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A néni valamíkor sudár lehetett, mínt a fiatal jegeny~, de
nyolcvanhat évére egyik válla lecsúszott, a másik föibilJent. Hiába
húzta ki magát, olyan volt, mint a bütykös öreg fatörzs. De a
kedve fiatal maradt, friss, erélyes. Gvurt, dagasztott, süteménye
ket formált és tanult. Nyomban jegyezte az új recepteket; valami
óriási akarattal löködte hátra az öregséget. Ha közben sóhajtott.
nyomban azt mondta: - azért élni jól Az arca mégis oly.anná
vált, mint egy sűrű hálózattal telerajzolt térkép (~s ha kacagva
szembefogott, a hálózat figyelmeztetett: többet láttam, sokat él
tem, mélvebb ismeretekből alakultam. mint amennyit a szeme
immel elárulok nektek. Társbérlők voltunk, ismertem jól. - Azt
hiszed - mondta egyszer - talán nem tudom, hogy a hátam rnő

gött vénasszony vagyok, még boszorkány is: annyi haj legyen! -
Kracagó legyintéssel mutatta okos, megbocsútó humorát. .- Az
élet törvényein nem segíthet senki, se te, se én.-- Kis habozás
után hozzáfűzte: - Fiatalon kéne okosabban élni, talán köny
nyebb lenne az öregség. Mert fiam, miudenért bűnhődünk egy
szer.

Főzés közben, mialatt összeűtődve sürögtűnk éd sercent a zsír
vagy illatpárát ontott la sütő, pihent meg a mondók ákra -- fiam,
te úgy nézel a szernernbe, hogy rni ndjár t megszólaltaL,z. Ma ne
héz gondolataim vannak: rossz í'iatalnak lenni, de <az ilregség
se rózsacsokor, az ember elhagyatott és Iegvvertek-u. Tegnap,
tudod, tegnap meg kellett volna nekik a magamét mondani. Hé
gen vitatkozó voltam, ma már hallgatok.

Kezében megállt a főzőkauál. Hamar lekapta a Iábast, mert
barnult a rántás, a mondókáját pedig be kívánta fejezni.

- Hallgatok. Büntet az Isten. Lármás uram volt, z-sivajgó gye
rekeim, egyre csak azt kívántam, lehetnék már egyszer magam
ban. Lám, Isten teljesítette s most nincs, ki megvédjen. Ke kí
vánj, fiam, soha semmit, mert minden kívánságu nk teljesedik.
csak nem úgy és nem akkor, mikor jól esne. Fiatalon nem látjuk
az életet, öregen meg nem hasznosíthatjuk tapasztalatainkat. Ta
nácsot se 'adhatok, vagy letorkolnak vagy kinevetnek.

Nevetett, de könnvezés lett a vége. Eliíkal1ta zsebkendőjét s
míntha kacagasát Iolvtatná, szed te össze a könnyeit.

Október volt, sütött a nap, beáradó fényében konvhánk meg
fiatalodott, a késpengék, kanalak. rézedények csi llogtak-villogtak.
A habüstön táncoló fénysugarak úgy hatottak, m intha a nup
korongja telepedett volna közénk. KÖnllYÜ volt dolgozni. Tánc
volt bennünk, a néni csak kicsit búsult, aztán ferde hátát a nap
melegnek tartotta, megfürdete vén arcát a fényben és visszaf'or-
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dultában kacsintott: - jó élni, nincs baj! Csak betegség ne le
gyen! Fiatalon azt mondtam: betegségre nincs idő. Most azt
mondom: miért halnék meg7

Hozzáfogott a kalácsdagasztáshoz. Föl nem nézett, míg ujjai
ról hólyagosan le nem v.ált a tészta.

