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AZ ASSZONY, AKI ARANYBÚl VOLT.
- No de ilyet! Nem tudok magamhoz térui! - kiáltott fel

.Iulien.
Tágranyílt szeme még szavainal is jobban kifejezte. hogy

egész új világ nyílt meg előtte, eddig nem sejtett és csak ezután
kiaknázandó lehetőségekkel. A szó szeros értelmeben aranybányát
fedezett fel és ez az aranybánya nem volt más, mint a felesége,
Monika. Az asszony szerényen mosolygott: .

- Pedig ez az év nem is a legjobbak közül való - mondta.
- Aranyból vagy, Monikám - válaszolt a férfi és lelkesen

ölelte meg az asszonyt. A lelkesedéebe mélységes tisztelet ir<
vegyült.

•
Tizennyolc hónapja ismerkedtek meg, a lehető legegyszerűbb

módon: az utcán, vagy pontosabban egy téren, még pedig a Börze
téren. Július H-e volt és a nép táncolt az utcán.

De ha jobban meggondoljuk a dolgot, ez az ismerkedés nem
is volt olyan egyszerű. A körűlmények egész láncolata kell ahhoz,
hogy egy férfi és egy nő, akik az előzií nap még egymás létezésé
ről sem tudtak, hirtelen szembekerülve elhatározzák, hogy nem
hagyják el egymást soha többé. Az egyes körűlmények önmaguk
ban véve talán hétköznapiak, de ha eláneszemeket összekapcsolva,
mint összefüggö egészet nézzük, emberi sors alakul ki belolük és
máris rendkívülinek tűnnek.

Juliennek például, aki biztosítási tisztviselő volt, soha sem tá
madt volna az az ötlete, hogy a Börze-terre menjen táncolni, ha
kollegái között nincsenek volt börzeügvnökök. A nagy krach óta
pályát változtattak, de a sorscsapásoktől vedettebb új Ioglulkozá
suk sem halványította el szívükben régi szerehnük nyomait. Ha
csak szerét ejthették, ott ólálkodtak a Pénz Temploma körül. lIa
már fülük nem gyönyörködhetett a Börze kedves hangzavarában,
legalább esténként igyekeztek a Bőrze-tér valamelyik kávéházá
ban kártyacsaták. kockajáték és aperitif közben a régi zaj vissz
hangját élvezni.

Juilen néhányszor a kollegákkal tartott. Mikor azok hívták.
jöjjön velük táncolni a Börze előtti utcabálra, nem ellenkezett ép
pen, utólag azonban úgy érezte, hogy valami jelet látott ebben a
meghívásban: Talán túlzás lenne azt gondolnuuk, hogy a bank
krach is csak azért következett be, hogy volt tőzsdeügynökökkel

eb irodában dolgozzék. Mert hát akkor azt is gondolhatnók, hogy
néhány tisztes úriember annak idején egyenesén az Ő kedvéért ala
pította meg a hajózás veszélyei ellen biztosítást nyujtó intéz
ményt, sőt talán a vitorláshajókat is őmiatta találták fel.
. Kétségtelen azonban, hogy egy történelmi esemény évforduló-
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jának tánccal való megünneplése az Arany Templomának terén,
utólag jelnek tűnt a szemében. A lampionfűzérek alatt harsogó
zene, amely nagyon emelte a közhangulatot, szintén ilyen jel volt,
de Julien akkor nem vette észre. Másutt harmonika és érzelmes
gitár járta, de a Börze-téren a- Köz tút-sasági Gárda rezesbandája
trónolt a Templom lépcsőjén és az érces hangok az előcsarnok

oszlopai között visszaverődve az oromzatba ütodtek, majd arany
zuhatagként hullottak a táncolóktól nyüzsgő tért-e,

Julien nehezen jött hangulatba. Társai már hároIll-négy tán
cosnő koerografiai képességeit k ipróbál ták, ő azonban csak néző

maradt, A többiek kötődtek vele, de .Iulien vállat vont. Tudta.
hogy nagyon gyatra táncos és a zene csak ürügy számára, mint
kolleg ái számára is; hogy ismeretségeket kössön, bár azok a minő

ségre nem nagyon néztek. J ulieut untatta a Iátvány, mert barátai
nak sikerei legfeljebb kivúncsisúgát elógrtettek ki.

