?
Nem létezünk már a szőlő számára. Pár nap múlva anyám sem léte
zik, aztán megsemmisül apám és az egész család. Még az emlékek is
megsemmisülnek. Lesz-e emléke pár száz év múlva, hogy léteztem?
Más szem fogja nézni a tájat, más lábak másszák meg a lávadombot.
És akik előttem voltak, hová lettek? Ki tud róluk?

Tudjuk-e egyáltalán, mi az a megsemmisülés? Nem látni ezzel
a szemmel, amely most lát, nem létezni ezzel a testtel, amely
most él. Megszűnni hirtelen és semmivé válni? Kilépni véglege
sen a kapcsolatokból, amiket magam körül alakítottam.

És ott a szoba sötétjében egyszerre megéreztem az elmúlás
minden iszonyatosságát, amit emberi nyelv kifejezni nem tud, de
amivel mindenki találkozik előbb-utóbb és mindenki megérzi
iszonyatosságát legutolsó sejtjéig.

Menekülni akartam ebből a borzalomból. Utat keresni, amin
szökhetek előle, és egyszercsak belémdöbbent, hogy nincs más ki
út, mint a hit. Hinni kell, mégha öntudatunk tiltakozik is ellene.
Hinni kell, Istenbe kapaszkodni görcsösen. Foggal, körömmel,
mégha agyunk mélyén, elnyomhatatlanul, makacsul ott gubbaszt
is a kétely. Hinni kell, hogy anyám nem hal meg. Hogy csak el
libben a földről, de továbbra is köztünk marad. Örökké válik,
mint a szőlő, a présház. Megy fiatalon a tőkék közt egyiptomi se
lyemruhájában és mi örökké gyerekek maradunk mellette.

***
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Ahogy múlt az idő, úgy vált a csend és a némaság mind idegfeszí
tőbbé a szobában. Szólni, beszélni akartam volna. Kiáltani, hogy
felébredjen, de nem mertem.

Egy bizonyos idő múltán az a gondolat vett erőt rajtam, hátha
anyám nem is alszik; hátha hall mindent, csak a gyengeségtől

nem tudja felemelni szempilláit, nem tud hangot adni, hogy kér
jen valamit.

A sötét szobában úgy rohant meg a félelem, hogy felugrottam,
mintha belémcsíptek volna.

- Anyi, mit akarsz? Szólj valamit. ..
Nem válaszolt, meg se moccant.
Felgyújtottam a kis lámpát az éjjeli szekrényen. Az ernyő alól

a narancsszín fény az arcába sugárzott, de szeme meg se rebbent.
A szemhéj a fénytől még áttetszőbb lett, úgyhogy az ide-oda
mozgó szembogarak átsötétlettek alóla. Akkor vettem csak észre
először, hogy szája sarka időnként megrezdül, mintha mosolyog
na, és lélegzése gyorsul kissé. Mintha valami szépet látna, megle
pődne valamin.

- Nem akarod a fényképes dobozt?
Nem válaszolt. Vártam egy kissé, aztán fogtam és odatettem a

dunyhára. Keze élettelenül feküdt kétoldalt, nem nyúlt utána.
Találomra kivettem egy képet, és a doboznak támasztva odaál

Iítottam szeme elé.
- Nézd Anyi. Emlékszel, milyen szép volt?
Szembogara másfelé mozgott, nem nézte a képet. Előrehajol

tam, hogy megnézzem, mit tettem oda.
- Emlékszel, amikor felvették? Szaladtál fel az emeletre, hogy

felhúzzad az indiánmintás ruhádat. Hitted volna, hogy valaha így
nézzük ketten ezt a képet?

Hangom először süketen csengett a szobában, aztán lassan
megszoktam. Beszéltem mindig többet, mindig gyorsabban, és ez
megnyugtatott. Valami határozott bizonyosságot éreztem, hogy
mindent hall, mindeme emlékszik, sőt mintha épp akkor rnosolyod
na el, amikor a visszaemlékezés mulatságos pontjaihoz értem.