Kedvelt engem, mert fíatalnak vélt, én szerettem, mert mulat
tatott az öregsége. Megismertem szfvós erejének titkát, a nagy
életszeretetet, Rájöttem, hogy a titkát mi táplálja és éleszti:
többet dolgozni, mint érezni és mindenben mértéket tartani. Kü
Iönösen a szeretetben és fájdalomban, Ha ezek nőni kezdenek,
gyorsan legyűrni mind 'a kettőt! De dolgozni sokat és tanulni
holtig. Enni, inni szeretett, esténként olvasgatott vagy beszélge
tett Legboldogabb akkor volt, ha vendégei dícsérték a "üte
ményeit, Reális, kemény vonásait csak olyankor láttuk kigömbö
lvödní, ha tollba mondta az elkért recepteket. Még csak annyit
mondok el: nagyon szerette a húst. S mert kevés jutott, annál
többet emlegette. Igy következtek azután izgatott heteink. Élt a
házban egy fiatal, kövér szőke asszony. Ha 'a néni panaszkodott:
- nem így éltünk régen, vagy borjúcombot vagy karajt sütöt
tem miriden nap -- a fiatal ránk se nézve, két tenyerével 'az olda
lát ütögetve mondta mellékesen : - Én meg hogy hízom, folyton
húst eszünk!

Síma arcát festette, haja hátulról nézve úgy hatott, mint egy
tökéletesen sikerült kuglóí'. Mégis mindig rosszkedvű volt és elé
·gedetlen. Ha nevetett, visított, ha dicsérte önmagát, gáncsolt vele
rnásokíat,

- Délfelé mindig hússzag jön a konyhájukból -00 írígykedett
'a néní. Egyszer, mikor leégett a pecsenye és bűze átáradt a kony
h ánkba, nevettünk, bolondoztunk, kífogyhatatlanná váltunk a mu-
latozásban. <,

-- Pedig gyönyörű darab hús volt!
- Az! Láttam!
- Kár volt mutogatní !
Mert a kövér szőke a vett húst mindig lemérte a néni mérle

'gén. - Sohase tudom, nem-e csaptak be~ _. .: mondta és felénk mu
tatta a jókora darabot, várva,· hogy megcsodáljuk. Mérlegre
csupva megjegyezte:- jól jártam, több! És hitvány nevetéssel
még egyszer orrunk elé tolta. .

A néni tartotta magát. Félt a kövér nőtől: az fiatal, ő vén.
Illett dícsérni azt is, ami fáj.

-Fogy a zsírom - mondta a fiatal -, most már kacsát fo
gok sütni.

Az első kaesát alaposan megnézte a néni. Pompásan tisztított,
repedésig duzzadt állat rengett az asszony tenyerén.

- Jól jártam7
A néni azt mondta: - lesz belőle három ebédjük.
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- Ugyan! Elbánunk vele egy napl
S ruint aki lenézi a takarékost. kifelé t.artva ránk se nézdt.
A néni ölébe, ha nem dolgozott, feltelepedett a cirmos, a ka-

csa láttára leszökött és követte a fiatalt. Az, miclött vutót nyi
tott, visszarugta, -- Gyere, ei lám, jó Iesz nekiink paprikás krumpl i !

A konyhában csend lett. Hiúba surruut táncolva, villoava a
napsugár, a néni komol' arcca.l ellökte a sz6h·t az asztaltól, hátra
feszült s csak Iábút rakta föl az m;ztül nlsó deszkájúru. A cila
elfoglalta iménti helyét. A néni könnyeket nyelve kérrlc-r,g'ette:
- Kacsa kéne neked] Kacsaesont'l .JÓ a k runrpl i ! Nines más! 
A cila után velem beszélgetett- - El nem képzeled, micsoda ka
csákat sütöttem valaha! Híres volt II kacsá m ! A húsa vujpuhu,
a bő re ropogós, az aprólék a utún nyaltuk a szánkat, Mi kor ehe
tem én kacsán Soha, meglátod, soha!

