
AZ UNOKA
Írta Kertész F'erenc

Az ágy mellé húzta a széket, - szembe a haldoklóval. Felesége és
fia az ajtó közelében ültek, szorosan veqymás mellett, egy keskeny és
kényelmetlen kanapen. melyet már évek óta nem használtak. Így adták
értésére, hogy az öregasszony aqóníája 'elsősorban őt, az egyetlen fiát
érinti, míg ők ketten csak csendes és távoli szemlélői az emberi elmúlás
szekott menetének. Szerette volna, ha hármasban körülülik az ágyat, a
felesége hüvös kezével letörli anyjáról a verítéket, míg fia összeszorított
fogakkal elfojtja a kitörő könnyeket. Nem így történt. Most már azt
kívánta, bár egyedül maradhatna az anyjával. Bántotta a kötelesséq
szerű és hideg részvét. Megalázta és bűntudattal töltötte el, mert tudta,
hogy tőle eredt. Ő volt az oka, hogy az öregasszony, mióta hozzájuk
költözött, valahogya családon kívül élt, mintegy számkivetésben, ud
varias távolságban míndannyíuktól, lappangó sértődöttségének csiráit
terjesztve maga körül.

A beteg most lehúnyta a szernét, mclyet órákon át konokul a fiára
szögezett és pihegő, egyenletes lélekzéssel elaludt. Az előbb járt itt az
orvos, ki a tüdőgyulladást konstatálta és még öt-hat nehéz napot jósolt
a haldoklónak. Mert az öregasszonynak szívós szarvezete volt. Munká
ban és törődésben megedzett anyagból qyúrták, ellenálló és dühösen
harcos fajtából és ahogyan itt feküdt ősszcaszalódva .az ágyon, a fia
szinte el sem tudta képzelni, hogy ez a maréknyi. kihunyó emberség
azonos azzal a pirosarcú, harsány kofaasszonnyal. aki az anyja volt.
Most fájt, hogy épp itt rohanják meg régi emlékek, mert tudta, hogya
visszaemlékezés magával hozza a hajdani viszályok keserű ízét, a régen
lepergett és soha el nem múló nézeteltérések nyomait, melyek elválaszt
hatatlanul összefonódtak gyermekkorával. Még most is, túl az ötvenen,
ha kellemetlen álmai voltak, rendszerint ott zajlottak le, a Piac közelé
ben lévő szeba-konyhás lakásban, a csarnoki árusoktól lakott bérház
harmadik emeletén. Hatalmas testü és vörös arcúemberek csörtettek
egész nap a házban; Iözelékes targoncák és tojásos ládák halmozódtak
fel magasan a raktárnak is szolgáló udvaron; köztük kövér macskák
hemperegtek a rothadó hulladékok bűzében. Itt élt, mínt kisfiú, sápadtan
és idegenül, korán özvegységre jutott anyja mellett, telve örökös rette
géssel és szorongással. Emlékezett, hogy a szebában is mindig ételszag
volt, a szekrényekben garmadával hevertek a tintaceruzával írt mocs
kosszélű üzleti könyvek és ha az örökös zajtól riadtan a hátsólépcső

sarkába húzódott, a feltűrt ujjú, vidám szornszédok kedélyesen a hátára
csaptak. Aztán néha ott ült a standon, télen: ujjait Iujva a hidegtől, nyá
ron a nagy ernyő árnyékában bámulva félő csodálattal az anyját, amint
egyik percben alázatos kezétcsókolomot köszön a nagyságáknak, hogy
aztán a legkisebb árkülönbözetre a gorombaságok özönét zúdítsa a
meqrettent vevő felé. Vidám és kemény élet volt, kevés alvással, de bő

séges evésekkel, melyektől gyönge gyomr,a felkavarodott. Olyan egye
dül élt a Piac lármás zűrzavarában, mint egy eltévedt kis princ.
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Bántotta, hogy éppen a halálos ágy mellett jutnak eszébe ezek a
,gondolatok. Félénken felemelte a karját, hogy megcirógassa a már rán
cosra aszalódott halottfehér kezet. De möqötte a fia hangosan felköhö
gött, krákogva és a helyhez nem illően, tiszteletlenül. Összerezzent és
visszahúzta a karját. Restelte a családja előtt ezt a váratlan gyengéd
séget. Csak a lepedőt símoqatta gépieSen. Most, hogy így feküdt előtte,

mélyséqesen sajnálta ezt a nagyhangú, erős, két nehéz lábával szívósan
a földhöz tapadó asszonyt, az anyját. Ha nem lesz többé, akkor hiá
nyozni fog a világból egy szín, egy árnyalat, valami vadságában is be
fejezett teljesség, mely éppen azáltal, hogy gyökeresen más volt, mint 6,
vonzotta, izgatta és kiegészítette az ő csendes, szűk boldogságokra és
langyos nyugalmakra méretezett lágyabb egyéniségét. Pedig ez a lágy
ság csak maszk volt, alamuszi álarc, alattomos és kitartó hadmozdulatok
leplezője. Amint itt ült családja élén, a lassan ravatallá süllyedő ágy
peremén, világosan látta, hogy valójában minden cselekedete lázadás.
néma csakazérfis volt az anyja ellen, aki nagyvonalú üzletembernek
szánta, olyannak, hogy még az ő fékezhetetlen öntudata is meghajoljék

