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[A HALÁLRÓL]

Percek, mikor váratlanul rám tör a halál gondolata, mint a jégesô. Néha a borbélynál, 
mikor beszappanozzák az arcomat, s fehér köpenybe vagyok burkolva, a két szemem a 
velem szemben levô tükörbe mered... egyszerre eszembe jut: meg fogok halni. A borbély 
hízeleg körülöttem, a falon képes lapok függenek, a manicure-kisasszonynak egy kopasz 
úr mosolyogva mond halk pikantériákat, miközben egyik kezének körmeit csiszolják, 
a másik keze be van áztatva a szappanos és citromos vízbe. Körülhordozom ijedt sze-
meimet, s kívül az ajtón látom az utca zajos és örök életét... meg fogok halni. A nyaka-
mon szorosnak érzem a fehér lepedôt, rettenetes nyugtalanság gyötör, s órákig tart, 
míg a kés az arcomon sétálgat. Felfordul bennem a világ. Nem hiszem, hogy élek. Nem 
értem, hogy lehettem oly nyugodt még öt perccel ezelôtt, hogy gondolhattam ismerôseim-
re, utazásra, írásra és szerelemre. Kétségbeesett vágyat érzek a menekülésre, s hirtelen 
a világ minden sarkán látom ôrt állani a halált, mint egy fehér silbakot fekete faköpö-
nyegben. Irtózattal képzelem el utolsó percemet, mintha akkor is így tele lennék ifjú-
sággal, tervekkel, várt és késlekedô ünnepélyes örömökkel, mint most, csak az ágyból 
nem tudok felemelkedni, s a halál bejön, s bûverôvel üveggé változtatja kényes, érzô és 
látó szemeimet, elapasztja véremet, és megfagyasztja tagjaimat. Aztán a masszôr padján, 
míg a hátamat gyúrja, hirtelen rám jön a halál tudata. Mily pokoli impresszió. Aztán 
éjjel, mikor eloltom a villanyt, a sötétben, a magányban és csendben jut eszembe. Ez 
mily irtózatos árvaság. Aztán egyszer, hirtelen a mulatóhelyen, ahol éjfél után a színpa-
don táncolnak. Egy akrobata táncos pár járja a tourbillont, erôsen összefogózva a jobb 
kezükkel, körberepítik egymást, közben nagyokat zuhanva lábukkal a sarkatlan escar-
pin ben a padlón, amely fel van hintve gyantával. Láthatatlanul zihálnak, és szeme-
ik kitágulva riadnak össze, mert szeretik egymást. A tourbillon alá egy megmérgezett 
édes valse-t játszanak a szomorú arcú zenészek a dobogó alatt, és engem elfut a halál. 
A színpadot nézem, amelynek fantasztikus függönyei szét vannak húzva, az oldalfalak 
virággal felfutott márványoszlopoknak vannak pingálva, hátul egy tündéri táj a hátsó 
függöny, valami elegáns tündérek kastélya és elôtte park, a külvárosi díszletfestô züllött 
és fájdalmas fantáziájából. Oly siralmas és vigasztalan minden, és ugyanúgy kezdem 
érezni, mint gyerekkoromban a falu végén ôszi délutánokon, mikor sivár szél szárasz-
totta ki az utolsó kis pocsolyát azokban a kis gödrökben, amelyeket a vályogvetô cigá-
nyok vágtak nyáron, a szélmalom áll, és a fehér házak, kik egy ablakukkal, mint a fehér 
beteg arcok néznek sorba, s a padláslyukba akasztott tengerinek a háncsa kísértetiesen 
repked a szélben, és a falu udvaraiból a libák monoton gágogása hallatszik, akik éhez-
nek vagy szomjaznak vagy fáznak vagy (és) unatkoznak vagy félnek a hideg ketrecekben, 
amelynek rácsain átjár a késô ôszi hideg. És nem visz nekik senki semmit, se inni, se 
enni, otthagyják ôket, a gágogás tart sokáig, és emberi hang nem felel rá a néma ud-
varon.

