
HAMUBA SüLT POGÁCSA lrta Sík Ilma

Megállt az ajtóban, egész testében reszketve, elakadó lélekzettel.
Szeme egy pillantással befogta a keskeny kórházi szobácska tárgyilagos
képét: szemben az ablak homályos téglalapja, rnögötte már az őszi kora
est sötétje. A fal mellett fehér vászonnal letakart asztal, megrakva az
orvosi adminisztráció kellékeivel: irattömb, tintatartó, ismeretlen rendel
tetésű dobozok és tégelvek. És szemben mindezzel, ott a fehér vaságyon.
a takarók fölött, óriási vattagöngyöleg és mullpólyák közül alig-alig ki
látszó sápadt, halálosan idegenné vált arc: a fia arca.
. Nem ismerte fel azonnal, egy pillanatig még azt képzelte, eltévesz
tette az ajtót, s mint tüzes villanyütés beléhasított a remény is: hátha
tévedés volf az egész, egyszerű névcseréről van szó. De nem, a fejtáblán
világosan olvashatta Péter nevét, korát, alatta ismeretlen orvosi jelzés,
- csak kezdőbetűk; és most már lassan felismerte a mély, feketén ár
nyalt szemgödrök fölött a fia hosszú, sötét szempilláit, az idegenszerűen

kiugró arccsontok között finom, keskeny orrát, s a mozdulatlan fehér
ajkakbari Péter szájának csigavonalát. Igen, ez Péter, az ő Pétere, de mi
lyen állapotban! Egyszerűen hihetetlen volt, hogy ez ugyanaz az emberi
lény, @ki ma hajnalban - még alig világosodott - megállt az ő hálószo
bája ajtajában, karcsún és izmosan, hanyag sportöltözetében is elegánsan.
kezén már a vastag vezetőkesztyűvel. Lábújjhegyen ám ott, a 'hideg zu
hany után kipirult szép arcával, majd látva, hogy ő nem alszik, odalépett
az ágyhcz, gyors, felületes, kissé fölényes csókot nyomott az orrára:

- Ne félj, Kicsi, nem jövök meg későn, hisz még Ibivel kell vacso
ráznom ...

Végre felrázta magát dermedtségéből és egy lépést tett előre. Csak
most eszmélt rá, hogy a szobában mások is vannak. Az ágy tulsó felén fe
hérköpenyes, szikár alak állt, a beteg fölé hajolt, egyik keze a takarón
heverő sápadt csuklón, másikat, a karkötőórával, rövidlátóan szeme elé
emelte. Mártának úgy tetszett, egy örökkévalóság óta állhat itt, ugyaneb
ben a helyzetben; még szemét sem fordította a belépő felé. A szoba in
nenső sarkában fehérkötényes nő hajolt az alacsony műtőasztalka üveg
lapja fölé: zajtatanul motozott rajta. Nesz nem hallatszott semmi, mintha
a mozdulatlan test az ágyon nem is lélegzene.

Most fölemelte szernét az orvos, az ajtó felé pillantott. Elengedte a
beteg kezét, egy lépést tett az asszony felé. Márta arca összerándult,
riadt mozdulattal az ajtó Ielé fordult.

- Nem kell attól tartania, hogy megérti, amit beszélünk. Tökélete
sen öntudatlan. - Órájára pillantott. - Most már 12 órája. Mióta be
hozták. Azonnal megoperáltuk, altatni merőben felesleges lett volna.
Nem tud magáról. Egyelőre nem is fog tudni, - tette hozzá elkésve,
nyilván irgalomból.

- Dehát , " Mi történt ... ? - dadogott az asszony. Aztán összeszed
te magát, csak a hangja remegett: - Milyen természetű a sérülése,
Professzor Úr?

A férfi furcsa, kis sziszegő neszt hallatott, majdnem úgy, rnintha
bosszankodnéíc:

- 'I'ja, - mondta aztán, de a hangja csendes volt, csaknem gyön
géd, - azt nem olyan körtnyű megmondani, asszonyom. Nem egy dolog
ról van itt szó. Nem is kettőről. Ami a töréseket illeti, hát azokkal min
denesetre elboldogulunk majd. Nagyjából máris rendberaktuk őket, de.
természetesen idő mindenhez kell. És váratlan dolgok bármikor fellép-
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hétnek, ezzel számolni kell. Különösen, mikor ennyifelé kell egy testen
Iaborálrn. És hát nyirbálni is kellett, mert az országutak, ugye, nem
stecilek ! Hanem, az igazi disznóság, az a fejben van. Tudja asszonyom,
az agy kényes jószág, azzal nem lehet kukoricázni. Természetesen sú
Iyos vagyrázkódást is szenvedett, dehát ezt talán még kiheverhetné. Ha
nem a koponyacsontokkal is baj van, ott is vannak sérülések és hát ...
mi sem vagyunk istenek ...

