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S~erelme8 dal

Mit is tegyek szívemmel, hogy terád
ne gondoljak? Más dolgokkal h,Qgyan
törődjem én, hogy lényed etieteiiiemr
0, lelnék bár egy csöndes jó tanyát,
mely elhagyottan áll, mely ismeretlen,
sötétbe rejtőznék ott boldogan,
és hallgatnék, csak mély örvényed zengjen.
De egymáshoz von minden érzelem
kettőnket, mint vonó a hangszeren
két húrt, me ly szólani együtt akar.
Mily hangszernek vagyunk a húrjai?
S ki az, ki így tud rajtunk játszani?
0, drága dal!

BÚCSÚ NAGYANYÁMTOL
Irta KOLozsvARI GRANDPIERRE EMIL

Anyai nagyanyám nálunk lakott, attól a naptól kezdve, hogy apám felesé
gül vette édesanyámat. Ot kapta hozomány helyett. Apám nem beszélt vele,
nem amiatt, hogy a nyakára sózták. el kell tartania, hanem nagyanyám gyer
meteg lény volt s úgy kérdezősködött szünet nélkül, mínt egy két éves gyerek.

Hetvenegynehány éves korában látási zavarai támadtak, orvoshoz vittem.
Kezdődő szürkehályog, állapította meg a szemész. egyelőre nincs mít csinálni,
nem fejlődött még ki s a műtét haszontalan volna. Fiatalabb korában velünk,
a gyerekekkel foglalkozott, nem őrzőnk, hanem játszótársunk volt, minden bo
londságban, mínden kalandban részt vett. Ahogy azonban felnőttünk, magára
maradt s minthogy hasznos foglalkozás nélkül nem tudott meglenni, rninthogy
egész életében kínozta a tudat, hogy apám tartja el, visszavonult a szebájába
s naphosszat horgolt. Eszelősen bonyolult, néha nagyon szép mintájú csipkéket,
ezeket aztán potom pénzért eladta a kereskedőknek. Igy gyűjtötte össze a ka
rácsonyi ajándékokra a pénzt.

A hályog nőttével egyre gyorsabban fáradt a szeme, egyre romlott a látá
sa. Nehány percnyi horgolás után, ölébe ejtette a megkezdett csipkét s várta,
hogy benyit valaki hozzá, megváltja a magány s a közeledő vakság rémétől.

Nekem talán csak azért tűnt föl másoknál korábban, hogy milyen kiszolgál
tatott állapotba süllyedt, mert én csak látogatóban fordultam meg otthon. Épp
bőviben voltam a pénznek, hirtelen vásároltam neki egy jó mínöségű rádióké
szüléket, talán Philips márkájút. Már közelebb járt a nyolcvanhoz. mínt a het
venhez. hosszú élete folyamán talán ez volt az első alkalom, hogy valaki hátsó
gondolatok nélkül kedveskedett neki. Puritán erkölcsök közt nevelkedett, amel
lett a rászakadt magányban elszokott az érzelemnyilvánítástól. A szüntelen
szomorúság, amelybe belemerült, megdermesztette a vonásait, csak a szeme csil
lant meg, amikor megköszönte az ajándékot. Két csontos kezével kétoldalt
sután és ijedten megsimogatott,

Megtanítottam a készülék kezelésére. Mint később édesanyám, búcsúztában
az élettől, nagyanyám is az eperettek vidám-érzelmes világába menekült. S Ó,
akit a rokonok úgy dobáltak fiatal özvegy korában ide-oda. egyik rokontól a
másikhoz, mint valami tárgyat, néha maga elé suttogta e néhány szót s ilyen
kor arca átszellemült:

- Anna grófnő... Anna grófnő ...
Anna volt a keresztneve s a megaláztatások elől menekült a grófi álomba.

Hisz amit vele tettek. amit ellene vétettek, azt egy Anna grófnóvel nem tehet
ték volna meg, gondolta.
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Részem volt nekem is a halálában, abban a mértékben, hogy mikor már ott
tántorgott a teljes világtalanság küszobén, masokkal együtt, rábeszétern a műtétre.

Hetvennyoíc évesen feküdt be a kornázba, a Iácását visszanyerte, viszont tü
dőgyulladást kapott. Minden valószínűség szerint azért, mert a kórházban ural
kodó katonai fegyelem megkívánta, hogya beteg kórházi fehérneműt viseljen.
Nagyanyárnnak, mint amolyan kissé bogaras öregasszonynak, megvoltak a szo
kásai, rékli t húzott a hálóing fölé, stb. S ezt nem engedték meg 'neki.

Legyöngült állapotban szállítottuk haza s továbbra is ágyban feküdt. Gya
nítottuk, hogy aligha áll majd lábra. Nem akart meghalni, bár nem küzdött oly
szívósan, olyan elszántan az életért, mínt később édesanyám csaknem két esz
tendőn 'át. Hiszen semmi nem várta a jövőben, tartalma már régen nem volt
az életének.