Hallgatok éneket, hegedûjátékot, olvasok szép könyvet, gyönyörûen beszélô lelkes 
arcú barátot figyelek – mindig van egy pillanat, amely megállít gyönyörködésemben: 
ez az énekesnô, ez a virtuóz, ez a költô, ez a mûvészien beszélô férfi meghal? E drága 
lények meghalnak. Oly szorultság fogja meg lelkemet, nem figyelek, egy ideig a halálé 
vagyok, s nem értem, hogy lehet az, hogy ennyi lélek, szépség, mûvészet eltûnhet, a 
borzalom felzavarja az értelmet bennem.
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Mily szép a mosoly. S a mosolyban kilátszanak a gyönyörû fogak, amelyek a csontvázhoz 
tartoznak. Mintha a nyitott ajkakon át a halál mutogatná magát, egy drága gyöngysort, 
gyönyörû, üdítô ígéretet.

Az, hogy egy szeretkezô pár együtt fekszik az ágyban, fekszenek, hallgatnak, s a legéde-
sebb pillanatok legédesebbjeiben mozdulatlanok maradnak és öntudatlanok – hogy 
összefolyik a boldogság és a halál. A fekvés és némaság a halál leckéje.

Bolondos rongyos kis ember, szegények szegénye, vidéki állomáson csavarog, koffert 
visz ki a kocsikhoz. Arra gondoltam, hogy el fogja nevetni magát a koporsóban, mikor 
temetik, hogy ôt milyen komolyan viszik itten!

A háború alatt az élettôl való folytonos sértôdöttség, melynek érzésében a világot halá-
lommal fenyegettem, megszégyenülve párolgott el lassan belôlem. Meg akartam halni 
ifjúságomban, a halál volt ábrándom, igazolásom, mákonyom, az volt az álompor oda-
készítve éjjeliszekrényemre, s az volt a browning az éjjeliszekrényem fiókjában. Úgy 
képzeltem mindig, hogy nincs könnyebb, mint meghalni, s nem csinálhatok olyan édes 
percet magamnak semmivel, mint az öngyilkosság végrehajtásának perce. Úgy fájt a 
világ, vagyis a neuraszténia, s úgy szenvedtem szenvedéseimtôl, vagyis az ún. boldogság 
hiányától. Ez a kényes halálvágy aztán úgy elbújt bennem, hogy a legélesebb füttyszóra 
sem akart elôbújni. Meg akarsz halni? Tessék: itt a világháború! Most aztán könnyû lesz 
meghalnod, eredj. Nem, nem, nem. Nem így gondoltam. Nem gondoltam komolyan 
valószínûleg, csak segítettem élni magamat a halál segítségével. Mint a csúzos az erôs 
bottal, úgy jártam az öngyilkosság gondolatával. A halál elvesztette a háború alatt ködét 
és felhôit és jégvirágait, Atkinson-parfümjét és nemesi koronáját, s úgy elvesztette ér-
tékét a képzeletemben, mint a Koh-i-noor, melynek helyébe üvegdarabot csempésztek. 
A hiúságom meg volt támadva, a halál nem volt az enyém többé, nem volt eredeti bé-
kebeli, saját, egyéni, egyetlen, hanem tömegcikk lett, mint a bicikli, s mindenkié lett, 
mint a gond vagy mint a szeretkezés.

Éjjel, mikor legnyugodtabban olvasok, egyszer csak úgy elkezd a szívem verni, hogy 
hallom a dobogásokat. Sem a könyv tartalma, sem gondolkozás, se szél, se más zaj nem 
nyugtalanított, se szívbajom nincs. Ennyire magától jön. Elkezdek rettegni, s azt kép-
zelem, hogy a szobában el van bújva valaki, vagy hogy most mindjárt kopogtatnak, s 
beállít egy rettentô szomorú s kérlelhetetlen idegen másvilági ismeretekkel. Azt hiszem, 
ez a halálfélelem.

Meg fogsz halni, igen, és a sírban fekszel majd, mint egy katona, olyan parancsolt ál-
lásban fekszel, semmi dologgal nem szórakoztathatod magad, nem fogsz tudni soha 
aludni, se fölkelni, nem látsz senkit és semmit, nem hallgathatsz soha egy madarat 
sziszerészni, sem egy patkányt cincogni, egy szót sem válthatsz senkivel többé, nem 
kérdezhetsz meg senkit, milyen nap van ma, ott fekszel elítélve száz és száz éveken, és 
folytonosan, éjjel-nappal gondolkozni fogsz azon a bizonyos ideig élt egyetlen életeden, 
amit fent a földön eléltél, mulasztásokkal, csalódásokkal, fogfájásokkal.

