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Templom közelében laktunk. Udvarunkba dőlt át széles, köpcös derekával.
Kerek tornya benézett az ablakokon, bokrok kúsztak fehér hátára. Kora
tavasszal gyenge zöld futotta be az ágakat, ősszel sárga levelek zörögtek a
vékony, kacskaringós indákon. Egyszerű templom volt s a ház, amelyben lak
tunk, mint valami derűs klastrom, felébe vágottan, emeletenkint fényes rácsú
folyosókkal nézett feléje. Temető is volt az udvarban, a templom mohos,
árnyékos félkörében, falhoz tapadó sírlapokkal, elmosódott írással a kereszte
ken, süppedt gödrökkel. Egy-egy elnémult halottat jeleztek a gödrök: apró,
kerek virágokkal virított bennük a hosszúszálú fű. Régen nem temettek oda,
a templomban is csak vasárnap volt mise, és a gyerekeké volt ott minden.
Az egyszerűbbnépek széthordták szigorúbb időkben a fejfákat , lefeszítették a
templomhajót elzáró sárga léceket, melyekbe víg utakat vájt a szú. Ez a
templom és ez a temető gyerekkorunk óta belenőtt életünkbe. Ott serdültünk
föl velük, akárcsak a családi bútorok, a régi magas szobák cifraságai között
éltünk volna meghitten. És mintha játszani mentünk volna: beültünk a szu
vas, porló padokba, a fénytelen facsillár alá, vagypedig városi szedret szed
tünk a sírok görcsös, vad ágú szederfáin. Mi templomosdit játszottunk és lan
gyos tavaszi estéken körmenetet.

Kifelé, a kerítésen túl, a város volt, a többi emeletes ház sorban, a széles
ucca és két uccával odébb, vékony szelekkel a víz fölött, a Duna. Ahogy
alkonyodott, nedves szagok jöttek a Gellérthegyről s a belső kapunál ülő

öregasszonyok láthatták, amint egymás lángjáról gyulladoznak a hegy mere
dek ösvényein a lámpák. És befelé is csupa ház volt, végtelen kockákban,
utakkal átszelten, keskeny, zegzugos uccákkal, kerek terekkel megszakítva 
egy egész idegen világ. Nálunk lassan vakoskodott az este, homály lett szépen
és a gyenge hold fényében halavá:nyan tündököltek a síroszlopok. Ilyenkor
gyujtottunk mécsest és indultunk el a sírok között sorjában, libbenő-keringő

lángokkal a fák, a zsenge fű között, halottról halottra. Megálltunk az egyik
névtelennél, akit zöld, sűrű gazzal belepett lyuk jelzett csak és tovább men
tünk Aloysia Schneyder nyugvóhelyéhez. Csapat gyerek állt fonnyadó emlé
kezete körül a tört oszlop alatt, amelyre kőliliom kúszott fölfelé szilaj virágok
kal, húsos rövid levelekkel. Metsző, kegyetlen fájdalmat éreztem Aloysiánál
és szelleme éjszakára is hozzám jött. Tojásalakú, vak üveglap alatt ott állt a
halott leány fehér ruhában és fehér arccal, orra kicsit erős, szeme éles kék,
és ez a földalatti arc, melynek porló nyomát a horpadt koporsó döfi át és csak
menyasszony-ruhája eleven még, ellapult fodrokkal s ráncai között az enyészet
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bujdos, - ez az arc megjelent éjjel is. Ágyam szemben állt a toronnyal, annak
kedélyes kövérségéből tűnt elő éjjelente Aloysia és lépdelt felém az udvar
fölött. Néma volt és hallgatag, nem felelt ostromomra és nem árulta el élete
titkát. Elült jó ideig a széken, ruhája tavaszi felhő volt, illata keserű füstölő.

Réműlten, kíváncsian néztem rá, orromig húztam a takarót. A rendületlen
szűz fölött egymásután koppantak el a negyedek, a felek, így tavasszal a nyi
tott ablakokon át szelíd zajjal zengtek az órák a negyedek fordulóin.

«Mondj valamit Aloysia» - kértem, de a leány csak nézett. Részvéttel,
szomorúan és okosan, ahogy, azt hittem, csak a halottak tudnak nézni és
ingatta a fejét. Csak a hajnalt várta meg, az ébredő időt, s amikor Vargáné
kakasa, aki spárgával a konyhaajtóhoz kötözve élt özvegyen, harsány reggelt
kiáltott, visszaolvadt a toronyba. Estig vártam a körmenetet, akkor elindul
tunk megint a templom körül, vigyázni a halottakat. Aloysia híven rostokolt
az üveglap alatt; a tört oszlop mintha menyasszonyi teste lett volna, a der
medt, málló liliom vakító csokor a karján. Fogtam a rnécsemet, arca alá
tettem és otthagytam óvatosan. Éjjel ingott-lengett a sötétben a láng,
mint valami jó lélek s tenyérnyi sétáló kör fénylett a síron. Aloysia pedig
ismét megjelent, arca pirosas volt, mint az új alma. Suttogni kezdtem feléje,
kérleltem, de megint csak a fejét ingatta. Későn ígérte meg, évek multán,
hogy jelt ad onnan lentről - és nem tudom ö volt-e még, vagy valaki más,
már, holt-e vagy eleven.

