
Kozáková Radnay Mária:

no es a férfi
A férfi nem értette, hogyan került oda a nő... Nem hallotta sem jön-

ni, nem látta sem érkezni. Egyszerűen csak ott volt. Állt a habokban,
amelyek csobbanva körülfogták a bokáját s azután felkúsztak a partra,
hogy ott elnémuljanak. A nő nézte a férfit. Csak a férfit. Nem törődött a
hullámokkal, az őt ölelő habokkal. A sirályokkal sem, amelyek el-elcsap-
tak a feje fölött.

De a hanyatló nappal sem, melynek sugarai még megmártóztak a víz-
ben. Csak a férfival volt elfoglalva. Őt nézte... A férfi, mint akit áramü-
tés ért, felkapta a fejét. S a világ, amelyben eddig otthon érezte magát,
egyszerre csak megbolydult körülötte. A szempár a férfi szemébe fúró-
dott.

Olyan volt, mint a villám, amely egyik pillanatról a másikra lesújt,
perzsel, éget, megfeszít és megsemmisít... Még jó, hogy a tenger, a min-
dig hús tenger lehűtötte. Elégett volna a pillantás melegétől...

A férfit a szempár fogvatartotta. A nő szeme megbénította, ahogyan
őt nézte. Nem kihívóan, csak valami megmagyarázhatatlan mély me-
legséggel. Ezt a melegséget a szél sem tudta elragadni, amely időközben
a tenger felől feltámadt.

Csend volt. Csak a férfi és a nő voltak a tengernél. Az emberek már
nem.

A sirályok így bátrabbak lettek: nemcsak a fejük fölött röppentek el,
hanem le-leszálltak a partmenti kövekre. Egy sirálypár - mit sem törőd-
ve az emberpárral - közéjük telepedett. Eleinte meg- megrebbentek, de
látták, hogy a férfi és a nő nem ellenség. Leengedték szárnyaikat és meg-
pihentek.

A férfi és a nő nézték egymást. A köztük lévő tér és idő kívülrekedt
rajtuk. Nem törődtek vele. De az idő sem velük, csak a tenger, mely fá-
radhatatlanul megérintette őket.

- Egy gyémántot találtam - szaladt szét a szó a nőben, s nem tudta
szemét levenni a férfiról.

- Egy gyöngyre leltem - szakadt fel a szó a férfiban, s a hajába túrt.



A haja nedves volt még a tengervíztől, meg sóskeserű, s apró kis ka-
rikákba ugrott.

- Ha a tenyerembe szelídülnének azok a tincsek, akkor szövetkeznék
a nappal, úgy szárítanám meg - villant át a nőn a gondolat, s a szeme
megsimogatta a férfit.

A férfi e simogatásban megfürdött, melegétől újjászületett. Ekkor
vette észre a nő haját. Olyan volt, mint az éjszaka.

- Ha betakarna vele, elvesznék benne - vélte, s megszédült a gondo-
lattól. Oly annyira, hogy a homokszemek rémülten futottak ki a lába
alól. Az újakat pedig félve vitték és fektették oda a hullámok.

A férfiben megfordult a világ. A nőben is. Nem kilencven, vagy száz-
nyolcvan, hanem egyszerre háromszázhatvan fokos fordulat volt ez.

Nem beszéltek, csak a szemeik. A szemeik... A szemeik szerettek... a
gyémánt szeme a gyöngyöt, a gyöngyszeme a gyémántot...

- Éva, gyere már! - hallatszott a kKltás valahonnan a part felől.
- Ádám! Ideje, hogy visszajöjj! - rebbent oda egy hang a másik irány-

ból.
A férfi a hang felé fordult. Tudta, hogy a felesége... A nő a part felé

nézett. Tudta, hogy a férje... Mire a férfi visszafordult, a nő már nem
volt ott. Ahogy érkezett, olyan észrevétlenül tűnt el... Talán a szél, vagy
egy felhő, vagy a közelgő este ragadta el...

A férfi - nem tudta, meddig állt még ott - s aztán elindult. A habok té-
továztak. Keresték a nő bokáját, hogy körülfonhassák.

Keresték a férfiét is, de azt sem találták. A szél pedig elmesélte a ha-
boknak, hogy itt talált a nő egy gyémántot, a férfi itt lelt egy gyöngyöt...

A sirálypár felszállt, a tenger felé repült, s magával vitte az ember-
pár titkát... a szemek titkát, ahogyan szerettek...

Sok-sok év után, ott a tengernél sétált egy férfi és egy nő.
- Emlékszel a gyöngyre? - kérdezte a nő, s a férfira nézett.
- Emlékszel a gyémántra? - kérdezte a férfi, s a nőre tekintett.
- Igen - mondták szinte egyszerre, s megölelték egymást.
Hosszan álltak így a habokban, amelyek gyengéden befogadták őket.

A gyöngyöt és a gyémántot...

8



Az öreg
- Fél kettő lesz... nézett az órájára az öreg. Már fél kettő! Istenem,

hogy rohan az idő! O pedig itt fekszik a koporsóban és várja, hogy pont-
ban fél kettőkor megkonduljon a kis városka főterén lévő templom ha-
rangja.

Először fordul vele elő ilyesmi: nincs semmi, de semmi tennivalója.
Hacsak az nem, hogy várja a harangkondítást.

- Mégis csak jó, hogy vele hagyták az óráját - gondolta. Hányszor
mondta pedig, hogy semmit nem viszünk magunkkal odaátra, ezt már
így rendelte az isten. Most azért jó, hogy a szomszédasszony a halottöl-
töztetéskor annyira erősködött:

- Csak hadd vigye magával! Eletében úgysem volt ideje az idő múlá-
sát e ketyegő szerkezeten figyelni! Legalább holtában tudja, hányadán
áll a mindenkire egyforma végsorsot rovó idővel...