A fényképet az utolsó nyáron vették fel, közvetlenül a szőlő

végleges elvesztése előtt. Anyám a présház melletti virággrupp
előtt állt, kezeit zavartan dugta háta mögé és egyik lábát előbbre,

mint a másikat. Kis, régimódi cipő volt rajta, az indiánmintás ru
ha is kiment már a divatból, de anyám nagyon szerette. Hátul
terméskőből rakott fal volt, amögött lépcsőzetesen a szőlőpászták

teraszai, napfényen aszalódó, fekete görcsös szőlőtőkékkel és rit
kás, apró levelekkel. A szélsőn látszott a nagy fürt. Kecskecsöcsű,

szagos szőlő volt. Kedvenc tőkénk. Azon próbáltuk mindig egy
egy szemet lecsípve, érik-e már a szőlő. És attól felfelé áttüzese
dett forró lávadomb, néhány aszalódó mandulafa, hogy a hőség

csak úgy vibrált rajta és legfelül az erdő sávja a csenevész vörös
fenyőkkel a szélén.
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Anyámat szembevágta a dárdázó nap. Nem tudott a lencsébe
nézni. Hunyorított, szája szélét felhúzta, orra mellett ráncok kép
ződtek, arca tele volt sötét ámyfoltokkal és egy elszabadult haj
szál éles árnya a homlokán is látszott, mintha ceruzavonással
húztak volna át rajta.

Anyám éjfél után felébredt.
Apámmal este sokáig virrasztottunk ágya mellett, de tíz óra

után már csak küszködtünk a kimerültségtől. Apám végül hallga
tott rám, lefeküdt, én meg az ajtóba húztam ágyamat és arra dől

tem, mert hátamban már fájdalmat éreztem. Jólláthattam onnan
anyám megvilágított arcát.

Apám, ahogy ledőlt, azonnal elaludt, és hangos hortyogásba
kezdett. Én még sokáig küsz köd tem magammal.

Van egy bizonyos pont, amin túl az ember elfásul a kínlódás
tól, idegei megmerevednek, hogy már nem tud uralkodni magán
rendesen. Én is azt hittem, hogy ébren vagyok, küszködöm az ál
mossággal, pedig észrevétlenül már elaludtam, és álmomban gon
doltam mindezt. Annyira tudtam ezt, hogy mikor anyám kiálto
zására felriadtam, meg voltam győződve, hogy csak egy pillana
tig szundítottam, pedig közben órák teltek el. Nem is hittem elő

ször, hogy anyám kiáltott, azt gondoltam, hogy álmodtam.
- Ne engedjetek... ne engedjetek - hörögte irtózatos hangon.
Felugrottam és ránéztem. Megdermesztett az elém táruló lát

vány. Ült az ágyon, talán utolsó életerejét összeszedve, és eltor
zult arccal, kimeredt szemekkel meredt rám.

Egy pillanatig azt hittem, hogy tényleg lát valami borzalmasat,
csak aztán jutott eszembe, hogy lázálma lehet. Odafutottam, hogy
felébresszem.

- Anyi! - kiáltottam rá. - Itt vagyok melletted, ne félj.
Nem vette észre. Akárhogy is hadonásztam előtte, nem látott

meg. - El akar temetni... Az előbb belenyomott a koporsóba...
Rálépett a mellemre, úgy nyomott...

Megragadtam az arcát, felém fordítottam, hogy szemei kény
szerüljenek mást látni. De láttam, hogy nem néz velük kifelé.

- Átvitt a temetőkerítésen és beledobott a gödörbe. Ne hagy
jatok. Nem akarom, hogy eltemessen.

Percekig küszködtem vele, ő meg tovább hörgött, kiáltozott, lát
szott rajta, hogy valóságosan végigéli az egészet. Kétségbeestem. 
Anyi, ide nézz. Rám nézz. Itt vagyok melletted... Csak álmodsz.
Amikor semmi sikerrel se jártam, az az ötletem támadt, hogy a lázá
lomból csak valami erősebb inger ébresztheti fel. Megragadtam vál
lait és megráztam. Szegénynek úgy ingott a feje, hogy majd a szí
vem hasadt meg tőle. Egy villanásnyit megrezdült a szeme, mintha
összezilálódott volna benne a rettenetes kép. De csak egy pillanatig
tartott. Kirántotta kezemből az arcát és újra az ajtóra meredt.
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- Ott van megint - sikoltotta. - Ott hozza a koporsót...
Akaratlanul is odanéztem. Apám állt ott hálóingben. kalappal

a fején. Talán régebben felébredt már, csak a megdöbbenéstől

nem tudott mozdulni.
- Az Api az, nézd csak Anyi... Az Api az ...
- Benyomott a koporsóba az előbb, a gazember. Most is ezt akarja.
- De nézd meg jobban, hisz Api áll ott...
- Átdobott a temetőfalon... Átdobott.
Apám ijedten toporgott az ajtóban. Mélyen meg volt rendűlve,