'I'önkreizzadva és minden komoly eredmény nélkül végül is el
határozták, hogy más szektorban néznek körül, ruert itt csupa
gardirozott, vagyis tisztességes lannyal volt dolguk. E pillanatban
szólalt meg Julien:

- Várjatok, van egy jó tippem.
A zenekar éppen új táncra zendített, .Iulieu pedig utat törve

a tömegen át, meghajolt egy fiatal lány előtt, aki a jimla szélén
várni látszott valakit.

'l'íz perc előtt vette észre. Úgy hint neki, mintha a lánya tán
colók résein át nyugodtan nézte volna iit. MilltlJOgy férfiúi vonz
erejét nem sokra becsülte, nem akarta elhinni, hogy egy fiatal
lány ennyi figyelmet szentel neki. Mikor társui kijelenteUék, hogy
másutt próbálnak szereneséf és őt is magukkal hurcolva Ielkere-"
kedtek. a lány arcán csalódás tükröződött,Erre Julien birtelen el
határozással eléje lépett.

Monika - mert ő volt a lány -n~Tugodt örömmel fogadta
táncosát.

- Fejembe vettem, hogy maga táncra kér és én csak a maga
felhívását fogadom el. A többieket kikosaraztam.

Ez igaz is volt. Julien észrevette, hog:r. többen felkérték, de
nem ment táncolni. Habozását ez még növelte. Hízelgett neki, de
kissé bosszantotta is, hogy a lány szemet vetett reá, Egyébként
csinos volt és egyáltalán nem ostoha. Az estét együtt töltötték,
nem törődve a barátokkal. Hat hónap mulva egybekeltek.

•
A házasságot, akár a táncot, Moriika rögtihl a fejébe vette.

Juliennek ezúttal sem lehetett semmiféle k if'ozása. Már únta a
nőtlenséget, a kifőzdében hirtelen bekapní t ebedeket. a tétlen vir
rasztásokat és a szomorú estéket a bútorozott szebában. Monika
a tavaszt képviselte, amelyben a virágot fQ'ümölcs kezdi felvál
tani, és ez nem is volt kellemetlen, sőt! Ezenkivül teljesen bercu-
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dezett lakást is hozott magával: a szüleiét, akik vidékre mentek
gazdálkodni; továbbá olyan háaiasszonyi erényeket, melyek bámu
latba ejtették Julient, és végül olyan ruesterséget, amelynek jöve
delmezőségérőlegy biztosítási tisztvlselonek fogalma sem lehetett:
Monika aranycsiszolással foglalkozott.

Amikor az asszony elmondta, hogy tulajdonképpen mi is, a
mestersége és menriyí pénzt kap az ékszerek felfrissítéséért, Julien
valósággal megdöbbent. Monika legalább annyit keresett, mint ő.

"Arany feleség vagy te, Monika!" -- lllondotta röviden összefog
lalva mindazt az előnyt, amit az asszony jelentett számára.

A házasélet nagyon kellemesnek Igérkezett. Monika nem is' áb
rándította ki férjét, bár eleinte kissé idegesitette.

Nőtlen korában vlulien megszokta a rendetlenséget, szerette
szerteszét szórni minden holmiját: ha például II hivatalból haza
jött, képtelen volt kalapját, kesztvűjét, nyakkendőjét, az újsagot,
amit a kezében tartott, mindíg egy bizonyos helyre tenni. Lelki
.szűkségét érezte annak, hogy az útvonalat, amelyen a lakásban
közlekedett, szétszórt holmija jelezze. Az eg~' etlen bútorozott szo
bában nem élhette ki teljesen szenvedélyét, melyet a háromszouás
lakás egyenesen kifejlesztett. A hallból nvíló első szoba Mouika
műhelye volt, ezen keresztül kellett az ebédlő-dolgozoba vagy a
hálóba menni.iami jó alkalom volt .1ulien számára', hogy otthagyja
kalapját, kesztyűjét vagy újságját.