Mert rá is kirótta a 94 évet. Se többet, se kevesebbet. De milyen 94
évet! S most a végén azzal ajándékozza meg, hogy nem kell többet ro-
hannia a dolga után. Holott mindig ezt tette. Amióta csak az eszét tud-
ta, a sejtjeibe ivódott az állandó hajsza. A háborúk értelmetlen, eszeve-
szett, no meg emberölő futama, a föld, melyet a nappal kelve, a nappal
feküdve kellett művelnie, ha azt akarta, hogy teremjen, vagy kenyeret
adjon.

A jószágok, azok sem tűrtek halasztást sem a reggeli, sem az esti ete-
téssel. No, és az emberek! Az emberek, akik szentek voltak számára,
még akkor is, ha nem egy volt közülük istenkáromló. Lám, most még is
itt van belőlük jó néhány. Igaz, sokan elmentek már mellőle, még a jó-
val fiatalabbak is •> de akik még az élők sorában maradtak, itt vannak
az ő koporsója körül s vele együtt várják, hogy fél kettőre lépjen az óra
mutatója. Mert akkor megcsendül a harang, zeng, zeng, mint máskor,
de most csak egyedül neki, csak az ő tiszteletére. S ez a bongó zengés be-
kúszik majd az emberek szívébe. Nemcsak azokéba, akik most végső bú-
csút vesznek tőle, hanem a távolabbiakéba is, azokhoz, oda, a dombok
közé, a kis városka temetőjében nyugvókhoz! Jelezve, hogy most ő a so-
ros. A harangzúgással üzem: ő is megtér hamarosan közéjük. Asszony
már vagy 15 éve előre ment, várva ott őt. Csak legyenek egy kis tűre-



lemmel! Még egy utolsó dolga van a földfeletti világban. Olyan tisztes-
séggel elmenni, mint ahogyan élt.

Megérdemli, hogy így távozzon. Megfáradt, de meg nem tört testtel
és lélekkel. Mindkettőből sokat adott magából az embereknek ez alatt a
94 év alatt. Mind ez a múlté! Azaz, hogy a múlté lesz, de ő még itt van,
az e világiak között, akik annak rendje és módja szerint, istenbe vetett
hittel - vagy anélkül - temetik őt el.

Köztük az unokája, a legkedvesebb, aki így, öltönyben - amit az ő
tiszteletére öltött magára - szép szál gyerek. A vére! Valami kavicsot
rugdos és nem érti, miért kell neki, az öregnek, e ragyogó napsütésben
a koporsóban feküdnie? Nem hogy a szőlőbe vagy a gyümölcsösbe men-
ne, mert éppen itt a metszés ideje...

Vagy 10 éve is van már annak, hogy tréfásan mondta a gyerek:
- Te, öreg! Lassabban a tempóval! Nagy ez a kert, meg aztán a fák is

elég gircses-görcsösek. Jobb, ha vigyázol magadra!
Mire ő:
- Nem úgy van az, fiam! A fák, a fák azok nem várhatnak! Azokat

metszeni kell, mielőtt megölelgeti őket a nap. Emlékszik, így mondta,
hogy "őket", mert majdnem mindet ő ültette, meg az ő apja...

- Én meg majd pihenek, ha rám teszik a szemfedőt... 84 éves volt ak-
kor... Most meg... most meg csakugyan ráteszik...

Aztán, az őt siratok között az egyik legjobb bajtársa: könnyekkel
küszködve, fekete kalapját morzsolva a frontra gondol. Az éh- és fagy-
halállal birkózva épp, hogy csak megmenekültek onnan! Mentették egy-
mást, mert megnyugvásuk nem lehetett - majd a sírban - mondogatták,
de nekik élve kell visszajönniük. Miután hazatértek, a csont-bőr férfia-
kat alig ismerték meg asszonyaik... De hazajöttek, tették a dolgukat lá-
tástól-vakulásig... Nem volt idő, hogy így megpihenjenek, ahogyan most
ő.. .S a gyászolók tömegében ott van a másik megbízható társ, akivel meg-
számlálhatatlanul sokat mentek le a bányába, vagy ki a külszíni fejtés-
re... Az utóbbitól kihűlt szíve most is izzik - mert ők is úgy izzottak he-
tet, hónapot, éveket sem számlálva a görnyedésben a szén vagy az irtó-
zatos kövek súlya alatt, mint benn a bányában a hű segítőtársak, a lo-
vak. De bírták, mert bírni kellett! S a csomagolt kenyeret este visszavit-
ték az otthonmaradottaknak...

Emlegették is, istenem, de hányszor, egymást bíztatva:
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- Meglásd, a magunkfajta embernek csak a koporsóban lesz nyugal-
ma! Tréfának szánták, hogy erőt gyűjtsenek belőle a munkához...

S lám, igaz lett! Valóban, most már nyugta lehet. Nincs már tenniva-
lója, csak egy, a harangszóra várni. Az élők majd fohászkodnak az ő tisz-
tes életéért, az ö másvilági üdvéért... Imádkoznak majd saját leikük
megbékéléséért... Ez utóbbit megbocsájtotta nekik, hisz gyarló az ember
- gondolta, hiszen ha a mindenható is úgy akarja, akkor holnap, s az-
után is lesz fél kettő, amikor már nem őt, hanem a következőt szólítja a
harang...

S á harang megszólalt... pontosan fél kettőkor... s abban a pillanat-
ban azt kívánta, hogy az a holnapi és az az utáni fél kettők soha ne jöj-
jenek el az embereknek, csak neki ez a mai fél kettő, mert számára már
lejárt a rászabott idő és indulnia kell...

Holpert Flóra kisplasztikája
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