
A SEMMI l rta Gerlei József

A költő, aki valaha verseket írt, már vagy húsz perce rőfölte fel
alá a gyalogjárót la Nemzeti órája alatt - egy lányra várt. A lányt Irén
nek hívták, két hónapja ismerte meg, s még nem nagyon tudta, hogyan
áll vele: húsz éves volt, karcsú, mint a nádszál; a költő viszont vészesen
közeledett a negyven felé. Irén neve külőnősebben nem tetszett neki;
mégis egyre többször megtörtént vele, hogy ez a név különös zengést és
tartalmat kapott, ha Irén mosolyára, hangjára vagy szemére gondolt;
meghatódott, ellágyult tőle IS ilyenkor azt kérdezte magától, hol létezett
egyáltalán ez a név, mielőtt Irént megismerte.

Ködnélküli. száraz decemberi este volt; javában folytak a karácsonyi
vásárlások. Az emberek zsineggel átkötött kis csomagokat himbáltak ujju
kon - a szél is segített nekik. Pedig egyáltalán nem volt barátságos szél
- goromba szél volt, jeges, csontigható.

A költő a Híradó mozi felé tekingetett, minden villamost szemével
kísért, s mikor megállt, ő is megtorpant. a !kivilágított kocsikban, akár a
kírakatbabák közt, keresni kezdte, melyik nő hasonlít Irénhez. Már-már
azt hitte, megtalálta, de a hosszúdad, kedves arcnak csak egy-egy rész
lete villant elő, a többi hol egy nagy orr, hol egy húsos száj, hol meg
egy szokatlan, idegen mozdulat mögé rejtőzött, mintha bújócskazna vele,
úgy, hogy aki leszállt, nem Irén volt többé, hanem egy tolvaj, aki Irén
meleg barna szernét, gyengéd vállát elorozta. A költő lépett is feléje né
hányat, aztán csalódottan megállt, s újra megmerevedve várta, hogy Irén
valahonnan, egy váll, egy kalap mögül mégiscsak eléje toppan. Már fülé
vel és bőrével is figyelt: azt sem bánta volna, ha Irén rákiált, vagy hirte
len hátulról befogja a szemét, itt a város közepén; a nők mindig játé
Itosságba menekülnek, ha pontatlanságukért felelősségre vonják őket.

De Irén nem jött.
Félhátra járt. Az égről eltúnt az a tétova világosság, mely öt előtt,

távozásra készen, ott feszengett még a házak között. Az ostornyelek hí
gánygőze fölött összeállt már a sötétség - alvadt színe mintha a költő

mennye és glóriája lett volna.
S volt is ebben valami: évek óta nem írt - nem volt szava a körü

lötte levő világról. Ha mégis papírra vetett pár sort, nem közöltette, el
hagyta valahol, barátaira bízva, hogy eldobják vagy megőrizzék. Minek?
- gondolta, rövidesen úgyis elpusztul minden egyetlen észveszejtő vil
lanásban!

Mintha már a múltból jönne, ami a jövőben fog megtörténni: a
körút sarka egyetlen tántorgó panoptikumnak tűnt fel előtte ebben a
lúlvilági hullafényben. Hol is látott ilyen kék fénnyelleöntött arcokat?
- igen, a Don kanyarnál, a meggémberedett kis magyar bakákon. Vajon
ki temette el őket? - elég későn jut eszébe.

Felnézett az égre, majd káprázva maga elé a semmibe. Sápadt, szikár,
megnemalkuvóarckifejezése elernyedt - nem értette, hol lehet Irén.

- Semmi, semmi - nyugtatta magát.
Erről eszébe jutott egy régí verse; negyvenben írta, vagy negyven

egyben. Töredék volt, azóta sem gondolt rá. Urialmában morzsolgatní
'kezdte az első sorokat: "Az én országom napja rég - A földbe ásva
vesztegel ..." Csodálkozott, hogy így emlékszik rá. Félrevonta keskeny
száját, fanyarul izlegette a versen érezhető enyhe kopást. Valahol a kö
zepén folytatta: "És füvek nőnek itt buján - A Semmi bennünk szen
dereg ..." Percekig törte fejét a következő soron, de mostmár egyetlen
megveszekedett szóra sem emlékezett.
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Igen, a Semmi ! . .. Talán lazóta sem gondolt rá, mégis most látja,
nincs szó, mely jobban kifejezné, amit húsz év óta érez.

