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Kodolányi János

zínek és fénynyalábok mindenfelé. A Balaton lélegzett. 
Egyenletesen emelkedett és süllyedt, mint óriási, ragyogó 
hátú hal, s a hullámok sóhajtozva nyalták a partot. Távol, 
észak felé egybeolvadt a sötétkék égboltozat a sötétkék 
vízzel, s a látóhatár szélén halvány ködök húzódtak. Balra 

Badacsony hegye feküdt bele a víztengerbe, de egészen halvá-
nyan s szinte kéken.

A férX hallgatagon játszott egy vadgesztenye aranysárga leve-
lével, melyet a nő válláról vett le. Lábuk előtt aranysárga réteg-
ben hevert a fákról lehullott levél, fölöttük susogtak a hervadt 
levelek.

– Azt hittem – mondta később a férX szomorúan –, hogy 
itt majd föltámad benned valami. Nem tudom elhinni, hogy 
vége mindennek. Ha arra a sok emlékre gondolok, ami min-
ket összeköt, elszorul a torkom. És itt olyan szép, olyan csend, 
békesség van, hogy az emlékek valósággal rajzanak bennem. 
Nagyon szeretlek...

A nő messze elnézett a 
semmibe. Fehér vitorlák 
siklottak a vízen, de ő ta-
lán nem is látta őket.

– Borzasztó volt nekem 
lánykoromban – mondta 
mintegy önmagának –, 
senki sem szeretett. Néha 
olyan jólesett volna, ha 
apám vagy anyám egy 
kicsit szelídebben szólt 
volna hozzám, csak egy 
kicsit barátságosabban! 
Ha a nővéreim nem irigy-
kedtek volna rám annyira 
s nem fosztottak volna ki 
mindenemből. Milyen 
hálás lettem volna...

– Az már mind elmúlt! – felelt kissé bosszúsan a férX. – Vég-
re is bele kell nyugodni, hogy ők már meghaltak, s velük együtt 
meghalt az egész gyerekkor. Vannak neked más emlékeid. Hát 
azok az évek, amiket együtt töltöttünk el? Nem emlékszel már 
arra, hogy mindennap elmentem hozzád, s hogy beszélgettünk 
kettesben? Arra sem, amikor megvallottad nekem, hogy sze-
retsz? Annyi emlékünk van...

– Alapjában véve szerettem az apámat, s azért bántott any-
nyira, hogy olyan durva, részeges, goromba, olyan hanyag, 
piszkos... – beszélt tovább a nő, s egészen elmerült a múltban. 
– Kikeféltem a kalapját, s ő lehordott, hogy minek avatkozom 
a dolgába, jó neki úgy is. Mit cicomázom?

– De aztán jöttem én – próbált tréfálkozni a férX, egy kissé 
keserűen. – Én foglaltam el az apád helyét, mi? Hát nem vol-
tam én jó apád?

– Az azért egészen más – legyintett a nő, s szintén mosoly-
gott, de csak azért, hogy vigasztalja az urát. – Mert amit az 

ember nem kapott meg kiskorában, az örökké hiányzik neki. 
Azt nem lehet később pótolni semmivel...

– Hát nem szerettelek én téged? – pendítette meg a férX az 
érzelmes hangot.

– Szerettél – mondta a nő szelíden, s megsimogatta s meg-
szorította az ura kezét.

– Hát akkor? Miért gondolsz az apádra, anyádra, akik nem 
szerettek, s akik meg is haltak, hála az istennek.

– Az úgy van, hogy hiába hal meg valaki, ha az ember lel-
kében, belül, nem halt meg.

– Hát haljon meg ott is!
– De ott csak követelőzik tovább. Míg éltek, folyton kö-

vetelőztek. Megaláztak, lealacsonyítottak, szolgává tettek, s 
azért mégsem tudok megszabadulni tőlük. Szeretném a feje-
met a falba verni, szeretném a szüleimet meggyilkolni, hogy 
szabaduljak tőlük... De az a rét, otthon, a fák, a kertek...

 Sokáig hallgattak, szin-
te lesújtva.

– Ez itt sokkal szebb – 
mondta a férX. – Nézd ott 
a hegyet, szinte beleom-
lik a vízbe. Hogy ragyog, 
vibrál, villog a víz. Nézd, 
milyen felhők... 

– Az olyan szép volt 
otthon, mikor a felhők es-
tefelé pirosan húzódtak a 
rétek mögött, s a patakban 
úgy ragyogtak, mintha a 
tűz folyt volna víz helyett 
benne. Kislány koromban 
ott lubickoltam a vízben s 
azt képzeltem, eleven tűz-
ben fürdöm...

– Ez sokkal szebb. 
Olyan, mint a tenger. Az emberben minden kitágul, mindent 
szeret s mindennek örül ilyenkor – mondta megint a férX. 

Sokáig ültek a padon. Sárga falevelekkel játszottak. Néha 
egymásra néztek s mosolyogtak. De a mosolyuk szomorú 
volt, a férX csendes kétségbeesésében szeretett volna elme-
rülni a végtelen vízben, a nő pedig... abba a kis patakba, 
amelyben eleven tűz folyik, s amely ma is olyan, mint gyer-
mekkorában volt.

Soha így nem érezték, hogy ősz van. A Balaton egyen-
letesen lélegzett s örök hullámai sóhajtva mosták a partot. 
Vitorlák siklottak a tükrén, mint ívó lepkék szárnyai. A ha-
lál szellői suhantak a fák között, s mégsem, sajnos, mégsem 
érezte a két ember a halált, az örök életet érezte, meghalt 
emberek örök életét, akik mélyen eltemetve, a lélek mé-
lyében, megfogták a szeretni akaró szívet s megdermesztik 
a forróságot. S akiket nem lehet megölni sem késsel, sem 
szépséggel...
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