
Az az egyetlen egy csillag...

A csillagokra várt, mint min-
den este... Igaz, képtelenségnek
tartotta, hogy valamelyik egyszer
is meglátogatja, de - mivel egysze-
rű halandó volt e földön - hitte,
hogy erőt ad neki ez a várakozás.
Mostanában nem nagyon hitt más-
ban. Ez a várakozás volt egyetlen
reménye. Pedig nem nagyon
mondhatta magát öregnek. Néha
már kezdte számlálgatni az X-
eket, de nem ez a számlálgatás
döbbentette meg olykor-olykor,
hanem az, hogy a hite, az oly na-
gyon hitt hite elhagyta. Nem volt
istenhívő. A világban, a maga ere-
jében, az emberekben hitt. S egy-
szerre csak ez a hite hitetlenséggé
lett.

Szüksége volt valami erőre.
Ezért várt a csillagokra minden es-
te. Bennük remélte, hogy talán
egy, ott fenn a fénylő égboltról
megérinti őt, a szívét, s felrázza.
Valamelyik erőt önt belé, hiszen
sokat hallott az igazi nagy öregek-
ről, a csillagok erejéről...

Ezen az estén is erre várt... Pe-
dig látta, hogy nem sok reménye
lehet: hófelhőket kavart a szél, s a
csillagok hűtlenek maradtak hoz-
zá. Nem akartak felfényleni az ég-
bolton. Fázósan siettek a felhők
mögé. Talán ők is egy kis melegsé-
get reméltek, mint ő. Szerette vol-
na, ha mellette vannak. Dehát a

csillagok nagyon messze voltak, a
havat hozó felhők is, nem érhette
el őket. Csak gondolatai szálltak
fel, remélve, ha már a csillagok
nem jönnek le hozzá - legalább az
az egyetlen egy - akkor talán gon-
dolatai feljuthatnak oda, s meg-
ölelhetik azt az egyet, amely erőt
öntene az ő elárvult szívébe...

Mert árva volt, bár éltek az
övéi, de tőle messze. Olykor látták
egymát - eltelt néha három-négy,
vagy még több év is, de a rövid ta-
lálkozásokon kívül nem nagyon
jöttek össze. Tudták egymásról,
hogy egyikőjük itt, a másik ott, a
harmadik és a többi imitt-amott éli
életét, de mindegyiknek megvolt a
maga családja, gondja: igazgatták
a keréknyomba szabott életüket. Ő
ebből a nyomból már gyermekko-
rában iski-kisiklott. Nem illet oda.

Eleinte ugyan nagyon erőlkö-
dött, hogy hozzájuk tartozzon, de
idővel látta, hogy ez nem megy.
Más volt, mint ők. Már kezdetben
is. S ahogy múltak az évek, egyre
távolodott tőlük. Maradtak a rit-
ka, rövid találkozások. Ilyenkor
szó nélkül is méregették egymást.
Talán még a gyerekkori emlékek is
előjöttek, kinek-kinek a maga
módján, de ezekről az érzésekről
nem beszéltek. Nem nagyon tud-
tak érzelmeikről beszélni. Megke-
ményedett emberek lettek: a nők
és a férfiak is...
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Ilyen, kívülről megkeménye-

dett ember lett ő is - de bent, a szí-
vében nagyon vágyott egy kis me-
legségre. - S ha nincs ember - gon-
dolta, hát legyenek csillagok, akik
megmelegítik a szívét. De azok
most nem nagyon akarták ezt. In-
kább még messzebb kerültek tőle
ahidegjanuári szélben... Most vet-
te észre, hogy öreg este lett már.
Lehűlt körülötte a levegő. Fázósan
húzta össze magát. Kinézett az ab-
lakon: hátha valamelyik hűtlen
csillag meggondolja magát, előjön
a felhők mögül, lejön hozzá, be-
csenget, s a szívébe költözik erre
az éjszakára... De sem a csillag
nem jött, sem a felhők nem akar-
tak még havazni, csak a szél ker-
gette őket. -Talán holnap - gondol-
ta. Nem lehet nem igaz, amit az
öregek meséltek neki, valamikor
régen, a csillagok erejéről - vélte, s
visszaült a még némi meleget adó
kályha mellé.