Negyvenben még játék volt, egy tizennyolcéves fiú lázongása; nem
találta helyét a világban; s minden érzést, minden hangot ki akart pró
bálni. Gondolta volna, hogy végül is ez lesz az igazi ? ...

Érettségi előtt rnilyen sötét volt az ,a késő őszi est ! Akár a két világ
közé zuhanó függöny. Európa már háborúban állt. Öt mégis a falak bán
tották: gyilkos falaka járda két oldalán, néptelen, egyenes mellékutcák
falai; mozdulatlan, közönyös falak; köztük szaladgál az ember le-föl,
reggeltől-estig, akár az őrültek, s évezredek óta ugyanazokkal a bűnök

kel kínozza magát és az Istent. Buta egyhangúság, tehetségtelen bűnözők ...
Csak azt ismétli mindenki, amit születése előtt őseitől ellesett ... A lám
pák körül köd. Kinn a körúton is ilyen bagolylepkés a levegő? ., Ott .8

fény, a forgalom valamit eltakar; de itt olyan idegen minden koppanás,
hogy tárgynak érzi magát az ember; végtelen üresség, az ember üressége.
S a fák: tótágast a fölbe ásott gyökerek; ha eljön a tavasz, majd lefelé
virítanak, a csatornákban ... Igen, a természet lázadást készít az ember
ellen: nem akar szolgálni neki, mert az ember elfelejtette a dolgok értel
mét, a teremtmények célját ... "És én már előre remegek és kiáltok: 0,
emberek, a tűz, a víz, a levegő, a rend ... mi lesz, ha megtagadnak ben
nünket és fellázadnak! És a fák sem hajtanak ki, visszafordulnak a föld
tüzes mélye felé, és nem lesz többé tavasz ..."

Valahogy így írta le akkor egy papírra; lila tintával írta, s emlék
szik a papír minőségére is: vastag volt, sárga, vonalas, a szélén piros
margóval; egy dolgozatfüzetből tépte ki; sokáig őrizte, mint valami kü
lönös kiáltványt, a Semmi manifesztumát. A frontra is magával vitte,
irataival együtt; ott vesztette el, egy légitámadáskor ...

Ez már nem játék volt. Negyvenkettőben, háromhónapos kiképzés
után, merült el a háború kénköves bugyraiban; két éven át a Semmi
kéklő fenekére lapulva várta, hogy elvonuljon feje fölül a halál angyala.
Később, visszavonuláskor még mélyebbre kellett szállnia - mintha a
Semmi még egyszer kifordította volna gyomrát -az éhség és szégyen
gyalázatába, az agyonbombázott német városok Semmitől világos utcáin.
Sosem hitte volna, hogy a Semmi olyan fényes, olyan szemfájdítón tün
dökletes tud lenni a térdrerogyott házak, az árnyékuktól megfosztott
utcák helyén. .

Foga összekocoant, valami ropogott közte; a szél port söpört az asz
falton. Igen,·ez volt a kosztjuk akkor is, fűrészporral kevert kenyér; a
szabad ég alatt éjszakáztak. ponyvával letakarva, akár a hullák. Reggel
a föld csodálkozott, hogy fejüket megmozdítják; hiszen hajuk is a fűre

fagyott, Sosem fázott annyira, mert nemcsak a hidegtől fázott.
csak ez a didergés hasonlít hozzá.
Csonttá fagyott már szűkre szabott fekete télikabátjában; sált nem

hordott; nyakából, akár egy istenkisértés, vakítóan villogott fehér ing
melle; ezen a tenyérnyi makulátlan égen csak a csokornyakkendője rep
desett. Egészében holmi ódivató öregúrhoz hasonlított, akinek lejárt az
ideje, s pénze sincs, hogy ruhátárát felfrissítse. Ö azonban éppen ezt
akarta - a multtal akart tiltakozni a jelen ellen; ó, nemcsak a lógó
vállú, esőnadrágos jelen ellen, mégcsak nem is a nyakkendőnélküliek