Etelka húgom négyéves korában halt meg. Én hatéves voltam. Etelka halála elôtt egy 
órával mamának azt mondta, hogy vigye a tükör elé, még egyszer meg akarja nézni 
magát. Mama sírva vitte a karján a tükör elé. Etelka elôrehajolt, a kezecskéjével intett 
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a tükörnek, és azt mondta: Etelka, pá! Nevetni akart, alig lehetett hallani. Olyan volt, 
mint a hold.

Ami életemben jólesett, az mind a halálhoz hasonlított. A sok mély alvás, a néma, majd-
nem gondolattalan merengés, a mozdulatlanság, a mezôn és tengeren egyedül lét, el-
sikkadva a végtelenben, a szerelemben érzett világtalan gyönyör, és fájdalomban és 
rajongásban oly aléltság és oly meseszerû jó, melyben erre az életre rá nem ismertem.

Bágyadhatatlan eleven benyomásom gyermekkoromból a falusi cirkuszból az a bohóc-
játék, amikor egyik bohóc a másikat agyonlôtte, az agyonlôtt bohóc hanyatt esett, a 
másik bohóc a halottnak a két kezét a mellén keresztbe akarta rakni. A jobb kéz fenn 
volt a halott mellén, s mikor a gyilkos bohóc a bal kezet is feltette, akkor a halott bohóc 
a jobb kezét levette a mellérôl, s lecsapta maga mellé. A gyilkos bohóc a jobb kezet 
visszatette, abban a pillanatban a halott a bal kezét csapta le maga mellé. S így ment 
hússzor egymás után. Az egész cirkusz kacagott.

Nem megyek temetésre. Szégyellem, hogy meghalt egy ember. Szégyellem, hogy itt 
vagyok, és nem tehetek semmit az emberek halála ellen. Jelenlétemmel nem igazolha-
tom a halált. Úgy látszhatik, hogy megnyugodtam benne, hogy elfogadom, hogy nincs 
is talán kifogásom ellene, hogy ez a társam meghalt. A békés temetôi szertartás fellázít, 
a tekintélyes családok hiúságai megundorítanak, a könnytelen barátok, a csacska ide-
genek, a színészies rokonok, a tolakodó ismerôsök, az ünnepélytelen beszélgetôk, a 
prózai szemû unatkozók gyûlöletesek és komikusak elôttem – a meghasadó szívû anya 
vagy férj pedig erôsen hat az idegeimre, a szívemre – és ezek láttára szégyellem magam 
oly mélységesen, nem tudom, milyen jóság vagy milyen hatalom vagy milyen örökké-
valóság nevében. Fogadalmam persze már többször megszegtem; nem térhettem ki 
némely temetésen való jelenlét elôl. Nem tudom, milyen nyelven, micsoda szavakkal 
magyarázni az ismerôseimnek, hogy micsoda gondolatot hordok én, s hogy nekem 
szabad talán más egekben járni.

Délutáni álomból ébredve, itt találom magam az életben... tiszta rémület és hihetetlen-
ség vagyok. Az, hogy élek, és az, hogy meghalok, szinte egy pillanatban lep meg. A kín 
megfordul a fejemben, mintha fúrót dugtak volna a szívembe, hogy egy órával ezelôtt 
is éltem, igen, és már negyvenéves leszek mindjárt.

Nincs, nincs, sohase lesz jogom az emberek közt másképp megszólalni, mint szokás? 
Magamra vettem a hasonlóság ruháját, a testemhez nôtt ez az öltözet, le nem téphetem 
magamról... lehetetlen.

Mi ez a hallható lélegzés bennem, ébredô tagjaim, süket vérkeringésem, szívem 
ismerôs kalapácsa, mint az az örök messze kalapálás otthon, Szoboszlón, a kovácsmûhely 
felôl...