A jel! Másnap éjjelre ígérte, hogy beszéddel-e vagy néma, igérő bólin
tással, nem lényeges már. Szeme élt és beszélt, de nem suta szavakat, botló
zenét, hanem édes érzelmeket, komor gyötrelmeket. Két mécset tettem alko
nyatkor a sír lapjára, meg kövér, izmos koszorút gellérthegyi sárga kövi
virágból, amit öregasszonyok árulnak templomajtókban. - nekünk meg Pepi
néni hozza, az ezeréves vénleány, az első fecskével, emlékeztetőnek a szenteltvíz
tartó alá. Megint korán ágyba mentern, de megint éjfél lett, mire megmozdult a
kövér torony. Fehér köd kígyózott ki a törtoszlopos sírból és Aloysia Schney
der menyasszonyi káprázata beosont szárnyak nélkül, csodálatos fodrokon a
szobába. Merően és bizalmasan nézett rám, szép két német szeme melegen
csillogott és tündökletes volt az arca. Felültem izgalmamban: «Azt ígérted, ma
éjjel jelt hozol. Ne mondd azt, hogy nem ígérted, biztosan mondtad, Aloysia».
Fehér arca mögött láttam a tornyot, a csillagos, holdfénytelen éjszakát és az
egyre gyarapodó, ágaskodó tetőket. Egyszerre meglibbent. fölállt és akkor
pontosan akkora volt, mint a torony. Szőke, vastag hajában, habos fátylában
gyöngyszemek voltak az éjjeli csillagok. Kezét fölemelte és felém mutatta
titokzatos bizalommal. Három zöld ág volt benne és három törékeny virág.
Fehér hajnalka, piros hajnalka, kék hajnalka, vékony száron mind a három.
Kövér ajka szétnyílt és megszélalt : «Az élet értelme» - mondta és nekem
nyujtotta üdvözülten a virágokat. Egyszerűen. mint rövid sípszó hangzott a
jel, édes boldogság fogott el hirtelen. Elolvadt minden tagom, könnyű lettem
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és földigérő fehér ingben odaléptem Aloysiához. A halott szűz mosolygott s
tenyerembe tette mint kiscsibét gyengéden a jelt. Fülemhez érintettem:
édesen muzsikált ; orromhoz közelítettem : illata mint a méz ; szívemhez haj
tottam: mennyei fáradtság szállt rám. Kakasszóra Aloysia visszavette a virá
got és elmosódott a távozó éjszakával.

Bódult voltam napokig, őriztern a titkot, tudtam az élet értelmét. Mi
volt az, nem tudom, három zöld ág és három színes virág-e, vagy valam; más,
amit Aloysia titkon hozott be magával a szobába, a szívembe. Egyet tudok
csak: a gyerekkor volt ez, jelet vártunk valamennyien és akkor még előre

szerettünk nézni afelé, amit nem ismertünk, emberek közé, akik többek voltak,
mint az itteni lakók, nyűgös partájok. És ezért barátkoztunk a halottakkal.
És őket ismertük igazán. Aloysia Schneydert, az álmatag szűzet; a pesti kolera
négy poronty áldozatát, a Mustelbauer-gyerekeket : Franzlt, Hannerlt, Szepit
és ]ancsikát, akik egymás mellett fekszenek a hant alatt, sorban, ahogy sziilet
tek és meghaltak, fekete irtózatos arccal. És ismertük Kriszticset, az elhalt
görögöt, aki két koporsóban lapul a sír alatt és magával vitte testi erejét. Néha
alulról döngeti a földet, hogy hajlik-botlik fölötte a kereszt, - és ismertük a
szulpiciánus nővérek elhalt sorát, akik mennykék ruhában, galambszárnyú
fityulával feküsznek klastromi életük után a boltban, fejjel a templom falai
alatt és köztük is ismertük Orsolyát, akinek holtában hegyes kötőtűvel 
ostoba kezek ostoba kötőtűvel - döfték át sápadt szívét, hogy az ármányos
halál meg ne csalja. És ismertünk mindenkit, jobban, mint az élőket. Az ezer
éves Pepi néni még élve látta ezt a temetőt. Húsért szalajtották Kriszticshez,
aki véres kötényébe törölte böllér-kését disznóöléskor. Déli levesért meg hová
járt? A kegyes nővérekhez természetesen, akik a széles klastromkapu alatt
mérték a párolgó, gyömbéres levet kövér húsokkal, igaz hogya faggyusából,
de legalább jó szívvel. Neki panaszolta a lombos kertben Orsolya, hogy féli az
orvhalált, amely megcsalja és csak a fullasztó koporsóban végez vele harcok
között, csendes élet után, Arra is emlékszik, amikor Berzétey Sárika kisasz
szonyt temették, aki magyar volt, nem afféle sváb- meg rác-fajta, .nint a többi
marék por a rögök rnélyén. Gyerek volt még akkor Pepi néni, nagyon régen
lehetett, de a temetésen együtt futott szét a sírásókkal, amikor a koporsó
födele dörömbölni kezdett a gyenge hant alatt és néhány lapáttal dobtak csak
a holtra homokot, hogya rossz lélek ki ne fusson a koporsóból. Reggel a sek
restyés találta meg aztán a koporsót a sír partján, félig fölfeszítve és benne
Sárika kisasszonyt hasán fekve, dúlt hajjal, véres csíkokkal az arca fehérén.
A rossz lélek tette, imádkozzunk a szegény halottért! Most pipitér nő a síro
kon, kajla kutyatej, csillagos százszorszép és a dűlő temetőfal odvain sírna
moha s vasárnap zsenge szárnyakon gyerekek éneke száll ki a templomból a
békülő halottak felé, akiknek hármas ág és hármas virág van a kezükben,
csontujjaik gyengéd kalodájában : az élet értelme.

