
BARÁTOK Irta Gáld Márton

Tehát tudod. Igen, Gyula a II. Sebészeten fekszik. Hogy hogyan tör
tént ? Ezt még el tudom mondani. De hogy én mentettem-e meg az életét?
Erre nem olyan könnyű felelni.

*
Reggel volt. Olyan átlátszóan tiszta és friss volt ez a reggel, mint

egy novellatéma, amit még senki sem irt meg. A parton álltam és elnéz
tem a víz fölött; tűnődve kerestem a jelzőt, amit hozzáilleszthettem vol
na a képhez. De a kép tökéletes volt, a szó véges. Talán a teremtés pil
lanatában lehetett ilyen fenségesen egyszerű és befejezett minden: a
hegy, a víz, a fák, az ég.

Ebbe a reggelbe lépett be Gyula, Mert ez már ő volt: egy távoli
pont a vízen, nem több. De már a diszharmónia. Tudod, hogy ehhez kü
lön is értett: fokozni tudta a saját kellemetlenségét az időpont kényelmet
lenségével. Mire a kertem alá ért s a pontból kibontakozott minden rész
letében a vöröses, kefét idéző fejével, hosszú karjával, erőszakos mozdu
lataival, - mert az evezőkkel is úgy bánt,· mint két gyáva ellenféllel,
- addigra már az epém zöldjén át láttam a reggelt. De odafönn, a kert
ajtóban szívélyes házigazdát talált, az epém helyén egy kézfogást, 
majdnem azt mondtam: baráti kézfogást. Hiszen valamiképpen a barátunk
volt, nem? Talán a sakállal is barátságot köt az ember, ha megérti, mí
lyen veszedelmes lehet ellenfélnek, - hát valahogy így. A hátamat vere
gette a hosszú karjával, és harsogta a "cimborám"-at meg a "hogy vagy"
okat a réztrombita-hangján, mámorosan a saját fölényétől és meg sem
várva a feleletet, lépkedett a kerten át a ház felé, mint akinek kér
deznie sem kell, vajjon kívánom-e, hogy jöjjön és teleharsogja réztrom
bitájával a csendemet. És miket harsogott ez a trombita! Nézd, nem nagy
dolgok: a kerítésemet kontármunkának találta, a lépcsőt nyaktörőnek. az
uberkám satnya volt, a petuniám színtelen. De ezek csak egy nagy mű

vész ujjgyakorlatai voltak: az uborkán tapogatta a hiúságomat, - ár
tatlan futam a réztrombitán, aminek az öblében külön hangerők szunnyad
tak. A házam, - mint sejthettem - a nevetségességig primitív volt.
Ebben már volt valami fenyegető; a nevetségességet rögtön illusztrálta is
a trombita-kacaj, mert ez az volt: kacaj. Az a fajta, amivel nem vitatkozik
az ember. Nem védtem meg az elméletemet, ami ezt a prrmitivséget meg
menthette volna a nevetségességtől. Talán itt vesztettem el a csatát.
De lehet, hogy már előbb, az uborkánál, Vagy a kertajtóban. míkor a
kezemet nyujtottam ? Mindegy. Elmulasztottam a pillanatot, amikor leg
alább védekezhettem volna, ha már a fölény kérdése el is dölt közöttünk
akkor, amikor elvette a bicskámat másodikoskorunkban.

Hol is tartottam? Igen a házam. Nemcsak egészében volt nevetséges,
hanem részleteiben is. Izekre szedte minden gerendáját, az ablakát, a
falait és végül megállt a két képen, amit csak a fal után látott meg, mint
farkas a legjobb-ízű báránykát, amit még nem falt fel. Az egyik: Sándor
öcsém képe volt, a másik: nem is kép, csak egy darab pergamen-papír;
külön kell erről beszélnem. Sándorral hamar végzett; egy halotton ke
vés megölnivaló van már: éppen csak az emléke. Tudod mit mondott?
Hogy nem a kegyeletem, csak az elfogultaágom lógatta oda a falra ezt
a képet. Hősnek látom, holott csak öngyilkos volt, sőt szigorúan véve
őrült, aki öngyilkosságot követett el. Várj, azt is megmagyarázta: miért.
Sándor nem azért rontott be az égő óvóhelyre, hogy megmentse Kovácsék
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kisfiát, hanem halálfélelmében. Van ilyesmi. Gyula megmagyarázta. Lé
lektani jelenség, hogy valaki eljut halálfélelmében odáig, hogy egyszerű

