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SZEGENY ASSZONY KOSARA
(S i k S á n cl o r n a k.)

l r t a Lőrinc:; Ferenc

Ki ne ismerne azokat az öreg nőket, akik él reruokon dnek? Ren
desen venkisasszonyok ezek, vagy gycrmek;cicE özvcJyek. Egy-egy
nagymultú család éri bennük a végét. A nügy idő>nú van még any
nyi omladékuk, hogy egy-egy ilyen jámbor tere.u.cs c;, :;ipcgcchct rajea
haláláig. A könyv az első szekott lenni, <leü l;uLnuk háre adnak
ezekből az ablaktáblák örök sötétjébe burkolózott szobákból. De Janka
néni utolsónak nyitotta meg a könyvszckrcuyt. Ivlcrt Janka néninek
valaha volt ura, és míntha a szeki cnyek nehcz, Ickctc ajt;;i mőqört az
ura lelkét őrizte volna.

Míkor rákényszerült, hogy megnyissa ezeket az ajtókat. akkor is
sokáig CSuk az ócskabb darabokat bocsátotta áruba: szcnr UI hitte, leál
dozik az élete napja, míclött a íclsö polcokhoz kellene nyúlnia. Úgy
álltak ott a drága könyvek harminc éve mozdulatlan csendben, mint
megannyi temetői márványernlek. De Isten. csodálatosrnod hosszúra
nyujtotta az asszony reszketeg életét. A polcok <égyre foghíjasodtak; el
jött az idő, amikor rákerült a SOf Schiller ()3_-ZCS müvcírc. ana a bőr

kötéses díszkiadásra. amely legkedvesebb olvasmánya volt a boldogult
urának. Minden esti lelki tápláléka, mint a Biblia.

Sokáig állt egymagában az öt börkötéses könyv s talán megmen"
tette volna az öregasszony nagy nélkülözések árán is, kl nem lett
volna szcnvedélye. De volt. A magános nőknek: majdnem mindig van
valami titkos szenvedélyük. Janka néni a kárhu,:alig szerette é' teát vajas
kenyérrel. Ártatlan szenvedély volt ez, de Janka néni nagynak érezte a
sulyát és hónaponként meggyónta, hogy pazarlás bimébe esett.

Az Isten olyan megpróbáltatás _elé állította, hogy akkor kínáltak
neki vajat a második világháború kellős közepen. amikor már semmi
eladni valója nem volt, csak a díszkötéses Schiller. Hát bűnbe esett.
Becsomagolta a könyveket alul ujsáqpapírokba, afölött r09i csomagoló
papírba, legfelül egy ív fehér papirba s elküldte il szülöváro-úba annak a
boltosnak, aki már az ő lánykorában híven szolgálta a családot. ha baj
ban volt. Messze vidéken élt ez a boltos, de [anka néni még a főváros"

ból is hozzá küldte árúba bocsátandó jószágait, mcrt úgy Va ll, hogy itt
bűnösök az emberek és becsapják a szegény, tudatlan, tehetetlen öreget.

A pénz a gyászos küldemények után négy-öt napra szekott meg
érkezni. Most is az ötödik napon kopogtatott be a postás [auka nénihez.
de nem pénzt hozott, hanem nagy hivatalos levelet. A level félig nyom
tatva, félig ceruzával irva. A ceruzairást alig-alIg tudta elolvasni és
amúgy is zavaros volt. Csak annyit értett, hogy könyvckröi van benne
szó, meg különösképpcn a vajról. Olyan volt az eg'~sz, mint míkor egy
álomban különböző távoleső dolgok furcsán ősszekeverednek. A sze
gény öregasszony teljesen megzavarodott tőle. Ment aházmesterhez,
mert valami hivatalos írásnak vélte. A házmester is csak annyit okos-
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kodott ki belőle, hogya levelet a pósta küldtc, és hogy Janka néninek
el kell mennie csütörtökön reggel Lovarda-utca 1. szám alá. A Magyar
Királyi PÓ5ta kártéritési osztálya volt itt, kivetve egy ócska barakba
a varas szélére, mint Valami kellemetlen függvénye a hatalmas, kiváló
üzemnek. A járványkórházakat szekták úgy elhelyezni a kisvárosok
szélén. A barakk nagy részét raktár foglalta el. Az iroda szűk volt s a
posta többi írodáihoz képest kissé szegényes.