Ide jár ki a ház, amely olyan sárga, mint a felébe tört dinnye és egész nap,
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Vargáné reggeli kakasszavát61, az uszályok esti tülkéig a templom kerek hátát,
bokor-szakállát nézi és a félkörnyi vadon temetőt. Pap is lakott a házban,
vakul6 öreg tisztelendő a harmadik emeleten, kopott a ruhája, fekete szalma
kalapban jár az uccákon. Ű misézett öregesen a kis oltáron vasárnap dél felé.
Csak félig tunkolt térdepléskor, de magasra mutatta, messze a feje fölé a hívek
nek, a csendülő csengetyűnek, a nyitott háznak, rejtett halottaknak Isten
Testét és tavasszal-nyáron zengő darázs keringett a feje fölött s a törött abla
kon, Árpádházi Erzsébet halvány r6zsái mögül, mosolyg6 arca mellől beryúl
tak a szederfák dús ágai. Öt sor pad volt csak bent, az első sorban anyánk ült
halvány és szomorú arccal, mellette öreganya fényes lüszterben, foltos ősz

haján kicsi csipkepillangóval, és apánk is, ha rászánta magát lisztes, nyitott
inge fölött sárga vászonkabátban, kenyérszagúan, a kelő tészta eleven lehelleté
vel a hajában. Pepi néni ic; benézett, fonott kosárral járt evangélium táján a
padok közt, lilás daganata fölött ráncos szemekkel. És mindenki a házból és az
utcáról is néhány hívő, akit nem vitt el a Duna mellé a szagos mise, a váloga
tott muzsika. És ott ült hátul, a beroskadt kórus oszlopa alatt, a szenteltvíz
tartó kicsempült márványa mellett sámlin Vargáné, mintha csak kinézr-ék és
Isten is e1fordítaná arcát felőle, mivel ördöggel praktikái, titkos leveket főz,

ront6 gazokat gyüjt. Isten pedig az oltár felől nézett ránk, ahol a Gyermek
Jézus született sárga, kopott színekben, a régi sokgyertyás misék füst jével
kormával a képen. És egyetlea titokzatos jel beszélt csak Istenről; üvegre
festve acélos háromszög, benne kerek és bölcs pillátlan szem, kétoldalt pedig
két betű. Nagy A és egy másik, kövérhasú. elején-végén kurta farkir-cával,
így: Q. Mi szerettük ezt a szűlető, mosolygó Kis-Jézust, mentünk rózsaszirrnot
hintve a körmeneten, anyánk lámpást vitt feltámadáskor a kegyes szerviták
esti processzióján, élveztük a Kis-Jézus édességét, de nem értettük a három
szögbe tört szemet. Egyszer elsírtam magam vádoló, szigorú pillantása előtt.

Anyánk odanézett, fájdalmasan elmosolyodott, ahogy beteg és üldözött embe
rek szoktak, azután elővettezsebkendőjét,megtörölte szememet : «Mit sírsz í's->

kérdezte gyengéden, olvadó hangon. Nem tudtam felelni, az ember nem tudja
sohasem, miért sír, miért nevet, ki tudna ilyesmit. Belül másképpen van, mint
a szavakban, amelyek merevek, nehezek és nem lehet mögéjük pillantani.
Otthon kérdeztem csak meg, hogy mi az a szem, a titkos pillantás az oltár
fölött. «Isten» - válaszolta anyánk - «és az Egyház). «Mi az Egyház rt «Ezt te
még nem tudod megérteni», Igaza volt-e vagy nem, nehéz megmondani, de az a
szem és a két betű valami nagyot és különöset jelentett továbbra is. Ezért
elhittem aztán az egyik legényünknek, hogy húsvétkor, aszakadékos
Törökugrató fölött meghasadt az ég, kipillantott Isten Szeme. Ragyogni
kezdett a napsugárban a két betű és szózat hangzott elő a nyilazó sugarak
csarnokából : «Én vagyok a kezdet és a vég).

* * *
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Ekkoriban anyánk szomoní, tűnődő volt már. Mi gyerekek mintha ter
hére lettünk volna: egyedül ült délutánonkint a sekrestye mellett, a vörös
márványpadon és sokat sírt. Néha kézenfogott s elvitt a Gellérthegyre. Hátul,
a büdös forrásoknál mentünk föl, rossz utakon, csalános vadonban, éles sziklák
között, járatlan bozótosban. Kékesen világított a nagy barlang, a sziklák
félelmetesen csüngtek, lapos kövek vezettek befelé, mint döglött állatok
kemény teste. Bent szűkült a barlang, sötét folyosók vittek a hegy hasába,
rosszszagú, boszorkányos volt minden. Szakállas emberek tanyáztak vadul az
üregekben, silány, keskeny fű, piszkos virág nőtt a falakon. Hét reggel és hét
este mentünk anyánkkal a boszorkánybarlangba és mindig megállított az egyik
nagy kő mellett. 6 beljebb ment, amíg be nem falta az egyik folyosó torka.
Lent stráfkocsik csörtettek, előtűnt a híd csonka íve alatt egészen messze a
szélesedő szürke folyó, a nagy raktárak hátterével. Hideg volt, féltem erősen,