en túl akar lenni rajta. Öngyilkos lesz, mert fél a haláltol. Második napja
hulltak a német bombák a környékre; minden becsapódás halál volt,
vagy az lehetett. Várták. És rnikor a szornszéd ház kigyulladt, Sándor
elébe ment a be nem teljesedett várakozásának. A kisfiú: romantika. Fe
léje szaladt, de nem tudatosan, hanem eszelősen. Ne háborodi fel, te
ott voltál, tudod mi történt. Gyula nem tudja, ő valami mást tud. Az an
gyal szándékát az ördög Iogíkájával látja. Veszedelmes dolog. Néha majd
nem igaz, amit mond, Ez a majdnem annyi, hogy az előjele míndig nega
tív. De ezt meg is kell érteni.

Hogy megvédtem-e Sándort? Nem, legalábbis nem úgy, ahogy gon
dolod: nekihevülten, vörösen izzó szavakkal; nem. De talán majd meg
értesz. Hallgattam. Azt l1ittem, elértünk a magaslatra, ahol már a Gyula
műfaja is képtelen fokozatokra. De tévedtem. A pergamen még hátra volt.

Ezen a pergamen-lapon a 142. zsoltár két sora áll. Én rajzoltam rá,
elég ügyetlen gót betűkkel és én tettem a falra.

"Doce me facere voluntatem tuam
Quia Deus meus es tu."

Két nappal előbb találtam meg ezt a két sort. Tudatosan mondom,
hogy megtaláltam, mert talán éppen annak a percnek a békéje kellett
hozzá, hogy megtaláljam bennem a maga értelmen túli értelmét. Nem
kellett attól tartanom, hogy valaha is elfelejtem ezt a két sort, de a per
gamen mégis kellett. Hiszen érted: Sándor képére sem az emlékezetem
nek volt szüksége.

Hát ezen a pergamenen állt meg Gyula trombitája. "Ö, - mondta
halkan az elragadtatástól, hogy most leleplez, - ó, a kényelmes keresz
tény! Tehát te csak úgy vagy hajlandó engedelmeskedni, ha az Úr előbb
megpuhítja és emészthetövé teszi számodra az akaratát? Taníts meg
engem engedelmeskedni, leülönben azt teszem, amit én akarok. Még fe
nyegetözöl is."

A negatív logika, amiről beszéltem. Ennél ördögibb már csak maga
az ördög lehetett. De legalább nyugodt lehettem, hogy ez a hang már a
trombita legmélyéról jön, kifogyott belőle a szusz, nincs tovább. Nem is
volt. Egy mély zuhanással a csúcsról a faliszekrényem mélységénél kö
tött ki: ott, ahol az élelmemet tartom. Most végre valami emberit mon
dott, valami igazit, olyat, aminek csak egy értelme van. Ezt mondta:
"Éhes vagyok." És hogy mennyire igazat mondott, arról rövidesen meg
is győzött. A szalonnám, kenyerem, paprikám, paradicsomam Gyula mély
ségeiben veszett el. Gyermekkoromban úgy képzeltem. hogy az ember
belülről üres és az első falatok valahová a talpunk belsejébe jutnak. Ez
a képzetem most látható valóságnakfünt. A borosüvegemet is megtalál
ta. Lehettek még kitöltetlen rések Gyula mélységeíben, mert a bor éppen
elfért - talán a karja hosszában.

Azután elment. Előbb megszelídítette az evezőít, ezt a két lázadó
rabszolgát, aztán elmagyarázta. hol tanyáznak és most végignéztem egy
optikai csalódás fordítottját: miképp lesz a vörös kefe-fej ből távoli, fe
kete pont a Duna tükrén.

