
Úton Únyba
Az út egyik oldalán a kék és sárga, napraforgó táblák égre dombo-
rodva, lábamig leérő hatalmas, fényes dombok. Messze van már
mögöttem, de ha itt lubickol fénye, hát hova lett a tó?! Mintha le-
begne a levegőben, mintha elheverne az égbolt alján. A dombok
magasa elérhetetlen, nem illik arrafelé nézni: nem látjuk, nem tu-
dunk róla, jobb idelenn nézelődni. A szovjet rakéta-kilövő állo-
másról senki nem beszél. A birkanyáj az út szűk mezősávokat kí-
náló oldalán tétovázik, a fölívelő földek tövében. Békesség. Azok
az ávós-kölykök ide már nem jönnek utána, hogy tovább verjék,
csúfolják a papot, a „maskarája”, a reverenda helyett ráadott szűk
gyermekkabátban. Piliscsabáig hozott a vonat. Nincs busz. Onnan
gyalog jöhetek. Már elhagytam Tinnye házait. Miklós nem emlegeti
börtönnaplóját, nincs semmi panasza. Nem szól az elmúlt három
esztendőről, nem mintha bármitől félne. Olyan, mint volt az ost-
rom idején, az irodalmi délután óráiban. Józan, derűs. Néha meg-
remegett a boltíves pincék földje a Krisztinavárosban, a Szociális
Missziónővérek óvóhelyén. Meglibbent a gyertya lángja, Miklós kö-
zelebb hajolt a könyvével. Olvasta a novelláit. Dehogy fél, örvend
csak létének a pilisi dombok közt, s vígan megy, ha egyet füttyentve
vonata átrobog vele egy más világba.

Jó gyalogolni. Léptek egymásután, szépen, mint a szívdobogás,
úton vagyok, Úny felé. Tegnap még a zuglói fegyvergyár vegyeska -
rát kísértem zongorán, szakszervezeti ünnepség volt. Lendületesen
énekelt a kórus: A Párttal, a néppel egy az utunk… A copfos lány a fe -
jét is ingatja a ritmus lüktetése szerint. Ő meg egy fiatalasszony el-
csábult egyébként a krisztinavárosi templom kórusába, ott Mozart
motettáját éneklik: Ave verum corpus… Ámulva dalolnak, a fél hang-
lépések közt araszolva torkuk lehetőségei szerint, változó, váratlan
harmóniák sorával kerítik körbe a világot másfél perc alatt, negy-
venhat taktusnyi zenével. Madrigált azért az üzemi kórusban is
megszólaltattak: a Csónakos éneket… A mantuai karmester, Gastoldi
dallamait, aki ezeket Shakespeare és Cervantes halála évében kom-
ponálta.. Én meg, zongoraművész növendékként, elmondom a
szopránjaimnak, hogy Mozart ezt az utolsó motettáját a badeni kán-
tornak írta, hálából és talán fizetségül, hogy a felesége számára szál-
lást adjon. Constanze a gyógyfürdő miatt utazott oda, hiszen me-
gint gyereket várt. Azt nem tudták, hogy az év adventjekor Mozart
már halott lesz.

Jövök Budáról. Hozom a Zeneakadémia áhítatos-komoly folyo-
sóinak illatát az ingemen, tenyeremben még a lépcsőfordulók kék
gömbjeinek hűs hajlatai. A nappal üres ruhatár székein a zeneaka-
démisták, várakozás talán Szabolcsi Bence órájára. Liszt öregkori
darabjairól beszél, melyeken Wagner megütközött. E végsőkig le-
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csupaszított, már a 20. századot ígérő darabjait Wagner nem ért-
hette. A zseni se lát mindig túl korán, úgy érezte, vele lezárult a
zene további útja. Hát nem a véleményére kell figyelni, amit fele-
ségének, Cosimának morgolódva megfogalmazott, hanem a zené-
jére, az szól a magasságok nyelvén.