de nem szóltam semmit. Hazafelé menet anyánk szótlan volt és megviselt.
Otthon bezárkózott a műhely mögötti kicsi, lisztes szobába, ahol apa műhelyi

holmijai voltak, fehér köpönyegé. térdigérő ráncos alsói, hosszú zsebtelen
kötényei, a polcokon pedig üzleti könyvek, rengeteg papír, üres zacskók.
Sokáig ne.n jött elő és amikor apa éjjel, a korai hajnal küszöbén megjött, akkor
aludt csak el. Ilyenkor anyánk nappal figyelmesen járt, mint aki rettegve
kísérteties zörejek felé fülel. Árnyék volt apa nyomában, kicsi bizalom és sok
félelem volt a szemében és nem mert szólni, hogy apa ne menjen el hazulról.
Mert apa úgyis elment volna. Este díszt vett magára, fekete lüszter ruhát,
keménykalapot, hegyesorrú szép sárga cipőt és a hajtókocsin elvágtatott. Apa
nem tudott otthon megmaradni, mi ritkán láttuk. Délfelé kelt föl, lármáa a
műhelyben, civódott anyánkkal, aztán délután is aludt, szürke lisztporral a
bajuszában, a műhely mögötti szoba barna linoleumdiványán s vacsorakor
már hűlt helye volt. Mikor láttuk volna? Az alvót nem lehetett zavarni se
délelőtt, se délután, az ebédet meg éppen befalta. És így is halt meg, hirtelen,
mulatás után hajnalban. Estig azt hittük alszik, hét felé nyugtalanul láttuk,
hogy erős ajkán légy ül lesben, mozdulatlanul s akkor már félnapja halott volt.
De ez később történt, évekkel anyánk kísérletei után és szinte szabályos vége
volt apa életének. Élt és meghalt a templomos udvar és egy távoli, idegen világ
között, amelyet csak ő ismert, előttünk idegenebb volt az idegennél. Hogy
anyánk ebből a világból visszavezesse, meddő kísérlet volt és valószínűleg más,
démonibb lelket kívánt volna, mint ez a szelíd asszony, aki ördöggel és angyal
lal, éggel és pokollal esküdött össze érte.

Ebben az időben jelent meg nálunk először Vargáné, a ház tudós asz
szonya. Boszorkány volt Vargáné, az ördöggel szövetkezett, éjféli mise idején
holt lelkek káráltak körülötte, holdtöltekor pedig varázs-italok főttek konyhá
ján és esküdtek, hogy gyógyítani tud bagolymájjal derékfájást, szenteltvízzel
lelkiháborodást, barlangi fűvel hűtlen szíveket. A házban kikosarazottan ült,
nem fogadták kínálkozó barátságát, keresztet vetettek, ha látták s csak akkor
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jártak át hozzá, ha valami bajt vártak és később fogadkoztak, hogy kiseprőzte

a betegséget, eloltotta a belső tüzeket. Koratavaszi nap volt, se tél, se tavasz,
ragadós golyók voltak a rügyek még. Anyánknak fájt a feje, a belső szobában,
az ucca felől feküdt. Ara hatodnapja nem járt otthon, a legények Óbudán
látták a braunhakszleroknál, barátja, a hollószárny-bajszú írnok pedig a szép
leányoknál találkozott vele. «Te» - mondta anyánk halkan, szelíd szövetséges
hangján - «hívd át a Vargánét, beszélni akarok vele. De el ne járjon a szád».
Vargáné a földszinten lakott a templom felé. Félsötét volt már, amikor nem
áldoznak még a világításra és lakás-, ucca tompa, langyosszürke. Kopogtam a
konyhaajtón, sokkockás ablakú ajtó az övéké, mögötte piros ágytakaró a füg
göny. Vargáné félrehúzta a függönyt, éles nagy szeme kilesett felém. Éppen
fésülködhetett. gyér haja ritka sátorban verte a nyakát, elől pedig óvatosan
csípte össze pongyoláját. Azután kinyitotta az ajtót. Itt sötét volt már egészen,
csak a tűzhely parázslott narancsosan és a szekrényen a kandur két szeme.
«No, mi a baj ?» - mosolygott barátságosan. És hogy üljek le, ott a falnál a
szék. Első pillanatban nem tudtam szólni. Kísérteties és ördögi volt minden,
ez a kihűlő konyha az égő macska-szemmel, a fal gazdasszonyos takarójával,
amelyen magas gallérú dali legény csippentett egy tornyos frizurás leány arcába
és kacsintott hozzá. A hosszú spárgán Ezra-kakas emelgette begyét s nekicsa
pott néha felborzolt tollal, kakas-módon az ajtónak. «Varganénii - siettem az
üzenettel- «édesanya hívja, jöjjön át». Vargáné élesen, bizalmasan nevetett,
mint aki kártyán előre kivetette a fordulatot és most igazát érzi tudományá
nak. «Szedem már magam, menj csak előre. De rá ne lépj ott Ezrára, sánta még
a lelkem multkorról». És fölemelte akakast, beleborzolt hasa puha tollába,
félrebillent tarajánál megfogta fejét és szájában melengette csőrét.