Egy mondata fiatalember koromban is mellbe ütött:
- Egyetlen nap nincs az életemben, amit újra szeretnék élni.
Mellbe ütött, teljes értelme viszont csak most bontakozott ki. bennem, most

hogy számot vetek éveimmel, élményeímmel. elsíkkadt és fölös tapasztalataim
mal, előttem az örök homály, mögöttern elvétve gyöngébb-erösebb csillogások.
Holott az én életem krőzusi élet volt az övéhez képest. Megint a megértés
biológiai határai.

Neki is megvolt a maga titkos nyelvezete, aminek segitségével annyira
amennyire megszabadult annak a súlyától, ami a lelkét nyomta, anélkül, hogy
nyiltan beszélt volna. Tudta, hogy a műtét elkerülhetetlen volt.

- Botra kerültem volna - hajtogattá panaszosan.
Szentgyörgy-pusztára vágyott, édesanyám hétvégi házába, úgy érezte, az oftani

tiszta levegőben erőre kaphat. Csakhogy gyengébb volt annál. hogy akkora utat
kibírjon. Az orvos a fejét csóválta. Előző nyáron még ott üdült s gyakorlatilag
már akkor botra került, a szó átvitt értelmében. A szornszédban lakott egy
kislány, valahányszor átjött hozzánk s nagyanyámat a ház előtt találta, a szék
ben, míndig megkérte:

- Vigyél sétálni, Zsuzsika. Csak egy kicsit.
Erről évtizedekkel nagyanyám halála után a villamoson szereztem tudo

mást. Zsuzsika mellé ültem, akkor mondta el.
Most, hogy magatehetétlenné vált, a család többet törődött vele, bár ele

get .nem, Egy alkalommal, mi hárman, testvérek, az ágyánál találkoztunk. A
beszélgetés akadozott. Közös témánk alig akadt. A látogatások rendszerint azzal
fejeződtek be, hogy a soros beállította a rádiót. aztán mondott búcsút.

Nagyanyám ezúttal is Szeritgyörgy-puszta után sóhajtott:
- Úgy szeretnék már ott lenni.
Öcsém megkérdezte, miért? Mit csinálna, ha ott volna?
- Csirkéket tartanék - hangzott a válasz.
- Ugyan - legyintett András öcsém -, hiszen oda sem tudnád hívni őket,

ba enni adsz nekik.
Nem volt ebben az alapjában véve ocsrnányul durva megjegyzésben sem

mi szándékos durvaság, András csupán a nyilvánvaló tényt állapította meg,
realisztíkusan, ami magát a tényt, a realizmus tökéletes hiányával, ami a lé
lektani hatást illeti.

Nagyanyám arca eltorzult, céklavörössé vált, lebernyeggé fonnyadt nyakán
az ínak megfeszültek, ae erek kidagadtak :

- Pi-pi-pi-pi-pi ... - hallottuk a kísérteties hívást, amely mintha a túl
világról jönne. A nagy erőfeszítés után feje visszaesett a párnára, az összegyűlt

vér szétoszlott, arca halottsápadttá vált. Ha a mellét nem mozgatja a lélegzés
üteme, halottnak hihettük volna.

- Ilyen á1.lapotban csakugyan nem tarthatna csirkét - mondta ki Ilma
húgom a végső szót, nyugodtan, tárgyilagosan.

Szerettem volna beléjük rúgni. Ehelyett ennyit mondtam:
- Menjetek csak, majd én beállítom a rádiót.
Nem nyúltam a készülékhez, üldögéltem s néztem szegény nagyanyámat.

Nemsokára kinyitotta a szemét, a szája széle kissé elmozdult, mintha mosolyog
na, mintha hálálkodna a mcsolyával.

- Menj, ha dolgod van - biztatott bágyadt hangon.
A tapasztalat értelmét nem ragadtam meg azonnal, ahhoz idő kellett, úiabb

tapasztalatok s biológiai érettség. Az öregek, ha már magatehetetlenek, mozdulni

835



nem bírnak, tudják, hogy a kérés hiábavaló, a gyűlölt arcoktól. a közényösök
től, az erzéketlenektől, a gonoszoktól úgy menekülnek, hogy behunyják a szemüket.

Hosszú ideig elnúzta, átszenvedett egy combnyaktörést, édesanyám gondozta.
Ilma húgom tanított, András öcsém hivatalba járt. Nagyanyám éjjel halt meg,
hosszas haláltusa után. Nyögések, forgolódás zaja hallatszott át a szobából, ahol
feküdt, édesanyám átment hozzá. A részleteket tőle tudom, sem akkor, sem
idősebb korában nem mondott el mindent. Borzongva, iszonyodva beszélte el,
hogyan simogatta, csókolgatta nagyanyárnat, akinek a haláltusa ide-oda csavar
ta a testét, egész addig, amíg valami rémes bugyborékolás után mozdulatlanná
nem vált.

