
Möszjő Ürben
Ez a kis történet a szeretetről szól. Ülök dédapám mázsás íróaszta-
 lá nál, forgatom a szókincstáramat. Skribler vagyok, szövegekkel dol-
gozom.

És most nem találom a pontos, az adekvát szavakat. A szeretet?
Van nak langyos kifejezések, mint a hajlandóság vagy a vonzalom.
Má sok érzelgősek, nyálasak. A rajongástól vagy az imádattól pedig
vé gigfut a hátamon a hideg.

Van szótárom, ahol a szeretet után zárójelben az áll: rég – pont. Azaz
régies. Lehetséges-e, hogy egy idejét múlta, elavult érzelem után ku-
ta tok? Vagy rosszul vágtam volna bele? Végül erre az eredmény re ju-
tok. Az űrt kellene megírni. A vákuumot, ami ott tátong, ahol hiány-
zik a szeretet. Az embertelenségre talán könnyebben ta lálnék szavakat.

Folytatom mégis. Hátha — mint harmatcsepp a gyöngyvirágon
— felcsillan valami váratlan. És itt kezdődik a történetem.

�

Húsz éven át készültem haza az óvilágba. Kis híján egy emberöltőt
él tem a trópuson, ahová kétségbeesésemben könnyelműen száműz -
tem magam. És most újra itt vagyok.

No nem ott, ahol a nyakamba szedtem a világot.Ahhoz nem volt
meg bennem a merészség. Valahol a kontinensen. A közelben. Fél -
úton.

Galliában élek, egy Isten háta mögötti faluban. Valaha volt egy fran-
 cia feleségem. Ez itt az ő vidéke. Vele, annak idején, megszok tam eze-
ket a dombokat.

A települések errefelé a trákoktól kapták a nevüket. Ezer éve nem
változott a lakosság. Az én falumnak alig száz lakosa van.

A ház, amit kinéztem magamnak, völgy mélyén árválkodik, ma-
 gá nyosan. Az út, ami ide vezet, boltíves kőhídon halad át. Azt mond-
 ják, római emlék. Megelőztek a rómaiak.

Hát igen, ez már az óvilág. Körbejárom. Az emberek rámköszön -
nek, csakúgy, mint odaát, a trópuson. Megszoktak már. Csak én tu-
 dom, hogy itt, Galliában is idegen vagyok. Egyetlen küszöböt sem
léptem át. A szomszédoknak csak a nevüket tudom.

A hely, ahol születtem, itt van a közelben. Ezer? Kétezer kilomé-
 ter? Én meg itt ragadtam, valahol félúton.

Múltak az évek, továbbálltam innen is. Nem lett második hazám
Gallia. Itthon élek immár, a szülőföldemen. Ott, ahonnan útnak in-
dul tam negyven éve. Tanulom, ami meg sem fordult a fejemben a
szám űzetés holtidénye alatt. Azt, hogy hazatérni nehéz. Hogy itt már
nem kívülálló vagyok.

Szerencsém van, a régi házban találtam magamnak lakhelyet. Csak
hát itt minden megváltozott. Az utcák és az emberek. Múlnak az évek,
és én nem találom a helyem.
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Igaz, az emberek itt is rámköszönnek. Ismerem errefelé is a ne-
 vüket. Apám sírját is meglátogathatom. Mégis, mégis! Azt mond tam,
nehéz? Lehetetlent kellett volna mondanom.

Néha keresnek, ez is az igazsághoz tartozik. Egy kicsit irigyelnek.
Beülök az asztal mögé és elmondom, újra meg újra, hogy m ilyen a
világ. A szánalmas kalandjaimat.

�

Most is, ülök a mikrofon előtt. Előttem üres már a terem. Kifújom ma-
 gam. És akkor megáll előttem egy asszony. Elegáns, ősz, talán hetvenes.

— Nem zavarom? — kérdezi.
— Ön — folytatja — egy faluról tett említést. Jól mondom?
Kimondja:
— Valami trák neve van.
És hogy élt ott egy Urbán nevű ember.
— Az én időmben? — kérdezem.
Tudnom kellett volna róla. Pedig kétségtelenül egyeznek a dá-

tumok.
— Ne haragudjon! — szabadkozik. A kísérője kint várja őt a ka-

puban.
— Utánanézek! — ígérem.
És már nincs is itt. Nem megyek utána, pedig nekem már rém lik va-

lami. Csak a neve! Az, hogy Urbán, nem így maradt meg a fejem ben.
Mert hogy tényleg élt valami möszjő Ürben nevű ember a faluban.

