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A csend olyan mély körülöttem, hogy tisztán hallom a vil
lanykörte izzását. Először azt hittem, az ablakpárkányra hulló
hó nesze jut el hozzám, s szememet becsukva figyelmemet ar
rafelé irányítottam. A zizegés egy pillanatra eltávolodott,
mintha még messzebbről érkezne, azután fokozatosan fel
erősödött, - és lassan rájöttern arra, hogy amit én meglehe
tősen távolra helyeztem, itt van a fejem mellett. Azt hiszem,
így vagyunk az életben is sok mindennel: valamit érzünk, s
meg vagyunk arról győződve, hogy egy távoli személy vagy
esemény okozza, pedig a valóságban itt áll vagy megy végbe
a közelünkben ... De a kettő közölt lényeges különbséget ér
zek: a zizegésnél érzékeim tévedtek, a legkisebb szándékos
vagy öntudatlan ámítás sem játszott közre (hacsak az nem,
hogy a hópelyhek nesze költőibb, mint az izzó villanyszál zize
gése), míg életünkben, s főleg az érzelmi életben, szívesen
csaljuk meg magunkat. Életünkben minden csak káprázat. Jó
lenne, ha egyszer végérvényesen el tudnám dönteni, mi he
lyesebb: benne élni, vagy küzdeni ellene. Mi helyesebb és mi
jobb, mert a kettő nem ugyanaz.

A székesegyház órájának kongásat még sohasem hallot
tam éjszakai szolgálat közben. Most egymásután kétszer is
felkaptam rá a fejemet, de csak másodszor tudtam megszám
lálni, hányat üt. Miért nem hallottam más éjszakákon? Nem
figyeltem volna rá? De hiszen most is másra gondoltam. Azt
sem hiszem, hogy a városban ma éjjel nagyobb csend van;
Püspökvár utcáin hétköznap tíz óra után csak a rend5r [ár, s
nagy ritkán egy-egy késői látogató. Talán a mai éjszakán,
amikor az emberek a Gyermek születését ünneplik s a szí
vükbe néhány órára beköltözik a Szeretet, a harang szava is
tisztábban száll a város felett. Lehet,. hogy ez is csak káprá
zat, de jó hinni benne, s igazabb is a valóságnál.

Honnan van bennem ma éjszaka ez a megmagyarázhatat
lan derű, ez a tiszta öröm? Mintha havas ormokon lépkednék.
könnyű szédület fog el, alig érzem a testemet. Vagy mintha
háton fekve nézném a nyári csillagos eget. Pedig minden
okom meglenne arra, hogy sírjak: Apus holnap, vagy holnap
után meg fog halni, s bármilyen erős is Anyus, nem csodál
koznék, ha megropparma a most következő napokban. Nem,
nem hal meg Apus után, de számomra elviselhetetlen az a gon
dolat, hogy az erős, másokat vígasztaló, soha el nem csüggedő

Anyusból összetört asszony legyen, akit másoknak kell táma
gatniok. Kornélka elvesztésébe még ma sem tudott belenyu-
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godni. Amikor meggyujtottuk a karácsonyfa gyertyáit, láttam,
hogy nem mer az ezüstkeretes képre ránézni. De csak neki
nem volt könnyes a szeme a "Mennyből az angyal" után.

Lehet, hogy Anyus néha akkor sír, ha mosolyog. Erre ma
délután gondoltam először. Anyus kikísérte az orvost, s néhány
percig beszélgetett vele a folyosón. Amikor közvetlenül utána
bejött a szalónba, világosan láttam, hogy mosolyog. Egy per
cig azt hittem, talán az orvos valami javulásról számolt be,
de erről nem lehetett szó, mert Barna főtisztelend5 úr kérdé
sére - akit szintén megtévesztett Anyus mosolya - tagadóan
rázta a fejét. Csak a primitív ember hiheti, hogya mcsoly
okvetlenül öröm és vidámság jele. Hányszor halljl!k vagy ol
vassuk: "hidegen mosolygott, keserűen mosolygott, szomorúan
mosolygott", s magától értetődően egyik esetben sem vidám
ember képe jelenik meg előttünk. De túlmegyek ezen a baná
lis megállapításon, és felteszem a kérdést: nem szebben, mé
lyebben, emberiebben fejezi-e ki a mosoly a szomorúságot és
bánatot, mint a könny? Anyus ágya fölött Lisieux-i Szent Te
réz szürke fényképmásolata függ. Sokszor elnéztem mosolyát,
melyről életrajzírói is megemlékeznek, s mindig éreztem, hogy
az a titokzatos és minden szelídsége mellett is tragikus mcsoly
nem a szent lelkében lakozó öröm vagy boldogság kifejezése,
hanem sokkal inkább a szomorúságé, Kedves kis szent, meny
nyi oka volt szomorkodni, ha azokra az emberekre gondolt,
akik az ő kis útja helyett más utakon járnak l