Egy bádoglappal boritott asztalon felbontott, szettárt csurnag feküdt.
Benne összetört, megpenészedett babos süccmcnyek. Bahák. lovas kato
nák és Iökcpp sok zöldre penészedett tükrös szív. Mintha az ország
összes vénkisasszonyainak lánykori emlékeit hányták volna össze ebbe
a csomagba ... Úgy álllak körülötte az emberek, mint egy koporsó kö
rül. Az altiszt, rnint egy hivatásos sirásó. Egy a,szony zr-koqott. Egy
fiatalember és egy lány lehajtott fővel állt s egy tiszteletreméltó úr be
.zclt. Míkor Janka néni belépett, az utolsó szavakat. mondta, de látni
lehetett, hogy az asszony az ő beszédén sirta el magát olyan keservesen.
Nem paphoz, hanem kegyetlen ítelőbiróhoz hasonlított a férfi. Janka
néni Ielrcállr, kezét imára kulcsolta, szatyrát a karjára fűzte. Mert egy
idő óta örökön viselte a szcqeny asszonyok e koldúsjelvényct.

A hanqosszavú férfi egyszercsak elment. Az altiszt összecsomagolta
és ükbe nyomta él jajveszékelő asszonynak a zöldre penészedett bábos
süteményeket. Úgy vitte az, mint egy beteg gyermeket, akit Isten ke
zebc ajánlott az orvos ... Mikor csend lett, Janka néni letette a hivatalos
irást az asztalra. A fiatalember és a lány, akík szépek és szomorúak
voltak, összehajoltak fölötte. A fiatalember aztán utasítást adott az al
tisztnek s röviddel később ott volt a bádoggal fedett asztalon Janka
néni csomaq]a. Tetején hatalmas zsírfolt sötétlett. A spárqát, amelyet
húsz éve őrizgetett az előszoba-szekrény fiókjában. egy görbe késsel
darabokra vágták s az öt kötet Schíller szétfordult előttük. Janka néni
nek elállt a lélekzete, mikor rájuk tekintett. Valamennyi át, meg át volt
itatva valami zsírfélével.

- Jézusom, de kár - mondta a lány és Janka néninek megered
tek a könnyei.

- Szegény jó uram, ha látná! Soha, soha nem adtam volna el.
de ...

A fiatalember belevágott a szavába. Jó ember volt. Nem szerette
a sirást hallgatni.

- A nagy melegben valamelyík csomagból kiolvadt él vaj és el
öntötte ezeket a könyveket. Igy nem továbbíthatjuk. A többit is tönkre
teheti. Ezért küldtünk értesítést. hogy személyesen vigye haza - ma
gyarázza a fiatalember. Mély lélekzetet vett s gyors:m tovább foly
tatta: Ügy látom, szabályszerűenvoltak csomagolva, a kár tehát a póstáé,
Megbecsültetjük és kifizet jük önnek.

Hanghordozásaban igyekezett utánozni a Iölöttesét, de érzett a be
szédén: örül. hogy az öregasszony könnyeit nem kell táplálnia. Bűn volt
ez a könnyelmü öröm, bűn a kenyéradójával szemben. A Iönök a nyi
tott ajtón át hallotta a fiatalember hangját és megfordult a szekérr, ki
kiáltott kemény hangon: .
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- Vass úr!
A fiatalember bement. Az ajtó mellett újra csak rés támadt és hal

lani lehetett kivül a főnök hangját.
- Nos, maga sem fog ezen az osztályon boldogulni. Itt nyúlszívvel

nem lehet előre jutni. Magának itt az a' kötelessége, iioqy a pósta ér
dekeit képviselje és arra törekedjék, hogy minél kevesebb kárt szenved
jünk. Ide figyeljen, van egy kettős szabály. Fizetni csak akkor kell, ha
egészen vílágos, hogy a törvény apóstát elmarasztalná. És akkor is
csak annak, akinek van esze és ereje hozzá, hogy a J')galt érvényesít
se. Ne felejtse el, fiatal barátom, a törvény az erőseké. Maga még fiatal,
magának ez fülsértöen hangzik. Ne higyje, hogy jól cselekszik, ha gyá
molítja azt a koldúsasszonyt. Magának itt más a kötelessége, s a leg
nagyobb bűn, ha az ember gyávaságból, gyengeségből, érzekenyséqböl
kitér a kötelessége elől.

Keményen szólt. A fiatalember érezhette, hog, a főnöke szép élet
pályáját csak ilyen bölcseleti talajon lehetett Végigfutni. Ebben a pil
lanatban kissé szánalmasnak érezte magát.

- Nos, majd megmutatom én magának, mi a teendő ilyenkor.
A szék megreccsent és a főnök háta möqött il fiatalemberrel meg

jelent az ajtóban. Odament a kibontott csomaghoz, kezébe vette az egyik
meggyalázott kötetet és ridegen odaszólt az asszonyhoz:

- Hová küldte ezeket a könyveket?
A fiatalember csodálkozott. Hiszen ez a kérdés egyáltalán nem tar

tozott a tárgyhoz, neki esze ágában sem lett volna Ieltenní. Az asszony
elsápadt tőle.