Elhallgatott, mint aki belefáradt a magyarázgatásba és egy ideig
csendben nézte a halálsápadt asszonyi arcot, a valószínűtlenül tágra
nyilt szemeket, a görcsösen reszkető szájat, amelyből érthetetlen, csukló
hang tört elő.

Az orvos vigasztalón újrakezdte:
- Az volt a szerenesc. hogya kis mentőorvos órtctte a dolgát. Meg

hozv azonnal teletonáltatott. Mire ídcértek, készen voltunk és rögtön
hozzáfoghattunk. Egy perc sem veszett el. A műtét alatt kót vérátömlesz
tést kapott, azóta még egyet, - a nővér felé intett - most készülünk a
negyedikre.

S ujra az ágy felé fordult, mirit aki befejezte a kihallgatást, mert
fontosabb kötelességek várjál"

De az asszony mcgálhtot.ta. Megragadta a sebész karját és gyors sut
togással dadogta, mintha attól félne, hogy hangja cserbenhagyja:

- Professzor Úr! Könyörgök! Életben maradhat?
Az orvos szelíden lefejlette a keskeny kezet, két keze közé fogta, meg

is simogatta, és lassan, tagoltan mondta:
- Mi megteszünk itt mindent, ami emberileg és orvosilag egyáltalán

lehetséges. De ... asszonyom ... tud ön imádkozni ?
Márta intett, elaleadó suttogással:
- Tudok ... hála Istennek, tudok.
- Akkor hát . .. imádkozzék ...

2.

És ő imádkozott. Imádkozott otthon, a hálószobájában, térdreborulva
a feszület előtt, imádkozott délután az üres templomban, szemben a ta
bernákulummal, imádkozott a reggeli szentmisón, imádkozott az autó
buszban. míg az a kórház felé rohant és imádkozott a betegágy rnellett
ülve, rníg elnézte a halálravált arcot.

Ezekben a napokban egyebet sem tudott tenni. Olykor - attól tart
va, hogy ereje felmondja a szolgálatot, s azt remélve, hogy talán eny
hülést talál abban a munkában, amely évek óta mímden bánatában, éle
tének rniriden keserű fordulóján vigasztalást adott neki - benyitott a
nagy, világos sarokszebába. Hajdanában János szebája volt ez - akko
riban ő még csak lopva próbálkozott a "játékával", (így nevezte János) a
konyhában, a fürdőszobában, sőt még a kamrában is, és csak jóval a
férfi eltűnése után; amikor már semmi reménye nem lehetett rá, hogy
viszontlátja, amikor Petike iskolás lett s így ő maga szabadabb, s ami
kor már egyre több gyönyörűséget talált ebben a "játékban", amely las
san élcteleme. mindkettőjüknek pedig kenyere lett: - cs,a1k akkor ren
dezte át János dolgozószobaját mühellyé. A költségeket lassankint már
maga a játélc az anyag s a belőle kibúvó alakok fedezték. Azóta itt
töltötte élete legnyugodtabb, Icgtartalmasabb óráit: tarka mázos kancsót,
artisztikus teáskészletei. színes apró figurái és kifejező nagy alakjai, a
terrakotta reliefek és vgyerrneknagyságú virágtartók között; formálószé
kében ülve, mint egy kalodában, kis villanykemencéje előtt guggolva,
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vagy a gyalulatlan deszkalap fölé hajolva (Péter "gyúródeszkmak" csu
folta). Itt nem kérdezett semmit, itt majdnem boldog volt.

De most hiába vette kezébe egyik vagy másik Iéligkész munkáját,
hiába próbált újat kezdeni; nem tudott odafigyelni. Mindig csak azt a
vattábagöngyölt fejet látta, az élettelen szemeket, a mozdulatlan testet.

Az ima, úgy látszott, nem használ. És a vérátömlesztések, a mester
séges táplálék, az orvosi kitartás, semmi. Négy nap telt el már a szörnyű

reggel óta, mikor a telefon azzal riasztotta fel vasárnap reggeli szunyó
kálásából, hogy a fiát szétroncsolt testtel szedték fel összetört motorja
mellőL Péter úgy feküdt ma is, mint az első órában, tökéletes öntudat
lanságban, mozdulatlanul. Beengedték hozzá a nap bármely órájában,
hiszen a beteg egyedül feküdt. Tudta, hogy az a kis szeba a meghalni
készülők szobája; az orvosok kettőzött előzékenységgel bántak vele, a
portás már messziről köszöntötte. Ö pedig félnapokon keresztül üldögélt
a fehérmázas kórházi széken, nézte az egyre kisebbé és szürkébbé váló
arcot, s ajka gépies ímát mormolt, rníg gondolatai előre-hátra szálltak az
időben.

