
ANGYAL A GRUND FELETT
Irta Kertész Ferenc:

Kilakoltatás l
A hír, mínt száraz bozótban a láng futott végig a lakásokon,

A tapasztalatszerzés ösztönével akarta látni mindenki a sujtotta
kat. Mert míndannyíuk sorsában lappangtak hasonló lehetőségek.

Délfelé aztán Mártuska óvatosan tisztába rakta .a kicsit és le
ereszkedett a zsámolyra. Sokáig babrált a blúza körül, remény
kedve, hogy az ablakon bebámészkodó szomszédság elvonul, de az
emberek nem mozdultak.. Azelőtt sohasem szégyelte a szoptatást,
!Most restelkedett, hogy megszólják a testében megint ébredő élet
miatt.

Mára szólt a végzés és a bútorok összerakva, a matracok szé
pen spárgával átkötve. a kevés fehérnemű és a konyhai ingósá
gok rongybatyuba csavarva várták a hatóság embereit, akik majd
kihurcolják otthonukat a szabad ég alá és ott közszemlére teszik
elesettségüket. Mindez olyan volt, mintha bensőséges és elmond
hatatlan családi titkaikat hoznák hivatalos segédlettel a lakóte-
lep tudomására. A megszégyenültek bűntudata mardosta. Kalodá
ban mutogatott szégyenprédának érezte magát, aki ismeretlen vet
kekért lakol. Mert kissé gőgösen és rátar tian éltek, a grundele
között épült nagy bérház legfelsőbb emeletén. sértődött és oktalan
visszahúzódásban a töbhiektől, és most, hogy az események a
mélypontnál is mélyebbre lendítették létüket, Mártuska kétszere
sen érezte a megalázás súlvát, amelyben volt valami megtorlás
féle is. Műszaki rajzoló volt az ura és két szemeszterre járt vala
ha a műegyetemen, amíg el nem vette a rövidlátó Mártuskál

. Azóta reménytelenül kallódott az, értelmiségi réteg és a testi dol
gozók közötti senkiföldjén, sehóvá sem fartozva, legtöbbször
munka nélkül, rövid ideig tartó íróasztalállásokat felcserélve a
kocsikísérő, vagy az építésirnok nehezen rangsorolható tisztével.

Az augusztusi nap forrón tűzött, sugarai rátapadtak a falakra.
Mintha feloldották volna a nyár porát, a környező telkek szemát
dombjainak illata majdnem láthatóan terült szét az őtödik emele
ten. Lőrinc még sohasem érezte Ilyen erősen a kültelki nyár sza
gát. Amíg fellihegett a Iépcsőkön, a pórulfartak őnvigasztalásával

erősítette magát: - egészségtelen lakás volt, ártott agyerekeknek.
De ez inkább gépies mondatfoszlány volt. mint tárgyilagos vé
lemény. Lesütött szemmel haladt át a szornszédok sorfalán. Az át
lagosnál kisebb. kopasz emberke volt., kevés, színtelen haja Ié
sülhetetlenül lebegett a koponyája oldalán. járása kacsázó és roj
tos nadrágjának szára alól kirívóan villogott a sötét cipő felett
a fehér zokni.

Mártuska még mindig az üres szoba közepén, a bútorkup al
jában ült. Gépiesen ringatta a már régen alvó kicsit. A férfi
komoran és magába húzódva nézett körül a szebában. Szeme egy
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pillanatig megpihent az asszonyon. Kegyetlenűl fennakadt benne
-az itélet:

- Tizenkét dioptria. .
Már máskor is gondolt erre, de hősiesen elhessegette az el

lenszenvet, amelyet a felesége vaskosan dudorodó pléhszeművege

. keltett benne. A lencse mögül felnagyítva, csúnyán és jóságosan
nézett rá a szürkéskék pupilla. Mártuska nagyon rövidlátó volt.
Kereskedelmi tanfolyamot végzett, kalapkészítést is tanult és ép
pen egy kertészeti kurzus megnyitására várt, amikor Lőrincet

megszállta a lovagiasság és feleségül vette. És hozzájuk költö
zött'a mama is, amikor a nagy biztosító, ahol a szegény papa

<huszonöt évig portás volt, megbukott és így megszűnt a lassan
,csurdogáló, de biztos özvegyi nyugdíj.