- Uram! Isten látja lelkem, nem akartam eladni, Meg akartam
halálom órájáig őrizni ezeket a könyveket. Éheztem inkább, csak megma
radjanak; de végül is bűnbe estem. Vajat kínáltak, egy éve nem ettem
vajaskenyeret és úgy szeretem! Istenem, hogy szereternl És most itt
van, megbűnhődtem érdemem szerínt, A vaj ráfolyt a könyvekre, most
aztán se könyv, se vaj. 0, hogy büntetik egy gyenge öregasszony elté-
velyedését! .

Egészen zavarodottan nézett, mire a beszéde végére ért.
- Se vaj, se könyv... Se vaj, se könyv - mormoqta. A fiatalember

keserűen nézett rá, a lány meg a fiatalemberre úgy, mintha azt sajnálná,
nem is az asszonyt.

- No, jól van - mondta a főnök. - A bünét csak szepen imád
kozza le, ez nem miránk tartozik. Különben úgyis megbűnhődött érte.
A kár megtéritéséről ugyanis...

-- Ogy" igen; igen, mondta már a fiatalúr, hogy megtéritik. 0, az
Isten áldja meg magukat, mílyen jó emberek!

Egy pillanatra a főnök is mintha zavarba jött volna.
- Várjon - mondta, - rosszul értette. Épp azt mondom, hogy

a kár megtérítéséről nem lehet szó, mert a könyvek nem voltak sza
bályszerűen csomagolva.

- De, hiszen tetszik látni, háromszorosan is becsomagoltam.
- Csakhogy a könyveket szabály szerint kartonba kell csoma-

golni. Nem tudta?
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- Nem - felelte az asszony. - Még sohasem láttam kartonba
csomagolt könyveket. Szegény boldogult uram is csak így szekta min
dig, pedig az tudta a törvényt.

- Nem jól tudta. Az is szabálytalan volt.
A főnökön némi idegesség vett erőt, a szekrényhez ment. annak

az aljából elökotort egy régi, penészes szabályrendeletet. Fellapozta és
valóban ott állt benne a törvény, hogya könyveket kartonba kell cso
magoIni. Olyan törvény volt ez, amelynek az volt a sorsa, hogy szek
rcnyek fenekén heverjen. Soha senki nem látta, sem kifüggesztve, sem
könyvbe Ioq.alva. De megvolt, ott volt nyomtatásban a szekrény fene
kén. A főnök nagyitót tartott az apróbetűs írás fölé, úgy mutatta az
öregasszonynak.

- Hm... hm ... - szólt az asszony, - de hát hiába minden, nem
lehet deklit kapni... Háború van ...

- Háború van!
Nehéz qördülese. nagy sulya volt ennek a két szenak az öreg

asszony ajkán. Akik ott voltak, talán soha igy nem hallották kiejteni.
- Hajjajj! - szólt egy rekedt hang a tonök háta möqött. A sa

rokban külön asztal mcllett egy ötven év körüli nő ült és leveleket
rendezgetett. Arra fordultak míndnyájan, de aztán mintha valami mél
tatlan dolog történt volna velük, visszakapták a fejüket.

A főnök most még keményebbre fogta szavát.
- Hogy háború van vagy nincs, az nem tartozik nilránk. Nem

mi csináltuk a háborút. Ha a háború miatt nincs karton, azért nem
károsulhat a pósta.

- De hiszen az állam iratta ki míndenhová, hogy takarékoskod
junk és a pósta is az állame - siránkozott az öregasszony.

A főnök mosolygott, az ötvenéves asszony is, de a két fiatal nem.
- Nézze -- mondta a főnök, - nem érünk rá politiz álni. Viszi

d cókmókját vagy nem?
- Nem én! - felelt az asszony, - az uram is kártérítést köve

telne, ha 'élne ...
~- Nem! Hát, ha nem viszi, akkor majd elküldöm pestán. Megfi

zeti a portát oda-vissza és még innen a lakására, azonkivül az átese
magolási költséget. Szép kis összeget tesz ki így együtt.

Jaj Istenem, nincs nekem pénzem!
- Pedig ha sokat követelőzik, még perköltséget is fizethet.
- Jóságos Isten! Hát míböl fizetnék? Ellícítálják majd a kis ma-

radék holmimat. Viszem már. jó uram, viszem:
Nekiállt összecsomagolni a könyveket. 'I'cheretlenűl kapkodott, jó

volt, hogy az altiszt segített neki. Míg hátrafordult, a lány még egyszer
belenézett a fiatalember szemébe, aztán csendesen kinyitotta az íróasz
tala Iiókját, átlátszó papírba csomaqolt vajaskenyeret vett elő onnan,
két egymásra borított, széles karajt. És míg cl fönök is másfelé nézett,
belecsúsztatta az öregasszony kosarába.

Az öregasszony sirt és sietett el, mintha menckülne.
- Na látja, milyen cqyszcrű, és ez az igazsag-- inondta a fő

nök a fiatalembernek, rnikor az altíszt betette Janka néni u.án az ajtót.
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