Apa másnap hazajött, egy hétig nem vettük szavát, anyánk meg nyu
godt volt, néha énekelt is, édes hamis hangján. Ettől kezdve egyre gyakoribb
lett Vargáné. Este jött, amikor a háznép kint ült már a bedőlt sírok között, mi
meg körmenetben jártuk az ismeretlen gödrök halottait, a templom falának
lapos köveit, Aloysia Schneyder tört oszlopát és a szulpiciánus nővérek egy
rozsda, széljárta sírboltját. Békés holtak voltak ezek, még Berzétey Sárika se
nyugtalankodott, pedig alaposan megforgatta holtában a gonosz. Vargánénál
nyitva volt az ajtó, Ezra lépdelt kényesen, berregve a spárgán tégláról téglára.
És ezek az esti sugdosások csak nem múltak el. Anyánk bizalmasa lett Vargáné,
kipirult, ha vele beszélt és ebédkor. a déli asztalnál, félszemmel leste apát:
fog-e rajta az este kifőzött varázslat, a bűbájos levek és titkos párlatok. Apa
meg nyugodtan, álmos-morcosan ült, magaköré kanyarította az asztalkendőt

és itta a levest, amelybe anyánk lopva belefőzött egy darabot a sekrestye
sarok halom csontjából, halott kisgyerek karjának pici darabját, amely vissza
húzza azt, akinek a szíve kihül és visszafordítja távozó lábait. Ekkoriban jár
tunk a boszorkánybarlangba is fűért. Egyik délután, amikor anyánk a szeny
nyest válogatta szét, Vargáné pedig olvasott valami könyvből, a csodálatos
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Wágnerről, a hét országban tudós varázslóról, aki éjjel háromágú füvet szedett
a kopasz hegyen, aki megérezte az eltemetett akasztófát és ecetfát növesztett
a zsiványok csontjából - ezen a délutánon találtam valamit a szekrényben,
ezüstpapírban két párnahuzat között. Három száraz ágacskát és három porló
virágot. Kéket: halványat, pirosat : sápadt vérszínűt, fehéret: koponyasárgát.

Az élet értelme! - gondoltam borzongva és láttam a halottakat a föld
alatt egyenes sorban, epe-arcukat a vak koporsófedélnek fordítva, összekul
csolt ujjaik között pedig a titokzatos, varázslatos jelt. És nem hiszem, hogy az
induló életkor félelme volt ez csupán. Több rejtőzött benne: iszonyodás az
élettől magától, a kilátástalan csapó-padlós napoktól, melyek észrevétlenül,
zajtalanul süllyesztik a föld alá az embereket, oda, ahol végetérnek a fűvek

cérnányi, bolyhos gyökerei, a bogarak lapuló lakásai, vakondok járatai és ahol
egyedül van mindenki alattomos talajvíz és nyugodt elmulás között, Ez megint
Aloysia jegye volt és titkos, bujtogató figyelmeztetése az életre, és ami azontúl
van és biztosan nem a föld alatt. Aki ezt ismeri és olvasni tud a három virág
szirom-legyezőjéből, megrontja a gonosz varázsát. Micsoda boszorkányság
ez itten, micsoda riasztó jel az elmulásról, az élet értelméről! Forgattarn ámuló
ujjakkal a jelt és meg szerettem volna kérdezni: hogyan kerül ez ide, az élő

elevenek közé. Anyánk azonban fölnézett a szennyes-számolásban és szemér
mes ingerültséggel kikapta kezemből a jelt.

Másnap az esős idők kezdődtek. Hullott a víz, húsvéthétfő várt a házakra,
az utcákra. Ilyenkor gőzölgött a temető, a zsendülő ágakróllassan fátyol szállt
föl, a templom lyukas eresze vidáman csorgott. Szürke volt a Duna, táncolt a
teteje, a hegy falai eltűntek az esőben, sűrű párákban. «Te velem JÖSSZ» mondta
anyánk és kabátot vett fel, sisak-kalapot, hegyesszárú ernyőt emelt a kezébe.
Megint zaklatott volt és révedező. Nem használtak Vargáné szerei, a gyenge
gyermekcsont, a sírból való virág.i--kimentünk tehát Kispestre, a híres asszony
sághoz. Az út mentén telepek feküdtek el, hosszú sorban barakkok, apró szögle
tes foltokban bolgár-kertek, a sinek két oldalán. A város végén lakott Kocsisné,
a híres asszonyság. Afféle pajtában rendelt, színes hirdetések között, a falon
plakátok símultak édes mosolyú nőkkel, barátságos pofájú lóval s fölötte sze
relmesek csókja találkozott. Anyánk bement az asszonyhoz. Esteledett már.
Én a folyosón vártam a homályos ablakok mögött. Nem értettem ezeket a
kísérleteket. Visszahozza-e ima vagy varázslat azt, aki elment? Én addig
sensit sem láttam elmenni, a gyerexkor népes társasága változatlanul élt a
templom körül és nyilván ezeréves volt mindenki. A napok egyformán vég
telenek voltak, az órák percei bicegve jártak és nem multak el soha az évszakok.
Messze volt még tőlem az idő, amikor a nap egyszerre kel és nyugszik és közben
alig néhány pillanat siet el. Úgy gondoltam, semmi sem változik és nem értet
tem a felnőtteket. akik ragaszkodnak multjukhoz, életük bevált fogásaihoz és
nem hajlandók szenvedni. Vargáné varázslata, a híres asszonyság vajákossága
fölött csak egy érdekelt: Aloysia nyugtalanítóari sejtető és riasztóan emlékez-
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tető jele az élet értelméről. Azután se törödtem a jellel, kit érdekelne a fel
növekedett esztendőkben? Én akkor akartam kibontani az életet valami rejté
lyes szövevényből, kutatni akartam belsejében, ahogy titokzatos skatulyát
nyitnak ki húzódozó ujjakkal. A felnőttek élete azonban menekülés vissza
felé, szinte a multban élnek csak, emlékek közt és nem kívánnak előre nézni.