Ha ez a test lejár, ez az életmûködés, akkor elvesztettem a világot, nem látok, nem 
hallok, nem tudok, nem érzek többet soha semmit. Ez az én fizikai élettartalmam, ez 
minden?

Kimondhatatlan és határtalan, ami most fáj, nem tudom jelezni se, hisz az igazsá-
gom, a jogaim, a megütközésem villámlásai eltûntek a felébredés elsô másodpercei 
után, és azoknál a villámoknál láttam a halál tengereit. A testem, kezemmel-lábammal, 
fáradt szememmel, megtámadott fogaimmal, érzem, hogy nem ez az életem, nem ez 
vagyok én, ez mind csak az akadályom, a lekötöttségem, a nem tudom micsoda vélet-
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len akut állapotom, internáltságom, kényelmetlen helyzetem, valami üveg, amibe be-
leöntöttek, vagy egy bicikli, amelyikre ráültettek, és nem tudok leszállani róla...

Nem is érzem a magaménak ezt a testet... úgy nyúlok combomhoz, mintha valaki 
másnak a lábát tapogatnám meg... semmi közöm ehhez a testhez... sose hallottam ef-
féle szerkezetrôl...

Számíthatok arra, hogy ha van a léleknek örökkévalósága, nem ezekkel az adatokkal 
terhelve fog a lelkem a testembôl szabadulva itt, azaz a végtelenségben tovább libegni, 
úszkálni, repkedni? A lélek alatt az eszméletemet tudom érteni, az eszméletem a földi 
sorsomtól függött, szerencsétlen, fertôzött, vaksi, korlátolt rab, panaszos, elfogult esz-
mélet volt. Igazságtalan volna, ha a mai lelkem, vagyis eszméletem maradna meg, nem 
is kérek belôle.

Lehet, hogy személytelen, nevemhez, emlékeimhez nem kötött eszmélet szabadul fel 
a testembôl, mondjuk, az ember, az élet, a világ eszmélete.

1944-ben, egy novemberi hajnalon összeszedték a házunk zsidóit, elvitték egy Csáky 
utcai házba, annak az udvarán sorakoztattak férfit, nôt, gyereket külön-külön. Teli lett 
velünk az udvar. Esett az esô, egy 70 éves monoklis öregúr kicsit idegesen szólott a 
bennünket ôrzô nyilas suhancok felé: mért ácsorogtatnak itt, mért nem engedik, hogy 
fölmenjünk a folyosóra, legalább míg el nem visznek, hogy addig ne ázzunk.

Az egyik suhanc erre fölemelte a puskát, mellbe lôtte az öregurat. Sikoltozni kezd-
tek az asszonyok. A többi suhanc (vagy hat darab) röhögött, s úgy látszik, valamelyik-
nek a kacsintására ôutána mind egyszerre fölkapták a puskájukat, és a tömeg közé cé-
loztak. Csak hogy ránk ijesszenek. De egypár pillanatig úgy látszott, hogy most halom-
ra lövöldöznek majd. Két húgom hozzám futott, összeborultunk, vártuk a halált. Nem 
volt egy borzadó gondolatom, a szívem nem vert nyargalvást, éppen csak hogy megfe-
szített idegekkel füleltem, különben moccanatlan állottam, becsukott szemmel; az 
agyam mintha megállott volna, mint az óra.

Húgaim is körülbelül ezt vallották azután.

[A ZSIDÓSÁGRÓL]

(isten) Ki parancsolhatja rám, hogy higgyem az istent: hisz ô maga, az a mindenható 
nagy isten, nem tud rám parancsolni lám!

Az isten: homályos, talajtalan, kimagyarázhatatlan csuda. Épp olyan csoda a levegô 
is. Ha istenben hiszek, csodában hiszek, amit nem értek. Majom módra hiszek valamit, 
amit másoktól hallottam. Ha mondjuk a természetben hiszek, vagyis próbálok hinni, 
az is csak egy csodában való hit, teremtés helyett teremtôdésben.

(isten) Mit vétek avval valakinek, ha nem élek istennel. Ha nem hazudok, nem csalok, 
nem sértek meg egy gyöngébb embert, nem nézem meg egy sánta lábát vagy egy égett 