.előtte. Mert, hogy a pénznek élt, ismerte a pénz erejét. Tojásnagykeres
kedőt vagy baromfiexportőrt szerétett volna faragni belőle. olyat, aki
.autón száguld, két telefónbeszélgetéss-el tízezres üzleteket köt és a zsebe
duzzad a nagyszabású üzleti feljegyézektől. Olyan embert, aki örökké
lót-fut, az üzlettel fekszik és az üzletről álmodik. A vagyon, a pénz, a
hivatás, kielégíthetetlen, fanatikus szerelmesét. És ő azért is közszolqá
latba lépett. Ma teljes nyugdijra jogosult számtanácsos. csöndes és jóálmú
ember, dálíákat tenyészt a kertjében és pénztárosa a virágkedvelők

egyesületének. A felesége míntha soha nem élt volna egy planetán at
anyjával. Krisztinavárosi polgárlány. régimódi sárqa ihajkoronával, ame
lyet tisztesen felfelé fésül. hogy még jobban lássék a tiszta, márvány
fehér homloka. Halkszavú és igénytelen. Hasonlít azokra a biedermeier
rníníatürökre, amelyek elképzelhetetlenül karcsúra fűzött hölgyeket áb
rázolnak, finom állal és lemondó kék szemekkel. A V ár tövében élnek,
ő hétszámra nem kerül át Pestre és a Piac környéke olyan távolinak
tűnik, mint egy rosszemlékű óhaza. .

Lassan besötétedett. Érezte, hogy az övéi türelmetlenül asszisztál
nak a háttérben, fiúi részvétének e néma szertartásánál, És mégis, volt
valami, ami miatt nem tudott elszakadni a. betegágytól. Lebilincselte az
anyjából kiáramló lüktető életerőnek ez a gyors felbomlása; kíváncslan
és hitetlenül szemlelte ezt a folyamatot, mint aki nem tudja elhinni.
hogy ez a nagyszerű vítálítás is megszűnhetik egyszer. Most tudta meg.
hogy minden ellentéten és kölcsönös ridegségen túl, úgy gondolt mindíq
az anyjára, mint végső, de biztos menedekre, bevehetetlen várra, melybe
nagy veszedelme'k idején behúzódhat az ember. Erősségre, mely ha ké
nyelmet és nyugalmat nem is, de ha kell. akkor legalább biztonságot
nyujt. Ez a vár most összedől s ő ezentúl egyedül és bizonytalanul lebeg
majd a világban, imbolyogva a szelek játéka szerint. Büszke volt vala
hogyan az anyjára és szégyelte is egyben. Szégyelte a nyers szókímon
dását, a tíszteletlenséqet, amellyel rövid ittlakása alatt beleharsogott a
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Krtsztínaváros patinás és hagyományos álmoscáqába, a Iekícsínylést,
mellyel leszólt míndznt, ami nem függött össze a pénzzel. amit máig
fukaron és gyawkvóan őriz ismeretlen, kis kültelki bankok trezorjaíban,
ravaszul. kis összegekben, talán tíz helyz n is elosztva,

A haldokló, aki eddig mozdulatlanul feküdt, hörögni kezdett, mély,
buqyborékoló hangon, és ő ijedten összerezzent. A szobában csukva
voltak az ablakok, vastagon sűrűsödött körülöttük a hőség. Homlokát
ellepte a verejték és szíve szabálytalanul dobogott. Még soha nem látott
meghalni valakit. Megfordult és gyámoltalan szemmel a feleségét kereste.

- Valamit kellene c.ínální a mamával. Azt hiszem. agonizál. 
Seqélytkéröen nézett az as izonyra.

A fdesége zsebkendőjét orra alá tartotta és óvatosan az ágyhoz
lépett. A férfi csak mot érezte a szobában terjengő iszonyú illatot.
Elön.öttc a szégyen, mint életében annyiszor az anyja míatt. Szégyelte
a családja előtt a hörgést, a hibomló test szaqát, az egész borzalmas
haldoklá.ií színjátékot. Valahogy 'röstelte, hogy az anyja éppen ide jött
meghalni, a finom és tapintatos Krísztínavárosba, az ő virágkertes. csön
des kis családi házába.