Persze, Kocsisné varázslata sem segített. - Este, hazajöttünkkor, anyánk
megvallotta, hogy éjjel a jó szellem látogat el hozzánk, pontban éjféli óraütés
kor és magafelé fordítja apa értelmét. Apa esőben otthon maradt, félt és iszo
nyodott a víztől, ilyenkor nem látták az óbudai söntések, budafoki sörmérők.
Együtt ettünk. A templom hasig úszott az esőben, a temető elmerült, csak
Aloysia Schneyder oszlopa látszott ki kövér virágaival. Nem beszélgettünk,
apa ha otthon volt, hamar nekiálmosodott. Vacsora után már ásított is és
vetette le a kabátját. «Na, szervusztok, megyek aludni. Az ilyen esőben meg
halni se szeret az ember.» Izgalomban vártam a szellem látogatását, mintha a
fehér német szűz érkezne meg ismét az oszlop alól. Az óra lassan vitte odébb az
időt, agyerekeket Máli vetköztette. apa pedig bent aludt, mint ezer medve.
Később anyánk is aludni ment, de az eső csak nem pihent. Hosszú zsinórban
verte a tetőt, az ablakot, lent Ezra kiáltozott élesen, az óra pedig pontosan,
kattogva ütötte a tartózkodó perceket. Éjfél volt éppen, amikor a padló meg
reccsent. Anyánk félig föltámaszkodott és a sötétben is látszott ijjedt, bűnbánó
szernén, hogy retteg, mert idecsődítette az elköltözöttek világát, fölszabadí
totta az éjszaka lelkeit. A recsegés lassan haladt a padlón, mintha valóban járt
volna valaki keménysarkú cipőben, test nélkül. Megkerülte a diványt, a szek.ré
nyek mellett hallatszott, aztán befordult apa ágyához. Apa nyugodtan aludt,
nem vett tudomást a jó szellemről, aki eljött megváltani az életét. Másnap
anyánk remegve, titkos pillantásokkal súgta meg, hogy öreganya lelke volt,
látta jól, a szeme szomorúan és aggódva nézett rossz fiára. De, és ezt határozot
tan látta, fölemelte habfehér karját és intett a páros ágy felé, mintha orvos
nyugtatua meg valakit, hogy ne féljen, lesz még itt másképpen is.

De nem lett másképpen most sem és ekkor határozta el anyánk, hogy
szent Fortunátuszhoz fordul, a végső menedékhez, akinek testét épen, csodála
tosmódon őrzi a budai apácák zárt temploma és aki biztos segítő, ha jó imával
kérik. Fortunátusz lebegett akkortól életünk fölött. Magasan és kemény harci
díszben, biztos szent pillantással és a budai templom a mi templomunk és
temetönk fölé emelkedett erős oszlopaival, sötét márványával, halott hideg
ségével és gyászos pompája, temetési komorsága elölte előlünk ezt a kis világot.
Szent Fortunátusz ép teste leszállt az üvegkoporsóból és elfoglalta a babona és
ördöngősség helyét, mintha szelíd erőszakkal nemcsak egy embert akarna meg
változtatni, hanem a régi világot is, amely süllyedni kezdett le a halottak közé,
az ismerős sírkövek birodalmába abban a percben, amikor anyánk bizonytala
nul, végső szükségben először kiejtette a nevét.