A kövér asszony konyhájából átszállt az illat, a r-iln lJlO l'g'o j t.
türelmetlenkedett. A néni, mintha csak 'a cilát sa.inálná: -- T,'
szegény, te nem lehetsz ember, te SZ('IlVIH}s7> , "

Néhány ua p mu ltán akiivér aS,,7>OlIY megint behozott PC:'Y LI
csát, A néni rám kaesiutotti, no Tóliek, moi.f lesz eU·g- e,..7>o! A
cilát megfogt,u a nyakánál és bedobta a szobába: - Ostoba ú l
lat, de nem tehet róla ..~ szó lt és kivette az a"S~;OIlJ' kezébül a ka
csát, Itt is, ott i" mcsn-si pdes!», ahol érit' dic',,61'te: ~- ~l:tg'a

ügyes asszony, remek a . kacsa! LúsHa, az vagyok, aki iiriil a
más szcrcucséjénok l Igazán önzetlenül ö rü lük : az én hetett fogailn
már nem rúgják a húst, Add iz vegyünk kacsá t, m ig azt a RH

játjainkkal rághatjuk. Magúnak S7>ÓP foga V111I: jó étvágyat! __ o K/;7>
ben nekem kucsintuntott, S hogy higyje az asszony, a kal',,'t\ az
orrához emelte, beleszagolt: -- Szép és k övúr, de állott. 8ie"s\'11
megsütni!

Furesa Iris mosolykú.ia lett. Gonosz, élvezö, igazi asszony: 1l1O~

solv,
A szőke nő, kia dío,,6rC'Íck alatt veszto! t pijff'eutsógéLől. III ill t

aki csalódott és ezáltal félszeg helyzethe kcvcredett, A nén i szag'
lása után végigmért hennünket,

- Szaga vun - állította a néni.
- Ennek nincs, élve vettem! Nincs cgy órája, hogy felpll-

coltam!
- Akkor beteg állat!
A kövérusszonv sértetten elindult, az ujto l.a u 1l1P).!:úllt, mosol ya

a kemény szájára húzódott, fakó, idegcsen csillcg ó szeme elá ru lta ..
fölfogta, mérlegelte a helyzetet és ítélt.

- Bánom is én -- fordult hozzárn a nen i --, tartson íl'ig'ynel(,
osak ne hordja ide akacsáit!

Akkoriban minden szónak nevetés lett a vége. De bcuucru
megmozdult más is. Hónapok óta nem irtam és most megin t apró,
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viszkctós bíztatott. Lám, a kiesi dolgok is elém vetítik és titok
?atm; tükörrel forgatjúk az ernbert.

A .néui heengedte a cilát s miután az mindcn sarkot, zugot
átku tatutt, elkezdett vele beszélgetni. Hosszú gondolatjelekkel, ki
hagyásokkal, rnintha közben a ci la felelgetne,

-- f~rzed a szagát] Jó szaga vim! :f~rzem én is! Ne félj, cila,
többet nem hoz kaesá.t mutogutui. I:<'iiJ!entettem! Teérted liillelltet
tem. Gyere, te szegény az iilembe.

Miután simogatással ellustította, hozzám fordult: -- Kiváncsi
vagyok, ezek után mi történik l Nem vagyok írígy, de ez a kacsa
tényleg remek példány volt! Ha én süthetuém, II püspök.ie is
inveneség-számba menne, A mell két oldala puffadt a zsírtól.
Lexz két liter! Nem volt az büdös! Remek illata volt.

Szornorúság lepte el; kihozta vonásaira a mély, bánatos öreg
,;eg(,t. l itáli:1 Ildi "kir:' Lmlegette, vajjon a' kiivór,ziike ezekután
mutu í e még kaesát l Láttam, készülödött. ,\ho~'Y húmozta a
;, rurnplit, levette tokintetót csontos, szeplds kr;zf~I'6l és hangta
lauul mozg ó Hzája úgy hatott, mint aki monológot t.an ul és
magában felmondja. Több m indcnt k icszclhutett, a végén mégis
azt mondta: - Ha mégegyszer kacsát hozna: hallgatok! Di
csérjem és ő egyer Nem leszek boloud l Ü"sze~;7.0rítom a számat.
- Mutatta, milyen lesz. Az arca olyanná vált, mint egy fánfe
lejtett, és fagyott kicsi alma. És mcg álltu! A harmadik kacaára
csak föltekintett, utána a mélybe nézve hallgatott.

- Nem tetszik] - türelmetlenkedett a Hzőke.

