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LUCREZIÙ Irta: Thurzó Gábor 

AKIKÖTŐBEN olajoshordók álltak a mólón, a piszkos vízben 
pucér gyerekek fürödtek. Ákos felült a sárga fiákerra, a 
csíkos vászonernyő alá, s mire a parthoz értek a zúgó, olvadt 

hőségben, a hajó már eltűnt a Hét Kastély öblében. Ég és tenger össze-
olvadt, Ákos arra gondolt, két sistergő zománc vegyül így össze párás, 
kékesszöldes gőzzé. A parton senki se volt. Csupasz falakról, velencés 
címerekkel teleszórt erkélyekről sűrűn, csillogva áradt a hőség. A fiáker 
megállt a piac mellett, amely mögött a hét velencés kastély egyike állt, 
törött oszlopokkal, nagy márvány padlódarabok között magasba nőtt 
csalánnal. Egy szűk sikátorban volt a hotel, rózsaszínre festett, lapos-
tetejű épület, zöld zsalukkal. Ákos átment az olajszagú előcsarnokon, 
melyben papirpálmák álltak. Egy törött, színes üvegablakon át az 
udvarra látott, az udvaron túl a dalmát sziklafalakra, ahonnan siste-
regve ömlött a forróság. Mezitlábas kislány vezette föl a szobájába. 
Itt egy piillanatig volt csak hűvösebb, míg a kislány szét nem csapta 
a zsalukat, aztán a szobát is elöntötte a hőség, mint ahogy a tűz gyul-
laszt meg lassan mindent, azt is, ami még ellenáll. 

Ákos lehúzta nedves ingét, alsónadrágban, lüktető combokkal, 
félig meztelenül vetette magát a díványra, amely nagyot nyekkent és 
szinte gépiesen rugókat bökött a derekába. Egy ideig azt hitte, hallja 
a szobát körülvevő hőség lángnyelveinek zúgását, aztán csend lett, 
ólmos és különös módon rezdületlen csend. Az asztal mellé lerakták 
a poggyászát, a nagy szalmakoffert a könyveivel és jegyzeteivel, mind-
azzal, amire szüksége volt, hogy felásassa a velencés kastélyt. Az út-
levelében ott volt a jugoszláv hatóságok engedélye, a pénz. A világ 
végén van, érezte, s most valóban mérhetetlen távolságra volt minden-
től. Egy öreg, halott dalmát város, melynél a spliti kiránduló-hajók 
is ritkán állnak meg, ott mennek csak végig a szürkészöld szigetek 
mentén, a füstjüket látni. Ahogy a hajóról a szürkén remegő várost 
látta, a falak szennyes romszerűségét, legszívesebben visszament volna 
Splitbe. Egyáltalán nem ér semmit az, amit csinálni f o g ; lehangoltság, 
undor és kielégültség fogta el. Élni kellene, gondolta. Élni. Ez jobb, 
csak ez a jó. 

Fölállt, az ablakhoz ment. A tengert nézte, ahogy lüktetve, zsi-
bongva keveredik össze éggel és földdel, a szűk uccát, a rombadőlt 
hajdani kastélyon a bógáncsot, csalánt, száraz füvet, legelő kecskéket. 
Ablaka magasan lebegett a sikátor fölött, egy fűvel fölvert, kővel tele 
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dobált, roskadozó templommal szemben, ahol fekete macska aludt az 
oltáron. N e m volt eleven semmi. Úgy érezte magát, mint a tetszhalott, 
aki egyszerre fölébred valami regényes, kopott orrú velencés márvány-
oroszlánokkal, elmosódott faragványokkal teli kriptában s fékezhetett-
lenül, legyőzhetetlenül egyedül van. Becsukta a zsalukat, a rózsaszínűn 
csíkozott fényben a mosdóhoz ment, beállt a pléh«lavórba, nyakára 
csorgatta a kanna vizet, de utálkozás futott át izmain, mint a libabőr, 
a víz ragadós, langyos volt. N e m törülközött meg, nedvesen állt a 
szobában a légyfoltos kis tükör előtt, testéről mohón szívta föl a vizet 
a forróság, akár a homok. Látta magát a tükörben, kicsit nagy arcát, 
gyulladt szemeit, szűk vállát, amelyből vékonyan lógtak ki karjai, 
fején a kopottas kopaszságot. Utálkozott. Huszonhatéves vagyok, a 
fene egyen meg, — gondolta. Olyan vagyok, mint egy öreg embrió. 
M i szívott ki belőlem mindent? Mennyit tanult ! Könyvek, kutatá-
sok a múzeumban, a Városliget rozsdavörös fái, csupasz ágai között, 
gipszmodelleken, aztán Párizsban, Londonban, Rómában. Csoda, hogy 
a vastag lupák nem tették rövidlátóvá. Otthon irigyelte a szemüveges 
fiatal tudósokat. Mi t ér most mindezze l? Közel hajolt a tükörhöz, 
két szürke szem nézett vissza, melyek kicsit mereven, naptól gyulladt 
fehérjével úgy álltak elő szemhéjjai közül, mint a gukker. 