- Ennél valamitj - kérdezte az asszony és már ugrott is,
inert megérezte a férfi gondolatát. Visszahelyezte a babát a tek
nőbe és elővette a rongyszatyorból a kenyeret meg az uborkát.
Ráhelyezte az ételt az összecsukott vaságy fémlapjára, mivel az

.asztalt felborították, hogy könnyebb legyen levinni. Mert azt hit
ték, nekik keH lecipelniök.

Lőrinc szótlanul evett. Az emberek még mindig a gangon
álltak. <

- Kálmánkának· a Lengyelné főzött eg~- kis tejbegrízt .
mondta Mártuska,

Kálmánka künt sivalkodott a gangon. kergetőzött a szomszéd
.gyerekkel, mintha most, mikor elváltak, találnák meg' egymást
és még. ma kellene pótolniok az elmulasztott időt. Mert eddig
Kálmánka nem érintkezhetett senkivel a házban.

Mártuska elővette a seprőt és. még egyszer kiseperte a szobát,
hogy úgy adja át a lakást, ahogy rendes és tiszta népekhez illik.
Lőrinc a szoba közepéri ült, mert a redőnyt a háziúr már lesze
reltette s ő nem tudott hova bújni a bámuló szemek előt; gyűrött

noteszt és rövidre faragott ceruzát kapargált ki a zsebéből és úgy
tett, mint akinek halaszthatatlan számolni valója van.

Kondás bácsi jelent meg az ablaknál. Szép Tolsztoj-szakálla
kenetteljesen lebegett. A többiek utat nyitottak neki.

- Mondja szomszéd úr, volt a polgármesternén Nem.I Hát
idefigyeljen. Felmegy a Ternerhez, a városatyához és megmondja,

<hogy én küldtem, Hivatkozzon csak a Guszti bácsira. Húsz évig
volt vendégem az Admirálban. Egy városatya mindent elintéz.
Mondja csak, hogya Guszti üzeni, a főúr a lokálból. Meglátja,
olyan szükséglakást kap, hogy fütyül erre' az ócska hodályra,
Protekció az egész.

- Köszönöm szépen Kondás úr. Szabad a címet'í - II már írta
is, mert a Kondás bácsinak valóban voltak összeköttetései, min
denki tudta róla. Ha a lóverseny mi att nem keveredik valami
síkkasztási ügybe, akkor még ma is lobogó frakkban számolja el
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a pezsgőt aivendégeknek a hires Admirálbau, egyébként jólmenő

koldús-standja van az éjjeli mulatóhelyek előtt.

Menyhért pedig, aki a köztisztaságnál dolgozik és' a hazban
féltek tőle, mert egyszer összeakaszkodott a rendőrrel, odaverte '
sapkáját az ablakrácshoz és csak ennyit mondott:

- A nyavalya törje ki őket. Ilyet tenni egy családos emberrel.
- Fogatlan szájából kivette a pipát. - Mert szervezetlen a nép
kérem. Ez az oka mindennek.

Lőrinc csak ült a szoba közepén, számolt, számolt és elnézte,
amint a Mártuslea tesz, vesz, rakodik, rendezi a semmit.

