
ÖT ÉJSZAKA IRTA: ARADI ZSOLT

Mikor megkapta a tízéves érettségi találkozóról szóló értesítést, nevetségesnek
tűnt előtte már az első pillanatban, hogy elmenjer és foglalkozzék vele. Egy
percre felmerült ugyan benne a kétség, hátha sértésnek fogják fel s még jobban
megerősödikaz emberek egy kis csoportjában, kikkel hosszú időkig együtt élt,
hogy gőgös, elzárkózó, fejük felett is elnéző s íme tíz év alatt a sikerek csak
rontottak rajta. Valójában pedig ezúttal nem gőg, nem is a tömegnek szóló
lenézés volt ennek az elhatározásának oka. Már régóta szégyenkezés fogta el,
ha a maga kis ügyeire gondolt, utálta, megvetette azokat, akik mindig a maguk
kis problémácskáival vannak elfoglalva s rémülten menekült attól, hogy
önmagából bármit is megmutasson, hogy a maga ügyét a világ és a nagy
események fölé tolja. Megszokta gyermekkorától kezdve, hogy nem használ,
ha panaszkodik és ha sír. El nem felejti soha, hogy mikor gyermek-szívében
a sóhajtások megkezdődtek, odakint az ablak alatt gépfegyver kezdett
ropogni és hirtelen elnémult benne minden kis, egyéni vágy.

Mások elérzékenyülnek, ha érettségi találkozóra gondolnak, ő kicsi
nyesnek nézi az egészet és sokkal messzebbre gondol, nem akar leszállni abból
a távlatból, melybe régóta beállította magát. Titokzatos áramok vitték és nem
akart ezeknek az áramoknak ellenállni. Ha történt valami a világban - véré
ben, agyában, idegeiben. gyomrában érezte. Talán senki barátai közül úgy nem
élt együtt a látható és láthatatlan eseményekkel, mint ő.

Most, hogy a tízéves találkozó beletolakodott - a figyelmeztetés már
hónapokkal ezelőtt megjött - egészen másra gondolt. Másokkal akart talál
kozni. Tíz év kevés idő, kis spácium; akikkel együtt ült a padban, azokról
tudja merre vannak, tudja róluk, hogy filiszterek, jók, kedvesek, rosszak,
elbuktak, de nem szakadtak ki az üvegbura alól, a kis ország langyos légköre
csapkodja őket, nem törték át - nem is kísérelték meg - az üvegfalat.
Érdektelenek, egyszínüek, az ő számára nem jelentenek semmit. A fényképei
között keresgélt, régi összedobált, megsárgult képeket szedett elő, kereste,
mindig szerette az emlékeket és így a képek között hirtelen kezébe akadt egy
tabló, ahonnan szintén furcsa, ismerős arcok tekintenek rá, s ha az emlékezés
nem is vált ki tiszta hangokat egy-egy arc rezonanciájára, de mégis érzi őket

s a gyermekség titokzatos mohóságával ezek jobban beléágyazódtak, mint
akik rnost a találkozóra hívták.

A hegyek közötti város elemi iskolájának negyedik osztályáról van szó.
Középen ül az igazgató és a tanító. Mellette a két legjobb diák és körülöttük
sorsok, arcok különös tömege. Ezekkel élt együtt azokban az időkben, melyek
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kitörülhetetlenül rányomták bélyegüket lelkére. Ezek az idők változtatták át
és adtak irányt sorsának. És most itt vannak előtte azok, akiket egészen
biztosan ugyanígy formált meg, vett kezébe, gyúrt össze a sors. Lent erre
a kis fiúra is emlékszik, a forradalom kitörésekor a leggyülöltebb ellensége
volt. Mikor az első gimnáziumba kerültek, ez vitte el irkáit, könyveit, <anert
most már szabad, most már mindaz a szegényeké lett, ami a jómódúaké volt».
Dühös, keserű arca van a kisfiúnak és aki mögötte ül, arról is tudja kicsoda.
Egy szelíd német mérnök szabályos gyermeke. Az arca, ruhája olyan, mint
a weimári, drezdai vagy a hamburgi kisfiúké. Az igazgatótól balra a szlovák
hentesmester fia. Az arcán ott ül a nyugodt, magabiztos kifejezés, a fiú tudta
már akkor, hogy mennyi a vagyona és jobban beszélt szlovákul, mint magyarul.
A fa árnyékában egy lázadozó fekete fiú áll. A honvéd gyalogezredhez beosztott
román katonatiszt fia. Minden órán megrótták, ő volt a legjobb tréfacsináló.
Zöldeskék szemei izgatottan ugráltak mindig, megállíthatatlanul. Leányok is
vannak a képen. Ime itt ül a törvényszéki bíró kis leánya, ki együtt járt
velük, félig biztosan, félig zavartan néz a lencsébe. Két hosszú copfját kezében
tartja. A szemében az a kedves, végtelenbe néző sugár, amely azóta is mások
ban is mirdig tetszik.

