
ÚRBAN ANDRÁS

Hol van az a nyár?
(Fésületlen élmények)

Makacsul visszatér hozzám egy emlék az elmúlt nyárról. Nem akarom elűzni,
s nem is azért írom ki magamból, hogy szabaduljak tőle, hanem mert úgy érzem
ettől lesz igazán az enyém és hátha mások is gazdagodnak általa. Attól félek
jobban, hogy leírva csupán dadogás lesz ez a felkavaróan szép élmény.

Az egyik júliusi napon kirándultunk Visegrádra a Hortobágy motoroson,
mintegy százan. Olyan emberek, akik pár napja még azt se tudtuk a másik-
ról, hogy a világon van; szocialista brigádvezetők, munkások, Szolnok megye
ipari és mezőgazdasági üzemeiből, az ELZETT gyár budapesti és vidéki telepei-
ről, s én néhányadmagammal Békés megyéből, de akadt közöttünk szegedi is.

Egy kellemesnek ígérkező nap izgalmával helyezkedtünk el a motoros utas-
terében. Az arcok belső feszültségről árulkodtak. A hajót kellemes zsongás tölj-
tötte meg. Az elmúlt napok élményeiről folyt a beszélgetés: az író—olvasó talál-
kozók éjszakába nyúló vitáiról, a brigádéletről, népesedésről, meg a cigánykér-
désről, — nagyon őszintén és nagyon emberien. Alighanem ez indította el ben-
nünk a kitárulkozást egymás felé. Vajon mi várható a mai naptól? Kíváncsi
szemek méregetik a költőt, aki hol itt, hol ott tűnik fel közöttünk. FokozódhatJ-e,
mélyülhet-e tovább ez a kölcsönös nyitottság? Ha nem is mondta ki ilyen vilá-
gosan senki ezt a kérdést, valamennyiőnkben ott motoszkált. Tükröződött az
arcokon, a szemek sugarában, meg abban, ahogyan egymásra figyeltünk. Egyál-
talán lehet-e ezt a kellemesen fájó érzést tovább mélyíteni? Valahonnan belül-
ről indult ez még az előző napon, most meg már úgy tűnt, mindent kitölt bení-
nünk, és ez elmondhatatlanul jó volt.

Egyenletes dohogással haladt kis hajónk a vízen. Elmarad az Országház, a
Margitsziget a víztoronnyal, szabadtéri színpadával, ahol éppen az előző este
részesültünk felemelő élményben, az Állami Népi Együttes Ecseri lakodalma-
sát látva. Majd Szentendre mellett haladtunk el, néztük a kétoldalt meghúzódó
erdős partot. Valami szent ünnepélyességet éreztünk. Mintha titkokat rejtené-
nek a parti fák, bokrok. Az itt-ott fürdőző, csónakázó, vagy horgászzsinórt ázi-
tató emberek mintha egy másik világban léteznének. Vagy talán mi léptünk
valami varázslat folytán egy másik világba, ahol eddig nem sejtett titkok tárul-
nak föl előttünk. Motorcsónak húzott el mellettünk, vízisíelőt száguldtatva ma-
ga mögött. A fiú vidám integetéssel nyugtázta produkciójának elismerését. Ett-
től azonban elvesztette egyensúlyát és harsány kacagásunktól kísérve elme-
rült a habokban.

Az elhúzott ablakokon kellemesen hűs szellő lopakodik be, az ős életelem, a
víz szagát hozva magával. Meglegyinti az arcokat, játékosan beletúr a nők hajá-
ba, beszökik az ingünk alá.

Közben tétovázva, bátortalanul felhangzik egy lágy női szoprán:

Megugrattak Hortobágyon
A karambol egy csikót



Hamar csatakozik hozzá egy másik, s a két hang összeölelkezve száll most1-
már bátrabban tovább:

Ellopták szeretőmet,
Azt se tudom, hogy ki volt.

A dal betölti a hajóteret, kiömlik az ablakon, szétárad a víz felett, úszik
utánunk a két part között. Ujabb énekelők is bekapcsolódnak, férfiak, fiatar
lok, idősebbek. Kis kör képződik és sűrűn száll a dal egymásután, olyan önfe-
ledten, mintha a környező világ elmerült volna valahová, s csak mi vagyunk,
és semmi más nem fontos, csak az, hogy énekelhetünk. Mintha a dal szárnyán
valahová a felhők közelébe emelkedtünk volna, olyan könnyűnek éreztük ma-
gunkat. Belülről, szívből jött a dal, a különböző hangok úgy összecsengtek, mint
a jól összeszokott zenekar hangszerei. A szemek egymásba kapcsolódtak, s úgy
csillogtak, mintha mi itt most mindnyájan nagy-nagy kincset találtunk volna.
Olyan kincset, ami ugyan bennünk volt eddig is, de egyikőnk se tudott róla.
Megtaláltuk önmagunkban a felszabadító szépet, amitől, vagy talán csakis ettől
szép, s szebb lehet az élet. Igen. Felszabadult önmagunkat találtuk meg. Vagy
éppen ott abban a pillanatban szabadultunk fel igazán valami alól, ami nem
engedi, hogy megrészegedjünk saját érzéseinktől. Valami alól, ami arra kény-
szeríti lelkünket, hogy törtszárnyú madárkaként vergődjön az olykor hideg ész
által állított korlátok között, ahelyett, hogy legalább néha a dal, a zene régióiba
emelkedve megtisztuljon a mindennapok gondjaitól, így téve szebbé, könnyebbé
az életet is.

