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Zénó sem tudta, mint ahogy általában senki sem tudja, hogy mikor került
ebbe a sötét alagútba és mikor 'kezdte el a rohanást. Idővel nem mérhető, kilo
méterekben nem számlálható út állt mögötte, mégis úgy érezte, mintha egy hely
ben topogna, Csattog az aszfalt a talpa alatt, egyre fáradtabb, mégis rohan, mert
egyszerűen nem tehet mást. Cipőjén a vastag, merev műanyagtalp, lábán a mű

szálas zokni is nehezíti a futást; izzik a lábfeje, ám nincs megállás, rohanni kell,
Egyszer elkezdte, maga sem tudja mikor, maga sem tudja, miért, de aki egyszer
belekerült ebbe az alagútba, annak rohannia kell. Száguldanak is sokan; hallani
a talpak csattogását, a motorok berregését. Mégis úgy érezte mintha teljesen
egyedül futna a koromsötét alagútban, igaz, néha a járművek reflektorfényébe
kerül, olykor kigyulladnak előtte a piros féklámpák, de arra hamarosan rájön,
ezek nem igazi fények, mint ahogyaneonreklámok, amelyek embernagyságú
betűkkel rárikoltanak: OTP - LOTTO - TOTO - CASCO - SUPERFILT...
sem azok. VilIódznak, vakítják a szemét, az alagút mégis kilátástalanul sötét.

Amikor elkezdte a futást, kis tarisznya volt az oldalán, tele várakozással.
Akkor még úgy gondolta: csak éppen átszalad ezen az alagúton, aztán megérke
zik. Maga sem tudta, mint ahogy általában senki sem tudja, hova, de remény
kedett, hogya végére ér. Talán egy város lesz ott, fehér házakkal, széles utakkal,
lassú mozgású, barnabőrű emberekkel, vagy egy fényességes mező, aranyló búzá
val, izmos lovakkal, vagy egy sűrű-zöld erdő madárfüttyel, széllel; a közepéri
tisztással, maga sem tudta, de akkor úgy gondolta, ha végigfut az alagúton, márts
megérkezik.

Eszeveszetten rohant a többiekkel együtt, hogy minél előbb kiérjen, hiszen
fülsiketítő a zaj, elviselhetetlenné kezd válni a füst, a benzin- és olajbűz, a sö
tétség. Rohannia kell annak reményében, hogy így előbb eléri az alagút végét,
ahol igazi fény várja, de minél jobban igyekszik, minél görcsösebben szorítja
ökölbe a kezét és dobálja a lábát. vicsorít és ráncólja a homlokát, minél görcsö
sebben iparkodik, hogy kijusson, az alagút annál sötétebbnek, egyre hosszabbnak
látszik. Futni kell, már csak azért is, mert a többiek is 'futnak, nem lehet őket

feltartóztatni, akadályozni az előbbre jutásban, akkor fellöknék, eltaposnák. elgá
zolnák. Mögötte végeláthatatlan tömeg és autósor, a sebesség egyre fokozódik,
mert akik gyalogosan loholnak azok is lépést akarnak tartani a kocsikkal. Az
egyikben loboncos, sárgahajú nő az üveg mögött, a másikban fehérhajú ember,
sötét szemüvegben. a harmadikban gutaütés előtt álló vörös arc és mind rosszal
lóan nézték Zénó lassulását, legalábbis ő így érezte, pedig a sárgahajú nő, az
őszhajú és a vörösképű ember teljesen kifejezéstelen 'arccal meredt előre, talán
már nem is reménykedve abban, talán már nem is várva arra, hogy egyszer
kiérjenek az alagútból. mintha már megszekták volna, hogy ez így teljesen rend
jénvaló, hiányozna is már nekik a sötétség, a zaj, a piros, sárga és zöld jelzések,
a volán a kezükből. már nem is tudnának lábra állni, futni aztán végképp nem,
pedig annak reményében ültek valamíkor a kormány mögé, hogy így hamarabb
és könnyebben keresztüljutnak az alagúton.

Örületig fokozódó hangzavar, hirtelen felbukkanó és továbbvágtató alaktalan
árnyak, a semmi faláról visszaverődő jelentés nélküli hangok. Zénó alatt csattogtak
a vastag, merev műanyagtalpak, lábfeje már elérzéstelenedett, mellkasában érzi a
szív vergődését, bőrén az izzadság patakjaiba tapadó műszálas garbók, ingek,
pulóverek fullasztó rnelegét. "Sapkát vegyél kisfiam, mert megfázol !" - hallotta
édesanyja sikollyá merevedő aggódó szavait, de sapkáját már elhagyta valahol
futás közben; csapzottan lóg arcába hosszúra nőtt haja. A tarisznya amivel annak
idején futásnak eredt tele várakozással, egyre elviselhetetlenebbül nehéz háti-
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zsákká, batyuvá, csomaggá vált. Egyre nagyobb terheket cipelt a hátán, de már
maga sem tudta, hogy mik vannak abban a zsákban, hogyan, mikor kerültek
bele azok a tárgyak amelyek benne vannak, nem tudta, miért kell hurcolnia.
Volt abban régi és modern stílgarnítúra, nagy festmények brüsszeli, és családi
fényképek blondel keretben, kamaszkori szorongások és egy favillamos, népmű