Monika ézért gyakran szemrehányást tett neki és kérte, hogy
legalább a műhelyt kimélje meg. Julien eleinte nem vette komo
lyan a dolgot, azt hitte, fölfedezte a szemrehányások igazi okát:
Monika a tisztaság maniakusa volt.

Julien nem panaszkodott emiatt. Csodálta, hogy a csiszoló
ko}"ong mellett ülve, az asszony hogyau védi szép haját selyem
turbánnal, ruháját pedig nyakig gombolt fehér munkaköpeunyel,
amelyben úgy festett, mint egy orvosnő, l\lég inkább orvosnőre

kellett gondolnia, amikor Monika kezet mosott: nagy rendszeres
séggel és gondossággal egymásután többször is leöblítette a kezét,
mint Jouvet, mikor Knock doktort játss:m.

Julien csipkelődött kissé, de alapjában nem sokat törődött a
felesége furcsaságaival. Egy nap aztan - házasságuk második hó
napjában - a műhelyen áthalad v-a salját ráhaj ította a csiszoló
korongra, amely éppen nem volt üzemben, mire Monika olyan mél
tatlankodásban tört ki, hogy férje visszajött a másik szebaből és
bűnbánó arccal akarta a sált a helyére tenni. Monika azonban ki
kapta a kezéből és Julien megrökönyodve látta, hogyan rázza a
medence felett. ahol kezet szokott mosni, s aztán hogyan öblíti ki
alaposan a folyóvízben.'

- Mit csinálsz í - kérdezte.
- Nézz ide és nyomban megérted --- felelte nyugodtan az asz-

szony. _
És megmutatta neki a medencét. melyet .Iulien soha sem né-

147



zett meg közelebbről, nem is gondolva rá, hogy abban valam í
érdekes lehet. Nos, azt látja, hogy az alján egy darabezarvasbör
van elhelyezve - nagyanyja is ilyenformán szokott haris.
nyát tenni a kávéfőző aljára -, de itt kávéüledék helyett valami
sárfélét látott.

- Nos~ - kérdezte elképedve.
- Nem látod~ - mondta Monika.
Majd egy utolsó öblítés után kiüritette a szarvasbőrt egy lá

dába, amelyneli tartaimát Julien eddig nem figyelte meg.
- Félrerakod a szemeteU - kérdezte megrökönyödve.
- Ha csak a szemetesember el nem viszi - mondta kétértelmű

. mosollval Monika, majd a konyhába vonult.
Vacsora alatt nem esett szó ezekről a rejtélyes dolgokról, Ju-

.Iien fejébl;Jn azonban zavaros gondolatok motoszkáltak. Megvizs
gálta lelkiismeretét és ezt mondta magá ban, hogy eddig is méltá
nyolta ugyan felesége házias erényeit, de gyakorlásukat nem
könnyítette meg; mániát látott ott, ahol Monika csak férje gon
datlanságát igyekezett enyhíteni. Az asszony, aki minden seg ítség
uerkül látta el háztartását és ráadásul mesterséget is foh'tatott.
kevés idejét csak úgy tudja kíhasználni, ha munkáját racionali
zál.ia, Julien lelkében komoly elhatározások fogantak.

Másnap éppen szombat volt, ő azonban ahelyett, hogy barátai
val találkozott volna, mint máskor szokott, elhatározta, hogy jó
férjhez Illően nagytakarítást rendez. .

A hálón és a dolgozószobán kezdte. Sepert, drótforgáccsal esi
szolta, beeresztette, fényesítette a padlót. Monika, aki néhány nagy
ekszerész megrendelőjénél volt körúton és estig távol lesz, nem
hisz .majd a szemének, ha hazaérkezik.