Előráncigálta sötétkék vászonnadrágját, Splitben vett egy kék-
fehér csíkos matróztrikót, mint amilyent az Adria«Ievélpapíron látott 
gyerekkorában a bajszos tengerészen, felhúzta azt is, előkereste fekete 
napszemüvegét és kiment a hotelből. A sikátorban enyhült a forróság, 
a nap a hegyek szürke bilincse fölött volt, olvadó forróságát, melyben 
vakitón forgott aranysárga tányérja, félig elnyelte Hercegovina. Ákos 
kicsit megkönnyebbült. Öreg, velencés patriciusházak között ment, 
legtöbbjében senki sem lakott. Néha benyitott egy-egy betámasztott 
zöld deszkakapún. Halott udvarokat, vedlett loggiákat talált, a düledező 
falakat görcsös ágaikkal a fügefák tartották össze, a bőrszerű, súlyos 
fügefalevelek keményen megsuhogtak, ahogy átbújt alattuk. Halál. 
Milyen szép halál. Csodálatos márványerkélyeket talált, melyek vörö-
sen csillogtak a piszok és por alatt, marhabél száradt rajtuk, kikötve 
egy-egy rúdra. Eljutott a romkastélyig. Ahogy egy bógáncsbokrot 
félrehajtott, észrevette a márvány alapfalakat. Kihúzott egy száraz 
csalántövet, a köves fö ld késő«római faragást vetett föl , tenyérnyi 
párkányrészietet, a hal őskeresztény jelképével. Kicsit föllelkesedett, a 
márványdarabkát zsebébe dugta, most már a hőség is szűnt, száraz 
volt csak, fojtogató, de már nem hangolta le. 

A romkastély mellett nagy fehér bóbitás apácák mentek a tenger 
felé, egy vöröskarú, vörösarcú fiatalember öszvéreket hajtott. Ákos 
megint a büdös sikátorok közé tűnt, aztán a tengerparton bukkant elő. 
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A szigetek zöldje előtt barna vitorlájú bárka úszott, a part kövén 
tintahalat vertek szét a gyerekek, szederlila vér csorgott végig a parton, 
megfestette a vizet. Egyik erkélyes polgárházban grammofón szólt. 
Lassan bandukolt, a part kanyarulatát követte. Alig kődobásnyira 
ezüstösen bugyogott föl a víz színe. Delfinek. Ritkás akácligetbe jutott, 
a tenger itt a fák közé siklott, zöldes volt a teteje. Meleg volt még 
mindig, Ákos beletocsogott a vízbe, úszni kezdett óvatosan, az akác-
liget mentén. Ez most békesség volt, nem kellett gondolnia semmire, 
élt, lihegett az úszástól, karjait érezte, az izmait, megmerevedő nyakát, 
mint a rossz=úszók. Egy fa alatt kimászott a kavicsokra. 