Nem emlékszem, hogy Anyust valaha is sírni láttam; s
ha most visszagondolok arra, milyen gyakran láttam gyermek
koromban mosolyogni, elszorul a szívem. Nem sírt még ak
kor sem, amikor Kornélka koporsóján dübörögni kezdtek a
göröngyök, s nem fog könnyezni, ha majd Apust kíséri utolsó
útjára. Nem tudom, lesz-e a jövőben elég erőm mosolyára mo
sollyal válaszolni, ahelyett, hogy megkérdezném tőle: "Mi
bántja Anyust?" Valószínűleg mélyen elpirulna, mint aki res
telli, hogy titkába, amelyről azt hitte, senki sem tud, valaki
behatolt. Sok apró jelenség arra enged következtetni, hogy
nemcsak két embert, de még az anyát is elválasztja gyerme
keitől valami fínom, itt-ott áttetsző s mégis áttörhetetlen vér
tezet. Megmagyarázni még magamnak sem tudnám az okát,
de homályosan érzem, hogy ennek így kell lennie.

Nincs okom örülni, mert Apus haldoklásának körülmé
nyei még kegyetlenebbé teszik számomra és számunkra eze
ket a napokat. Igen: haldoklás, lassú agónia, melynek mlnd
nyájan tudjuk a végét. De ezt az agöníát az teszi kegyetlenné,
hogy akik körülötte vagyunk, hallgatásunkkal, nyugodt tekin
tetünkkel áltatjuk őt. Apus mindig félt a haláltól, - azt hi
szem, én is tőle örököltem ezt az érzést, mely csak azóta csök
kent, amióta szándékosan gyakran foglalkozom a meghalás
gondolatával - jelentéktelen betegségek egészen feldúlták, s
most, érthetetlen és mégis jól érthető ellentétképpen minden-
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re gondol, csak a halálra nem. A kórházban annyira bízott kö
zeli felgyógyulásában, hogy bekérette a polgármestert ·és elő

adta neki műszaki terveit j ami6ta hazaszállították, ilyenekről

nincs szó, rövid félóráktól eltekintve teljes kábulatban fekszik.
de amikor magához tér, szavaiból csak arra lehet következtet
ni, hogy nem is sejti, milyen közel áll a halálhoz. És valami
helytelen tapintatból, rosszul értelmezett szánalomból egyikünk
sem akarja neki megmondani a valóságot, csak bólintgatunk,
helyeselünk, mosolygunk, Nincs semmi értelme ennek a ke
gyetlen játéknak: Apus életét megmenteni semmi hazugsággal
nem tudjuk, de a lelkét még elveszíthetjük. Vannak pillana
tok, amikor szeretnék kiküldeni mindenkit a szobából, hogy
megmondhassam neki a valóságot, de valami érthetetlen gyá
vaság mindig visszatart. Pedig aligha lehet elképzelni ször
nyűbb állapotot az olyan emberénél, aki nem tud valamiről,

ami benne, vagy közvetlen közelében történik.
Évekkel ezelőtt egyszer különös álmom volt. Azt álmod-:

tam, hogy egy fényűzően berendezett szobában laktam, ahol
nagyon j61 éreztem magam. Csak azt nem értettem, miért nincs
a bordó föggönyök mögött ablak. Agy helyett kihúzható fiá
kos rekamié volt a szobában, de ez nem zavart, mert szebb
nek és kényelmesebbnek találtam annál a kissé szük ágynál,
melyben otthon alszom hetedikes gimnazista korom óta. Egy
alkalommal nekiláttam, hogy rendet csináljak a különböző

szekrényekben és polcokon. Amikor a rekamié fiókját kihúz
tam, megrettenve léptem hátra, mert egy bomlásnak indult
meztelen hulla feküdt benne. A szobában töltött boldog idő