A kettős kanyaron túl már Úny lapul, óvatosan ápolt virágos-
kertjei az útszéli gaznövények sűrű soraival bizalmas barátságban
élnek. Az árokból rám bámul kék szemeivel a katángkóró, csopor-
tosan, fölnyújtózva az aszfalt gödrei fölé. Nem emlékszem rá, hogy
az úton bárkivel találkoztam volna. Kutyával, madárral se. Minden
élő távolinak látszik. Viszem Miklósnak újabb verseimet. Hét éve
már, hogy A szobor árnyékában című novellám a Zászlónk pályáza-
tán első díjat nyert. 1946 kora őszén. Kilencszáz évvel korábban,
szeptember 24-én Gellért püspök kordéja a pesti révhez közeledett.
Vatha lázadó pogányai kőzáporral fogadták, a Kelen-hegyről leta-
szították. A Duna-parton halt meg. A jubileum alkalmával a Gel-
lért-hegyen ünnepi szentmisét mutathatott be még a hercegprímás.
Azután vettem át tőle a díjat, kezet is fogott velem. Nagy Miklós,
első mesterem és atyai költő-barátom a Mindszenty-per V. számú
vádlottja volt. Csak az Úristen kegyelmének és Schirilla ügyvéd vé-
dőbeszédeinek köszönhette, hogy a koncepciós perben nem ítélték
halálra. Hogy még, bár Pilis legkisebb falujában, de papként mű-
ködhetett. Mindig józanul boldognak láttam, lelkendezés nélküli,
csöndes örömmel megáldottnak. Boldog, akár boldoggá avatják,
akár nem. Vittem neki lila betűkkel a gépelt versemet. Egy Isten
tudja honnan hozzánk került, csendőrségi masina jóvoltából volt
gépelt példányom. A gép szabadon forgó-mozgó hengerén szoro-
san egymás mellett körbe-körbe az összes betű, írásjel. Kötőtű-szerű
mutatóval lehetett a hengert a kívánt betű irányába forgatni. Leve-
lezőlap nagyságú táblán voltak a betűjelek, rá kellett a kötőtűvel
mutatni a megfelelő kis kockára s egy billentyű nyomkodásával ka-
lapálta papírra azután a szavakat a gép.

Nagy Miklós verseiben éreztem Ady költemények zenéjét. Rám
inkább Babits hatott, de azért vittem neki olyan verset, amely bár-
mely Ady-epigonnak is díszére vált volna. Ilyen sor-párral: Napra
nap, hétfőtől hétfőig / Egy oktáv az Élet-zongorán… De Francis Jammes
is inspirált már: Ó, ibolya! A nagyvilág úgy lát-e / Mint szentek ajkán el-
suttogott Ave… És egy temetés képét robogó vonat ablakából meg-
pillantva, az ismeretlen halottról így írtam: Az időből hanyatt kizu-
hant… Hát igen, tűnődött Nagy Miklós — szép, szép: szecesszió!

Úny házai közt megyek, hallgatag a falu. Végre egy kertes kis
ház udvarán látni frissen mosott ruhát teregető asszonyt. Két ház-
zal arrébb meg nyitott ablakok mentén ballaghatok: rádió szól, mu-
zsika! Jó ez, közeledem az öreg paplak felé. Egyszer jártam már a
Bródy Sándor utcai stúdióban, a verseimet nem olvashattam fel
mikrofon előtt akkor, de eljátszhattam Bach G-dúr francia szvitjét és
Sugár Rezső Barokk szonatináját. Itt most valami operett-foszlány
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dallamai vesznek a csöndes szellőjárásba. Végül átéltem fél évszá-
zadot abban az egykori Rádióban, ahol Cs. Szabó László, Dohnányi
Ernő, Németh László, Ottlik Géza is dolgozott. Minden megvan,
Cipi jól írta, az én hosszú életem is ide hátrál, ide zsugorodik elmúlt
és sohase volt pillanatokba. A világteremtés utáni első perc és az
időből most letört darab egyforma mélyen, együtt hever. Látszik a
templom, sütkérezik a tornya. Hirtelen kanyar az útról jobbra, lan-
kás, elhagyatott ösvény a parókiához. Még ötven lépés van hátra.

Nagy Miklós Emlék című versét börtönben írta, 1950-ben.

EMLÉK

Már minden szerteszét dülöng
E rázkódtatott, fülledt korban.
A pora szállong tüdőmön
S akikkel itt összeütődöm
A millióknál nem lettem különb.
De Isten volt mindig velem.
Nem csak úgy véletlen, találomra,
Amint madár száll a falombra,
És tova röppen. Isten volt jelen,
Mint anyám valamikor mondta.
Nem így gondolta. Egészen más eget
Kívánt nekem tündöklő kéken
És most széttépett ruhám
Mögött csorog a verítékem.
Ökölcsapástól magdagadt szemem
Vérfoltjain tekint Isten reám,
Akit régen és másképpen
Látott és hívott az anyám.
Ugyanegy ő, de hogy reánk találna
Ezernyi módon ölti a cserét.
Így jött velem börtöncellámba
És derengett tőle a nyirkos sötét,
Mint engedelmes kézilámpa
Fényét köröttem úgy hintette szét
És lepihentem a dohos szalmára.
Istent érezni különös dolog.
Szégyelltem könnyeim. Előtte,
Mert látni véltem, fénye mosolyog.
Hiszen sorsunkat ő szőtte
És engem is örömmel alkotott…
Vigyázva szedtem tört fogamból
A rája tapadt véres cafatot.
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