Sokáig észre sem vette, hogy a ligetben valaki nevet. Egy férfi 
nevetgetett, gyöngyöző, dallamos, önfeledt nevetéssel, mintha éneklés 
közben nevetne. Néha elhallgatott, aztán ujra felcsendült. Fülbe-
mászóan, eksztázisban, nyugtalanítóan nevetett, értelmetlenül és bor-
zongva, mintha csiklandanák. Ákos fölállt, kiment a fák közül. Egy 
fiatal fiú nevetett. Az egyik támlátlan, nyersfapadon feküdt, két karját 
feje alá tette, a ciprusok böcklin-zöld koronájába nézett és nevetett. 
Köröskörül fürdőnadrágos fiúk álldogáltak, a fűben biciklik hevertek. 
Nekik is jókedvük volt, hangosan nevetgéltek, kiabáltak, Ákos egy 
szavukat sem értette, amikor csúfolódva, ütemesen, horvátul kiáltoz-
tak. Megállt egy bokor mögött , a fekvő fiú nevetését figyelte, akit még 
most sem látott tisztán. Az egyik fürdőnadrágos gyerek, akinek nyaká-
ban fehér«pettyes piros kendő volt és feketére égett, mint egy arab, 
hangosan, ütemesen, tenyerét csattogtatva heccelődni kezdett. 

— L u c r e z i ù ! . . . L u c r e z i ù ! . . . 
A padon fekvő fiú erre sem nézett föl , csak még tisztábban, még 

olvadtabb gyönyörűséggel nevetett. A többiek átvették a heccelődést, 
úgy kiabáltak harsogva, röhögve, mint amivel verekvő állatokat ereszte-
nek egymásnak: 

— L u c r e z i ù ! . . . L u c r e z i ù ! . . . Lucreziù !. . . 
Ákos mozdulatlanul figyelt. Egyetlen szót sem értett. Mereven 

nézte a fekvő fiút, akit néha eltakartak előle a fák, a többiek. Sokáig 
állt így, a nevetés változatlan szépséggel, ragyogással és fénnyel újra 
és újra felcsapott, a torkát összeszorította. A fürdőzők lassan kikeltek 
a tengerből, a nevető fiú körül is megritkult a csoport. Ákos vissza-
ment a ruhájáért, elmosódottan hallotta a távolodó kiáltozást: Luc-
reziù . . . Lucreziù . . . Amikor felöltözve visszatért, senki sem volt 
már a ligetben, a tenger és ég közül eltűnt az olvadt zománc-lobogás, 
élesen látszottak a szigetek, a part öblének szürke városai, a sziklás 
hegyek. 

A fiú még mindig a padon feküdt. Nevetett, nevetett. Ákos elő-
iött a fák közül, egészen közel ment hozzá, nemsokára mellette állt, 
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az arcába nézett, a testére. A nevető fiú csodálatosan szép volt. Ákos 
gondolkozni se tudott tovább, olyan bénaság és testi elfogódottság 
lett úrrá rajta, mint egy remekmű előtt. A fiú arca görög arc volt, 
kicsit basztard görög arc, haja szőke, lágyan hullámos s ahogy arca 
fölé hajolt és a szemét nézte, a szeme világoskék volt, tiszta, fényes, 
belülről tükröző, a kék bogarát vékony sötét karika fogta be. A fiú 
nem nézett vissza rá, most is úgy bámult fölfelé, mintha csak a ciprus 
lenne fölötte. Nevetett, most is nevetett. Arca nem lett vidámabb, 
lágy, férfias vonásai nem torzultak el, görög mosoly lebegett rajtuk, 
a táj mosolya, s csak a melle emelkedett, zihált. Fürdőnadrágban feküdt 
a padon, alakja is hibátlan, hosszú karjai nem túlságosan izmosak, 
vállai puhák és kerekek, lábszárai íveltek. Ákos megbűvölve, meg-
zavarva nézte: a tökéletes arány, a mestermű, valaki, aki tiszta, mint 
az üveg, akinek szépségét, tökéletességét nem fujja be szenvedély. 