Körülbelül reggel kilenc óráig őrizte a lesötétített szebában a holttestet,' az
tán felhívott engem. Fölkapkodtam a ruhámat s rohantam a Tinódy utcába.

- Miért nem hívtál orvost? - faggattam.
- Nem akartam zavarni agyerekeket - ezt válaszolta akkor és ezt vála-

szolta harminc esztendő múlva. Ilma húgom és András öcsém tehát tisztálko
dott, megreggelizett s mind az egyik, mind a másik elment dolgára anélkül,
hogy anyámat üdvözölte, kereste volna: húgom meg ő egyazon szebában alud
tak. Eszükbe sem jutott bekukkantani. bár egy másodpercre, haldokló nagy
anyámhoz. Ennyire közönyösek voltak? Vagy a felelősség, a teendők elől me
nekültek tudatosan? Máig nem értem, mindez hogyan történhetett.

Édesanyám támolygott a kimerültségtől. Bekísértem a belső szobába, ahol
Ilmával kettesben aludtak. A redőny felhúzva, az ablak nyitva, vastag köteg
ben áradt be a fény, rá a vetetlen ágy gyűrött fehérjére. Hálóinge fölött köny
nyű köntöst viselt, azt kapta föl, mikor átment nagyanyámhoz. Az ágyához
vezettem, lefektettem.

Nem akartam a halottat látni, honnan sejtettem volna, hogy azt a lát
ványt éppúgy meg lehet szokní, mínt minden mást. Mielőtt a tisztiorvosnak
telefonáltam, mindenesetre bedugtam a fejem az ajtó résén. A sötét szobában
nagyanyám mozdulatlanul feküdt az ágyban, visszafojtottam a lélegzetem:
semmi. Megszólftottam : - semmi.

Leültem az előszobában a telefonhoz s fölhívtam a tisztiorvost. A magas, ri
deg. elegánsan öltözött, tartózkodó modorú emberről csak úgy sűvöltött a gya
nakvas. Valamelyes oka lehetett rá. hiszen egyet-mást megkérdezett anyám
ról a házmestertől. kik laknak a házban, ki hogyan fedezte föl a halálesetet s
a válaszok szemlátomást nem elégítették ki. Nyilván az volt a föltevése. ho~

anyám két testvérem seaítségével eltette láb alól az öregasszonyt s a biztonság
okából a gyerekek eltűntek a helyszínről.

- Hol a halott? - tudakolta.
- A szomszéd szobában.
- Legyen szíves,
Benvitottam. Nem a redőnyt húztam föl. hanem a villanyt gyújtottam föl

s az ágyra mutattam. Nagyanyámnak félprofilból rémlett az arca, kusza barna
fürtök lógtak szemére, homlokára. Hetvennyolc éves korára egyetlen szál ősz

haja sem volt. .
Takarja ki! - szólt rám a tisztiorvos egy törzsőrmester modorában.
Nem volt mít tenni, engedelmeskedtem s egyetlen gyors rántással az ágy vé

gébe húztam a paplant. s megláttam nagyanyámat anyaszült meztelenül, csonttá
bőrré soványodva. Azt hittem oldalt fekszik. Nem! Hanyatt feküdt s látszott,
hogy az egyik lába körülbelül negyedméterrel rövidebb a másiknál. Mellette
ronggyá gubancolódva a hálóínge, haláltusája közben szaggathatta össze.

- Az más! - szólalt meg a tisztiorvos, s ez a kí lelentés árulta el. hogy
búntényre gyanakodott. Egyébként rendkívül óvatosan viselkedett, nem bírom a
jelenet folytatását visszaidézni, de úgy rémlik, meg sem érintette.

Miután kiállította a halotti bizonyítványt, mereven meghajolt és eltávozott.
Nemsokára megérkezett Margit néni, anyám bátyjának, Dezső bácsinak az

özvegye, egyik legtiszteletreméltóbb jellem, akit valaha ismertem. Talán egy évig
sem volt Dezső bácsi felesége, hiszen nagybátyámat hamarosan besorozták, el
vitték a harctérre, hogy onnan soha vissza ne térjen. Margit néni - egyébként
ruhatáros az Operaházban - haláláig tartotta a kapcsolatot, ő volt az egyedüli
a rokonságban, aki részt vállalt beteg nagyanyám gondozásában s amilyen ál
dozatkész lélek volt, édesanyámon is sokat könnyíthetett volna, ha nem ragadja
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el korán a halál. Első dolga az volt, hogy a tükröt letakarta s gyertyát gyújtott
előtte.