uralmával szemben ...
Ez a jelen azzal kezdődött, hogy a fogságból házatérve más világot

talált itthon, mint amit várt. Nem tudta elhinni, hogy amiből negyvenben
ki volt zárva, s amit negyvennégyben végképp elvettek tőle, negyvenöt
ben visszaadták neki. Negyvenben úgy rémlett, kétszer jár minden osz-
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'tályt: egyszer laz iskolában, másodszor pedig esti sétáín; az egyikben azt
tanulta, hogy minden az övé, a másikban arra ébredt, hogy semmije
sincs, míndenből ki van zárva, S mit adhatott negyvenöt negyvennégy
hez ? - ő nem a megajándékozottak koot volt, ezt az egyet világosan látta.

Negyvenhétben. mikor már úgy-ahogy egyenesben érezte magát, látott
egy fiatal hadifoglyot; la budakeszi táborból [öhetett; szabad volt, s sza
badsága első cselekedetével fellépett a villamos lépcsőjére; a kocsi hir
telen megindult, ő a két kocsi közé esett: átmentekr:ajta a hátsó kocsi
kerekei; a kezén és a lábán mentek át. Él még valahol? ..

Igy járt ő is. Sokáig azt hitte, hogy nem él. De élt, gondolkozott;
gondolkoznia kellett. A hadifogoly is védte fejét a kerekektől: asa!k a
karját nyújtotta odé. és összekúszálódott lábait. Míkor kihúzták a kocsi
alól, arccal oa poros aszíalton, jlajgatva és pihegve az élettől és a fájda
lomtól, mely négy kapun tört rá, gondolt-e arra, hogy valakinek meg
köszönje a szabadságot? ...

Csupa seb volt ő is; de az ő sebeit nem akaratlanul ejtették rajta, A
villamos vezetője leugrott, térdreesett a vérző,csonk.a test felett; nem
értette, mít dadogott, mert nem bírta nézni: otthogyta ezt a két áldo
zatot, akjk már sosem felejtik el egymást. Rajta azonban !kéjjel gázoltak
át, a múltján, az 'érzelmein, azokon az értékeken, melyek helyett nem
adtak semmit.

Ma már tudja, hogy nem lehet egyszerre levetkőztetni. valakit és új
ruhát adni rá. Van egy pillanat, amikor pőrén marad az ember. Talán
ebben a pillanatban történt, hogy kértek tőle valamit: egy gondolatot,
,egy lépést... Ha nem sürgetik olyan erőszakosan, talán lép egyet. De
így ! - elfogta a vágy, hogy ne előre lépjen, hanem hátra. Hátra - a
.szabadság nevében l Tiltakoznia kellett; azt hitte, a szabad ember tilta
kozása osak a Semmi lehet; felmagasodva látta magát kora fölött; akár

,"egy jelképet, mely vád és tiltakozás, akár .az öngyilkos fegyverének
dörrenese.

Atgázoltak rajta, de a kegyelemlövést maga adta meg, magának. De
elhangzott valóban ez a dörrenés? .. - az ember kicsinyenkint hal meg:
a golyót többször ils magába röpíti, de a fejét kíméli, akár a hadifogoly a
villamos alatt... Ű is ezétlőtte már minden tagját - amióta azonban
Irént ismerte, úgy érezte, tagjai újra meg újra kihajtanak, hogy legyen
mivel ölelnie.

Köhögött, fojtotta a levegő; csokornyakkendője megzörrent a szélben.
Felnézett a víllanyórára: a nagymutató egyszerre kettőt ugorva éppen
most vetette át magát a kísmutatón, A költő elképedt, erre nem számí
tott: kerek félórája várt.

Mértéktelen csüggedés fogta el, féltékenységés homályos bosszúvágy.
Vi.sszaf.i.ze1mi valamivel ezt a félórát, de mivel? Atkozottul bánta már,'
hogy ilyen vékonyari öltözött, s azt is, hogy nem ó jött később, Könnyű

szívvel jött erre a találkozóra, s most ott belül mennyíre elnehezedett;
Ennyire hiányzik már neki Irén? Vagy osak várni nem tud? Mi lenne,
ha nem jönne sem egy, sem két óra múlva - soha, semmikor, s ő magára
maradna ebben oa higanygőzben verejtékező panoptikumban ? ..