Szülei korán elhaltak, egy sokgyermekes nagynéni nevelte, s az ö
szeretetért sóvárgó szíve a víg családi zaj közepette is kielégítetlen ma
radt. Aztán jött János és a korai házasság. Ez a házasság nem is volt
rossz, János a maga módján szerette feleségét, aki oly megható erőlkö

déssel igyekezett megfelelni minden asszonyi kötelességének. O pedig új
helyzetében inkább csak új kötelességeket látott. Csak később - talán
mikor a kisfiú megszületett - (vagy csupán ezidőre érett voltaképen
asszonnyá t) lángolt föl benne hirtelen a szerelem, az összetartozás túl
áradó érzése és ezzel együtt váratlan, ámuló boldogság - két hónappal
János bevonulása előtt.

Többé nem is látták egymást, a férfi ottmaradt valahol az OTOSZ sík
ságon. Éppen csak megízlelte a boldogságót. A kis Péterrel is így volt.
Mondhatatlan édességgel töltötte el a gyermek bájos, ragaszkodó kis lé
nye. De ez is csak rövid ideig tartott. Hamar jöttek a gondok, aggodal
mak, szívfájdalmak. A gyermek ideges volt, k íogyensúlyozctlan, kezelhe
tetlen. Az iskolában állandóan bajok voltak vele. Ügyes, eszes, tehetséges
fiú volt, de mérhetetlenül rapszódikus. Hol k ícsaponaóan vidám, hangos,
fegyelmezetlen, hol napokig magábaroskadó. csupa gátlás, furcsaság.

Az idegorvos a vállát vonogatta: - Nincs mit tenni, a gyermek há
borús izgalmak között fogant, légitámadások idején hordozta, aggodal
mak, bánat között született. Lehet, hogy kinövi, de tenni nem sokat lehet.
Jó volna, ha meg tudna fogózni valamiben: személyben, kedvtelésben.
sportban, barátságban, később talán szerelemben. vagy - a legszeren
csésebb esetben, mert hisz mind a többi csak pótlék - a hivatásában.

De épen az volt a baj: Péter semmiben sem tudott megfogózni. Mind
untalan mást akart. Ahogy, mint kisiskolás, barátait, kedves játékait cse
rélgette, úgy váltogatta később a kedvteléseit. Mikor muzsrkálni kedzett
- ő reménykedve, boldogan figyelt a falon átszűrődő hegedűhangokra 
egy ideig csupa, lelkesedés volt. Aztán angolul kezdett tanulni, remekül
haladt, már Dickenst olvastak együtt, de akkor a rajztanár berarnáztatta
a fiú egyik munkáját, kiakasztotta a folyosón és azt mondta; ilyen jót
növendéke még nem rajzolt: s erre Péter hirtelen festőállványt vett, olaj
festékét, ecseteket. Márla még a műterrnót is megosztotta vele, mert úgv
gondolta, a művészet biztosan boldoggá, egészségessé fogja termi Pétert.
hiszen az ő életének is tartalmat tud adni.

Csakhogy Péter ezt ís hamar abbahagyta. Ott volt a nyakán az érett
ségi, éjjel-nappal tanult: kitűnőerr akart érettségiznl, mert az egyetemre
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készült. Matematikus akart lenni: most ebbe szerétett bele, s a tanárja
azzal bíztatta, hogy nem mindennapi a tehetsége. Két. hónap alatt pró
bálta pótolni nyolc esztendő minden rnulasztását. Megsápadt. lefogyott, a
szokottnál is ingerlékenyebb lett - reggelig égett nála a lámpa - de
pótolta.. Az érettségi fényesen sikerült. Utána azonban teljesen letört.
Megint nem tudott aludni, ki se mozdult a szobájából, az egész nyarat az
elfüggönyözött lakásban töltötte. .