és nem tudta, mit is tegyen. Végülis rákiáltottam.
- Miért nem mész onnan? Nem érted? Menj, mert rosszat lát.
Hunyorgott és eltűnt az ajtóból.
- Látod? - ráztam meg anyámat. - Nincs már ott.
- De visszajön. A koporsóért ment csak.
- Nincs ott semmi. Itthon vagy, Anyi.
Sokáig tartott, mire apránként visszanyerte öntudatát. Sóhaj

tott, kimerülten visszahult a párnára. Akkor ismert meg csak iga
zán. - Te vagy az? Azt hittem, az a gazember fojtogat.

- Én voltam itt melletted, Anyi, Itt vagyok mindig, ne félj.
- De volt valaki az előbb az ajtóban...
- Api volt az ...
Nem akarta elhinni. Behívtam apámat. Riadtan, bűntudattal jött

be, mintha tényleg ő lett volna az oka mindennek. Közben felhúzta
nadrágját meg bekecsét. Mintha futni akart volna valamerre.

- De Rózsika... De Rózsika - motyogta egyre.
Anyám pár percig még gyanakodva méregette, mintha várná,

hogy átalakul megint minden a borzalomba. Végül újra sóhajtott
és alig hallhatóan suttogta:

- Akkor csak álmodtam .
- Igen, rosszat álmodtál .
- Pedig szinte éreztem, ahogy a mellemre lépett...
Szeme újra fátyolosodni kezdett. Megráztam.
- Nem szabad erre gondolni... Nem szabad.
Felriadt.
- Fáradt vagyok - motyogta - nagyon fáradt.
- Pihenj szépen. Itt maradunk melletted. Fogom a kezedet.
Mosolyogni próbált, majd lehunyta a szemét. Egy pillanat múl

va már aludt is. Mi apámmal reggelig gubbasztottunk mellette.

***
Minden csendnek van valami zaja. Nincs üres csend, csak akkor,
ha az ember nem figyel rá. Ha figyel, akkor rájön, hogy a csend
maga is két-három egyszerű alapzajból van összetéve.

Hallottam anyám lélegzését ütemesen, torkában a kis zörejjel, és
sokáig én is abban az ütemben vettem a levegőt. Magam se tudom,
miért. Ezekben a túlfeszített órákban sok mindent csináltam, amit
sose fogok tudni megmagyarázni. Aztán ehhez a zajhoz kapcsolódott
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az ingaóra ketyegése. Szüleim hálószobabútorához tartozott ez az óra.
Ugyanolyan vöröses fából készült doboz volt, mint a szekrények, elöl
üvegajtóval, hogy látni lehetett a rézkorong ide-odaiárását. Egész élete
men végigkísért ez az óra. Valamikor az órákat is ütötte, de elromlott a
szerkezete és szüleim nem javíttatták meg.

- Legalább nyugodtan alszik az ember - mondotta anyám.
Fémes, ércesen zengő kis kattanásai voltak. Egyenletesen, má

sodpercről másodpercre ütötte az idő múlását. Mióta hazakerül
tem, soha nem hallottam ilyen tisztán a ketyegését. Talán nem fi
gyeltem rá... vagy már úgy megszoktam, hogy észre se vettem.

A karosszékből jól láttam. Ott lógott a kisszobában, az íróasztal
felett, de csak a korong csillanását tudtam kivenni, a mutatók ál
lását már nem.

Órák teltek el így. Küszködtem a fáradtsággal, megfogadtam,
hogy nem alszom el. Nem is aludtam.

Időnként anyámat néztem, amint feküdt nyugodtan, aztán le
hunytam szememet, mert már reszketett az erőfeszítéstől. Ilyen
kor az óra ketyegése hangosabb lett és meggyorsult, mintha
anyám lélegzésével tartana versenyt. Szinte betöltötte az egész
házat, tűrhetetlenné vált, de mikor felnéztem, rögtön elhalkult,
visszahúzódott a szomszéd szobába.

