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Balázs József

Az út

(Önéletrajz is lehetne)
„Ha azt a kis kanyart is beszámítjuk, hatvan-hetven métert kell megtennünk.

S akkor ott az emelkedőn a cél. Oda kell eljutnunk." A tolókocsis fiú többet
aztán nem mondott, csak nekifeszült a két kereken gördülő tehernek, ami úgy
hetven kilónyit nyomott. Aznap mértem magam, így aztán pontosan tudtam a
súlyomat. Nincs mit tenni, ennyit mutatott a mérleg, s most ezzel a súllyal
vágunk neki az útnak.

Az útnak... Igen, igen, magas épületek közt kanyarodó vastag betonréteg ez,
jellegtelen, de mégis és mindenekfelett célszerű. Itt szállítják azokat - mint aho-
gyan most engem is -, akiknek el kell jutniuk a célig. Ahogyan a fiú mondta,
s akinek már most indulásunk elején izzad a tenyere, s ha nem ülnék ott előtte
pár centiméterre az arcától, biztosan nagyokat szusszanna az erőlködéstől, de
most még visszafogja lélegzetét, hiszen az út elején vagyunk. És még messze
az emelkedő is...

Segítenék neki, de ez teljességgel lehetetlen, hiszen az én feladatom sem
kevés. Meg kell tartanom magam a tolókocsiban, mereven kell ülnöm - ezt már
magamnak ismételgetem -, nehogy erőtlenül előrebukjak.

Nem jön mellettünk senki, a betonút kihalt, pedig verőfényes dél van már.
Ugyanúgy nem jár itt senki, mint amikor hajnalban indultunk ki a tanyára.
„Hét kilométer", mondta az apám, és a vállára lökte a kapát a ráakasztott kor-
sóval. „Ezt majd megtöltjük a szolgabírónál", ezt persze akkor is tudtam volna,
ha nem mondja. Valamerre a hatodik kilométer táján állt a szolgabírő háza, mert
így hívtuk azt az embert, bizonyosan azért, mert valamikor, abban a régi világban
szolgabíró volt - de erről egyébként keveset beszéltek. Az volt, és kész. Most
pedig az ő kútjából lehet a legjobb vizet felhúzni. Hatalmasra nőtt sárgabarackfák
latt állt a kútja, s apám, amikor megtöltötte a korsót, csak annyit mondott: „A
kútvíznek nincs párja, ez üti legjobban a szomjat. Arról nem is beszélve, hogy
ebben fő meg leghamarabb a paszuly." Ebben maradtunk. Az út innen már
semmiség volt, átvágtunk a Bende-tanyán, s megérkeztünk a mi földünkhöz.
Apám vájt egy kis gödröt a korsónak, akkurátusán eligazgatta, majd rádobta az
ujjasát. így tudtunk délig hideg vizet inni.

Ebből a vízből most innék csak igazán. Korsóból, kannafedélből, favödörből,
mindegy hogyan, itt a betonúton, de még mindig az emelkedő előtt, azt hiszem,
lenne annyi erőm, hogy felemeljem a korsót, hogy kiöntsem a kannafedélbe a
vizet, hogy ráhajoljak a vödörre, hogy aztán csorogjon az államra, a mellemre.
Pontosan érzem a víz útját, ahogyan lebukdácsol a gyomromba, ahogyan egy-egy
korty megugrik a torkomban, hasonlóan a helyből ugráló távolugróhoz. S ez a
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víz lenne az egyetlen, ami elfojtaná azt a gyötrelmes lázat, amitől szakadatlanul
vacogok. Amikor N.P. otthon a szülőfalumban hasonlóképpen vacogott, az volt
a kívánsága - esteledett már, amikor kívánságát előadta -, hogy inna még egyszer
a szolgabíró vizéből. El is küldték az egyik fiát, hozzon egy korsó vizet, de az
csak a harmadik szomszédig biciklizett, ott töltötte meg korsóját. N.P. egy kortyot
ivott csak, amikor letette a poharat az ágya mellé. „Ez nem homoki víz, a
szolgabíróé mindig vérré vált bennem." Rohantak aztán - éjfél lehetett - a szol-
gabíró kútjához, de addigra már N.P. meghalt. Igen, itt is az út, mindig csak az
út, eljutni valahová, valameddig, hogy aztán egy kis pihenő után egy újabb útra
induljon az ember. Most is, ha feljutunk az emelkedőre, ha eljutunk a célig, mi
lesz?

Ott leraknak majd egy ágyra. Aztán várunk egy pár napot, órát, esetleg egy
hónapot, s ha minden úgy alakul, ahogyan szeretnénk, megyünk tovább. Vagy
a tolókocsival, vagy anélkül. És jönnek sorra a kívánságok... A legélesebben, a
legtolakodóbban a lázat elsöprő víz íze tolakszik elő. A földkerekség legkáprá-
zatosabb készítménye a csivitelő, bugyborékoló, nesztelenül suhanó, haragos,
közömbös, olykor bőbeszédű, olykor néma, de az emberhez legközelebb álló
titokzatosság és magától értetődőség, a millió színt produkáló, frissítő erő, hát
igen... ezen az úton egész egyszerűen csak a szolgabíró vizét kívántam én is.