Aztán szcptemberben - beírátkozott a Sziniakadémiára. A felvétel in
azt mondták, ö a legtehetségesebb a jelentkezök között. Matematikáról
többé nem esett szó. Könyvespolcai hamarosan megteltek Shakespeare
eel és Racine-nal, a hakás pedig nyurga, lármás színészfiúkkal és bíbor
körmű, platinaszőke színészlányokkal. Egyiküket el is jegyezte hamaro
san: a Iegszókóbbet és legpirosabb körműt. Mártának ezt is csak utólag
mondta meg. Azzal vigasztalea magát, hogy talán ez sem fog sokáig tar
tani. Nem is nagyon tarthatott, mert Ibi táncolni és csókolózni szeretett,
Péter viszont egyik új barátjától megtanult motorkerékpározni s idejét
.nost megosztotta Pirandello, Ibi és a motor között. Viszont az elméleti
órákat oly tökéletesen elhanyagolta az Akadémián, hogy év végén nem
voltak hajlandók osztályzatot adni neki. De ő nem sokat törődött vele,
ezen a nyáron csak a motorbicik.li létezett, meg Ibi.

Márta nem korlátozta ebben sem. Mindig az ideggyógyász szavaira
~ondolt: "Nemcsak maga szenved, asszonyom, a gyermek is szenved, bár
talán nem is sejti. Ezt a szenvedést vetíti ki a környezetére, azért oly
nehéz vele bánni." Igen, Márla is tudta ezt és szenvedésének legfájóbb
.ővise éppen ez volt: a fiú öntudatlan szenvcdését ő tudatosan, meghat
ványozva élte meg. Ez fegyvertelenné tette: engedett minden kívánságá
nak, ami örömet igért neki. Belement a motorkerékpár-vásárlásba is. Ak
kor adta el a nagy terrakotta "imádkozó fiút" is. Ez a gvengédtestű, pom
pás görög ifjú - ég felé tárt két karcsú karjával, áhítatot sugárzó szép
arcával az ő szemében Péter volt. Péter, amilyennek ő kívánta látni, ki
egyensúlyozottnak, önmagával megbékéltnek, egészségesnek, boldognak.
Péter mctort vett az árán. Azt a motort, amely megölte.

Istenem, hogyengedhetted ezt meg? - lázadozott Márta, feszülete
előtt térdelve. - Mért gyötörsz mindig engem? De ha már így kell len
nie - sóhajtotta -, hadd szenvedjek hát vele tovább; csak engedd őt

élni.
Aztán egy reggel - ötödik reggel volt ez a szerencsétlenség után 

megint bement a kórházba. A beteg tág, öntudatlan szemmel feküdt, moz
dulatlanul, mint öt nap óta mmdig. Az orvos most is ott állt mellette.
Márta csügigedten lépett az ágyhoz ; föléje hajolt. És ekkor a két merev
szemből lassan két könnycsepp indult el, legördült a fehér pólyákra, A
beteg sírt. Márta felcsukló zokogással sietett ki a szobából,

- Asszonyom, miért rohan? - kérdezte a folyosón az orvos. 
Örülnie kell, hiszen a fia sír! Megismerte! Múködikaz agya. Most már
kezdhet remélni. Most már talán nem fog meghalni és ... és talán az
értelme sem fog elboruln i ...

3.

Nem halt meg és az értelme sem borult el. Osak a kedélye. Jog~:
iY'ég hónapokig kell feküdnie; a nehéz gipszkötések éjjel-nappal gyötör
:ék, s ha majd egyszer leveszik róla és felkelhet. nem tudni, egy sérült
ideg nem teszi-e nyomorékká. Az orvosok nem igértek semmit, nem
magyaráztak semmit, csak azt Ismételgették. örülni kell az ajándékba
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kapott életnek, De vajon megérdemli-e majd az élet nevet az, ami meg
marad? Az izmos termet, a rugalmas mozgás öröme, s vele a sport nyil
ván a rövid multé. Vége a színészetnek is. És aztán ... Mikor már ott
hon feküdt, volt évfolyamtársai olykor még meglátogatták - inkább csak
a fiúk -, elmondtak ágya mellett néhány új viccet, utánozták a színész
tanárok furcsaságait. vitatkeztak a készülő előadások szerepmegoldásí
problémáiról: aztán lassan elmaradoztak. Leghamarabb Ibi.

Péter nem beszélt a lányról. A fiúkról sem. Míntha észre sem vette
volna, hogy magáramaradt anyjával. Csak egyre közömbösebb, egyre
hallgatagabb lett. Már szeszélyes sem volt: egyformán untaita mindcn.
Rendszerint mozdulatlanul feküdt, alig válaszolt, ételt, orvosságot vissza
utasított, az altatókat kivéve.

Márta egy alkalommal az egyik párnahuzatba rejtve nagy halom
veronált talált. Riadtan nézett a fiúra.

