
ROZVÁNYJ VILMOS:

ÉVA CSILLAGAI
- Ne nevezd meg neki!
--- Miért ne? .. Hadd tudja I
- Lelketlen vagy ...
- Ugyan, anyám!
- Hát nem azért kínlódunk mindannyian, hogy apám, a

realista nem engedett engem álmodozni ? . .. Én, a negyven
négyéves nagymama, a matematika-fizikaszakos tanárnő, a
jeles csillagász talán csak egyetlen boldog percet éltem éle
temben . .. Épp azt, amelyet most rabolsz el a gyerektől ....

- Azzal, hogy megmagyarázom neki a Göncölszekeret
és a Fiastyúkot? .. Hadd ismerje meg a csillagokat!

- De ne így ismerje! ...
- Jaj, hát nem édes, amikor mutogatja a kis kezével,

hogy "Ott a Tattiopejja", meg az "Andioméda" ? . .. Mondd
csak kicsim, az a három csillag a fenyőfa fölött? ..

A terraszon vidámodó s a gyereket csodáló társaság riad
tan néz Éva nagymamára, akit ezen a néven becézett itt min
denki. Kikapja lánya kezéből az unokáját, Zsuzsát, ugyanak
kor meg sem nézi kinek a válláról, csak lekap egy gyapjú
kendőt és már fut is a beburkolt csöppséggel. A társaság bé
nultságát Madary ezredes oldja fel:

- Nem szabad Évára haragudni... Negyvennégyéves, öt
gyerek anyja, özvegy is, nagymama is ...

Csípős női hang: "Az özvegység nem ártott meg neki:' ...
Jóindulatú öreg Iérfihang: "De az öt gyerek és a nagymama
s~g sem:: ... Az előbbi csípős női: "Az ura halt bele ... 6 ki
buta ...

Valahol a terrasz távoli sarkán, a hirtelen, kínos csend
ben váratlanul hangoskodik föl egy öreg pap okossága:

- Ez az első unokája Éva nagymamának. Majd a huszon
ötödiknek a nevelésébe már nem szól bele. .. Különben iga
za van: aludjék az a csöppség! ... Remélem, aludni vitte.

Nem aludni vitte. Éva nagymama a kert távoli zugába me
nekült első unokájával. Oda, ahol a kertész meghagyott egy
nagy darab, szép, síma gyepet. Leterítette a nagykendőt s a
csöppség máris ide-óda gurult a földön, lábával többnyire az
egek felé kalimpálva s úgy mutogatta az "Andlomédát" és
"Tattiópejját" - lábbal.

A nagymama hirtelen föléje hajlik a gyereknek, lélegzet..
fogó közel az arcához s nézi, nézi hosszan, szornorúan :

- Ne mondd ezt, kicsim: "Androméda, Cassiopeia" ...
Vagy nem bánom, mondjad, de anyuka nem jól tudja. Nem
úgy van, hogya csillagok ugyanolyan sárból, porból vannak,
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mint itt a föld körülötted. Az egyik csillag gyémántból van.
a másik aranyból és az egyiken olyan szép kis angyalok sza
ladgálnak aranycipőben, amilyen te vagy. Amelyik csillag na
gyon fényes, azon a Jóistennek van egy-egy kristálypalotája.
Vagy valamelyik arkangyalnak ... Úgy, ahogya Mari meséli,
Mari jobban tudja, mi van a csillagokban, mint anyuka, mert
szegény anyukát rossz emberek félrevezették ... De nem baj!
Majd anyuka legalább még jobban tud örülni, mikor meg
hallja tőled', hogy minden egészen más, mínt ahogy ő tudja ...