Nem tudom, min gondolkoztam ezekben az órákban. Mintha
agyam kiürült volna, képtelen voltam akár egy mondatot is ké
pezni. Képek rohantak szédületes sebességgel szemem előtt, de
amikor meg akartam nézni őket, hirtelen semmivé váltak. Ta
lán még mindig a valóság ellen védekeztem. Nem akartam
még mindig elhinni, hogy anyám haldoklik, ezért üldözött ki
minden gondolatot az agyam a fejemből.

Így himbálóztam a dörömbölő óraketyegések és felriadások
közt sokáig. Már-már azon voltam, hogy megadom magam, eler
nyedek, mint a tarkónütött állat, mikor valami felriasztott.

Az óra volt az. Megállt, csak anyám alig észrevehető, iszonya
tosan hosszú szünetektől szaggatott lélegzését hallottam.

Abban a pillanatban eszembe jutott az órával kapcsolatos tör
ténet, amit anyám szokott mesélni, és felordítottam.

- Api... Api ... Anyi meghalt!
Magam is megrémültem hangomtól, annyira idegenül és olyan

irtózatos erővel harsogott a házban. Apám felugrott a díványról
és futott befelé. Csak akkor tudtam magam is megmozdulni. Az
ágyhoz már együtt értünk.

Anyám ajka akkor mozdult meg utoljára. Mintha mégegyszer
levegő után akart volna kapni, de közben meggondolta volna.
Félig lehunyt szeméből két nagy könnycsepp gördült le az orra
mellett. - Sírt... Látod, sírt...

Akkor láttam csak, hogy apám is sír, és ez lelkem mélyéig
megrendített. Sohase láttam még apámat sírni. Most csak néztem,
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ahogy furcsa módon eltorzult az arca, és egy mukkanás nélkül
gördülni kezdtek szeméből a könnyek.

- Miért sírt? Miért sírhatott?
- Hallgass - felelte.
Lenyúlt, befogta anyám szemét, aztán hangosan imádkozni

kezdett. Nagyon régen hallottam apámat hangosan imádkozni.
Darabosan, nehezen képződtek szájában a Miatyánk szavai.

Amikor elhallgatott és hirtelen újra csend lett a szobában, ak
kor rohant csak meg igazán a kétségbeesés. Futni szerettem vol
na, és az volt az érzésem, hogy valamit gyorsan tenni kell, amit
nem szabad elmulasztani. De mit?

Szaladtam a székhez a gyertyákért, de a gyufák eltörtek sorjá
ban ujjaim között. Kitártam az ablakot, hogy a füstöt eloszlassam,
és a hó bevert a szobába.

Kikanyarodott a menet a kápolnából. Anyámat elöl négy ember
vitte. A havat ellapátolták az útból, nem volt a kripta messze. A
kőművesek ott álltak a félretolt márványlap mellett és a vödörben
elő volt készítve a cementhabarcs.

Könnyedén, simán engedték anyámat a köteleken a helyére.
Amikor a sír fölé hajoltam, hogy hantot dobjak be, láttam, hogy
lenn, anyámé mellett, egy másik, megfeketedett koporsó áll,
arasznyi penészel körülvéve. Megszédültem.

Nyikordult a kőtömb a vasgörgőkön, és a kőművesek lapátja
sebesen, meg-megreccsenve rakta a habarcsot a helyére.

Apám féloldalt állt a behavazott ciprusok előtt és kábán, szót
lanul fogadta a hosszú sorban jövő ismerősök és ismeretlenek
részvétkívánságait.

Hallottam, amikor valaki ezt mondta neki:
- Igazán, Dobos úr, nagyon szépen temették el a feleségét.
Láttam, hogy szemén megkönnyebbülés ragyog fel. Erre várt

talán, szegény, már hetek óta. Erre, hogy valaki elismerje, amit
ebben az időben tett. Most megkönnyebbült.

Amikor a kő már a helyén volt, mintha árnyék borult volna a
világra, a nap elhalványodott.

Felnéztem, és akkor ütött belém, mit is látok.
Az ég kék volt. Tiszta, makulátlan kék, mint a tenger vize, és

fehér, szakadozott felhők úgy futottak benne, akár a jól vezetett
vitorláshajók.

És abban a pillanatban biztosan tudtam, hogy anyám fenn van
köztük. Vezeti tovább hajóját, ahogyan nagyanyám a lelkére kö
tötte: vezeti boldogan, békésen.
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