- Honnét van itt ennyi? - kérdezte fojtottan. - Nem szeded be
az esti adagokat?

- Nem, - mordult fel a fiú. - Nem forgácsolom el az alvási lehe
tőségeket. Egy összegben akarom kivenni egész adagornat. Egyszersmin
denkorra '" Különben Cusztí is hozott egyszer-kétszer. - tette hozzá
megcsendesedve, - Patikus az apja.

A falnak fordult, s nem trltakozott, míkor Márta kivitte az apró lab
dacsokat. Az asszony a feszület elé rogyott, arcát kezébe ternotve. Bűn

volt a "legyen meg a Te akarutod-: nélkül könyörögn! a fia életéórt ?
Bún volt erőszakosan követelni egy életet, amelynek nem tud tartalmat
adni? Önző volt, mert magának akarta megtartani a fiát ? Jobb lett
volna, ha nem rimánkodik, ha belenyugszik, ha eDgedi ... Nem, ezt nem
tudta végiggondolni. "Istenem, segíts rují a' - su t tog;ta. - Inkább haljak
meg én helyette ... Itt elakadt: ő nem halhat meg, hiszen Póternek szük
sége van rá, jobban, mint valaha. Míie is van hát, amit odaadhatna Pé
terért? Amihez még ragaszkodik? Mi drága neki? Drágább az életénél,
hiszen az élet értelme számára... "A művészct legnagyobb gyönyörű

sége, hogy életre kelti a nemlétezőket" - jutott eszébe hirtelen egy régen
olvasott mondat. De magában kicserélte az első szót: az élet legnagyobb
gyönyörűsége... "Istenem - suttogta - vedd el tölem a munkámat és
adj helyette neki valamit, amiért élni tudjon: munkát, hivatást, célt ...
egyensúlyt ...

Elöntötték szemét a könnyek.
Teljesen besötétedett már, mikor felkelt a térdeplőről. Csodáladosan

könnyűnek és nyugodtnak érezte magát. Mint valaki, aki végre meg
oldott egy nyomasztó feladatot.

4.

A gyógyulás nagyon lassan haladt. A törött taaok ugyan végülis ŐS"4"

szeforrtak, az agytrombózis is felszívódott, de a beteg nehézkes, magate
hetetlen, szinte ügyefogyott maradt. És közönyös, keserű. Apolása. szóra
koztatása Márta minden idejét és erejét lefoglalta. Felolvasott neki, a
leveleit, naplófeljegyzéseit gépelte (mcrt Pétm' urialmában előszedette

gyermekkori naplóját ós folytatni próbálta), még mcsélt is neki. De a sá
padt arcra csak ritkán tudott egy-egy halvány mosolyt varázsolni.

Az orvos egyszer az előszobában azt mondta neki:
- Úgy látom, rnost már mindent megtettünk. amit ídái-; tenni lehe

tett. De nagyon le van romolva. és még megviseltebbek az idegei. A lelki
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solok, amit kapott, nagyon erős volt. Azonkívül túl .nehezen áll a lábára..
talán éppen ezért. Természetes, hogy ujra meg kell tanulnia járni, de e~
ben erősen segítségére lehetnénk. Egy kollégámnak kitűnő kis szanato
riuma van a hegyek között, remek testegyenész is dolgozik vele, Sok em
bert küldtem már oda, és még senki sem bársta meg. Ha a fiatalembe
rünk ott tölthetne egy tavaszt meg egy nyarat, azt hiszem, nagyot len
dítenénk rajta. Gondolkozzék ezen, asszonyom.

És ő gondolkozott. Természetesen nem azon, hogy elvigye-e Pétert:
csak arról volt szó, hogyan tegye lehetövé ezt, anyagilag. A fiú betegsége
rengeteg pénzbe került, minden tartalékukat fölemésztette. Lassan min
den kész munkáját is. Azelőtt lehetőleg csak másolatokat adott el, most
azonban jóformán kiürült az ogész lakás. Amellett nem is ért rá dol
gozni. Igaz, nem is nagyon erőltette, Nem feledkezett meg arról az órá
ról a kis bronzfeszület előtt, de nyugalma lassan kétségeknek adott he-
lyet. Vajjon hogy fest az ilyen kicsinyes "alkudozás" az örökkévalóság
távlataiban? Elmondta aggályait gyóntatójának is. Az öreg pap a fejét
csóválta. Az embernek - mondta - nem szabad visszautasítaní Isten
adományát, a tehetség pedig kétségkívül az, s ép ezért kötelez; nem hasz
nálni hálátlanság. Mártának továbbra is éppúgy kell élnie, mint ezelőtt.