A hangja fülledt, izgatott. A gyerek eleinte fél is tőle, csak
aztán oly szépek kezdenek lenni a mesék, hogy elterelődik a
figyelme nagyanyja izgalmáról. Lassan belelelkesedik a csil
lagokon folyó élet jólétébe s titkos, boldog reménykedéssel
már meg is kérdi:

- Ud-e az andaltátnat nem töll a dlizt medenni ...
- Jaj, dehogy nem r Épp attól lesznek olyan szépek ....
Ez gyanus! De a mcséért Zsuzsa mégis tudomásul ve

szi .. , Hanyatt terülnek nagyanyjával a csíllaggyujtogatö, cso
dálatos, nyári estében és Éva nagymama kezd nagyokat hall
gatni. Szerencsere annyira fellobbantotta a gyeres képzeletet,
hogy az sokáig nem is unszolja. Boldogan hempereg s folytatja
magának a meséket, a saját száj íze szerint. Sok az "ugy-e"
közben, de arra elég egy-egy oda sem figyelő igent mondani;
a csöppség már úgysem hibázza el a maga boldog meséiét a
"rideg valóság"-gal szemben.

Éva nagymama csak most vet számot iménti idegességé
vel. Bizonyos, hogy kínos hangulatot hagyott maga mögött.
Senki sem értheti, miért rohant el a társaságból ...

Miért éppen a csillagok miatt? ..
Csak egy valaki érthette volna meg, de az bizonyára

nem emlékszik már semmire: Madary ezredes!... És ne is
emlékezzék! Jobb így ...

És Éva egy egész élet sok keserűségén túl még ezzel a
külön rémülellei is visszatorpan attól, hogy unokáját máris
úgy neveljék : ne fogadja el, csak a kézzelfogható igazságokat.
ne higgye el, csak amit a többi ember is biztosan tud .. , Higy
gyen még sokáig, - ameddig csak lehet, olyasmiben is, 
amiről senki sem tud semmit. Ne igyekezzék még a kézzel el
nem érhető világokat is kézzel foghatóvá tenni már most, ami
kor még minden csoda a szemében, még a tükörben meglátott
saját szeme is. Maradjon meg benne sokáig, ameddig csak le
het, hogy akkor is lát, ha behunyja szemét. Sőt akkor talán
jobban és szebbet!... Ö egy egész életet élt le neveltetése
miatt - okosan, csak a valóságokat tudomásul véve. Valóban
okos volt ez az élet? ... Istenem, hiszen nem volt boldogtalan
s még ma sem az .. , Van öt szép gyereke, ezer apró öröme és
mégis ... Itt van leánykorának egyik kísértete: Madary. Való
sággal fél tőle ... Senki sem sejtheti, hogy előle futott ... Itt
a kert sarkában most magához térhet ...
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Am mintha két-három lépésnyire halk sarkantyúpendülés
ütötte volna meg Éva fülét. Onnan, a jázminbokrok felől ...
Madary? ... Csak az ne jöjjön most, hiszen miatta volt az
egész jelenet. Milyen gúnyosan mosolygott, amikor a gyere.
ket anyja csillagnevekre tanította? Mégis emlékszik talán,
hogy úgy mosolygott? .. De talán nem is gúnyosan ... Ta
lán ...

"Fájdalmasan"? .. Éva nagymama fél ettől a kérdéstől.

Nem szereti magát a saját képzeletével sem áltatni ... Hiszen
ez a természete volt az oka mindennek akkor is - húsz év
vel ezelőtt, - ugyanebben a kertben. Mit is mondott akkor
Madarynak? Ugyanilyesféle jelenet volt! ... "Én sem az égi,
sem a földi csillagokhoz nem Iűzök meséket... Még a maga
két csillaga is csak annyit jelent nekem, hogy "főhadnagy".

De ennél semmivel sem többet" .
Madary akkor is mosolygott Gúnyosan? .. Fájdalma-

san? .. Nem tudta megállapitani akkor sem. De Madary át
helyeztette magát s húsz évig hírét sem hallotta. S most me
gint - így mosolyog! ...