• Az est gy-orsan leszállt. De nem baj, legalább az éj leple alatt
Julien, aki semmit sem csinált félig, kirázhatta a szőnyeget, amit
csak reggel lett volna szabad megtennie. Főleg a lábtörlőre uta
zott, mert bármennyire nem volt a tisztaság maniakusa, feltűnt

neki, hogy Monika hagyja a port felgyiilemleni benne. Sze
gényke! Ilyen apró-cseprő munkára igazán nem tellett az erejéből.

Kinyitotta az ajtót s a lábtörlő t be\'ette a műhelybe, majd rá
tette az ablak rácsára, amely az udvarra nézett. Közben eszébe ju
tott, hogy előbb a kellemetlenebb munkákat végzi el, mert Moníkát
kímélni akarta. Itt van ez aszemétveder! .Julien nekilátott, hogy
a ládában összegyűlt és már kissé összeálló szemetet átőntse a
vederbe. Alig nehány lapáttal rakott lit belőle, amikor kiáltást hall
a háta mögött:

- Szerencsétlen! ... Mit osinálsz'í ... Osak nem ráztad ki'
És Monika felmutatta alábtörlőt.

- Épp most akartam kirázni - mondta Julien zavartan.
~ Mibe ártod magad! - kiáltotta Monika, -- Hagyd békében

azt alábtörlőt!

Lázasan kikapta kezéből a lapátot és elegáns ruháját le sem
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vetve, a jszemétveder tartaimát visszaöntötte a ládába, amely fe
lett óvatos kis ütésekkel kezdte porolni a lábtörlőt, Ezt már Julien
nem állta szó nélkü],

- Megbolondultál1 Tönkredolgozom magam, hogy meglepje
lek - felmutatta piszkos kezét, a homloka gyöngyözött, -- te pe-
dig lehordod ai embert! .

Monika, miután 'helyrehczta a kárt, visszanyerte azokott nyu-
g-almát. Mosolvogva mondta: .

- Én akartalak meglepni, ha már magadtól nem jöttél rá, mi
lven mallékjövedelemmel jár II mestersógem,

Megmagyarázta Juliennek, hogy ezek a mellékesek nem meg
vetendők. Idővel a reszelékpor csinos értéket képvisel. Az a fon
tos, hogy semmi kárba ne men.ien belöle. Az üSlSzegyüjtött port li
Hamu és Fémfeldolgozó Vállalathoz viszi, ott homokkőtégelyekbe

rakva IZZÓ kemencébe teszik, mire az arany és platina kiolvad D.
szemétből. .

J ulien a feleségére bámult. és szeme hul a csiszolókorougra,
hol a ládára, hol a lábtörlőre meredt. Kétkedően rázta a fejét.
Nem hitte, hogy ennyi fáradság meghozn á gyümölcsét.

..
De tévedett, mint azt a két rúd bizonyítja. melyet kezében mé

reget: az egyik öklömnyi aranyrúd, a másik valamivel kisebb pla
tinatömb. Monika magyarázatai óta .Julien tisztelettel gondolt az
asszony fáradságos takarékosságára. de nem képzelte. hogy annak
gyümölcsét ilyen hamar élvezze és HZ ih-en dús legyen. Egy per
cig elgondolkozott, majd így szólt:

- Aranyból vagy, Monika!
Ettől kezdve Monika az aranypor osszegv iljtese terén férjében

a leggondosabb és legéberebb munkatársra talált.
Julien ezentúl lábujjhegyen, lélekzetvisszafojtva meut át a mű

ilelyen, türelmetlenkedett, ha egy kliens túlsokáig tartózkodott
ott. Sehogysem fért a fejébe, miért mérik le az ékszereket csiszo
lás előtt és csiszolás után; ha tőle függ, megfogadja az ars poe
tika tanácsát: "Csiszolt és újraesiszolt" volna. Ha egy látogató el
távozott. alig bírta türtőztetni magát, hogy kefével neki ne essék,
mint egy borbélyinas. Legalább az ajtúigkikísérte és azon volt.
hogy a kliens a lábtörlőn hosszasan elálldogáljon: azt csak nem
tűrheti, hogya miíhely értékes porát a cipőtalpukon kihordják az
emberek! Julien most már úgy mosta a kezét. mínt Jouvet-Knock
doktor és lelkesen gyűjtötte a szemetet.