- Tizenkét dioptria - tért, vissza agyába a gondolat s egy
szerre elterebélyesedett benne valami nagy, szerétetben fogant
szánakozás. Mert minél csúnyább lett szegény Mártuska, annál
jobban szerette, és minél rövidlátóbb, annál inkább kivánta, hogy
bárcsak óvhatná és dédelgethetné,

A bérház az izzó, sárga kőhasáb lassan tompabb színekben
játszott, ahogy az augusztusi nap elúszott a nyugati hegyek felé.
Nagyon gyöngén, de mégis érezhetően belopódzott a folyosóra a
közeli grundok vadvirágainak lélekzete. Lőrinc még sohasem volt
otthon hétköznap ebben az órában. Eddig csak vasárnapokon
érezte a nyári alkonyatok halk, fásult, unalomra zuhanó szomorú
ságát. Feszélyezett áhítat lengte körül és csöndesen beszélt volna,
ha egyáltalán akadt volna mondanivalója. A szomszédok lassan
tágultak a gang-ról, mert a részvétnek is vannak határai. Ki el
ment vacsorát főzni, ki egy kis snapsziira a kiskocsmába, míg a
nagyon pénztelenek szaggatott beszélgetésbe fogtak a kapu előtt.

Most Kálmánka rontott be, felhevülten az újszerű, eddig tiltott
barátkozástól. Fáradtan Mártuskához futott, aki az ablakmélye
-désben ült, befúrta fejét az anyja kötényébe és patakzott belőle a
szó, álmosan és mégis frissen, feleletet nem várva, míg egyszerre
.esak elaludt az édesanyja ölében.

Aztán hazajött a mama, csoszogva, szótlanul. Mereven vasalt
fekete kendője körülburkolta az arcát, imakönyvét a kebléhez
szorította és ahogy hallgatagon tett-vett a már üres szobában,
Lőrincben ingerültség támadt ellene. IIog1 ennek minden mindegy.
Nem szól hozzá soha semmihez, nem búsul semmin, Annak sem
örülne, ha valami jó történnék velük. Adja itt a szerény, szen
vedő anyóst, aki meghúzódva tengődik a veje kegyelemkenyerén.

A mama pedig kíbaktatott a gangra egy kis levegőt szívni.
Egy idő óta nehezen lélegzett és éjszakánként fájdalmai voltak.

- Azt hiszem, már nem is jönnek ma; egészen beesteledett,
- rebegte bízakodóanMártuska. Lőrinc felemelte a fejét és össze-
szorított szájjal felnevetett. Mert ő már hallotta a hangzavart a
kapu alól. Ufból nyíltak az ablakok, teltek a folyosók: a látvá
nyosság varázsa végigrezgett az udvaron. Már jött is a menet:
-elől a két rendőr, némileg megbékélt képpel, mert már hallották a
Iházmeeterfől, hogy csöndes emberekhez mennek, akik nem csap-
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nak ramazurit, nem kapaszkodnak üvöltve a bútorokba, és az asz
szonvt nem kelllerángatni a folyosó korlátjáról. Mögöttük a mnn
kások, vasalt városi zubbonyban. méltóságteljes és elhárító jóin-

. dulattal, Aztán a házmester, aki altiszt a főorvosi hivatalban és
fűszereseknél és kocsmárosoknál nyitott és soha ki nem egyenh
tendő számlája van; egyébként jómódú és gondtalan, ezért min
dig zavart kissé s ezt hiába próbálja némi fölénnyelleplezni.
Mögötte a lakók, a megmenekültek szolidaritasában, és mégis,
míntha valami bizonytalansági érzés gyötörné őket.

- Hát... - mondta a házmester és karját Lőrincék felé len
dítette, aztán széjjeltárta kezét és felhúzta a vállát.

- Ne féljen nagysága, majd vigyázunk rá - szólt az egyik
szállítómunkás.