emléke olyan fekete lett, mint a hulla volt, undorral és bor
zadállyal gondoltam vissza azokra a napokra és éjszakákra,
melyeket ott töltöttem: de legjobban az bántott, miért nem
mondták meg nekem, hogy hulla van a rekamié fiókjában. 
Azóta, ha azt hallom valaaíröl, hogy súlyo3 beteg, de eltitkol
ják előtte, vagy a felesége megcsalja a háta mögött, akaratla
nul is mindig azt gondolom: "Hulla van a szobájában s a sze
rencsétlen nem sejt semmit ..." És gyakran megkérdem ma
gamtól: mi jobb: az, ha valaki, akinek hulla van a szobáiá
ban, haláláig együtt él vele, de nem tud róla, vagy az, ha rá
jön a valóságra, - és bár az elmúlt 'idő szép emléke megfe
ketül, s később is eszébe fog még gyakran jutni, hogy egy hul
lával volt együtt, - de legalább megtudott míndent, Azt hi
szem, a legtöbb ember az első megoldást választaná, ostobán
azzal érvelve, hogy az ő szempontjából nincs semmi különb
ség a között, hogya hulla ott van-e a rekamiéban vagy sem,
ha ő sohasem tudja meg. Ezzel szemben én mintegy kívülről

nézem magamat, és valami tiltakozik bennem az ellen, hogy
egy hullával lakjam együtt, bármilyen boldog életem is lenne
a szobában.

S ezért elviselhetetlen számomra az a tudat, hogy Apus
még csak nem is sejti a valóságot. Hulla van az ágya alatt, a
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lábunk néha beleütközik, érezzük szörnyű szagát, ő pedig re
ménykedve mondogatja: "Ha meggyógyulok ..."

Délután a patikából hazajövet, a házunk előtt találkoztam
Barna főtisztelendő úrral, aki érdeklődésemre megelégedett
arccal csak ennyit mondott: "Mindent elintéztem. Holnap dél
előtt leküldök egy papot, aki meggyóntatja, megáldoztatja és
feladja neki az utolsó kenetet." Valami érthetetlen gyávaság
visszatartott attól, hogy tüzetesebben kikérdezzem. Nem a be
szélgetés részletei érdekeltek, de örültem volna, ha megtudom :
közölte-e Apussal a valóságot, hogyan reagált erre Apus, és ö
maga kívánta-e a papot, vagy csak öreg barátja óhajának en
gedett? A kettő között - az elért eredményt tekintve - nincs
különbség, de boldog lennék, ha tudnám, hogy Apus őszinte

vágyódásból járul a szentségekhez.
Gyermekkoromban nem láttam semmi eltérést apám és

anyám lelki élete között: vasárnap mindketten eljöttek a ki
lencórás iskolai misére, Apus is megtartotta a böjtöt, s én
még azt is vallásossága [élének vettem, hogy gyakran sétál
a várban szerzetestanárainkkal vagy valamelyik öreg kano
nokkal. Később azután lassan ráébredtem arra, hogy vallásos
sága, ha nem is formalizmus, inkább szokás és beidegzettség,
mint lelki szükséglet.. Azt hiszem Apusból hiányzik a. vallá
sos érzékenység: lelkiismeretesen megtartotta az Egyház pa
rancsait, jó keresztényként élt, de nem volt meg benne az a
teocentrikus lelkiség, ami Anyus minden cselekedetét jelle
mezte. Apus, ha szabad így mondani, kötelességtudásból igye
kezett jó katolikus lenni, amint kötelességtudásból volt tiszt
viselő és jó adófizető; ezzel szemben anyánk mindent Isten
nel hozott kapcsolatba. Ha nem tanultunk szorgalmasan vagy
valami rossz fát tettünk a tűzre, büntetés helyett maga elé ál
lított bennünket és csak ennyit mondott: "Milyen szomorú,
hogy nem szeretitek a jó Istent! ..." De ezt valóban olyan
szomorúan mondta, hogy néha még Lala is elérzékenyedett.

Nincs okom örülni, s mégis, régen éreztem lelkemben
ilyen tiszta örömöt. De azt is érzem, elég egy vigyázatlan moz
dulat, vagy kint az utcán valami zaj, és vége az örömnek, az
ünnepi éj derűjének. A lélek mély nyugalma ez, éppolyan
csodálatos, mint a felhők felett lebegő madár mozdulatlansága,
melyet nem kötnek a föld törvényei. Ennél gazdagabb ajándé
kot ma éjszaka talán nem is kapott senki.

Just Béla
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