- Nocsak, kerülj a kezembe! - gondolja Éva nagymama
ideges vidámsággal. Nagyot kacag s megint a gyerek fölé haj
lik, aki éppen az üstökösről kezdi faggatni, hogya Mari azt
mondta "Menyasszonycsillag", mert szép hosszú uszálya van...

Mintha a jázminbokor felől'most meg valami halk torok
köszörülés hangzanék . .. Sarkantyúpendülés után torokköszö
rülés ! Madary? ..

Oh, milyen gyötrő, amikor egy férfi húsz év múlva így
visszajöhet egy asszony életébe és - számon kérhet. Számon
kérheti talán az egész húsz esztendőt és nemcsak magától,
de - tőle is. Tulaidonképen egy tíz perces kerti beszélgetés
volt minden és mégis húsz év lett belőle. Azért, mert ő akkor
már diplomás tanárnő volt s nem bírt el érzéseket és kijelen
téseket, amelyek "irreális" talajra tévedtek. De most tartania
kell magát. Ha ott, a jázminbokor mögött most valóban les
kelődik valaki, akkor megint okosnak kell lennie. De máskép
okosnak! "Menyasszonycsillag?" '" Nem is csúnya; de azért
várjunk! ...

- Dehogy, te kis butám! - kezd szorgos tanításba Éva
nagymama. - Ezt a Mari tudja rosszul. Az üstökös, amolyan
magányos, égi csavargó! Céltalanul, társtalanul fut-fut az égi
országúton. - Kicsit a jázminbokor felé fordítja fejét, hogy
a hangja inkább oda hasson, mint a gyerek füléhez:

- Rohan, rohan körbe-körbe, közben lekopik önmagá
ról. .. Fejéről. ahogy nekifúrja a levegőnek leszakadnak a
hajszálai. (Madary, bizony megkopaszodott valamelyest) ....
Keze-lába is kopik (Madary nagy lábaujját a fagy, jobbkeze
két ujját gránátszilánk szedte le a háborúban) ... Ami így le
marad róla: abból lesz az uszálya... Szép csillag!... Csak
egy baja van: nem tudja magát utolérni, pedig nagyon sze-
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retné ... Azért fut körbe-körbe és nem talál el sehova ...
Dehogy is a gyereknek szölt már ez a csillagmagyárá

zat! ... A jázminbokornak szölt, amelyik sarkantyút penget
és torkot köszörül ahelyett hogy - kinyitná a száját. A [áz
minbokor is érzi helyzete tarthatatlanságát, kinyitja száját;
mint Jónás cethala és kiteszi a nyilt színre - Madary .ezredes
urat: '

- Kezét csókolom ...
- Ezt a szándékát ma este már bejelentette egyszer, de'

nem hajtotta végre ...
Éva szempillantás alatt igyekezett nagymamából hölggy~

válni ...
Madary fürge flörtmodorban terem mellette :
- Kérem, parancsoljon ...
Lehajlik az asszony kezéért s nem nyeglén magasba

rántva, de lehajoltában csókolja meg... Igy fülled benne
minden érzése: - az Asszony kezét csókolja meg. .

Zsuzsanak semmiképen sincs ínyére a jázminbokorból
előpattant Jónás és meglehetősen ridegen kérdi:

- Hát ezs ti? ...
. Nagyanyja magához ragadja, hogy ne kelljen rögtön a fér

fivel foglalkoznia s úgy neveti bele susogását a gyerek fülébe:
- Az üstökös! ...
öt fokkal forróbb lett a kert ettől a susogástól. Éva aztán

hangosan felkacag s nyiltan néz Madary arcába.
- A céltalan, magányos csavargó! .. , No, üljön ide mel

lénk!
- Ha tovább is igy mesél a csillagokról .. , Az üstökösről

tud még mást is?
- Mindent, amit az üstökös tud önmagáról!
Nagy vísszhangú szö lett s Madary néma illetődöttséggel

ül le melléjük. Éva tovább játsza, amit elkezdett: a szavak
nak látszólag felelőtlen táncát:

- Végzett csillagász vagyok s tudnom kell az üstökösről

is mindent. " Merre járnak, mit csinálnak s körülbelül - mí
kor térnek vissza ...