* * *
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Nálunk szelíd darázs rótta köreit a misét olvasó pap feje fölött, Szent
Fortunátusz temploma hallgatag volt és merev a verő, szüntelen esőben. Hatal
mas kőlapokon jártunk, kegyes alapítók sírlapjain. És minden fekete volt,
súlyos arany, roskadozott a szőszék, az utolsó ítéletet hirdették rajta harsonázó
testes angyalok, Krisztus tündöklött a csúcson, kezében a diadalmas kereszttel
és üdvözült lelkek, tiszta angyalok kapaszkodtak a szöszék falához. Visszhan
got vertünk föl és hangunk elveszett a magas kupolában, a festett képek utolsó
ítéleti zsivajában. Az oltár előtt kövér lámpás lógott erős, vörös lánggal és hir
dette a Legnagyobb Hatalmat, aki jelen van itt élő-elevenen. Nálunk bölcs,
kerek szem és két rejtelmes betű jelezte a Legnagyobbat és békességes volt
minden. Itt Isten másképpen volt jelen és nagy indulatok verték súlyos szár
nyakkal a levegőt. Először találkoztam itt a hatalommal és először éreztem
víszolyogva, a félelem szélén, hogy más is van: a Jó Pásztor édes képén túl
valami irtózatos, valami kimondhatatlan. Anyánk az első sorban ült, kevés
ember volt máskülönben is a templomban, lehetett járni a végtelen falak között,
lehetett lépésekkel befogni a sötét távolságokat. Itt éreztem először, hogy
valahogyan másként is lesz egykor és ez az idő, amelyben élek, csak pillana
tokra van s rövid ideig az idill, a nyugalom ideje. Kongtak a sírboltok, üres
zászlótartók sorakoztak a padok szélén, apácák vastag fekete imádságos
könyvei feküdtek a padok lapján, mint nagy lapos kövek. És mindenütt figyel
meztető komor jelek: a sebzett Istenfia szenvedő fővel, töviskorona alatt,
hasítottarcú farkas poroszlók ütései alatt, a végtelen fájdalmú, szüntelen
könnyű Szűz, roskadtan a kereszt útja mellett, Szent Sebestyén, fehér húsában
szaggató nyilakkal, arcán patakzó fájdalom, a sekrestye ajtaján andráskeresz
ten szétfeszített tagokkal, vadóc szakállán a vér cseppjeivel a hitvalló apostol.
Különös látomásban vonult el a sötét, hatalmas templom, mögötte élesen,
visszahozhatatlan édes fájdalommal tűnt föl az otthoni templom, a kedve..
Isten-Gyermek szűletési mosolyával, magyar Erzsébet korai cseresznyeszín
rózsáival é.. egyetlen nyugtalanító jellel csak: a háromszögbe rejtett isteni
szemmel. A fájdalmak és kínok közé az otthoni szederfák f,ömbölyű lila gyü
mölcsei virítottak, a családias sírok, derű.. mécsesek és anyánk babonás játéka
egy elmaradt, visszahozhatatlan boldogságért.

Sötét oltár előtt, ölomszín üvegablak alatt pedig ott feküdt átlátszó
koporsóban a szent, aki megszünteti a frjdalmakat, enyhülést hoz a szét
szakítottságba. Nagy katona-teste békés aranyruhában, elcsitult vértezetben
feküdt, arca felém fordult. Erős vonásain, kemény izmú orcáin, edzett és hall
gató száján mennyi béke ! Milyen földöntúli biztos boldogság! Mennyi zord
fegyelem, mosolytalan hit! Fortunátusz kinyujtózott teste mellett ott feküdt
hitvalló kardja, bunkós kopj ája, horgas nyila. Milyen más jelei az élet értel
mének, mint Aloysia három zöldellő ága, három tarkálló virága! Az Egyház,
mondta akkoriban a háromszögbe tört szemre anyánk, és most a szent előtt

újra ezt hallottam tőle. Kissé megbékélt volt az ima után és alázatos ujjak-
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kal, mint aki egy másik partról érkezik, mutatott Fortunátuszra. Fortunátúsz
pedig halkan, észrevétlenül lélegzett, arca piros volt és kinyujtott karddal,
hosszú lépésekkel szállt le hozzánk.

«Életünk kűzdelerm - mondta - «hitünk is küzdelem. Álljak oda hozzá
tok az oltárra és hirdessem néktek ezt? Minek való lenne? Egyszer idejuttok
mind, ehhez az oltárhoz, az én csontjaimhoz és látni fogjátok, hogy van más is.
Látod, engem keresatrefeszítettek, olajban főztek, fogóval tépték eleven
húsomat, és azt hiszed, eltörtek csontjaim, szétfőttek porcogóim, kifordultak
véres izmaim? Nem számít ez, nem számít semmi. Az izmunk ép lesz, az enyém
is az maradt, porcogónk friss és ropogós, húsunk feszes és sebtelen. És azt gon
dolod, a te műved ez, kicsi erödé? A hitedé egyedül, mondom én neked. És
Istené». Leült velem a mellékoltár lépcsőjére, üres és vak koporsója alá.
Anyánk ismét elől térdepelt, tenyerébe temetett arccal. Körülöttünk eloszlott
a templom, oszlopai felszöktek a magasba, visszhangos aranyos kupolája a kék,
esőtlen ég lett, szobrai arany angyalok. «Tudod, hogy én talán nem is éltem
igazán? Én csak hittem és egyedül egyet akartam: méltó lenni kötelességem
hez. Tudod mi ez a kötelesség? Kereszténynek lenni. Láthatsz engem a kato
nák között. Sátrak lepik el az éjszakát, ponyvák szegik be egyvégtében a mező