A virágok pedig ott ültek a
szoknyáján és várták, hogy rájuk
mosolyogjon. Szerette ezeket a né-
ma virágokat: szép, színesek vol-
tak, de mintha megfáradtak volna
a várakozásban. Ritkán szaladt
mostanában mosolyra a szája. Pe-
dig a virágok türelmesek voltak:
vártak minden alkalomra s hálá-
sak lettek, ha csak a mosoly apró
fénye is megjelent a szemében.
Ilyenkor mintha élénkebben virí-
tottak volna, megfürödve az ő bol-
dog vagy kesernyés-keserű moso-
lyában. Az utóbbiból volt több,

mert mellékvágányon vesztegelt.
Egy ideig fővágányon futott vele a
vonat, s aztán hirtelen a mellékvá-
gányon találta magát. Pontosan
akkor, amikor hite volt minden-
ben... Pontosan akkor, amikor a
legtöbbet adta magából, mind a
munkában, mind a magán-
életben... Ez emésztette a legjob-
ban. Ebben a vívódásban benne
volt minden: a valahol elhibázott
élete, az a sok-sok gyötrődés, amit
másokért vállalt és élt át.

- S mit kapott érte? Mi lett ve-
le? - Mi történt vele abban a szá-
guldásban, amely egyszerre csak
minden átmenet nélkül véget ért?

Nem volt közben fékezés, hogy
előre tudhatta volna: állomás kö-
vetkezik, jó ha kiszáll, mert nem
érvényes tovább a jegye... Ebben a
hirtelen megrekedt száguldásban
szakadt meg a hite. S egyszerre
csak erőtlennek, nagyon erőtlen-
nek érezte magát. Eltört benne va-
lami...

Akkor történt benne ez a törés,
amikor azok, akikben a legjobban
hitt, hagyták és előidézték, hogy
mellékvágányra fusson vele a vo-
nat! Minden fékezés nélkül. Ha
lett volna fékezés, észbe kaphatott
volna: nincs szükségük az ő oda-
adó szeretetére, a beléjük vetett
hitére. Nincs szükségük arra, hogy
feláldozza magát értük.

Az ő nagy tévedése volt mind
ez az érzés. Magas hőfokú hitében
nem vette észre, hogy az ő mássá-
ga, tudása, kitartása nehezére van
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azoknak, akiket fel akart emelni,
akikért tenni akart valamit. Nem-
csak valamit. Mindent! Utólag
döbbent rá: nem jöttek össze a dol-
gok, hiába akarta. Ők is kellettek
volna hozzá, nemcsak ő... S ettől
kezdve nagyon fázott a lelke...

Nem merte elárulni azt a tit-
kát, hogy didereg benne a lélek.
Pedig már új helyre került, új em-
berek közé: egyikőjük ezt, a mási-
kójuk azt a tudományágat "bűvöl-
te".

Ő is más területen végzett kut-
atómunkát. De a régiek! S az újak?
Az újak talán megmosolyogták
vagy nem is igen értették volna, ha
a csillagokra váró estéket említi
nekik. Vagy azt, hogy erőt akar

meríteni abból a csillagból, amely
meglátogatja őt, visszahozza a hi-
tét. Talán azt sem igen értették
volna, hogy milyen mellékvágány-
ról kellene neki visszajutnia a fő-
vágányra?... Mert ott, félretéve,
hamarosan megfagy...

Megcsörrent mellette a tele-
fon. - Halló, Te vagy az? - Igen, én...
/Megütötte a szívét a régiek közül
jól ismert hang./ - Csakhogy otthon
vagy! Napközben többször keres-
tünk, de nem találtunk benn a
munkahelyeden.

Mondták, ma nem dolgoztál,
talán otthon megtalálunk... - ... -
Tudod, szükségünk lenne több do-
logban a meglátásodra, a vélemé-
nyedre. Szükségünk lenne taná-
csaidra és főleg Rád... -... - Hallod,
mit mondok? ...Halló!...Elég rossz
ez a vonal... - Igen, hallom,...és... -
És még csak annyit, hogy feltétlen
keresni fogunk személyesen is!
Minden jót Neked az új évben... -
Neked is és a többieknek is...Kat-
tant néhányszor a telefon, megsza-
kadt a vonal. Letette a telefon-
kagylót. Ránézett az órára. Későre
járt. - El kellene húzni a sötétítő-
függönyt, hátha esik már a hó -
gondolta. Felállt, s az ablakhoz
ment. A szavak még mindig ott
bujkáltak a fülében. S aztán, egy-
szerre csak megindultak lefelé, a
szívéhez... Kinézett az ablakon. A
csillagokat most már egészen be-
burkolták a felhők. Havazott. De
az az egyetlen egy csillag, amelyre
várt: elindult feléje...
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