- Amikor már félig lekoptak önmagukról ...
Kesernyés, szomorú mosoly az ezredes arcán. Meg kell

vigasztalni:
- Néha az ilyen kopás csak jót tesz a csillagnak, akár a

gyémántnak: fényesebb lesz tőle ... De ni csak, hogy bókoltat
itt magának? .. A szomorú mosolya miatt bolondokat beszé
lek ...

- Szebb az, ahogy most beszél a csillagokról.
- Hohó! Csak az unokám miatt!. ..
- Csak? ..
- No, nem! ... Vagy ... Jaj, dehogy is nem ... Nézze

meg az ember, egészen belezavar I ...
Éva nagymama felugrik, de még a félhomályon is átlát-
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szík pirulása. Liheg. Cók-mókolni kezd a gyerek körül, hogy
azzalleplezze zavarát: '

- Gyere, kicsim, meglázol. Hideg este van már ...
Borzasztó az ilyen helyzet, amikor bármit mond az em

ber, a szó nagyobb lesz a [elentésénél. Megnövekszik Ianté-
mos arányokra, árnyékokat, vagy fénycsóvákat vet a lélekrej
az egyik nem azt érzi belőle, amit a másik mondani akar, ha
nem, amit maga szeretne... Lángok csapnak ki egy-egy szó
ból s a következő pillanatban kialusznak, Ott marad a szó
sivár váza: a jelentése ... És már nem jelent semmit. Csak je
lentett! . " Egy perccel előbb. Éva most már menekülni akar
ebből a hangulatból és ijedten mentegetődzik:

- Ne haragudjék, beviszem a gyereket. Az unokámat ...
- Adja ide. Én sem fogok vele mostohán bánni.
Most, lám, ez a szó is: "Mostoha"! ...
De Éva már beburkolta a gyereket s más, föllázadt han

gulata elől védekezve öleli... Már mehetne, de nem tud el
indulni.

Madary hangja forró. Alig hallhatóan kérdi:
- Visszajön? ..
Mélyen néz az asszony szemébe s most Éva hangja remeg.
- Ide? .. Ide jöjjek vissza? ..
- Mindenhova, amerre a csavargó csillag járni szokott...

Szeretne már az a szegény csillag megállni... Visszakerült
oda, ahonnan elindult... Szeretne egy helyben maradni ...
Éva! . " Az állócsillagokról is tudna valami szépet?

Nem lehet és Éva már nem is akar semmi ellen védekez
ni, ami ilyen váratlanul meglepte ma este. örül, hogy most,
negyvennégyéves korában, magának is ki tud találni olyasmi
ket, amiket az imént Zsuzsának mesélt ... És hinni akar ben
nük! ... Hogy az ő élete még van és lesz ... Új színekkel, új
hangokkal. Éppen olyan gazdag és szép mint az előbbi.

Lihegése izgatott még, de már egyenletes és nem akad el
a torkán:

- Hát tudjak? ..
A férfi szeme fölcsillan, de mintha másvalami is csillogna

pilláin. Az ő hangja is határozottabb:
- Tudjon!
A gyerek elálmosodik a neki értelmetlen beszélgetés alatt.

Feje a nagyanyja vállára kókad, piros kis szája elnyílik a bá
gyadtságban, szeme lecsukódik. A nagymama újra susog, nem
egészen azért, hogya zve-oket fel ne verje:

- Jó! ... ha megvár, visszajövök.
- Húsz évig vártam ... Ezt a kicsit még kibírom,
Halkan, forrón nevetnek. Éva besiet a házba, az ezredes

pedig felmered az égnek, mellét is felfeszíti a csillagok felé,
türelmesen. hosszan, hálásan szemléli őket.

Pedig húsz -éven át gyűlölte valamennyit.
Rozványi Vilmos
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