Csodát tenne velem. Lenne annyi erőm, mint pár napja, amikor még saját
lábamon közlekedtem. De most az emelkedőre feljutni már nem tudtam volna
segítség nélkül. így döntöttünk a tolókocsi mellett.

A sivár betonúttói - ahol most éppen meg kellett állnunk, hogy a fiú kifújja
magát, hiszen az emelkedő még csak ezután jön, s össze kell gyűjtenie az erőt
- most nincs is messze az az első út, amikor Sz.-be utaztam. Felszakadozott
már a reggeli köd, és Nagydobosnál kinéztem a vonatablakon. A szamosszegi
erdő bukkant fel, amint éppen hűségesen követi a kanyargó Krasznát, s a látvány
mögött kavargott az ég. Arra bent, abban a végtelen messzeségben kezdődik az
Erdőhát, s azon túl meg a Kárpátok kéklenek. Micsoda utak, ösvények, rétek,
mezei virágoktól roskadozó lapályok követik ott egymást. Illatos gyümölcsösök
és búzamezők, melankolikusan susogó kukoricatáblák és magányok fák bújnak
ki a reggeli ködből, hogy aztán a nap fényétől felélénküljenek.

Azok az utak zöldben és sárgában pompáznak. A lovasszekerek oldaldeszkái
dobolnak a napraforgótáblák mellett, s ez így volt már régebben is, örök időktől
fogva. Itt gyalogoltak, ezeken az utakon a hittérítők és a pogányok, erre járhatott
annak idején Sámbár Mátyás, az élesszájú prédikátor, aki a pápistákat támadta,
s a parasztokat az új hitre térítette. Ezeken az utakon siettek a falvakba a temp-
lomépítő mesterek, hogy példás munkájukkal enyhítsék az élet hiábavalóságán
tépelŐdő emberek szomorúságát.

Az utak, amelyek feloldást, remény és kétségbeesést hoznak, ott kanyarognak
valamerre a szamosszegi erdőben s azon túl, elérnek hozzánk, és elválnak tőlünk.
Messzire repítenek, hogy aztán minél erősebben jöjjön a felismerés: bármerre
is vezessenek ezek az utak, s hiába is kísérnek nagyon sokan, mégiscsak egyedül
kell menned, mert legbelül semmi sincs, csak te magad, a legbelső ösvényre
más nem léphet rá senki, mert nem tud rálépni. Ez így rendeltetett, s ezen
változtatni már nem lehet... A világ így látszik tökéletesnek. Ezek az utak, s
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magunk, ha elindulunk rajta, tökéletes mozgást és tökéletes látványt nyújtanak;
az örök vándorlás hősi magányossága ez.

És persze azok az utak is, amelyeket soha nem tettünk meg. Amikor el sze-
rettem volna menni a Gangesz forrásvidékére, a Himalája bérceihez, hogy érint-
sem egyetlen egyszer azt az utat, ahol Körösi Csoma Sándor is járt, megijedtem.
Ezt az utat inkább elképzeltem. A Tadzs Mahal előtt állva, s a fehér, különös
építményt, az útikönyvekből ismert, ékszerdobozra emlékeztető palota - no és
a mögötte kanyarodó folyó - elfogyasztotta maradék erőmet, a szépség elvise-
léséhez is kell a bátorság, s a Himalájáról lezúduló patakok, források, havas
fennsíkok eléréséhez úttalan utakon tudtam volna csak eljutni. Hol volt az én
bátorságom ennek az útnak a megtételéhez? Körösi Csoma Sándortól megkér-
dezték, amikor elindult otthonról, hova megy, csak annyit mondott: „Megyek
Ázsiába, hogy megkeressem a magyarok őseit." Aztán - nyilván - rátért a faluból
kivezető földútra, hogy aztán a Himalája lámakolostoráig meg se álljon. Az én
mostani hatvan-hetven méterem, amit meg kell tennünk, no meg a korábbi útjaim
is, apámmal a tanyára, vagy a sok vonatozás a szamosszegi erdő közelében
vagy végig a magyar alföldön, szomorú sétáim Máramarosban vagy apám őseinek
a földjén,̂  Nagykároly közelében, s a sok kirándulás az egyik legszebb nevű
faluban, Ágerdőmajorban, ahol mint gimnazista csodálkoztam rá, hogy milyen
is egy igazi nagy, hatalmas erdő, a mesék világának a színtere - nos, ezek a kis
séták mennyire szánalmasak Körösi Csoma útjához képest, amihez foghatót ezen
a földön nemigen tett meg senki.