A felnőttek világában mostanában nem szokás az ének. Talán a gyerekek
tudnak még igazán elmerülni a legszebb hangszer, az emberi hang varázsában,
őket nem tette érzéketlenné még a mindennapi tülekedés. Elgondolkodtató,
hányan áldoznak szabadidőt, munkát, nyugalmat, nem ritkán egészséges életet
azért az illúzióért, hogy többnek látszanak másoknál. Látszólag szebbé akar-
ják tenni életüket és csodálkoznak, hogy a rohanásban belső hiányérzetük csak
fokozódik. A hiányérzetet újabb javak megszerzésével akarják pótolni. Állandó
ürességet, kielégületlenséget éreznek. Mindent akarnak és éppen a mindenről
mondanak le a látszatért. Mert veszni hagyják vagy eltemetik önmagukban az
érzéseket, mint olyan valamit, amire „nekik ugyan nincs semmi szükségük".
Olyan mélyen temetik el, hogy az nem képes a felszínre törni. Pedig az ember
érzéseivel együtt lehet csak igazán ember. Ha ez kiveszik belőle, érzéketlenné
válik a nemesre, szépre, jóra. Teremthet önmagának bármilyen gazdagságot,
semmit sem tud abból élvezni. Rab marad, saját gazdagságának rabja. Ezek a
gondolatok keringtek a fejemben bizonytalan egyvelegként akkor ott, a nótázó
hajón.

Közben sötét felhő nyomult a nap elé. Villám cikázott elő belőle, ijesztően
reccsenve. Kövér esőcseppek pettyezték a vizet egyre sűrűbben. Ujabb villámok
és dörrenések közepette heves vihar zúdult ránk. Gyorsan be kellett csukni az
ablakokat. De az éneklők kedvét ez csak fokozta:

Esik eső, de nem azok,
Cseresznye fa alá állok.
De oda is azért állok,
Arra járnak a szép lányok.



Az esőfüggöny egészen eltakarta szemünk elől mindkét partot. Most teljes
az illúzió, hogy minden megszűnt körülöttünk, csak mi vagyunk, és semmi se
fontos, csak a megnyugtató, felemelő együtténeklés. Azután lassan újra előtű-
nik minden: a jobb parton sátorba húzódott fiatalok integetnek üdvözletet fet-
lénk. Talán a mi messzehangzó énekünktől olyan jókedvűek ők is.

A felhő már elnyargalt valahová. Fölöttünk pazar fénnyel ragyog a nap,
mintha kárpótolni akarna bennünket. Minden ragyog, tündököl, mosolyog körü-
löttünk. A milliárdnyi esőcsepp a iák levelein, mint kristálygömb szikrázik. A
hirtelen beállott nagy csendességben hallani lehet a madarak füttyét. Az eny-
hén fodros víztükör megsokszorozva veri vissza az éltető sugarakat. Olyan
érzésünk támadt, mintha minden fénnyé vált volna, s egy fényfolyam vette a
hátára a hajónkat is.

És a dal nem fogyott el, mindig akadt aki továbbvitte:

Félegyházi utca ligetös, ligetös,
Arra jár a rózsám igenyös, igenyös.
Igenyös vagy rózsám, mint a nád, mint a nád,
De kedvemre nevelt fel az édesanyád.

Vajon az ottlévők közül hányan gondolnak vissza felmelegedő érzéssel annak
a napnak a szép dalos perceire? Kitörölték-e már a hétköznapok ezt a felsza-
badító élményt?

Vagy talán csak én érzem olykor ridegnek a körülöttünk lévő világot? Csak
én érzem úgy, hogy az érzelmekről nem illik beszélni sem? De nem lehet, hogy
a világ legérzőbb és egyetlen tudatos lénye, az ember teljesen megtagadja ön-
magától az érzelmek adta szépségeket. Ilyen gondolatot csakis a kishitűség,
vagy a pillanatnyi lehangoltság ébreszthet bennünk időnként.

Akkor pedig az sem lehet, hogy csak úgy feledni tudják az ottlévők azokat
az órákat, az azt követő napokat. Hiszen csak ezután teljesedett ki, ami ott a
hajón elkezdődött. Csak ezután éreztünk igazán valami olyasmit, hogy a leg-
nagyobb élmény számunkra a másik érző ember. A búcsú óráiban pedig már
szinte csordultig teltünk. Nem tudtunk úgy elköszönni, hogy ne ölelkeztünk
volna össze a másikkal.

Ezért is hiszem, hogy senki sem feledte el a budapesti Tárogató utcai SZOT
iskolán rendezett olvasótábort. Gazdagító volt együtt lenni, beszélgetni, éne-
kelni.