- Az orvos azt mondta, hogy nem segithetünk. Talán cseréljem ki
a feje alatt a párnát? - Bizonytalan mozdulattal a haldoklóhoz lépett,
tétovázva, mint aki undorodik a már félig halott test érintésétől.

A fiú felállt a kanapéról. kihúzta magát, mivel elqémberedatt a
hosszú üléstől és erélyesan megfogta az anyja kezét.

- Ne nyúljon hozzá, mama! Neki nem tesz mát jót vele és csak
·egy újabb párnahuzatot küldhet a fertőtlenítőbe. Mert az egész ágy
neműt a Iertötleníiöbe kell küldení.

Harciasan körülnézett, mint aki várja, hogy ellentmondjanak. Az
"tán az abakhoz lépett, szélesre kitárta és rágyujtott egy cíqarettára.

_. Nem értem, miért tartják csukva az ablakot. Kelerat kap az
exnber ebben a bűzben.

Háttal az ablakpárkánynak támaszkodott és szenvtelen tárgyilagos
sággal nézte a haldoklót. Hatalmas árnyéka ráesett az ágyra, éppen az
őregasszonyra. Olyan erősnek és céltudatosnak látszott, hogy a szüleí
önkéntelenül is feléje fordultak, mintha tőle várnának útmutaá it ebben
a nehéz órában. Ingujjban, alsókarján kidagadtak az izmok. Csillogó kar
órája a széles szijjal sportszerű, kemény külsöt adott a fiúnak.

- Jöjjön, apám, sétáljunk egyet - szólt -. Ne eméssze itt magát.
Kitudja, meddíq húzza még szegény nagymama, Jót fog tenni a levegő.

- Igen. Károly. Menjen ek el együtt - kapott a szón az asz
szony -. Nekem is dolgom van a konyhában, de majd időnként bené
zek szegénykéhez.

A férfinek tetszett, hogy a fia ilyen okos, hidegvérü és meggondolt.
Elnézte kemény voná 'át, élesre borotvált állát és .a lelke mélyén elmo
solyodott. A fiú hasonlit a nagyanyjára. Az volt ilyen szöke, magabiztos
<és parancsoló. Ilyen elnyűhztetlenül acélos testű.

Gépiesen a kalap jáért indult. A fiú megállitotta.
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- Ugyan, apám. Ki hord ma már kalapot? Jöjjön csak igy, haja
donfőtt, legényesen - és megpacskolta az apja vállát.

Jólesett engedelmeskedni a nagy darab legénynek, akiben míntha
kárpótoita volna magát azért, hogy kissé suta, epésen sárgásbőrű és
vézna volt világéletében. Amint megcsapta az esti szellő, többször za
vartan végigsímogatta kopasz fejét. Szokatlan és újszerű volt. hogy fö
detlen fővel lépked a szélesvállú óriás oldalán, hanyagul öltözve. mint
egy világfi.

Évek óta nem. sétáltak együtt és most valami beszédtémát kerestek.
amivel kitölthessék a szekatlan együttlét perceit. Mindketten érez
ték, hogy mennyíre elszoktak egymástól. A fiú halkan Iütyörészrn
kezdett, bizonytalan, hamis hangon; az apa tudta, azért teszí.
mert minden fölényeskedese ellenére zavarban van. Mégis bántotta oa
füttyszó, Nyeglének és hencegőnek találta. A fiú fitogtatni akarja a kö
zömbősségét a haldoklóval szemben. Lehetséges, hogy ezt a karnaszt
meg sem legyintette az elmúlásnak az az ösztönös, feltétlen szornorúsáqa.
mely benne lebgett a halottasszobában.

-- Mi újság az egyetemen? -- kérdezte bízonytalanul.
- Nem érdekes az egyetem, apám. Nem erőltetem meg magam

vele, nem érdemes. Annyit míndíq fogok tudni, hogy átevickéljek valahogy.
Ez is bántotta. Míndíq tisztelte a tudományt és sajnálta, hogy fő

iskolai véqzcttséq híjján nem léphetett át a fogalmazói karba, Ma már
míníszterí tanácsos lenne, vagy annál is több. És ez a fiú olyan pökhen
díen beszél míndenröl, hogy az ernber szeretné néha jól képen teremteni

Egy ideig némán haladtak a langyos tavaszi estében. az alacsony.
muskátlis házak között, a hepehupás, macskaköves utcákon. A kivilágí
tott lakásokban látni lehetett a sőtéttónusú, vastag olajjal Fcstetr családi
arcképeket. a könyvszekrényeket és a francia kastélyokból ellesett, rosz
szul utánzott rokokó csillárokat. "Milyen más környezetben nevelkedik
ez a gyerek, mint én! - tünődött. - Gondtalanul tanulhatna és képez
hetné magát. De hiába. Nincs érzéke hozzá. Csak a sporton jár az esze
és valószinűleg a nőkön. Ha én így élhettem volna."