Dehát menni kell. Ki hogyan, miként tud az egyik pontról eljutni a másikig,
szerencse dolga, s bár olykor az a bizonyos hatvan méter is a bizonyosságok
és bizonytalanságok finom csapdáit állítja fel, s bár

felsisteregnek a jelzések útközben, hogy vigyázzunk, mert az út vége lehet
az utolsó állomás, azért mi csak tolatjuk magunkat. Nevetve és fütyürészve
bámészkodunk, figyeljük a madarak röptét, s amikor már-már belépnénk az örö-
kös homály övezetébe, valahonnan messziről megérint újra egy hang, s közli,
hogy ahol éppen most vagyunk, ahol megálltunk, az emelkedő tetején vagy
éppen pár méterre attól, az még nem a végső üresség és kíméletlen felszámolás
színtere, onnan még újabb és újabb utak vezetnek visszafelé és előre és minden
irányba. Az újabb felfedező utak azonban már nem hoznak friss híreket az életről,
hiába is visznek el magas katedrálisokhoz vagy a homokdombokkal takart ta-
nyákhoz, amelyek fölött nyári záporok után megcsillan a szivárvány.

„A fenébe is, megeredt az eső", sziszeg a fiú a fülemnél és megáll. Ott
vagyunk már a célnál, az emelkedő tetején. Előttünk alacsony épület hatalmas
ablakokkal. Nem vár minket senki, s bizonyos, hogy a csoda sem itt fog meg-
történni velem: a tolókocsiból nemcsak útközben, de most sem vagyok képes
kiszállni. És még legalább nyolc métert kell majd megtennünk.

A fiú újra erőt gyűjt, a keze bizonytalanul siklik a kocsi fogantyúján, elfáradt,
de azért boldog: túl van a nehezén. „Majd itt alaposan kivizsgálják magát, még
a tyúkszemét is nagyítóval nézik meg..."

Rendben van, gondolom, s a megeredt esőben kissé élénkebben nézek fel az
égre, ahol felhők vonulnak katonás alakzatban és sietve. Felrévedő magányunkat
kutyaugatás töri meg. Messziről jön a hang, de tolakodón és kegyetlenül, hiszen
közömbösséget sugall, azt, hogy a dolgok rendben folynak, a kutyák ugatnak,
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az eső a maga természetes módján az arcomat csapkodja, valahol ajtót nyitnak
és zárnak, a hangok azonban nagyon messziről érnek ide, valamilyen láthatatlan
erő ideirányította, nekem szánta őket. Örülnöm kellene, hiszen még itt az esély,
érzékelem a hangokat, tehát még itt van körülöttem a világ, fények, hangok
torlódnak össze. Számtalan esélyt sejtető hangzavar ez, majd csak kitisztul egy-
szer, egy rövid időre, s valamilyen úton újra elindulhatok majd. Kijátszottuk a
rejtélyes semmit, az utak mentén váratlanul felbukkanó, viharos és mérgezett
szelet, ami láthatatlanul körülölel és elrepül velünk.

Meginnék most egy jó pohár kútvizet. Elsöpörné a lázat, akkor talán fel tudnék
állni, s mintha csak most történne - tíz perce, egy órája vagy éppen a múlt
héten -, hogy e világi fények világítják meg az utamat: hajnalban indulunk a
tanyára, keskeny ösvényeken és szekérutakon sietünk, harmatcseppek csillognak
az útmenti lapuleveleken, s a virágzó akácos alatt távoli harangszó élesztgeti az
árnyékokat, hogy induljunk már, nőjenek nagyobbra, s minket meg hajt az erő,
hogy legyőzzük a dombokat, az emelkedőket, s kiérünk a földre, hogy meg-
kapáljuk, a munka csendes megnyugvással tölt el bennünket.

Újra és újra győzünk tehát. Az út árván kanyarog mögöttünk. Az ösvényeket
nem képes benőni a gaz, mert évről évre újra és újra végigtaposunk rajta. Úgy
tűnik, legyőztük az utakat, megint mienk egy nap, egy újabb nap, létezésünk
legtitkosabb színterei mellett újra kivirágzik a papsajt, a szegfű, a pipacs és a
szarkaláb.

S ha olykor a földek végében leülünk pár percre majd, s eltűnődünk a reggeltől
estig tartó időn, s azokon a sugallatokon, amelyek a világ működését oly hiá-
bavalóan magyarázzák, az utakról is eszünkbe kell, hogy jusson néhány dolog.
Vajon hányszor kell még hajnalban elindulnunk ahhoz, hogy célhoz jussunk?

S valóban oda érkezünk-e meg, ahová szerettünk volna?

Nem lehet kétséges, az utakat kellene erről megkérdezni.
De az utak belevesznek az esti szürkületbe. Eső és hó szakad rájuk. S ha

igaz is, hogy a keresztutakon az éfjéli órákban találkoznak a kísértetek, s ilyenkor
különös árnyakkal telik meg a határ, az utak akkor is bölcsen viselkednek: egyet-
len kérdésre sem válaszolnak. S talán, amikor az ember épp nem látja őket,
elnevetik magukat, jól szórakoznak örök meneteléseinken.

Motívumkeresésen a Magyarokhoz — valahol Németországban