vészeti tárgyak: ládák, tálas ok, tékák, aztán gépek: tv, rádió,. magnó, lemez
játszó, írógép, hajszárító, régi és új könyvek; értékesek és értéktelenek, ott he
vert May Károly, Jókai Mór és Gárdonyi Géza összes regénye, Rejtő Jenő, Marx
és Engels művei, Selye János három könyve, Németh László, Kodolányi János,
Thomas Mann, Dosztojevszkij és sok más kisebb és nagyobb iró, gondolkodó,
költő számtalan vaskos kötete, sok-sok könyv, papír, apró cetlik, amikre csak
úgy följegyzett valamit útközben, betűkkel és számokkal teleírt füzetek, érettségi
bizonyítvány, diploma keménypapírból, sok barátságnak hitt ismeretség és sok
szerelemnek hitt futó kaland, mind ott törnörlött egyre növekvő hátizsákjában.
de már maga sem tudta pontosan, hogy mennyí és mi, és főképpen azt nem,
mit kezdjen velük, de úgy érezte vinni kell valamennyit, föl sem merült benne
más lehetőség; vinni kell terheinket, koloncainkat és futni kell,rohanni, loholni
érpattanásig, ízületroppanásíg, szívszélhűdésig, rákíg, hiszéri mindenki ezt teszi,
mindenki rohan kávéval, alkohollal, nikotinnal serkentve vagy kábítva magát és
talán csak akkor van vége, amikor megáll a szív. Akkor vége van a tülekedés
nek, a rohanásnak, akkor jutunk a Fény birodalmába, az Örök Fényességbe, a Nir
vánába, vissza az Ös Végtelenbe, vagy nevezzük ahogy akarjuk; akkor van vége az
alagútnak, vagy akkor sem, ki tudja, hiszen igazán hiteles szavú hírnök onnan még
nem érkezett. .

Ilyen kérdésekkel és kétségekkel loholt Zénó a sötét alagútban. Egész teste
izzott, a háta görnyedezett a mázsás súlyok alatt, az agya pedig járt, mint a
motolla, a lába is járt, egyre gépiesebben, már nem is tudott róla, nem is érezte;
megszokottá vált, mint a kerekek fordulatszáma.

Őrjítő a tömeg és a ricsaj, villognak a lámpák; mégis teljesen egyedül érezte
magát a sötétségben. Nemcsak káprázat ez az egész? Nemcsak valami belső vagy
külső kényszer hatására lohol? Nemcsak kényszerképzet, rossz álom gyötri?' Nem
puszta képzelődés ez, amit valóságnak érez, gondol? Képek, kérdések, lépések
monoton csattogása. Csodálkozva vette észre, hogy bár a fények továbbra is vil
lódznak, a ricsaj továbbra is fülsiketítő, a cipők, csizmák, bakancsok továbbra
is kopognak, csattognak, dörögnek, még sincs sehol senki, sehol semmi; mintha

. tömegek rohannának körülötte, mintha járművek milliói tolonganának. de sehol
egy emberi arc, sehol egy kézzelfogható, valóságos tárgy, sehol egy érzékszervek
kel érzékelhető forma, csak a sötétség és benne észvesztő magány.

Végigzuhant az aszfalton. Csend lett. Nem az a fajta csend ami megnyugtatja
az embert, hanem robbanás előtti csend, dobhártyaján lüktetéssel, zizegéssel,
mintha hosszú, vastag drótokat húznának és dörzsölnének össze. Egész testén
végigborzongott a félelem. Nem lép rá senki, nem üti el semmi, mégis mintha
elcsattognának feje fölött a talpak, elzúgnának feje fölött a kerekek. Fölnézett:
a távolban ismeretlen fény gyúlt ki váratlanul, de menten ki is hunyt. Parányi
fénypont, lágyabb, melegebb mint az eddigiek, és csöndet hozó. Fölvillant, meg
mutatta magát egy pillanatra, aztán menten el is tűnt.