Ö volt az, aki elhatározta, hogya ruűhelyt minden évben újra
tapétázzák. Kiszámította, hogy ez a költség bőven megtérül. és nem
is csalódott.

Évente egyszer tehát - persze sajátkezűleg - leszedték a ta
pétát és szerelrnes gonddal elégettek a ládában. Julien, aki mint
annyi egykori ministránsgyerek, nem volt hivő ember, most visz-
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szaemlékezett a pap purifikáló szertartására, maga előtt látta.
amintkitartóan dörzsöli a paténát a, gyolcskendővel; egyszerre
megértette azt a másik szertartást is, amelynek egyszer tanuja
volt a sekrestyében: a megszentelt gyolcsot mosás előtt háromszor'
szenteltvízbe mártották. a vizet pedig izzó parázsra öntötték, Igaz,
a tűznek itt az volt a szerepe. hogy megeméssze a Kenyér és Bor
legkisebb részecskéjét is, viszont az a tűz, melyet Julien gyujtott,
arra szolgált, hogy az, aranyszemcséket megőrizze. Julient is szent
félelem fogta el, mint a papot; ő is áldozatot mutatott be. A mű

hely lekopasztott falán csodálatos tájak rajzolódtak elé, a füst
szaga tömjénillatként izgattaiorrcompáját ; lélekben ott állt Béthel
ben a zsidók között, amint az aranyborjút imádják.

Ennek a vallásos buzgalomnak meg is volt a jutalma.
Az aranyrudak, melyeket Monika a Hamu és Fémfeldolgozótól
évről-évre hazahozott, egyre súlvosodtak. Ezt a súlvgyarapodást
nem kizárólag a megrendelők szaporodása magyarázta meg.

J ulien ébersége az aranyrudakkal együtt nőtt. Almatlan éj
szakákon, vagy a hivatalban két biztosítási kötvény tanulmányo
zása közt azon törte a fejét, miképpen lehetne a port százpercen
tesen visszanyerni. Elhatározta, hogy különleges porsz.ívót készít
tet, amely képes lesz ri. porszemeket a műhely minden zugában
felkutatni. -

De még ezzel sem elégedett meg. Volt valami, vagy inkább
valaki, aki gátolta abban. hogy tervét tökéletesen végrehajthassa.
Monika. Mert még elgondolni is szörnvű: ez a nő Iélekzett ! Na
ponta több óra hosszat lélekzett a csiszolókorong felett. Julien'
hiába kérte, hogy mint a sebészek, kendőt viseljen az orra és szája
előtt. Tehát itt volt ez- a lélekzőszerkezet! Elviselhetetlen gondolat.
hogy az- értékes atomok milliárdjai hatoltak ebbe a testbe, hogy
mi legyen belölük'í Hogy hol végezzék pálvaí'utásukat'l Még a job
bik eset, ha a vér. sodorja magával őket, mint némely folyó a sár
aranyat, még szerencse, ha a tüdőbe tapadnak, mint Alibaba pin,'
céjének falára az aranyak,

Julien előtt egyszerre felrémlett ennek a képnek fizikai való
sága. ,Ezúttal szokatlan hangsúllyal mundta, szószerint értelmezve
kedves mondatát:

- Monika, te aranyból vagy!
Közben egyre gondterheltebbé vált. Ez az aranyból való asz

szony, vagy asszonnyá vált arany megzavarta a nyugalmát. Mi
lyen pótolhatatlan veszteség fenyegeti erről az oldalról! Hogy
lehetne ezen segíteni? Egy nap a műhelvben, nem tudva legyőzni

a gondolatot, amelynek megszállott.ia lett, így szólt feleségéhez:
..:: Mi lenne, ha meg-halnál, Monika ~
Az asszony teste idegesen megrándult.
- Úgy gondolom, ha előttem halnál meg - tette hozzá aie1ivtl.

Mit szólnál hozzá, ha elhamvasztatnálak t
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