Igy hát néha megpróbálkozott a munkával. Csakhogy mcstanában
nem igen sikerültek a dolgai. Bizonyára túlságosan fáradt volt, - hisz
maga csinál mindont, alkalmazottat már régen nem tartott - s ideges.
nyugtalan is. Vagy egyszerűen csak kijött a gyakorlatból ? Az anyag
nem engedelmeskedett újjainak, a szék forgatóta fáradt lábainak. A
kancsók csámpásra sikerültek, az agyag minduntalan "leült". A figurák
idő előtt kiszáradtak. Vagy hirtelen abba kellett hagynia, mert measzó
lalt a Péter csengője s ő befutott hozzá, hogy segítsen neki az öltözkö
désben, támogassa e] <.; íj járási kísérleteit. Máskor bent felejtette a zsen
gélésre berrakott edényt a kemencében, vagy elmulasztotta az időt, míkor
az agyag bőrkemény és karcolni, vésni kell. Ráadásul egy injekciós fiola
felnyitásakor megsértebtc hüvelykuiiát, s gyulladt kezével nem formáz
hatott. Igy hát új munka nem készült. Anyagi gondjai voltak.

Valami kereset után kellene nézni, - gondolta szorongva - de leg
először ezt az utazást kell megoldani.

Mit lehetne itt még pénzzé tenni? - tűnődött körültekintve a mű

helyben. Ami még itt volt, csak aprópénzt jelentett. De szeme meg
akadt az ablaksarokban álló víllanvkemcncón. Ez volt a büszkesége, rnin
den keramikus irigységének tárgya. Évekig gyü itött rá. Míg János élt,
minden fillért, amit az edényeiért kapott, erre rakott félre. Csak azóta
ment komolyan a munka, mióta ezt a remek segítőtársat megszerezte.
Mert az volt. Pontos, megbízható, tiszta és kényelmes; rengeteg időt.

munkát meatakarított. Neki nem kellett pincébe, konyhába, fürdőszö

bába futkosni a munkákkal, fűtéssel, tüzelövel. korommal bajlódní. Él
vezet volt vele dolgozni.

Ebből elnyaralhatna Péter félévig is. Meggvógyulhatna.
Nem is gondolkozott. Felvette a telefonkagylót.

5.

Péter lesülve, meghízva került vissza a szanatóriumból. A járás is
egészen jól ment már neki, egyelőre ugyan két bottal, de az orvosok bíz
tatták, hogy legalább az egyiket hamarosan eldobja. Kedve is jobb volt:
vagy csak jobban vigyázott magára? Míndenesetre nyugodtabbnak J4t··
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szott, nem tört kí, mínduntalan, nem gyötörte Mártát mínden apróságért.
nem beszélt öngyilkosságról, Ibiről sem beszélt. Márta remélte, hogy túl
van ezen az önimádó kis teremtésen. Arca visszanyerte egészséges szí
nét, hosszú szempillái alatt ujra bársonyossá vált a szeme. S ez a nagy
szürke szem nem volt már élettelen, csak elfoglalt, szórakozott, befeléfor
dult. Mikor anyja bevezette a sarokszobába, melyet most az Ő számára
rendezett át, még mcsolygott is. Fáradt, hálás, elmerült rnosollyal. Ez
volt a lakás legszebb szobája, déli oldalán erkély futott végig, s most
hogy az ormótlan kemence eltünt, barátságos férfi szoba lett belőle. Márta
áthozta fia könyvespolcait, az ura íróasztalát, a sarokba aranybarna se
lyemmel bevont állólámpát készített. Agyagnak, fcstókbűznek, mintázó
fának nyoma sem volt, eltüntek, a "gyúródeszkával" együtt. A padló ra
gyogott, a függönyök ví lágítottak, ami valódi szőnycge megmaradt, mind
idehordta. A fiú csodálkozva nézett körül.

-- És te most hol dolgozol, anyám? - kérdezte.
- Oh, keveset vagyok most itthon. Bejárok a kórházba. A protesz-

szor szerzctt állást ... Nem nehéz munka, egy kis adminisztráció. Csak
félnapig tart. Tudod, kellett a pénz.

- Ugyan? És mit kapsz ezért?
- Nem sokat. De itthon is dolgozem. Robi bátyád mindíg hoz gé--

oelnívalót ...
- No hiszen, abból ...
- Csakhogy most fizet ám érte! Sokat hoz, nemcsak a saját cik-

keit. Egyszóval, egész szepen megleszünk ezután is.
Péter felkapta a fejét, mondani akart valamit, de aztán mégsem szólt.

