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Halálom története
október 26.

Egy irkából téptem ki néhány lapot és fűztem össze naplónak. Né
hány lap, néhány napra szól, és úgy érzem magam, mint szerel
mes fiatal leány, aki első kalandját jegyzi föl pirulva, félénken les
ve hátra: látják-e? Most, amikor leírtam: október 26, utolsó
kalandomat kezdem el, az utolsó élményt, ami az embert érheti. 
Reggel volt, fél nyolc; fölkeltem, odaléptem a tükörhőz, kezembe
vettem a hajkefét. s abban a pillanatban úgy éreztem, hogy becsu
kódik mögöttem az ajtó. Hátranéztem. nem volt semmi változás.
Épp úgy állt a szoba, mint az előbb. Nem hiszek a kísértetekben,
nem hiszek a betörőkben, nem lakik velem senki. Ki tette be akkor
az ajtót? De késöbb mintha minden más lett volna, mindennek volt
valami idegen, talányos vonása. Sokat voltam valaha külföldön,
utolsó nap láttam ilyennek mindent. Álltam egy szelíd temető sar
kánál, elhomályosuló lélekkel búcsúztam: nem jövök többé vissza.
Itt voltam - szerettem volna ráírni a tájékra, soha többet erre nem
járok. Kicsit együtt voltunk, két búcsúzó jó barát, aki érzi, hogy
vége a barátságnak, vége egy hosszú, boldog álomnak. Ezt a távo
zó, hirtelen rejtőző idegenséget éreztem reggel is, s ahogy mentem
végig az utcákon, egyre biztosabb volt, hogy búcsút veszek, búcsút
aházaktól, fáktól, üzletektól. de ugyanakkor mástól is: az élettől.

Vendég vagyok azóta, kicsit tolakodó átutazó, akinek mind szoro
sabbra szorul az ideje. Akkor jutott először eszembe, hogy naplót ír
jak, nem titkokat titokban tartani, hanem titkokat tovább adni. Ezért
talán kár is "napló"-t írni e sorok fölé, intelmek lenne a legjobb,
vagy tanúság. Okulhat belőle, aki akar. Előre közlöm azonban, hogy
aki bölcsességet keres itten, egy hosszú élet és rövid öregkor kedé
lyes okosságát - szedje sátorfáját. Nem vagyok okos, ha okos len
nék, nem írnék, irigyen megtartanám magamnak a bölcsességemet,
dugdosnám a világ elől, mint valami rejtélyes, aranyat jelző varázs
pálcát. Varázspálca helyett talán csak hőmérő, kincs helyett talán
csak egy tanúság: ennyi is elég a bölcsnek, az ostoba meg úgysem
tanul, és hiú lennék, ha azt hinném, hogy belőlem fog majd okulni.
Palackba zárt üzenetet küldök a másvilágról erre a világra, amely,
megvallom. más volt, mint elképzeltem. Október 26: írtam az első

sor fölé, s most elkezdem. Elmondom a halálom történetét.

október 27.
Hetvenhat éves vagyok, öregember tehát. Egy emigráns orosz
tisztizenekar balalajkásához hasonlítok leginkább. Alacsony va
gyok, tömött termetű, fejem kopasz és húsos. Nyakamon buggyot
vet a tarkóm, orosz ing kellene csak alá. Nem látszom ilyen idős

nek, okosan éltem és nem voltak szenvedélyeim. Nem dohányoz-
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tam - egyszer csak -, nem ittam, nem házasodtam. A szellem
embere voltam vajon, a tudásé, a könyvtárak keresztes vitéze, aki
nek a lexikon a pajzsa és a tudományavértezete? Bevallom in
kább, hogya test embere voltam, a fegyelemé. Ezért nem csinál
tam semmit, ami az életet egyesek szerint elviselhetővéteszi. Tud
tam, hogy ezen nem lehet segíteni, az életet hamar, csukott szem
mel kell élni, mintha olyat enne meg valaki, amit utál, s amitől