ket, barna erdők fáit, füst száll elő a bogrács alól, a tűz lángja sárgán csillog a
kardokon, földbeszúrt kopják fénylő csúcsain. Ott fekszem a többi között a
puszta földön, villogó insigniák előtt. Alszom-e vagy ébren vagyok? - hiszek
mindig, az álom partjain és az ébrenlét piacán. Tiszt vagyok-e vagy közle
gény? - keresztény vagyok. Látod a hadúrt, a szakállas, villámló istent és
látod a sereg istenét, a csupaszarcú császárt? Nekem nem isteneim. nekem
csak Istenem van. Látod a keresztet? - az én keresztem csupán. Látod feszült
izmaimat, megszakadt csontjaimat? Látsz a sistergő olajban, figyeled szét
olvadó csontjaimat, tűnő porcogóimat? Látsz a fához kötözötten, látod
vonagló húsomat, mellem rostjait, karom békanyi ugró izmát a fogó harapásá
ban? De látod-e fájdalmamat, gyötrődésemet.kihűlő szívemet? Egyet láthatsz
csak: hitemet és bizalmamat. Azt mondod, katona vagyok, kenyerem a harc, a
seb. De nézz meg az erdőben, poros darócban, - a farkas fogai .között látod-e
mosolygókoponyámat, foszlott inyeim édes nevetését, eloszlott kezemben a
bizalmas feszületet? Azt mondod, remete vagyok, - de nézz rám a vár pere
mén, figyeld a pengő lantot, táncoskedvűcirnbalmot és figyelj engem is, ezer a
seb bennem, aranyos, vidám ruhám alatt. És nem mondhatsz mást, minthogy
hitem van. S nézz 8 szemembe, engem látsz csak benne és nem sereget-e?
Jámbor hívőket látsz-e vagy kemény katonákat? Édességet-e vagy epét és
ecetes szivacsot? Azt hiszed, könnyű, és azt hiszed, ennyi az egész: üveg
koporsó, aranyos-ezüstös köntös, ékes koszorú. De mondd ki utánam: keresz
tény vagyok és figyeld, mit hallasz. Muzsikát-e vagy zengést? Cíteraszót-e
vagy visszhangot?»

Én utána nyúltam a szónak, halkan kiejtettem álomnál fojtogatóbb révü-
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letben : keresztény vagyok. Erre megzendült a templom, az oszlopok sötét
márványa szólt, a szószék arany dísze zendült és mély, egyetlen hang szállt
súlyosan a kupola alatt. Kint a délelőtt mintha estébe fordult volna, az eső

öntött még akkor is, amikor már a templom ajtajában álltunk. «Csak nem áll el
ez az eső» - mondta anyánk és nyitotta az ernyőt. Öreg nénék feketéllettek a
kapu íve alatt, a bűnösök és vezeklők elkerített helyén, ahonnan a piros
mécsest csak messziről lehetett látni, elveszetten az oszlopok sötét arányai
között. «Nagysága kérem, tessék gyertyát gyujtani a halottjáért.» Anyánk
egy pillanatra megállt a szóra, maga elé nézett, aztán keresni kezdett a gyer
tyák között. Kövéret, izmosat választott, élő ember lelke számára és odatette
a többi mellé meggyujtva. Kis szél járt itt, a gyertyák lángja csapdosott nyug
talan szárnyakkal, bevetette ingó fényét a templom sötétjébe, a törpe csonkok
ról halotti, kormos füst szállt elő. Libbent-lebbent a láng, éles fénnyel marta a
szent távoli arcát, megvillogtatta csukott szemét, kemény öklét. Kint lassan
elfogytak a földszintes budai házak, eltűnt a bokros, meredek hegyoldal, ahol
Fortunátusz teste holta után kallódott virító, őszi szőlőtövek között, zsendülő

tyúkhúron napokig, míg a kegyes hívek meg nem találták és égő gyertyák
menetében az oltár melegébe nem vitték.

Újra otthon voltunk, a. kis templomunk és a temető eltűnt a gőzölgő

esőben. Az ajtóban anyánk megszorította a kezemet. «Várj» - mondta. Maga
elé fordított, - ernyőjéről, bő malaclopómról csurgott az eső. «Ne beszélj arról,
hogy Odaát voltunk. Inkább imádkozz a Segítőhöz. Erősebb lesz ő, mirt a
többi száz praktika. És hátha visszafordítja apádat.» Már a szobában voltunk,
meggyujtotta a lámpát és leült elém a délelőtti asztalhoz. Kicsit bámulta a
kékmezőjű terítőt, a pipacsos porcellá n tálat és mintha küszködne magával,
fejezte be a mondatot : (Nem is énfelém és tifelétek, hanem Ö felé. Nekem
ennyi is elég». Napokig esett még az eső - a kezdődő lomb, a méregzöld fátylú
bokrok, a nyiladozó temető ázott és gőzölgött. Később elment a nedves
március, sütött a nap élesen és melegen, a ház kint ült megint a sírokon. Aloysia
ott társalgott velük, a nővérek igénytelen nevét azonban elmosta a sok víz és
magával vitte örökre. Egyik este apa megint elment hazulról és csak hajnalban
került haza. Ihatott, a kabátja kibomlott, fekete bajsza kusza volt, mint a
vedlett seprű. De nem énekelt, a nótákat otthagyta a cigányoknál. Az ágy mel
lett elgondolkozva állt, mintha mondani akarna valamit. Aztán meggondolta
magát, levetette ruháját és lefeküdt. Meleg reggelre ébredtünk, a sírok között
városi madarak szóltak. Délfelé néztünk csak be apához. Légy ült akkor már
erős ajkán és nem lélekzett. Mellette mintha Fortunátusz állt volna és mintha
nemcsak apa életét zárta volna le tiltó kardjával, hanem a miénket is, az enyé
met, hogy sohase térjen vissza többé. De lehet hogy képzelgés volt csupán,
gyerekkori láz és csak az első csillag ragyogott a halottra.
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