Leereszkedett melléje a széles padra. 
— Miért nevetsz? — kérdezte. 
A nevető fiú elhallgatott. Ákos felé fordította arcát. Ákos érezte 

a figyelő szemeket s egyszerre tudta jól, hogy ez a fiú nem érthet meg 
semmit, amit kérdezne, ez a fiú nem ért meg semmit, ez a fiú őrült, 
talán nem is a szerkezet kuszálódott össze benne, talán nincs is benne 
ember. Csak valaki, aki nevet, aki néz. Megfogta a vállát, gyáván, 
irtózva, kíváncsian. Ki vagy? — kérdezte némán. Ki van benned? 
Néha állatokat figyelt, azokról érezte azt, hogy mingyárt megszólal-
hatnának. Ez a fiú azonban másként nézett: mint egy ember, egy 
hallgató ember, aki nem tud megszólalni, mert nem is tudna közölni 
semmit. De akkor honnan benne ez az értelem? Ákos óvatosan vissza-
vette válláról a kezét. M i benne a tökéletes? A fiú figyelmesen, ragyogó 
tisztasággal, olvadt kedvességgel tapadt rá pillantásával, de érzéketlen 
volt, mint a fakir, akit átbökhetnek egy izzó tűvel és meg sem rezzen. 
M i tartja fogva ezt a fiút, ezt a Lucreziùt? Bolondító, lehetetlen kér-
dések. Ákos nem tudott moccanni sem. 

Lucreziù felült. Mos t nem nevetett. Figyelmesen, tagoltan 
mondta : 

— Lucreziù. 
— T e vagy Lucreziù? — kérdezte Ákos mohón. 
— Lucreziù. 
Mosolygott , aztán mozdulatlanul nevetni kezdett, egy hosszú, 

fájdalmas, tiszta, gondtalan áriát. Ákos felugrott, futott kifelé a liget-
ből , de Lucreziù utána ment. Egyenletes, szép lépésekkel, hamarosan 
utolérte Ákost, vállára tette a kezét szelíden, néha rámosolygott. 
Ákos rettegve, iszonyodva tartott egyre bel jebb a fügefaerdőbe, fűvel 
benőtt házak, erkélyek között, egy szamaras ember jött szembe, más? 
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különben semmi, csak a bogarak szóltak, lassan esteledett. N e m tudta, 
mit csináljon. Kergesse el a fiút, akinek közelsége nem ijesztő, inkább 
vigasztalón, mohón ragaszkodó? Gyűlölte önmagát. M i t ér ő Lucreziù 
mellett, akit semmi nem érintett még, aki tökéletes, testben és lélek-
ben, ha van lelke. Nincsenek ösztönei, vágyai, szenvedélyei. A szürke 
sziklahegy alatt lihegve megállt, leült egy fatönkre. Lucreziù ránézett, 
mosolygott. Ákos legszívesebben meghalt volna. Lucreziù a tisztaság, 
a messzeség mindattól, ami ő. Lucreziùt még semmi nem érte. Ahogy 
az arcát, karjait, testét nézte, mint egy orvos mérte fö l , hogy huszonöt 
körül lehet Lucreziù is és harc, küzdelem nélkül maradt valaki, érin-
tetlen, tiszta, őszinte, aki ő nem lehet soha. Garniszobákra gondolt , 
mocskos, zsíros hajú nőkre, izzadt éjszakákra, a test undok becsvágyára, 
áttanult, átolvasott napokra, az agya mohóságára. M i t ért vele? Luc-
reziù csak tiszta, szelíd, megkímélt, soha föl nem ér hozzá. Sírt volna, 
a szeme megtelt könnyel, de csak csillogott tőle, könny nem gördült 
le az arcan. Őrült ! — gondolta. Azt mondják róla biztosan, őrült. 
Ki ér többet kettejük közül? Ó , ez az őrült, ez a csodálatos, tökéletes 
Lucreziù. 