karját és combját csalánkiütés lepi el. Minek narkotikum, kockáza
tos veszélyesség! Legjobb ellenszerem volt, hogy semmivel sem
törődtem. Megéltem tehát, nem pedig éltem, a babonás, bűvös szó
szerint. Féltem az élettől egész életemben, most pedig a haláltól fé
lek. Szégyen-e ez, nem tudom eldönteni. Az ismeretlentől féltem
egész életemben, könnyen meglehet, a kacér holnaptól. Ettől félek
most is. Igaz, hogy más már ez a félelem, nagyon más. Ha rám néz
ne valaki, nevetne ezeken a sorokon, ezen a férfiatlan siránkozáson.
Kövér vagyok, erős, az arcom piros, mint a nyershús. szívem kato
násan ver, pompásan lélegzem, tartásom délceg és fiatal, ha színész
lennék, új szerepet követelnék és mint Rómeó halnék meg a deszká
kon. Gyilkos szú rág bennem, az őrli föl feszülő, hibátlan bőröm

alatt a megereszkedett húst, a meszes csontokat, lazuló zsigereket.
míg fáradt léggömb módján összepottyanok? Nem szú ez, kétszínű

temetóbogár, csak egy bizonyosság. Érzem és határozottan tudom a
határt, amin keresztűlléptem.s ami áll élet és halál kőzőtt. Tegnap
reggel jöttem rá arra a baljós biztonságra, hogy leéltem életemet,
nincs dolgom a földön, nincs egyszeruen többé közőm hozzá. Sem
mit sem jelent számomra, akár egy orosz regény, nem értem ákom
bákomjait, nem léphetek a betűk mögé, a szavak mögé, nem érde
kelnek, mert már nem érdekelhetnek. Nevetni tudok a szellemeken.
akik hókuszpókuszok kőzt, fehér ökörnyálként jelennek meg egy
rettegő asztal körül és a vasárnapi ebéd felől érdeklődnek,és nevet
ni tudok a gondos, szerető utódon, aki gyöngyvirágot vinne ki sí
romra, mert szerettem, amíg éltem. Nem érdekel tegnap óta semmi,
nincsenek szokásaim, nincsenek kedvenc ételeim. nem törődök

semmivel. Más világban élek, és talán nem is élek már; hazajáró lé
lek vagyok csupán, s könnyen meglehet, hogy világító, karcsú
csontujjak fogják ezt a tollat és írják le földöntúli beszámolómat. Az
utolsó félelernról. vagy az elsőről: nem tudom.

október 28.
Harmadik napja rovom már a sorokat, írom ezt a naplót, és har
madik napja már, hogy mind távolabb s távolabb kerülök az éle
temtől. Először külőnős, varázsos idegenséget éreztem, zsongító
felelőtlenséget. Nem voltam tisztában önmagammal. Én lennék?
Hiszen minden megváltozott körülöttem. Úgy éltem, mint valami
duhaj medve, tele szórös, kapaszkodó bogánccsal. csípősen tapa
dó levelekkel a bundámon. amit hetvenhat éven keresztül hurcol
tam magammal, és ami, ha jól meggondolom. igazabban és öszin-
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tébben jelentett engem, mint az, aki a tükörből fürkészett vissza fe
lém. Szokásaim ragaszkodó bogáncsa. kis babonája letéphetetlen
tüskéje egyszerre elhullott rólam, háziállatok vesztik így el évsza
konként a szőrüket. Érdeklődve vettem észre, hogy nem vagyok
óvatos a fölkelésnél és ballábbal kutatok a futón a papucsom után;
ebéd előtt húzom föl az órámat, ami meg fog csalni, mert nem bá
nok egyenletes figyelemmel vele: sietni fog vagy késni, szeszélye
sen; a vendéglóben fújom a levest, kézfogás után nem mosok ke
zet. Így maradt el hirtelen minden, amivel az életem szabályossá
gát tartottam féken, amivel az ördögöt hessegettem el. Aki gonosz
tanítóként figyelt rám. Meglazult ezzel bennem valami, föloldó
dott, nem szoros többé. Mertem élni a szokásaim ellenében, életem
eredménye ellenében - volt más eredménye életemnek ennél a
csomó szúrós-fegyelmező megszokásnál? - éltem, korlátlanul.
Ha addig féltem az élettől, a folytatódó napoktól. most rájöttem,
hogy kár óvatosnak lenni, nem babonázom el, nem vesztegetem
meg többé a sorsomat. Pár napom van hátra, fölösleges velük tő

rődnöm. Eléggé aggaszt, ami most jön, minek zavarjon a pillanat,
ami sorvad, fogyatkozik? Óvatos anyám volt, tartott attól is, ami
az életen túl lehet és nem felejtett el figyelmeztetni. Kicsi voltam
még - ahogy képeim után látom, nevetséges, vízfejű, disznósze
mű kis gyerek - ott ültem az anyám lábánál a homályos szobá
ban. Vert a lomha fali óra, kattogtak az ütések, mintha az ajtón ko
pognának, - és anyám rám nézett abban a borzasztó, mellékutcai
csöndben, amelyben éltünk. "Hallod?", és fölemelte az ujjá t, "min
den óraütésnél öregebb vagy, minden óraütés közelebb visz a ha
lálhoz." Lekapcsolta derekáról az arany kisórát. fülemhez nyomta.
Szinte a szívem verését hallottam benne, úgy kopogott a fűlemen.