Felsóhajtott, mert eszébejutott a mocskos Piactér és arra gondolt.
hogy ez a fiú ott valószínűleg nagyszerűen Ieltalálná magát. Tulajdon
képpen üzleti pályára kellene fogni. Igy biztos, hogy hanyag és rossz
lateiner lesz belőle.

- Hát kezét csókolom, apám. Nekem most már el kell mennem.
Fontos dolgom van. - Hirtelen, minden átmenet nélkül mondta ezt a
fiú. Látszott, hogy eddig azon godolkodott, hogyan szabadulhatna meg
a nagylelkűen felajánlott setától.

- Milyen dolgod lehet neked ilyenkor? - kérdezte reménytelenül
- Közvetitek valakinek egy motorkerékpárt, de előbb én is ki

akarom próbálni. Szükségem van egy kis. pénzre.
Motorkerékpár! Még biciklin sem ült soha életében. Makacsul le

horgon:yozta magát testi alsóbbrendűségének a tudatában Félszemmel a
fiúra sanditott. Hihetetlen, hogy ennek az izomkolosszusnak az ereiben
az ő békés, szelid vére folyik.
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A fiú tekintetén látszott. hogy gondolatban: már messze Jár. Ö oda
nyujtotta neki az arcát és hagyta. hogya fiú futó csókor leheljen rá.
Lltánanézett, meqvárta, amíg. színte menekülve, eltűnik a szeme elől.

Lassú léptekkel hazafelé indult és egyre a fiún járt az esze. Valamí
ídeqenséqet érzett a gyereken. Először elhatározta. hogy megemlíti a fele
séqéneki De tudta, hogy nem segíthetnek rajta. Mélyen fekvő, majdnem
sorsszerű, alkati dolog ez. Végzetes. Kár vele az asszonyt szomorítani.

Szinte el is feledkezett már az anyjáról. Csak míkor a derüs zöldre
festett kerti rácsot meglátta. markolt belé valami rossz sejtelem. Meg
érezte a diszharmóniát a vidám. zöld szín, a barátságos kis kerti ház és
a benne vívódó halál között. Aggódva nyitott be. Felesége mozdulatlanul
ült a varrása mellett, tanácstalanul. Ö ránézett s már tudta. mi történt.

Az asszony résztvevően elébe ment.
- Szegény mama. Alig, hogy maga elment, nagy zuhanást hallottam

a szebából. Berohantam. a földön feküdt. a szeme nyitva volt. Úgy lát
szik, haláltusájában ledobta magát az ágyról és úgy halt meg. Jöjjön. se
gitsen visszatenni.

Gyönqéden átkarolta az urát és csodálkozott, hogya férfi hangos
zokogással a vállára borul. Nem várta ezt a zajos fájdalomkitörést. Nem
tudta. hogya férje ennyire szeretí az anyját. Majdnem gyanakodva vizs
gálta. mint aki rejtett vonásokat keres egy ismerős arcon.

Pedig a férfi azért sirt, mert egy hirtelen fellobba.nó belső világosság
fényéneI bizonyossággal meglátta. hogy ő is így fog meghalni: egyedül, a
sarokba dobva és magára hagyottan. És maga előtt látta a fiú kemény
SZáját. a szögletben a nagyanyja apró. keqyctle n vonásaival.

T t: L

Szép.izaqú kertedre
Ráborult a tél.
Téli köntös alatt
Alélt. ami él.

Azt se látod. hol volt
Jácint. tulipán,
Ami Játszik fákon,
Ág látszik csupán.

Fehérben feketén
Villan föl az ág.
Az égi mezőben

Mind acélkaszák.

Szél ber zeng. suhintnak.
Hull a rend. a hó.
Fák hajlongó ága
Havat arató.

Döl is. no IS füve.
Van vagy méteres.
Átgázolni nincs láb.
Nincsen szekeres.

Keresheted kerted,
Mert nincs, elmerült.
Keresheted kedved.
Kedv sincs. mcssze tűnt.

Nézted. addig nézted.
Mít mível a tél.
Míg rád is rádborult
A hó-szemfödél.

Szépszagú kertedre
Hullongál a hó.
Széphangú kedved is
Hóban aluvó.

Kocsis Lá::,z[ó
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