Lucreziù egy korhadt fügefának dőlt. Egy pillanatra eleven 
görög szobor volt, barnára égve, klasszikus mitológiai mozdulatban, 
egyetlen szál fürdőnadrágban. Narkisszosz talán, aki nem bírta elviselni 
önnön tökéletességét és a vízbe ölte magát. Narkisszosz, akiben a test 
csodájára alámerült az értelem. Ákos felugrott, rohanni kezdett a 
köves úton, hátra-hátranézett, Lucreziù futása csattogott, szökellt 
mögötte. Átvágott a romkastély kövein, a sötét estében egyre közelebb 
a tengerparthoz. Nemsokára már nem hallotta Lucreziùt. 

Hold világított fehéres kéken az égen, a szigetek fölött. Ákos 
bódultan ült be a fukszia-kerítéses kis gostionába, hallgatta a grammo-
fónt, evett valamit, de nem tudott nyugodtan maradni. A tengerparti 
korzón hullámzott a nép, megszökött előlük a sikátorokba, a romkas-
tély fantasztikusra megnövekvő éjszakai árnyékai közé. N e m találko-
zott senkivel. N e m volt álmos, csak fáradt, meggyötört, elhasznált. 
Az, hogy szégyelli magát, egészen lefoglalta, megbénította. A hotel-
szobában álmatlanul hevert a forró ágyon. Csend volt, bogarak züm-
mögtek, mint milliárd pici kasztanyett. Egyszerre csattogó futás 
visszhangja hallatszott s odalent Lucreziù nevetett, gyöngyözve, csil-
logva. Nevetés efelerősödött, elhalkult, ahogy a szaladó fiúk kergették, 
akár a vadat, de éjfélig nem hallgatott el. Ákos azt hitte, megbolondul . 
N e m volt semmi értelme az életének. Semminek sem volt értelme. 
Az ablakon bámult kifelé, a holdat látta, de Lucreziù gyöngyszínűn 
hamvasbarna testén keresztül. Felgyujtotta a villanyt. A rossz sárga 
fényben a gyomra émelygett. Meghal, tünődött a kemény matrácon 
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kuporogva. Libabőrös volt, a nevetés régen nem kísértett már az uccá-
kon, de még mindig hallotta. Örökké hallotta. N e m lehet élni Lucreziù 
nélkül. Holnap el kezd dolgozni, felásatja a kastélyt, felcédulázza a 
köveket. De az egésznek nem lesz értelme. Lucreziùnak van értelme. 
Látta, hogyan szárnyal élet és halál, valósán és fantázia között, hogyan 
él, boldogan, tisztán, tökéletesen. Egy őrült, gondolta most már 
bosszúsan, tehetetlenül. 

Eloltotta a villanyt. Megint éjszaka volt. Arcát a szúrós lószőr-
párnába fúrta. Holnap reggel lesz, megjelenik újra Lucreziù, nevetve, 
testének, sorsának borzongató, kísérteties fenségében. N e m felejtheti 
el többé, akármeddig él. 

RIMEK A HALOTT SZÍVRŐL 
— Sergio Corazzini — 
Oly végtelen volt az én kis szivem, 
mint Krisztusé, de most már rég halott; 
tudom, virág és tömjén várja ott 
a kertben, hol szegényke elpihen. 

Ó emberek, szeretni jöttem én 
e földre és szerettem igazán, 
tükör voltam, miként az óceán 
s mindenki könnye fájt, akár enyém. 

De hasztalan volt minden szeretet, 
lázas szivem kihült s most csupa jég, 
árboc volt s jaj, nem lengett rajta még 
vitorla szállni vad habok felett. 

Vagy roppant nap, mely bomlottan lobog, 
de nincs körötte ég, se föld, se más, 
olyan, mint csillogó jégóriás, 
amely a térben meddőn imbolyog. 

Vagy égő tisztafényű szembogár, 
mit titkos hályog éje rejteget, 
vagy nagy-nagy ostya, mely a kék eget 
betölti és két ujj közt lángban áll, 

nagy ostya, mely, jajj, darabokra tört, 
de áldozó nem érintette még, 
szállongva hullik, hullik szerteszét 
és nincs számára szív s pihenni föld. 

Berczeli A. Károly 