riasztó, sejtető visszhanggal az óra rugója. Ott éreztem először a
véget, az elmúlást, amitől úgy féltem akkor, mint később egy
hosszú emberöltőn át sosem. Most újra csak ott vagyok. Homá
lyos a szoba, asztalon és mennyezeten titokzatos halként úszik a
lámpa sárgás foltja, az óra pedig üt. Félek a haláltól, bevallorn, és
rossz arra gondolni, hogy az ütés mindig kevesebb, a perc min
dig zsugoribb, az élet mindig rövidebb. Mert mégis csak élet, ha
kegyetlen is volt, hirtelen keserű mostoha, mégis csak élet. És
tőle kell elválni, róla kell leválni, mint búcsúzó falevélnek az óva
tosan engedő, elbocsájtó ágról. A megszokások könnyen, ledéren
elhagytak, az élet nehezebben hagy itt, rosszabb és kilátástala
nabb tőle a távozás. Újra összeszorít a hajdani érzés, és nem tu
dom, elenged-e?

október 29.
Halál, írom le a szót, és ez egy pillanatra megint megfog a tegnapi
kietlen érzés. Az élettől elbúcsúztarn, s ha fekszem este az ágyban,
halottasan mellenkulcsolt két kezemmel, nem gondolok többé
arra, ami volt. Mielőtt számot vetettem az elmúlt nappal, megrót-
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tam, ha adósom maradt, könnyen elpirultam. ha én maradtam
adósa. Ha így tetten érem magamat, elijesztó megnyugtatásul han
gosan beszélek, hangosan gondolkodom tovább. Így ismétlem, ke
rülgetem rettegő ujjakkal most a papiron azt, hogy: halál. Maka
csul és szinte meggyözödéssel félek a haláltól. Jól tudom, hogy kár
a félelemért, az életem meg nem kár, úgyis befejezódőtt,nincs ten
nivalóm, száradni kiaggatom, mint mcsónó a tisztára szapult. ki
lúgozott Iehérneműt, nincs megbánnivalóm, s életem különben is
nyílt volt és rejtelmek nélküli. Nem voltam méltatlan "méltósá
gomhoz", s azt hiszem, ez jó lelkiismeretet hagyhatna maga után.
Nincs félnivalóm földi és túlvilági igazságosztáshoz. Hiú, öntelt
öregember lehetek, lehet bennem valami sötét, bizonytalan. De
nem törődnékmár ezzel az ítélettel, ha nem bántana hirtelen, szin
te szerelmes lángolással a vágy az élet után. Nem a magam élete
után, fölösleges és céltalan lenne folytatni. Azokét irigylem, akik
elkezdik, és akik nem érzik még, hogy kegyes csapda felé halad
nak, ami alig várja, hogy zárját összecsapja mögöttük. Én már ott
állok a csapda előtt, és szinte becsukott szemekkel, azzal a vak
nyugalommal kellene feléje tartanom. ahogy életem jövő, homály
ban rejlő napjai felé közelítettem. Ezért bánt most hirtelen a többi
csalóka élete, a többit váró üres naptárlapok a kalendáriumban.
Félve írom följegyzéseim fölé a napokat, olyan kevés van belőlük,

és nehezen vigasztalódom azzal, hogy milyen keveset jelentenek
végeredményben az igézö napok, a bontatlan naptárak, és milyen
keveset, milyen kietlenül keveset jelentettek. Régen boldogan, só
várogva gondoltam a halálra. Most már tudom, azért mert nem
tartottam tőle, talán nevettem is rajta cinkosan. Ma már csak az
egyenes és sötét ösvényen haladok, érzem a talpam alatt rég, nincs
visszatérés. Arcomhoz kapom a két kezemet, iszonyat lepi el szí
vemet s elkattintom a villanyt, hogy meneküljek. Sötétség elől a
sötétségbe. De a szoba sötétsége nem segít most, amikor a másik
sötétséget érzem, ami elborít majd menthetetlenül.