Vele közösen intéztük a temetés ügyét s minden mást. A ravatalnál az egész
rokonság megjelent, azok is, akik életében feléje sem néztek szegénynek, holott
pontosan tudták, milyen kiszolgáltatottságban él, megjelentek a "csucsaiak", azaz
a gazdag rokonok, akik annak idején, amikor használt télikabátot kért tőlük,

azzal a bölcs tanáccsal látták el, hogy hárászkendővel védekezzék a kolozsvári
kemény telek ellen.

- Részvétemet . .. Részvétemet . " - hajtogatták gépiesen, s szorongatták a
kezemet, ugyanolyan gépiesen. A szemükbe kellett volna köpni. Csakhogy ne
kem akkor még fogalmam sem volt róla, hogy ezt érdemlik. Édesanyám ma
gába zárta a sérelmeket, csak a halálközelség nyitotta meg a lakatot a száján.

~ke~záJ{niuin.
EMLÉKEZÉSEK (6)

írta SZILI LEONTIN

Főszerkesztőm kedvesen üdvözölt, s a legkényelmesebb fotőjbe ültetett. Érel:-·
tem, hogy titkon alaposan szemügyre vesz, vajon nem tévedett-e, amikor való
ban csekély számú jóembere közé fogadott? Valóban kizárt-e a veszély, hogy az
arisztokrata laptulajdonos - a Göringgel rokonságot tartó Andrássy Imre gróf 
és felesége, a szép Stella grófné saját "sleppjükhöz" csábíthat'! Akkor még nem
sejtettem, hogy a vizslató pillantásaival mintegy belém látni óhajtó főszerkesz

tőmben egyik legönzetlenebb, atyaí jóbarátomra leltern. Mily pazarul osztott
számomra tengernyi gazdagságot - évtizedek elteltével is - gyermekien tiszta
lelkének kifogyhatatlan kincseiből!

Tudom, aki a Vénség balládája című verskötetében elolvasta megrázó ön
vallomását a "korának száz pányvaján. sístergő máglyáján is embernek megma
radt mezítelen és álarctalan emberről", szeretetébe és becsülésébe fogadta egy
nagy irodalmi múlt utolsónak maradt veterán költőjét. Kit hagyhatott érzéket
lenül szívét kitáró életérzéseinek és tapasztalatainak visszanéző lírájában mín
dent a helyére tenni kíváno, megrendítöen őszinte igazságérzete? És a kőnél

maradandóbb emlék, amit egyetlen örök asszonyának és élettársának épített sze
retete gyöngéd tégláiból. Magam is az ó szemüvegéri keresztül emlékezem "Meo
tis lányának" időtlenül szép görögös arcélére. Szelíd őszi fényben, a remetei
kert érett gyümölcsöktől terhes ágai és káprázatosan izzó dáliái közül moso
lyog felém; karján kosár, számomra szedett vírágokkal, mosolvgós almákkal.
Közben halk szavakkal csitítja az eszeveszetten madarakat hajkurászó vén Muki
kutyát és a két, féltékenyen szőrét borzoló öreg macskát, Sátánt és Cimbát.
Szívbe markoló téma volna e sírontúli nagy szerelemről szólnom, s különleges
atmoszférá iú, pítoreszk színhely a szentemberi sugárzás aranyködében rezgő,

dús ajándékaival búcsúzkodó dzsungel-kert buján nőtt bokrai között megbúvó
parányi olasz házzal, melynek padlásán vert fészket a háború utolsó évében
a költő. Több mínt egy évtizeden át táncolt fel szerény kis manzardlába egy
rozoga lajtorján, mert sokáig nem vezetett fel másféle lépcső az emlékeivel,
baráti képekkel és pár meleg szőnyezgel kibélelt irodalmi cellába. S ha téve
désből nem jelenik meg Ady Endre ismeretlen verseként egy régi költeménye,
talán meg sem szólal már az elfeledett öreg poéta. Szerény keserűséggel je
gyezte meg, hogy lám, lám, csak ily hosszú idő után tartották érdemesnek
nyomtatásba adni egy versét, - azt is azért, mert Ady Endrét sejtették mö
götte. Ha kissé utána néznek, meagyőződhettek volna. hogy ez a költemény épp
a Dutka Ákos adományozta círnű Holnap-antológíában látott első alkalommal
napvilágot, amikor még költői vénáiát valóban nem befolyásolhatta az általa is
nagyra tartott östehetség. Ez után következő verseit pedif:l; msr nem Nazvvára
don, nem is hazájában, hanem a kallódó magyar kivándorlók tragédíáínak,
emésztő fájdalmainak átélésétől megrendülve írta Amerikában, ahonnan hama-

837