*
Elment. De nem maradtam egyedül. A kert telítve volt Gyulával. Ott

ült a harsogása a kerítésemen meg a satnya uborkáimon, A házban tö-
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ményen, oldatlan sűrűségben, fülledten állt Gyula emléke. A hatást még
fokozták a beszédes szalonnabőrök, paprikacsutkák, az üres borosüveg.
De ezeket össze lehetett seperni, ki lehetett dobni, megszabadultam tő

lük. Nem erről volt szó, A gyávaságomat nem vihettem ki aszemétládába.
A szó ellen emeled fel a kezed? A jóra való restség is gyávaság. Hogy
házigazda voltam? Jó. De vendég volt-e Gyula? Egy Koch-bacillusnak,
például, talán mégsem mondja az ember, hogy ó bocsánat, csak ön után ...

Lehet, hogy nem is voltam gyáva, de annak éreztem magamat és
nem volt aki felmentsen. Ezekben a percekben megtanultam valamit a
gyávaság lélektanáról. Azt, hogy igazán gyávának lenni: ehhez is kéll
valami ... valami hősiesség. Paradox, persze, de látod, ha valóban gyáva
lettem volna, valamiféle alkut kötök Gyula árnyával, Sándor emlékével,
a 142. zsoltár két sorával, de akkor már egyébbel is. Mert emlékeim nem
álltak meg itt, hanem sodródtak vissza azon a hosszú-hosszú szálon, ami
nek a végén megtaláltam a bicskát, amit másodikos korunkban vett el
tőlem az erősebb jogán. Emlékszel első találkozásunkra? Az intézet fé
lelmes, idegen falai közt első nap megtalálta egymást a kettőnk ijedtsége,
S megtalálta kettőnket Gyula harsány önbizalma. Milyen pontosan fel
ismerte már akkor, tizenkét éves korában, a lehetőségeket, amik két
vidéki kisfiú riadalmában szunnyadnak! A bicskával kezdődött, de em
lékszel például a csere-üzleteinkre ? Nyertünk, - nyerhettünk mi valaha
ezeken a gyerekes kis üzleteken ? A tárgyak majdnem közömbösek vol
tak; a csere alapja mindig Gyula ereje volt a mi ijedelmünk ellenében.
A béka csontvázát is .odaadtuk, végülis, egy törlőgumíért, amiről rögtön
kiderült, hogy csak mázolni tud, törölni a világért sem. A leekénket le
másolta, fiókunkban otthonosan turkált és ha kártváztunk : ő nyert.
Mindhárman jó eredménnyel érettségiztünk, de ha valamiféle mártékegy
séggel ki lehetne fejezni a munkát, ami a hármunk eredménye mögött
volt: Gyula serpenyője meg se billentette volna a miénket. Gyula nem
a tananyaget tanulta, ő azt a látszatot tudta kelteni, mintha tudná. És
később is. Mi az egyetemen ültünk, ő utazott. Hol? Miért? Sohasem ér
tettük pontosan. De az elmult húsz éven át ujra és ujra visszatért hoz
zánk.. Néha évekig is elmaradt, de annál biztosabban tudtuk, hogy jönni
fog, mint a hitelező, vagy a váltóláz. Jött is. Mindig harsogva, mindig
szívélyesen. És mindig azért, hogy megtapogassa gyöngeségünket. Vagy
a maga nem-fogyó erejét?

Ha tudtam volna igazán, a hősiességig gyáva lenni: egyszerre bocsá
tottam volna meg neki az egészet. De nem. Tenyeremben egy húszéves
pofon ébredt fel, szívemben elcsitult haragok, agyamban száz kimondat
lan érv. És vitt, vitt a bizsergő tenyerern, haragvó szívem, lobogó indu
latom, sodort' Gyula után. A kertajtó messze a lendületem után kattant
rá a zárra, én mentem. Tudtam, hol van az a hely, ahol Gyuláék tanyáz
hatnak. Két kilométer sincs ide, ott fogok számolni vele. Egyszerre az
egészért. Ez jó, ez szent harag, - tapogattam az érveimet. mint jó harcos
a kardja élét, - ez küldetés!

Már itt tartottam, a küldetésnél, amikor a füzeshez értem. Valami
megállított. Valami, amit csak félig láttam, mégis rögtön tudtam, hogy
amit látok: szerencsétlenség. A kép egy részét eltakarta előlem egy öreg
fűzfa; hosszú ágai mélyen benyúltak az erősen áradó víz fölé. Az ágak
között egy mozdulatlan csónak. Ki nem köthetett, a part falszerűen ma
gas itt. Elkapta a víz sodra, vagy az ágak akaszthatták meg? Aki eve
zett, nem ismerte jól a terepet, az ágak mögötte voltak: ezekbe ütközött
a lendülete; akkor már azt is tudtam, hogy az evezős: Gyula. Előrebukva,
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eszméletlenül találtam. A hátának csapódó vastag ág a gerincét sértette
meg.