- Nekem is van egy s'ógorom, aki már két éve állás nélkül
van. - mondta az egyik rendőr, egészen megenyhülve a könnvű

esettől. - Pedig betonos, az ember azt hinné, ezeket keresik.
Könnyedén megemelték a csorbalapú asztalt, az összecsukett

vaságyat, a mama díványát és az egyik félkézzel nyakába kanya
rintotta a batyuba kötött ingóságokat, Lőrinc karjára vette Kal
mánkát, Mártuskaa kis Kingát. A teknőt az egyik asszony ki
vette a kezéből. A házmester gyorsan lakatot tett az ajtóra, aztán
lekiáltott az ötödik emeletröl:

- Kérem, ne tessék a kapu alá. A gondnok úr nem szereti ..
- Csak vigyék ki a mezőre - intézkedett az egyik rendór.

- Úgy fognak aludni, mintha vikkendeznének - és szabadkozva
Lőrincékre mosolygott.

Lőrinc soha nem tudta meg, hogyan ment ki a kapun, hogyan
botorkált át a vasúti töltésen, hogyan keltek át a grundot szege
lyező keskeny árkon. Csak arra emlékezett, hogy egyszerre töb
ben is a kezét szorongatták, mert hozzátartozott a nap esemé
nyéhez, hogy legalább megérintsék a hősi, akivel ilyen rendkí
vüli és mégis közismert dolog történt. Aztán aláírt valamit a
rendőrnek és mikor tisztulni kezdett körülötte, már megint a
rosszlábú széken ült, a grund közepén, és Mártuska szoptatott 11
zsámolysn, a mama a dívánvon szunyókált, IüiImánka pedig iz
gatott szuszogással aludt ölében.

Besötétedett. A grundról a bérház fantasztikus köbástyánuk
tűnt, melynek lapos tetején szikrázva tört meg a hold. Hűvös kis
szellő emelget.te az ágyon a lepedőt. Lilás burokban ültek a fekdc
mező közepén és finom nedvességként rakodott tagjaikra a föld
lehelete. Éjszakai lepkék zümmögtek körülöttük, szentjánosboga
rak villództak a lábuk alatt él> a távoli város fényjeleket küldött.
És itt csönd volt, béke, mintha a mesék földjén ülnének, öten a
grund közepéri. .Néha vonat. horkant végig a töltésen, ragyogó
fénvkigyók, valahol egy sziréna üvöltött, és olykor távoli szavakat
lökött feléjük a szellő. .

- Hány óra lehet, - gondolta Lőrine és le akarta olvasr.i
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az időt a holdról; úgy érezte, számára most csak ez, a fontos:
hogy megtudja, hány órát mutat a hold, Valami változatlant és
nagyszerűt keresett, valamit, amibe megkapaszkodhatik.

Mártuska megmozdult a zsámolvon és ö feleszmélt, ráeszmélt,
hogy nincs egyedül. öten, összekötve a testi és érzelmi kötelékek
acélsodronyával, együtt várják sorsukat a hold alatt. Nagyon
közel tudta míndannyiukat, míntha az egész család a térdén fe
küdnék, úgy, mínt az alvó Kálmánka.

Mártuska is a holdnak fordította az arcát és szemüvegének
leneséde megcsillant a fényben, olyan, mint az ékkő. A baba már
aludt az ölében. Anyai fülével figyelte a Kálmánka lélekzetét és
méhében megmozdult a készülő élet.

A mama fuldokolva hortyogott, fáradtan és zihálva, és Már
tuska megsedtette. hogy a mama nagy bölcs, olyanokat tud, amit
sem ő, sem Lőrinc, sem Guszti bácsi, a főpincér, sem a hatalmas
munkaadók, sem künt a világban a szerencsések és okosok nem
tudnak. Igen, a mama sárga pergament arcával, eg;,- hosszú élet
kínjaival. szüléseivel, nagvmosásaival, özvegységével és szegény
ségével jól megtanulta a leckét. Mert a mama tud szenvedni és
imádkozni. .

A hold meg csak fénylett, rendületlenül és biztatőn. Kálmánka
arra ébredt, hogy ezüst szikrákkal telítve esi llog körülötte a vi
lág. Érezte az apja férfias, nyugtató meleg szag át, Nyújtózott
egyet, doromboló hangokat csalt ki belőle a jóérzés. Cimpái ki- .
tágultak a grundon elszórt vadfüvek illatától. Atölelve az apja
nyakát, úgy suttogta: .