Hallgattunk.
-- Pedig- érrlomes lllegnózni: kerek hét kiló! Kacsában ritka

",úg. Lemér-tom il mújá t: félkiló! Nérrv Iite r zsírt várok. A néni
konok "maraut. A szőke zavarba jött, elkezrlett pöndörögni. Egy
szerre azt kívánta, hogy sajuál iuk meg út. A kaesát félrclókve
gömbölyödő tomporára inutatott: - - Csak ettől szabadulbutnék!
Lássák, mindenkinek van baja. Maguk leg-alább iköuuyen mozog
nak: soványak. Irigylem a soványakat!

- :Mi nem írígyelünk senkit - mondta a néni és arcára ke
rekedett a diadal.

A szőke nem talált szót, Kedvetlenűl fogta oldala mögé a meg
nem dicsért kacsát és sértődötten ment,

Ekkor a néni Ieszedte lábát a kouyhaasz tal deszkájáról. a szé-
ket hátralökte, miu tha trónon ülne. .

-- Nem jön többet! Biztosan elmarad! Látod, megint tanultam.
11 dicsekvésre hallgatni köJl! A hencegőnek mutass hútat! Pedig,
ami igaz, igaz: akacsája esodadarub, ilyet még nem láttam! De .
megálltam l Beuuünket ne tartsanak bolondnak! Hozhat most
már akármit, legyen az egy röfögő malac: hallgatok. Bevallom,
nem, ment könnyen. Ha azt a kacsát én süíhetnérn, elengednékpár
napot a hátralevő életemből. Félek, fiam, nem süthetek tobbet
kacsát...
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Könnyes lett, magam is pillogtam, de cönk azért is nevet
tem. Nyomban velem tartott.

- Mit nevetsz, néní t
- Hogy ennyire megöregedtem: vénasszonyok kívánják így

a falatot. És te mit nevettél I
Nem tudtam felelni. Hogyan mondhattam volna el, hogy ön

kénytelentil nevetek, ha az élet akár jÓEiággal, akár komiszsággal
elém perdíti az embert; a valót, az igazat.

- Ne búsuljunk, néni: megírom a kaesákat! Lesz pénzünk és
te sütsz nekünk szép pecsenyét!

Egyszerre, mintha mögötte csárdást peugetne a cigány és züm
mögve régi álmait idézné, táncolva pörgött: - Sütök, 'csak ír
jlad! Sütők én!

Végül panaszkodott: - Neked jó; ha bántanak, meg-irod, ha
rontják a napodat, álmodsz újakat.. De én! Nyelem, uyelern az
életet. Egyebet mit tehetek l

Halvány lett és csendes.: mint 'aki érzi, hogy elalszik nem
sokára. Annál elevenebbé éledt föl: - Fiam - mondta, - sok
érdekeset megértem! Ismertem Liszt Ferencet. Ott voltam, mikor
hazahozták Kossuth Lajost. Aztán láttam a gyerekeimet,· ahogy
okosodtak, szépűltek, emberedtek. A gonosara rá se hederitettem
és látod, egy csepp embertelenség hog)' összezúzta az erőmet.

- Nyögött, de nyomban kinevette magát: -- Élni azért mégis jól
Fülembe maradt, onnan el nem viszi semmi. Nagyszerű néui:

De, hogy okos-e vagy rendkívüli, nem tudom. Azt hiszem, miuden
napi ember ő, csak időt kapott a látásra, a nézésre, a tapasztalás
ra és visszatekintésekre. Ezért bosszankodva nyomban megbocsá
tott, könnyezve rögtön nevetett. A végleteket olvasztotta egybe..

6 MILY HAL.ÁTLANOK 'vagyunk mi! A jó Isten matuiho:
hí bennünket és mi futunk tőle. Ő boldogokká akar tenni ben
nünket és mi hallani sem akarunk a boldogságról. Azt paran
csalja, hogy szeressük őt és mi az ördö.q1wk adjuk sziuiinket:
Mi vesztünkre használjuk az időt, melyet Ő üd1'össégünkre adott..
Tehát ugyanazon eszközökkel harcolunk ellene, melueket szolo«
latára adott. .

Vianney Seen! JáHOS.
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