Ugye ismered ezt a pillanatot? A caesura két pillanat közőtt, ami
olyan éles, hogy két darabra hull tőle az életed: az előző megsemmisül,
míndenestül, a következő már tele van új tartalommal. Hogyan lett lobogó
indulatomból a segítség ösztönös mozdulata? Az ilyesmin csak utólag.
csodálkozik az ember. Amit szemem látott, értelmem rögtön feldolgozta.
Ebben a helyzetben semmiesetre sem hagyhattam ott Gyulát; ki tudja
mennyí idő alatt tudok segítséget hozni? Egyedül kiemelni sem tudtam
volna, de - míntha lábam előbb értette volna meg a parancsot. - már
rohantam vissza oda, ahol a lapos partról rögtön a vízbe léphettem. Gá
zolva jutottam el a csonakig. Gyorsan, óvatosan kellett dolgoznom. A csó
nakot kellett kiszabadítanom az ágak közül. Gyula mozdulatlan volt, de
felnyögött, mikor az ág nyomása engedett a gerincén. A csónak egyen
súlyát kellett megtartanom, most ezen mult Gyula élete. Bizonyos, hogy
mégegyszer nem tudnám megtenni. A billegő csónak, a víz sodrása, a te
hetetlen test s hármuk ellen egymagam: a küzdelem olyan egyenlőtlen

volt, hogy engem talán egy légió angyal támogatott. amíg eljutottunk a
lapos partrészig, ahol hozzákezdhettem - legalább a kísérlethez - hogy
Gyulát kiemeljem a partra. Ismered az eszméletlen ember súlyát ? Bár
akkor már nem volt egészen eszméletlen, de segíteni nem tudott magán.
Fájdalma odafeszült minden mozdulatom elé, de a rámnyíló rémülete
bíztatott, sürgetett, hogy segítsek. S a lehetetlen is sikerült: Gyula végre
a parton feküdt. Talán valamelyes enyhülés t hozhatott neki az új hely
zet, mert szemében, a rémület helyén most bátortalanul tapogatózott elő

az értelem. Kinlódva formált valami szó-félét a szája. Közelhajoltam,
hogy megértsem.

"Jó - mondta nagyon lassan, szótagonkínt, - jó, hogy meghallottád,
hogy hívtalak."

A többit tudod. Megkerestem a társait, sátorlapból hordágyat rögtö
nöztünk, bevittük a faluba, mentőkért telefonáltunk.

*
A II. Sebészeten van, igen. I. emelet, 4-es kórterem. Gipsz-ágyban

fekszik. Már tudja, hogy emberi számítás szerint mindkét lábára béna
marad. Ma beszéltem az ápolónővérrel. Nem kérte, hogy bárkit is érte
sítsenek, nincs senki hozzátartozója, - így mondta Gyula, - csak két
barátja van. És üzeni, hogy valami verset kér, - a nővér nem értette
pontosan, - valami verset, ami csak két sorból áll. Nyugtalan éjszakája
volt, hajnaltájt az ügyeletes orvost is felhivták hozzá. Akkor mondta,
hogy nem hisz a gyógyszerekben, de van egy vers; az megnyugtatná.

Bemész hozzá? Itt a pergamen-lap, behoztam. Vidd el neki. Én ma
nem mehetek, sietek Ujpestre. Tudod, ott lakott az a nagybátyám, aki
utolsó éveit tolókocsiban töltötte. Talán megvan még: Gyulának szüksége
lehet rá. Úgy gondolom, ha felgyógyult, hozzám jöhetne. Ha megtanulja
a műszaki rajzot, te majd munkát is hozhatsz neki. Nincs senkije; hallod.
Csak két barátja van.

Te meg én.

*
Hogy én mentettem-e meg az életét? Nem tudom. De aznap este,

mikor hazafelé ballagtam a parton, tudtam, hogy reggeli indulatom láb
nyomain a megtanult Isten-akarat lépked vissza a ház felé.

Doce me facere voluntatem tuam ...
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