- Apu, ugye, ha sok-sok székre állnál. akkor le tudnád venni
a holdatl '

- Csend legyen Kálmánlea. Apu fáradt. Aludjál.
S a; kisfiú mintha valóban elaludt volna. Néhány percig csönd

volt, akkor hirtelen fölmutatott az égre és boldogan, izgatottan
fölkiáltott:

- Apu! Angyal! Ott van a felhő mög'ött, De most előjön.

Milyen gyorsan repül a csillagok közt!
Két széles felhőhát között úszott el a hold; mintha kiterjesz-

tett szárnyakkal suhanna el a sötét égi vizek felett.
- Látom az angyalt! Anyu! Látom az angyalt!
- Nem hallgatsz! - mordult rá idegesen az apja.
Az anyja pedig ösztönösen védte:
- Biztosan álmodott.
S most a mama, akinek napok óta a szavát sem lehetett hal

lani, megszólal. Hangja rekedt volt a hosszú hallgatástól és et
től szavai leülönös súlyt kaptak, majdnem félelmetes mellékzön
xét, mintha nehéz, bársonyos harangszó lebegne a giz-gazos föld
felett, - itt a holdsütötte grundon, a külvárosi éjszakában.

- A gyerek mindig látja az- angyalt - mondta, - Akit az
Isten nagyon szeret, annak megmutatja.
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A férfiban bosszúság támadt. Még ez az öregasszony is
gondolta. Feleségére pillantott, s látta, hogy az is az eget kém
leli, hunyorgó szemmel a tizenkét dioptriás üveg mögött, Az eget,
mely kissé bizonytalanul remegett megszámlálhatatlan csillagával,
lassankint olyan lett, minj valami gyöngéd tótükör, remegő ezüst
gomolyag, és habjai közt fénylik a diadalmas angyal.

- Én is látom - suttogta és átszellemülten mosolygott, - Én
is látom az angyalt.

Ekkor Lőrinc is fölnézett az égre. Közönséges nyári ég volt,
holddal és csillagokkal. Mégis megborzongott, mert mintha szárny
suhogást hallott volna, mintha egy könnyű szárny legyintette vol
na arcon.

Fölállt; karjában' végtelenűl könnyűnek érezte a fiát. Lefek
tette azépen az ágyra; ő maga is könnyű volt, amilyen soha még
és erős és valahogyan határtalan. Boldog.

Lassan a lomjaikhoz ment, kibontotta a batyut, kruplit szort
a földre, s amíg" a családja ámulva nézte" széthasogatott a baltá
val néhány elszórt kerítéslécet. Tüzet rakott; nézte egy percig,
hogyan vonja be piros mázával családjának arcáj. a lobogó lán
gok fénye; és nyugodtan sütni kezdte a vacsorai krumplit.

SARLÓSBOLDOGASSZONY

354

Ain-Karimba sietett,
A hegyes tartományba,
Keblére vonta köntösét,
Libbenve járt a lába.

Pacsirtalelke zengve szállt
A földtől fel az égig,
Elrejtve vitte Istenét
Hegyen és völgyön végig.

Az út menién virágfejek
- Harmatkönny kelyheikben 
Egymásnak súgták titkukat:
"Közöttünk jár az Isten .. ,"

Kalászok sárga erdeje,
Arany16 búzaszőnye.{J
Megs'Írnult léptei alá
A százszor áldott nőnek.

Mozdult Erzsébet magzata
Repesve, szive alján,
Aidott az asszonyok között,
Ki jött, dallal az aJkán.

És minden himnuszok: között
A legszebb szállt az égre,
A vi.lá.qmindenség dalolt
S a földre jött a béke.

Karácsonyi Márta