október 30.
Néha visszatérek még a világba, akár barlangok remetéje az erdő

nyájas vadjai közé, vigasztalódni kicsit a magányosságért. Péntek
van ma, talán tizenegy óra is elmúlt, de még mindig kapdosom a
levegőt a rokoni vacsora izgalmától. Húgomnál vacsorázom pén
teken, halat. Testvér és rokonok. Nem szeretem az érzelmeket,
néha szúrós, mogorva ördögszekérnek érzem magamat, nem tu
dok baráti lenni, s nincs is barátom. Talán hibám, de semmi esetre
sem bűnőrn ez. Bizalmatlan vagyok, szimatolón gyanakvó, és ezt
érezni lehet rajtam, mint polgári lakásokon a jólét házias jellegét, a
konyhaszagot. Aki barátot keres és életét fölteszi arra, hogy érzel
meit viszonozzák. szeszélyes természet, kicsit kalandor is, más
képp nem vállalkozna ilyesmire. Én nem vagyok alkalmas erre.
Csalódna, aki meglepetést szimatolna bennem, szégyenlősen ta-
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kargatok melegséget, nyájasságot, amit érthetetlenül szégyellek a
világ elől. Nos, én nem lehetek meglepetés. Szabályos vagyok,
mint egy geometriai ábra, száraz, mint egy filozófiai zsebkönyv.
[...) Én még nem voltam izgató meglepetése senkinek, megvallom,
önmagamnak sem. Lehet, hogy hibáztam. túlzásba vittem az önfe
gyelmet, az élettől való menekülést, s ezért lakoztam aztán a ma
gányossággal. Ezért aztán nem nagyon értettem az embereket,
mert nem tudtam elképzelni, hogya szabályon túl kezdődhet el
valójában az ember, és a zűrzavar, lázadás boldogabbá tud tenni a
pillanatok és évek bizonyosságánál. Boldogság - nem nagyon tő

rődtem vele, s most sem fogok már. Lehet, hogy a fülemet tőrnöm
el, lehet hogy hiába éltem "irigylésreméltó" kort, nem bánom.
Nem fogom egy megoldatlan rejtvénnyel tusakodva becsapni ma
gam fölött a koporsó fedelét. De a ma estéről mégis beszámolek.
mert zavartan, csodálkozva állok önmagam meglepetése előtt.

Jolánéknál vége volt a vacsoránál. ott ültem délceg öregemberként
egy stikkelt karosszékben. Később Jolán is eltűnt a konyhában
tányérokat és eszközöket ápolni, és csak én maradtam bent a
[olánék idősebbik fiával. Most huszonnégy éves - Jolán nagyon
későn ment férjhez -, magas és rugalmas, csak a mozdulataiban
van valami az öreg, kissé fáradt szülők bágyadtságából, valami te
nyésző határozatlanság, nőies puhaság és kerekség. Nem szeret
tem kűlőnősebben,nem beszéltem vele sokat, nem törödtem vele
sokat: közőmbős volt, idegen véralkat. idegen korosztály. Ha zsá
bája lett volna, ha hullott volna a haja, éreztem volna vele valami
közösséget, mint háborúban a tisztiszolgámmal. Így azonban észre
sem vettem. De elismerern. hogy ő sem engem. Benne is voltak
ilyen természetes és jogos előítéletek, vagy egy kicsit a rokonom
volt, örökölt engem, ami nem nagyon lelkesít. [...) Nem vigasztal
az apák hiúsága, akik fiaikban folytatódni látják mindazt a bol
dogságot, amire díszítették és öntudattal feszítettek. Mert ahogy
most elnéztem a nővérem fiát: gyűlölni kezdtem. Hirtelen, rajta
ütésszerűen jött rám ez a gyűlölet. Már nem látom most sem. Fel
bőszített, bicskával és esernyővel rohantam volna rá, mint egy kis
városi erényvédő egy merész festöre. Először megmerevedtem,
szinte megfagyottan néztem kőnnyú rózsaszín inge alól előbukka
nó feszes bőrét, fölényét, sima arcbőrét. Aztán főlálltam. sebesen
odaszédültem pár lépést, az őklőmet feléje vetettem, és éreztem,
ahogy ellepi arcomat a vér. .. Erőlködéstől vagy a szégyentöl, nem
kutatom. Meg tudtam volna ölni, és szégyellern eltagadni, hogy
meg is tettem volna, ha tőlem függ. De a karosszéke előtt megbil
lentern. elesem, ha föl nem fog. De így tehetetlenül, kiszolgáltatva
nem éreztem mást, mint gyűlöletet, sehonnai gylílöletet. Mostanra
sem csillapodott, épp olyan friss és eszeveszett. Csak most már
nem keresem az okát. Tudom-e? Ismerem-e? Nem kérdezek többé,
a válasz sem segít és nem vigasztal.
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november 3.
Ünnepet ülök. Kint járok a temető elhagyott sírjai közőtt és tájéko
zódom. Késő a délután, lámpák égnek elszórtan, tegnapi virágok
kőzt rejtőzötten.Gyengén billenek erre-arra, keresztek lesnek elő a
homályból, márványnők takarják fátylukba arcukat, mozdulatlan
angyalok fordítják lefelé a fáklyát, s hátrafelé néznek, a kopasz fű