Vacsora után a cserépkályha mellé ültek, a két régi, mély karosszékbe.
Márta azt latolgatta magában, merjen-e a jövőról beszélni. De a fiú
megelőzte.

- Mit gondolsz, anyám, beírátkozhatnék még erre az évre az egye
temre? Ha mindjárt eleinte nem is tudnék bejárni. Robi bácsi biztosan
Meg tudná csinálni. Nem akarok még egy évet veszteni.

Márta nem felelt miridjárt. Ez volt minden vágya; a színészetben
S06e bízott igazán. Nem mintha Péter tehetségében kételkedett volna.
Péternek míndenhez volt tehetsége. Csak éppen becsvágy nem volt benne.

- Magyar-angol szalera íraukozom, - folytatta Péter. - Irodalmat
akarok tanulni. És művészettörténetet. Legalább mellékszaknak, ha más
kép nem lehet. Hisz így nem lesz belőlem semmi. Nem tudok semmit.

Az asszony kétkedve nézett rá, máris csalódottan:
- Tanár akarsz lenni ? Az igazán nem neked való '
- Nem, dehogy. Eszemben sincs. Egész másról van szó. Mindeneset-

re nem maradhatok ilyen primitív, hülye. Tanulnom kell.
És tanult. Azzal a nokibuzdulással, amit Márta már annyiszor lá

tott benne fellángolni és kialudni. Most megint szorongva várta, míkor
csapja oda a könyveket, mikor hagyja abba az elmerült jegyezgetést és
rníkor váltják fel asztalán Huizingát és Crocét a detektívregények. De
nem. Egyelőre nem ez történt. Mirídig időben kollokvált. a vizsgákat ide
jében tette le, és míndíg kitűnően. A második esztendőben már be is tu
dott járni az órákra. Már alig bicegett. Ha hazajött, bezárkózott a szobá
jába, tanult, jegyzeteivel foglalkozott. És nem látszott boldogtalannak.

Igy Mártának is több ideje maradt. Szüksége is volt rá: dolgoznia
kellett, mégpedig erősen, ha azt akarta, hogy kettőjük szűkös életében
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ne legyen fennakadás. Ez a munka sivar volt és érdektelen, Az írások..
amiket Róbert, a sógora, meg a műegyetemi professzor-kollégái adtak
neki gépelni, többnyire száraz tudományos értekezések voltak. Régi ked
ves munkája lassan elmerült a multban s csak egy-egy fáradt ÓDa sóvár
gó emlékképe idézte fel. Ilyenkor valami szomjúság lepte. meg, céltalan,
sóvárgó üresség. Honvágyat érzett, honvágyat sajátmaga után. De ettől

mindig gyorsan, ijedten elfordult. Az ő dolga a türelem és a csend.
Türelmesen, csendben hnllgatta a szomszód szobából áthangzó nyug

talan léptek akadozó ütemet. Néha hirtelen rnegszünt ez a ritmus, eg,
széket gyorsan, zajosan odébbtoltak, az íróasztal lámpája kattant: Péter'
nehézkesen leült. Aztán egy ideig teljes volt a csend.

- Anyám, édes - hangzott szokatlanul lágyan és a nyúlánk sötét
alak megállt az ajtó megvilágított keretében. Márta összerezzent, mint
ha rajtakapták volna. A fiú hangja kérő volt, csaknem alázatos: - Nem
volna egy kis időd? Valamit szeretnék... Valamit le kellene gépelni
Nekem nagyon lassan megy. Nem boldogulok vele. Tegnap egész dél
előtt próbáltam ... Pedig előbb-utóbb okvetlen meg kell tanulnom.

- No, add ide. Valamí jegyzet? Vacsóráig van még egy óránk.
- Nem, anyukám. nem jegyzet. És ... Tulajdonképpen diktálni sze-

rotnék. Ugye nem baj? - tette hozzá bűnbánóan.