Vajjon mi lett ezekkel? Ötven irányból jöttek (körülbelül ennyien voltak
az osztályban) és ki merre kötött ki? A gyermekjáték öröme, a hancurozások,
az első élmények, a forradalom, a páncélvonatok, a gyilkosságok, az akasztó
fák, a zavar megmaradt-e bennük és hová hajtotta őket, merre? Milyen
furcsák, érdekesek a gyerekarcok. Aki itt ül a jobbszélen a második sorban
olyan, mint egy felnőtt terrorfiú, akiknek csak fényképeit ismeri a kommün
utáni képes lapokból. A mel1ette ülő, elgondolkozó arcú állát kis, vékony
könyökére hajtó fiú - ma biztosan tanár.

És így fogamzott meg benne egy lehetetlen gondolat. Ezek közül fog
keresni barátokat s mindent elkövet, hogy összehívja őket. Hirdetéseket adott
fel négy ország lapjában. Kérte, jelentkezzenek azok, akik 1918-ban végezték
a hegyek közötti kis város elemi iskolájának negyedik osztályát, s akiket
a költői nevű igazgató s a tizennégy gyermekes, kiaszott, kedves tanító taní
tottak. Négy hónapig mentek széjjel a hirdetések, négy ország lapj aiban.
Olvashatták Bukarestben, Prágában, Budapesten és Bécsben is. És négy
válasz jött reá.

dk ülnek itt most négyen, tizennyolc év után, az éjszakai Dunaparton
és furcsán, kényelmetlenül érzik magukat. Ötven közül négy akadt; hogy
a többi merre van, nem tudni? De a kaland hajtotta most valamennyit és
azért szemükből kicsillog a bizalom. Franciául beszélnek. Ime itt van a román
katonatiszt fia. Apja akkor ott szolgált a hegyek közötti kis város garnizon
jában, mert büntetésbőlhelyezték át, sok társával együtt, az erdélyi havasokból.
Az arca a régi maradt, haja fénylően fekete, mozdulatai gyorsak: kereskedő
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Galacban. Itt ül a német mérnök gyermeke. Huszonöt évvel ezelőtt jöttek
Breslauból a városba; a fiú középtermetű és természetesen szőke, ugyancsak
természetesen: átvette apja üzemét és természetesen: ott vannak a szája
mellett és az arcán a vágások s csak a feje búbján van haj. Eljött a törvény
széki bíró leánya is. Űt nem kellett nagyon keresni, az első szóra megjelent,
érdekelte a dolog, öntudatos szlovák volt, szép maradt, de kemény és csontos
és kétszer elvált. A negyedik, aki eljött, szintén rajta volt a képen, azon
a képen, melyet négy hónappal ezelőtt nézegetett, de nem vette észre ott.
Most megkérte: «mutasd meg magad». És a szerb katonatiszt, mert az volt
a negyedik, egy hegyesfejű csontvázra mutatott, akit hülyének gondolt tizen
nyolc évvel eze'őtt mindenki. Nem is számított, ezért el is felejtette és most
itt áll előtte civil ruhában a friss és ruganyos alak, mély szemekkel, kemény
vonásokkal az arcán s már éppen meg akarják fejteni a rejtélyt, mesélni kezd,
hogyan jutott el idáig, - mikor a zenekar ismét rákezd valamire ...

A tömeg nyüzsög a Dunaparton, kora nyár van, ember ember hátán
tolong, a Duna sejtelmesen suhan tovább, az állomásra most érkezik be a hajó,
kigyúlnak az összes lámpák, az autók rohanni kezdenek, az élet még jobban
felfokozódik, a szomszédos kávéházakban is megszólalnak a zenekarok, ismerö
sök üdvözlik egymást és a különös hangzavarban, melyre némán borul a fekete
ég tele felhővel (holnap esni fog) ott ül egymás mellett és egymással szemben
öt idegen. Miért jöttek össze, nem tudják maguk sem. Érzik, hogy van mon
danivalójuk egymás számára. És azt is érzik, hogy miért ülnek aDunaparton.
Idejük rövidre szabott és amikor az ujságokat olvassák néha ellenségesen néz
nek egymásra. Franciául beszélnek. A román katonatiszt fia, a szlovák bíró
leánya, a szőke német mérnök és a macedonok elleni véres harcokban meg
edzett szerb katona, akiket összehívott ö (egy félbolond), hogy mondják el
egymásnak azt, amit szeretnének.

A tízéves találkozó oly messze van egyszerre. Ha rájuk gondol, akikkel
együtt ült azokban a padokban, még kicsinyesebbnek tűnik az a világ. Itt nem
zetek, sorsok, életek kavarognak. Most épp arról kezdenek beszélni, hogy
holnap esni fog. A közömbös téma száz apró részre bomlik, mindegyik szeretné
máskép elmondani, az egyszerű szavakban ott izzik már, ott feszül az öt
különbözö robbanás. Az örök emberi témán keresztül akarnak eljutni egy
máshoz, szeretnének percek alatt mindent tudni, megfogni, érezni. Sok min
den nem engedi öket és ezt is tudják. Elhallgatnak, a feketekávés csészék
összegyülnek eléjük, a bor sem segít, nem használ semmit. A zene játszhat
melankolikus és pattogó ütemeket - a mai nap eredménytelen, elveszett
számukra, holtfáradtan merednek a vízre és öt idegen ember a Duna mellett
udvariasan búcsúzik a legszebb francia szavakkal és reméli, hogy holnap talál
kozni fog ...

(Részlet a szerzőnek a Könyvnapra megjelenő "Öt éjszaka» c. könyvéből.)
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