,A Semmi lesz a kedvesed ..." - ugrott elé váratlanul ,a régi vers
egyik sora, Ha meggondolja, viszonya a Semmivel tartósabb volt, mint az
az új kapcsolat, mely Irénhez fűzi. Ki töltötte be nála húsz éven át a nő,

az igazi nő hiányát? - senki és semmi - igen, a Semmi, hogy fenntartsa
annak, aki majd méltó lesz rá. S íme, Irén is becsapta: félórás késese
olyan, mint a hűtlenség félórája. Neki is osak a Semmivel válaszolhat.

Összehúzta magát, nem nézett már semerre, nem gondolt semmire.
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Szeretett volna megsemmisülni. Csak azt nem tudta, hogyan valósítsa
meg. Allt hát mozdulatlanul, akár egy téli fa; amúgyis dermedt volt már,
tagjai elhaltak; később míntha egy öntudatlan mozdulattal kabátja gal
lérját feltűrte volna; aztán semmi sem történt ...

Valaki nekimen t.
~ Bocsánat! - dadogta rémülten az idegen, s úgy nézett vissza rá,

míntha nem értené. hogyan került ide, hiszen nem állt itt senki.
A költő megbillent egy kissé, de újra megtalálta az egyensúlyt: tal

pára helyezkedett, míntha csak a szél fújt volna ágai közé. Ha valaki
most belenéz, láthatta volna, hogyan dörzsöli elégedetten a kezét: nagy
szeru, már kezd megsemmisülni !

A Nemzeti körül hullámzott az esti csúcsforgalom. Az óra alatt
többen is álltak, szemük a fejük fölött pásztázott. Két nevetgélő lány a
világító oszlopot nézte; nem a plakátok színészei érdekelték őket, az
oszlop mellett egy csőnadrágos fiúval szemeztek. A fiú két marokra tar
tott maga előtt egy táskarádíót, akár egy verklit; valamelyik osztrák ál
lomást bömböltette; lassúdad imbolygással megkerülteez oszlopot, szem
ügyre vette a lányok fekete kötöttharísnyás lábát, piros tűsarkú cipőjü

ket, rövid, csuklyás kabátjukat, mely [ótékonyan látni engedte térdük
hajlatát. Szakszófon sírt, nevetett és óbégatott; egy éles női hang a pesti
estébe kiáltotta: "Nur dual1ein ..."

A költő utolsó ép érzékszerve, akár az eszméletét vesztett haldoklóé,
sértetlenül továbbította a szavakat, de úgy, ahogy neki szüksége volt rá:
"Csak te vagy egyedül ..."

Erre az éteri kínyílatkoztatásra várt csupán; mi mással fizethetne
vissza Irénnek, ha nem azzal, hogy oá is magára hagyja ? "zzz-zz~z." Han
gokat hallott, csokornyakkendőjezizegett; ez a nevetségesen megnyirbált
szárny is elég volt, hogy szálljon megsemmisülten a végtelen felé.

Valaki ekkor ismét nekiment; épp csak érintette, mint folyó a part
ravert cöveket.

A költő szeme kinyílt, mintha illatos tavaszi szél tört volna rá; utána
b~mult a zuhanásnak. Pillantása iziben felfogta a lazán omló haj ismerős
lebbenését, a határozott kis bokák kecsességét: ezeken a tovasikló, karcsú
oszlopokon, úgy tetszett, a boldogság távolodott tőle, az, aki egyedül je
lentett neki valamit a világon.
~ Irén! - kiáltotta, de rémülten tapasztalta, hogy csak lelke !kiál

tott, a szája csukva maradt.
Összerázkódott. Lehullott róla a téli fa merevsége, Gondolatok kezd

tek futkozni benne. Rémület tört rá, hogy Irént elvesztheti; átmegy a
túloldalra. s nem látja többé. Irén volt, kétségtelen, az egyetlen,aki őt

ismeri és elfogadja, mégis átment rajta, akár a levegőn. S ha ezután sem
., ?veSZl eszre . . ..
-- Irén! ... - Hangja elveszett egy mentőautó szirénáj ában. Min

denkí odanézett; az arcokon kéklő félelem egy pillanatra olyan volt, mínt
ha a végitélet harsonái szólnának, egy ismeretlen, utolsó légiveszély szi
rénái. Irén is odanézett; mennyi könyörgés volt riadt szemében, s milyen
megnyugvás, mikor a mentőautó eltűnt a Keleti irányában !