zek, rozsdás jegenyék felé, sötétségbe és homályba. "Ott van a ha
zám", mondják némán, tékozló fiúk a tünedező apai major előtt.

Ott van a hazám, mondom én is velük, de hogy haza-e az, nem tu
dom. Nekem idegen volt, keserves próbaidő, s talán hibás voltam,
hogy nem lehetett kedves és kegyes. Most egyedül az érdekel, ami
következik, s az utolsó heves és bolond fölIobbanás utána, már el
szállt. Két napra fiókba hajítottam ezeket a lapokat, mert úgy érez
tem, hogy nem a halálom első napjairól írok, hanem az élet elkábí
tó, megbénító utolsó perceiről. Két napig sutban hevert ez a napló,
mint a rossz lelkiismeret az öntudat titkos rétegeiben, és két napig
megint "éltem". Nem vettem tudomást a halálomról. nem érde
keit, hogy nincs keresnivalóm a világban .... De ez a kaland meddő

volt és nevetséges. Kár volt a gyűlöletért, kár volt a kísérlet osto
baságáért: elvette a bíztató érzést, hogy szépen halok. Elégedetlen
öregember vagyok, nyugtalan, és szégyellern magam. Úgy hittem,
könnyen tudok szabadulni az élettől, ott hagyom egyszeruen,
mint valami hitvány kalapot. Most azonban azt látom, hogy érzel
mesen búcsúzom, könnyek teszik reszelőssé a torkomat. Leültem
a naplóhoz. és titokban az hevített, hogya könnyű halálról fogok
írni, s most néhány sor után azzal fogok fölkelni előle, hogy nehéz.
Nem volt közöm az élethez, félek, hogya halálhoz sem lesz. Me
nekültem az egyiktől, nem tudok menekülni a másiktól. De tu
dok-e majd megnyugodni, tudok-e majd csöndesen meghalni, a
hogya kutya a sutban. nesztelenül? Mit érzek majd ott az örvény
ben, ahogy mind jobban és mind jobban kavar lefelé, míg össze
csap fölöttem a víz, kihuny a nap, eltűnik a perc, összeroskad a
szobám, az én életem? [...) Itt a sírok közt lassan kezdem otthon
érezni magam, és érezni kezdem azt is homályosan, hogy lent jobb
lesz. Így élem most ezeket a napokat. Ki fogok járni tovább is a te
metőbe, folytatom a tájékozódást, és nehéz, de kicsit vidámabb
szívvel olvasom el újra és újra naplómat, és benne az első ostoba
ság tőrténetét. amit az életért elkövettem. Ismerkedek az örökké
valósággal, és azt hiszem, hogy annak a sötét, riasztó folyosónak a
végen, ahol most haladok, megtalálom a világosságot is. A tinta
fogy, az erő kevés, mondanivalóm nincs több. Csendesen pislákol
ni kezdenek a temető lámpái. Indulok vissza a temetőbe harcolni a
halállal. De ehhez már nem kell napló, nem kell senki más, csak
én. Könnyű lesz, vagy nehéz, az én dolgom. Még egyszer bernár
tom a tollat a szűkős tintába. meg egyszer elindul a toll a papíron,
mert kár lenne bevárni, hogy egy hidegebb, könyörtelenebb kéz
írja suta és önkényes soraim alá az elbocsájtó szót: vége.
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