Föltápászkodott. Batyujából sok minden szerteszét gurult; volt ami össze
tört az esés következtében, ezeket az elszéledt kacatokat, sérült tárgyakat már
nem szedte össze, úgy gondolta, nem fogja hiányoini őket, nem lesz rájuk szük
sége. Fölegyenesedett. Batyuja sokkal könnyebb lett. Ki tudta húzni magát, meg
ropogtatta a derekát. Körülnézett: egyre távolabbról, egyre homályosabban villant
a fény, aztán vaksötét lett, s ez egészen anyagszarűvé vált. Karját előrenyűj

totta; megpróbálta kitapintani az alagút falát. Matatott a sötétség sűrű bárso
nyai között. Sehol a fal, sehol az alagút fala! De hisz' ha nincs fal, nincs alagút
seml - villant át agyána felismerés. Lázas izgalommal toporgott jobbra-balra,
előre-hátra, minden irányba. Sehol sem talált falakat. Hangosan felnevetett.
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Elrohantak - gondolta - elrohantak a képzelt alagútban, a képzelt falak
között, a képzelgéseik felé. S hirtelen eléri őket az érpattanás, a szívinfarktus.
Egy pillantás hátra, aztán az egészet elnevezik "élet"-nek. "Ez az élet" - mond
ják sóhajtozva, bólogatva - "hát igen, ez az élet". - Pedig nem ez! Nem ez!! 
üvöltötte el magát Zénó az égig érő koromszín magányban. Hát akkor mi ? Ezt
még nem tudta, de így is különös, megmagyarázhatatlan nyugalom fogta el.
Mintha újra kigyulladt volna a csíllagnyi, emberarcú fény. Elindult abba az
irányba. Már nem voltak eleve adott irányok; értelmét veszítette a jobb és a bal,
az előre és a hátra, csak az. a parányi fény villant meg hívogatón, Most mintha
hosszabb ideig világított volna, aztán ismét elenyészett.

Lefejtette izzó lábfejéről a műanyagtalpú cipőt és a műszálas zoknit. Fájó
talpát a földre tette: a föld sima és hűsítőn bársonyos volt. Lassú, nyújtott lép
tekkel elindult; minden lépés egy simogatás. Sóhaj szakadt föl lázas mellkasá
ból ; régen fölszakadásra váró sóhaj. Zsákját egyik kezével a hátára dobta, má
sik kezén óvatosan kinyújtotta elgémberedett ujjait. Vagyok - gondolta. Ment.
Csak a fel-felvillanó fényt tartotta szem előtt. Mintha úton menne. Holott még
mindig határtalan, kontúrtalan volt körülötte a homály.

Batyujában a sok lim-lom után, a megmaradt tárgyak mellé igazi értékek is
kerültek: asszonyölelés és gyereksírás, igaz barátok tekintete' és szava. Megismerte
a szerelmet és a szeretetet. Egyre biztosabb léptekkel haladt. Az irányjelző,

emberarcú fény egyre gyakrabban gyúlt ki a sötétség posztóján.
Megismerte az apaságot, a fájdalmat és az igazi félelmet. Megtanult kö

nyörögni és áldozni, hinni és lemondani. Fiával és szerelmével együtt a meg
semmisülés szélén állt, csaknem összeroppant, amikor mindent legyőzö erővel

megszélalt benne egy számára eddig ismeretlen hang szelíd nyugalommal. l~s

akkor megtörtént a csoda: a fia újjászületett. Megismerte a föltámadás érzését.
A halál kapujából visszafordult gyermek apjának hóval belepett kabátgallér
jára hajtotta a fejét. Atölelték egymást. Halkan megszélalt az anya: Vigyázz,
megfázik. '

Hatalmas lótuszvirágként nyílt ki a reggel, közepébe ragyogó gyémánttal, el
érhetetlen távolságban, mégis karnyújtásnyira, de a hajnal átmenete nélkül, egyik
pillanatról a másikra, váratlanul és tündökölve megmutatva mindazt, ami eddig
az éjszaka sötétjében rejtezett: madarak röptét, virágok szírrnát, a fák égre raj
zolódó ágait, lovak vágtáját. lobogó sörényét, a halakat az áttetsző vízben, a
járomban az ökröket és a különös fát, égre nyúló ágaival. Zénó azonnal megis
merte, .bár eddig sohasem látta. Tudta és megvallotta. ez a hitem fája. Már
nemcsak sejtette, hanem pontosan látta maga előtt az utat: a végtelenből jön
és a végtelenbe visz, láthatatlan cél felé. Ezen az úton nincs célszalag, nem ke
csegtet serleggel. oklevéllel, pozícióval, rendjelekkel, mégis ezen kell haladnia,
ez az egyetlen emberhez méltó út. Úgy érezte: a szíve helyén nyolcszögletű

krlstályban lótuszvirág nyílik.
Letette zsákját, eldobta terheit. Tudta: ami igazán lényeges az körülötte, felet

te és őbenne van. Még sohasem érezte magát ennyire szabadnak, erősnek, köny
nyűnek. Tudta: mától kezdve gyökeresen megváltozik az élete; érezte elhivatott
ságát, önmegvalósításának végtelen lehetőségeit. Kötelessége szétvirmi az örömhírt.

- 'Tessék fölébredni! - kiáltotta a műtős, Néhány középerős pofont adott
Zénónak.

Kinyitotta a szemét. Ködös képet látott: a kórterem ajtajában mintha ott állt
volna a felesége és a kisfia. Távoli duruzsolásként ért el hozzá az orvos hangja:

- A műtét jól sikerült, de nagyon le van gyöngüíve...
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