Meg kell menteni attól a végső szirénabúgástól. Ki kell szabadítania
ebből a panoptikumból. De hogyan? Irén nem veszhet el egy gombafelhő

alján, a Semmi utolsó ásításában ... Igen, le kell rombolnia körülötte a
panoptikumot, tehetetlensége bosszúját, mely úgysem más, mint tulajdon
látomása; valami újat, szebbet, tartósabbat kell helyette építenie, hogy
hordozhassa Irént, dajkálhassa benne az életet.
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Utána rohant; az átkelősav szélén érte utol.
Pár pillanata volt csupán, hogy felépítse köréje egy új világ falait;

szemre megszólalásíg hasonlítottaka panoptikum kulisszáihoz, másról
beszéltek mégis, mert más vágyból fakadtak.

Néhány fontos vonással sebtibe felhúzta a Nemzetit, alája régi helyére
állította az órát; körül árkádos házakat épített, modern üzletekkel; a
túloldalon 'az Emke ragyogott. Az autók alá új síma útburkolatot terített;
sokkal több autót képzelt rá, mint a valóságban - mert a jövőre is
gondolt. Majd ostornyeleket tűzdelt az úttest fölé, olyan ostornyeleket,
melyeknek vége jókedvű fényben csattant. Valahova fel az űrbe pedig
műholdakat szórt, hogy ők legyenek :a béke erősszárnyú galambjai. S az
emberek? - az emberek a régiek maradtak, de ujjukra kis csomagokat
aggatott, s eze.kbena csomagokban bizony a karácsony öröme lapult, az
'a titkos erő, mely újra meg újra megváltja a világot. Irén ujjára is
jutott egy belőlük.

- Irén ! - szólt rá mostmár egész közelről; mikor a karcsú test meg
fordult, elgyengült a boldogságtól: - Irén ...

- Ö, szegénykém ! - mondta meglepetten Irén; a költő fagyott képe
kék volt és szürke, akár a téli fák kérge. - Késtem egy picit, nem ha
nagszol ? - Magyarázó kis pillantást vetett az ujján csüngő csornagra, s
meleg kezével a költő elhalt állához ért.

A költő hallgatott. Irénnek minden pici volt - ez az átkozott félóra
is. V.alószínűleg meg kell szoknia, hogy így lesz ez majd ezután is.

Irén szemöldöke közt ekkor hirtelen megjelent két gyanakvó ránc;
dehát ez is csak pici lehetett. Kutatva a költő szemébe nézett:

Csak nem ebben a percben érkeztél? Hol voltál?
- Sehol - mondta kurtán a költő, IS szó nélkül szájon csókolta. Irén

elnyílt ajkai közül remegve szállt belé a melegség, Belseje tűzbeborult.

majd elolvadt tőle, akár a viasz. Valahonnan ismerte ezt az állapotot 
persze, az ihlet perceit ... Hosszú idő óta elsőízben érezte, hogy valahol
a mélyben zizegni kezd benne egy vers első sora.

A lámpa zöldre fordult; Iökdösní kezdték őket. Egy ideig nézték egy
mást; a költő ujjai Irén tenyerébe mélyedtek, de ez is kevés volt ahhoz,
hogy elmondjon mindent.

Végre elindultak az árkádok felé.

._---,,'-..._----
GYERMEKRAJZ

A gyermekrajz őszinte vonalával
kirajzolódik előtted a táj;
a kezdetleges ív egy házat árnyal,
jól ísmered, emléke visszafáj.

Gyermekkorodat, mint egy régi leckét
a sorminta, a ház előtti rács
lezárta már, szétzúzni úgyse mernéd,
mintázatával úgy megbabonáz.

Siess, keress egy részt, magzatnyi csöppet,
ahol talán magad belophatod;
ne hidd, hogy ezt a tájat már kinőtted,

itt lett a multad örök holnapod, ..

Szabó Géza
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