�

Soha nem láttam őt, ebben biztos vagyok. Kint éltem a tanyán, ő pe-
 dig nyilván távolabb. Mintha a báró említette volna. Nem figyeltem?
Vagy nem akartam tudni róla? Nem is néztem utána. Pedig nem lett
volna nehéz.

Múltak az évek. Galliában nem közösködnek a népek. És hát még
csak szentmise sem volt abban a faluban. Valami azért meg ma radt.
Tudtam róla, hogy meghalt az az ember. Meghalt és eltemették. Név
nem volt a fejfán, ezt észrevettem volna, amikor én is ott, a temp-
 lom mögött kerestem magamnak sírhelyet.

Ennyi. Cs. Tamásné hagyott egy névjegyet az asztalon. Vőfély ut ca
há rom. És egy hétjegyű, vonalas telefon. Felhívtam, emlékezett rám:

— Franciaország! — sóhajtotta, és megbicsaklott a torkában a hang.
Hamarosan érkezett tőle egy csomag.
— Késve adom fel — írta. Nehezen olvashatók a betűk. Nem volt

könnyű elkészíteni a fénymásolatokat.
Mert hát Urbán István — möszjö Ürben — nyolc kéziratos leve-

le lapult a borítékban.
— Legjobb belátása szerint! — írta Cs-né.
— Micsoda marhaság! — mérgelődtem.
És a fiók mélyén kötött ki a nyolc kézirat.

�
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Most pedig újra a kezembe akadt ez a régi csomag. Belelapoztam,
ol vasni kezdtem a kockás papírra vésett apróbetűs sorokat.

Nyolc levél. Írója légiós Indokínában. Francia katona. Minden
szám űzetésnek hosszú története van. Az első küldeményt még „egy
ismeretlen kislánynak” postázza ez a húszéves gyerek. Csak később
válik az ismeretlenből „kedves Ágika”. A nyolcadik levéllel pedig
véget ér a kapcsolat. A két szerelmes soha nem találkozott.

A két szerelmes, igen, mert ebben a nyolc üzenetben egy szere-
lem egész története benne van.

De ne siessünk! „Kedves sorai nagy örömöt szereztek nekem.” —
áll a második füzetlapon. „Hát még akad odahaza valaki, akinek
eszébe jutok!” A két fiatal ezután elmondja egymásnak az éle tét.
Ekkor már „régi ismerősök” Pista és Ágika.

�

Mint annak idején daloltuk: „muszka földre lassan jár a posta!” Kés-
 nek, elvesznek a levelek. De Ági és Pista kapcsolata nem szakad
meg. A fiú makacs, elszánt: a túlélők között van az egyre véresebb
be vetéseken.

„Vajon találkozunk-e egyszer?” — kérdezi. Eleinte még bizakod -
va, de amint múlnak az évek, a reményen átüt a lemondás. Az el-
ke seredés. Ekkor már nem „drága gyöngyöm!” áll a sorok közt, leg-
feljebb itt-ott egy-egy halk, bánatos „édesem”.

„Valamikor olvastam az Aranyembert” — írja a fiú. „Volt abban
egy sziget, ahol nincsenek emberek. Néha oda vágyom én is. Most
kap tam a hírt, hogy meghalt az édesanyám. Édesem, bevallom ne -
ked, hogy én már nem szeretem az életet.”

„Milyen jó lenne valakivel beszélgetni!” — fejeződik be a levél.
„De itt, az őserdőben, tegnap az utolsó magyar fiú is elesett.”

Végül pedig ez az utolsó üzenet. „Tőled megkaptam” — írja a vi etnámi
légiós — „amit a hazámtól elszakadva olyan hosszú idő óta nélkülözök.
Azt az anyai, testvéri szeretetet, amiből hitet és bátorságot merítettem.
Köszönöm — így fejeződik be a levél —, min den erőmből köszönöm
neked! Mert én — érted-e, Ági? Én mindent neked köszönhetek!”

Ezen a borítékon már francia cím áll. Valami Dijon környéki lak-
 tanya. Mégis itt, Galliában veszíti el István nyomát Ágika. Pedig
ad digra már megtanult franciául is.

Köszönöm, hogy segít nekem kideríteni — írja most —, hogy mi lett
a sorsa annak a fiúnak, akire még annyi év után is szeretettel gondolok.

�

Kedves Ágika! Igen, megleltem Pista — möszjő Ürben — nyomát.
Ott élt a közelemben. Tudtam róla, mégsem kerestem. Nincs ment-
ségem rá. Elvadított a magány. Az idegen.

Maga, Ágika, tudta, hogy mi az önzetlen szeretet. Én későn jövök
rá. Későn fedezem fel az ilyen „rég – pont” dolgokat. Rágom a tol lam:
mi mást tehetnék? Megkeressek egy névtelen sírt abban a francia
faluban?
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