- Miért volna baj? Tessék. Diktálj.
Péter lassan beszélni kezdett. Föl-alá járt a szebában. Olykor neki

lendült, majd egy-egy szó után megállt. Elhallgatott, töprengett, aztán
ujra nekündult. Nem jegyzetet diktált, nem is levelet, s Márta egyre jolr
ban csodálkozva, mind izgatottabban, ijedten és ámulva gépelt. Amit itt
leírt, az nemcsak szóp volt, nemcsak igaz és megkapó, - érett volt. Oly
kor egy vesszőnyi szünetbcn ku tatón felpillantott és látta a fiatalember
befelé fordult, mit sem látó tekintetét. ahogy átengedi magát valami bel
ső látomásnak. Valaminek, ami nem ő, de közelebb áll hozzá és fontosabb
neki a saját lényénél. Valaminek, amit csak a saját belső képeihez ha
sonlíthatott, amelyek egy-egyagyagtömb előtt, egy-egy különös, szelid,.
mcsszenéző figurácska alakulása közben őt látogatták meg valamikor.
Gépelt, gépelt és szíve fáidalmasan kicsire, kőkeményre zsugorodott
Örömtől, félelemtől, vagy sóvárgástól, nem tudta.

- Mára elég, drágám! Köszönöm! - mondta Péter és sóhajtott.
- Dehát mí ez, kisfiam? Mit csinálsz te itt? - kérdezte; ő is leve-

gőért kapkodva és nevetve. .
- Hónapok óta dolgozom már rajta. Csakhogy kézzel nagyon rosz

szul megy, És a lektorok utálják a macskakaparásomat. Azt mondják:
tehetség ide, tehetség oda, nekik olvasható kézirat kell,

- Miféle lektorok? - kérdezte Márta elfulva. - Hát mi ez? Mi
ez? - könnyei között nevetett. - Te haszontalan kölyök, idegeneknek
megmutatod, az anyád előtt meg titkolózol ?

- Hát - és Péter most nagyon komoly lett. - Előbb biztos akar
tam lenni. Már éppen elég csalódást okoztam neked. És magamnak is,
persze ... De most már ...

- Tudod, odafönt kezdődött. Véletlenül, Unatkoztam, boldogtalan
voltam, meg akartam halni. Nem volt semmim, egyáltalán semmim. A:u
tán elkezdtem firkálni - tulajdonképpen neked, a te számodra, hogy ha
majd szóval, hogy te mindent tudj és ne haragudj majd rám túlsá-
gosan Mindent leirtam, ami az eszembe jutott, összevissza, és nem volt
fontos, csak az, hogy igaz legyen ... És ettől egyszerre mínden megval-
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tozott .. , Már nem arkartam meghalni. Imi akartam. Nem lehetett ab
bahagyni, " Nem lehet abbahagyni. , .

Gyengéden befogta Márta szóra nyíló száját: - 0, csak te most hall
gass, Ne mondj semmit. Tudom én azt. Míndent tudok, Eleget szenved
tem én is, dühöngtem. rád is, igen, rád is. Mért kényszerítesz? Mért
nem hagysz? Igenis kényszeritettél . .. Mivel? Semmivel! Azzal, hogy
voltál. Itt voltál a másik szobában és fájtál .. , Igen, . ,

Mindketten kacagtak. a fiú letérdelt mellette, arcát nyakába fúrta,
így maradtak összeborulva. könnyeik egymásbafolytak. Aztán fölemelte
fejét Péter, arcán végiggurultak nagy, gyerekes könnyei, szürke szeme
ragyogott, halkan, szégyenlősen idézte:

- Ezt olvastam a multkor Wildenél:
"A művészet legnagyobb gyönyörűsége, hogy életre kelti a nemléte

wt," Erted te ezt anyám? Elhiszed ?
O csak a fejével intett. Soha. senki a világon még így nem értett

valamit.

BALATONPARTI EST

.fi pal't feWl már támad a sötétség.
tépett foltok ká foszlik ct vidék,
il fák 8Z01'0ngva húznának a fénYl'e.
egy bátoT ág dühödten csap ki még
az est hálójábM, de mindhiába:
megáll a szél s a harc is eiszakuru.

Dunnás kődökbcn alszanak aszinek,
ám túl a kék Badacsony oldalán
;:is lámpás ballag a parányi öSl,énJj
kanuariain. Lámpás-e vagy talán
csak qorulolat, melu keresi az emlék
pincéi mélyén századok szerelmét?

Oly könnyű minden, oluan. nyugalom nI!1

hogy tűnődöm, való-e ez az est?
Mintha pál'aként lebegne az élet,
s nem lenne bennem semmi-semmi test.
S van-e zene, mely szárnyalhatna szel'ben,
mint ez a csönd a véges végtelenben?

Egy lány bolyong a par.,ton elmeTenqve,
nézi a víz sugárzó távolát,
Mi hozta ide? Gyötrő szerelem tán?
A hold ezüsttel átszövi haját,
sirály villan a iátutas láthatáron:
az ifjúság. S eltűnik néma szárny!JI:.

('sanád Béla


