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Törődöttarcú asssonv, tele gonddal. háború után, öt gyer
mekkel. férje nélkül- aki tudja mit jelent, haa magyárok Istene
látogatja az embert - és jókedvű 'vidám kisfiú, akinek ugrálni
való az ereje a Dunaparton....

-Mindjárt ott leszünk édesanyám! - boldogan mondja,
ugorva, míntha gumi volna - előreszalad -, kiskutyaként, aki
.az életnek örül és vidámodik az erejével a szülői felügyelet alatt.
Az asszony megy némán, hangtabanul, az ősz áhítatos meleg, kö
réje zsugorodik, s bizony 'az út kietlen, kopott, porral van teli,
s a fák, haakadJ néhány itt-ott, lemarcangolva, csonkán állanak ...
Az előbb mondta éppen: "Ne menj édesfiam közel aDunához".
Most figyel az elszáguldó fiú csattogása után. Nehogy baj érje.
- ezt lehet látni a figyelem mögött - nehogy baj érje a fiúcs
liát ...

A ballagó, lassú ritmussal lépő asszonv odaér a Duna széli
hez. Sík tompa yíz s kint végig a tájon la feszűltségnélküli lágy
.esönd, amelyben csák az óriás folyam ereszkedese súrolja a föl
.det, hol csobogússal, hol pedig az örvények bugyborékolásával.

Az asszony feláll ra köpart legfelső kőlépcsőjére - s a dörgő,
riógató ágyúzaj utána természet békéjét híven magábafogja.
Szemben a Margitsziget északi csücske a romos híd bedárója, a
tuloldal messze házai romban, a hidak a víz mélvében, AlI. És
~agyogásban van la külváros, A köpartori túl a homokbuckák, a
hordalékkal feltöltött teli part.

Az út, amerről jöttek, gránátszilánkkal beszór-va. Megrozsdá
sodott esőszemként minden öt centiméternyire egy darab. A kis
fiú kapkodta és gyüjtötte, mint valami kincset, de amikor az
asszony rászólt, földhözvágta az egészet. Mennyire féltek tőle. A
sivításától. De a háború tovavonult, mint egy durva szőrnyeteg'.

,ö pedig itt maradt férj nélkül, öt gyermek kacagásával. Nézte a
lépcsőket a víz színéig,a nap r-ádobta magát a fokokra: jőjj ne
félj. Még' mindig la fölszállő ködöt kémlelte. az aranysárga nap
tóesája nehezen melegítette a szivét, pedig sugárzott minden és
békés akart lenni még a megmaradt külváros romhalmaza is.

A kisfiú már munkában is volt. Egy botot meghosszabbított
olyanképpen. hogy hozzádrótozott egy másikat s amikor a kettő

egy testté vált és bátran marokba lehetett fogni, hemártotta a
végit Jenci a vízbe s ami beléjeakadt. kihúzta. Ez aztán a mulat
ságos egy kisfiúnak. Különösen ha eszünkbejut. hogy jóideje
már csak óvóhelyen lapulhatott az ember s félelmében PIllogni
tudott csak, s nem peeázni ...

Az asszony nézegette a kisfiú próbálkozását s amikor már
alaposan megtanulmányozta, abbahagyta a nézést s vett ő is bo
tot, .g ő is nyujtogutta a karját be a vízbe.

- Nézze édesanyám, miesoda szép darab! - lelkendezik a
fiú s a libasorban úszó apró gnlyacakákat sorjában kihalássza:
hiszen azért jöttek ide, a betyár mindonit, megbeszélték otthon,
hogy tüzelőt szereznek valamiképpen az öt emberfiókának. s a
harcok után mindenki úgy segít, ahogy éppenséggel tud.
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Voltak rő~sétgyüjteL1lia budai hegyekben, de az messze vol t
s kifáradtek nagyon, pedig szép rőzsekőteggel jöttek meg utol
jára is. Igy támadt a halászás gondolata; sokmindenféle fadarab
csúszik lefelé ,a Dunán, ha kiszárad, tüzelő lehet belőle, Csak 8.
tizenkilenc éves fiú keres. Megesz bennünket az Isten hidege,
gondolta az asszony. Még csak nyárutó volt, ragyogó őszi nap,
a külváros minden szépségével tele, mégis megborzongett. A gye
rekek akkor csak néztek rá: a jó édesanyi milyen szomorú és! II
kezdődő fehér haja alatt milven tört sugarú az édes szeme.
Jenci ajánlotta a budai rűzsegyüjtést - ő szerzett néha pár kerí
tésdarabot a messzianygyalföldi perifériáról, ahol állt még egy
egy palánk, s ő volt az előharcosa a dunai fapecázás gondola
tának is.

- Majd lesz fánk, ne féljen édesanyám - mondta.
A kisfiú jókedve beleszökhetett a fába" azas a pecabotba, mert

az szaporán ugrálgatott la kezében, os hol egy alaktalan és isme
retlen tárgyat, hol egy ruhadarabot, h:aláJszott ki, hol pedig a
meg1}rívánt fadarab került a végihez. Az öröm kiszaladt ilyenkor
a száján, de csak akkoráig. hogy az ú iabb ssállttmánvoknál még'
nagyobb öröm töltse ki az erejét.

• Az édesanya, névről Adám Mihályné, a ritkán jövő szeren
esét sem tudja mindig hasznosítani téli fára, mert bizony ő nem
szokott peeázgatni szabad idejében s így ez az érzéke elkoreso
sulhatott, a másik ok pedig az lehetett, hogy előtte állt a fiú s
elkapkodta előle fürge mozdulattal a Duna jóvoltából jött aján
dékokat. De azért szemfüles volt a gyerek, nem kell félteni, ha
gyott valamit- kiszedegetní az édesanyjának is, nehogy a kedvét
soogje és máskor ki ne jőjjön.

Gyűltek a fadarabok, s külön kupaeba az értékes tárgyak. Egy
fél katonabakancs, egy szakadt használható pulóver, egy üres, fá
ból készült vöröskeresztes láda konzervdobozzal a közepében, volt
ott söröspalack, parafadugó, gumilabda. úszóhólyagja a halnak
és tudom is én felsorolni, hogy még mi, és persze a tűzifa olyan
hÚS70 kilónyi súlyban, diribdarabok.

A szabadság úgy belebujt Jencike lelkébe, hogy a botján szö
kött ki, mintha vízipuska volna, fröccsent a víz, paskolta a gye
rek, évődni szerétett volna; a pecázás eredménye ugyan nem volt
olyan nagy, hogy bolondozni lehetett volna, de az, édesanyjának
mégis jókedvet akart csinálni.

- Édesanyámnak ugyancsak gyönge ma a szerencséde, 
mondta s rápillogott csak félszemmel ravaszkásan, mert egy szép
darab fát engedett, hogy az anyja botjáé lehessen; végezetül
azonban mégiscsak ő vette birtokába.

- Hát ha mindent magadnak akarsz, akkor én nem tudok
sokat partratenni, fiam!

S a fiú, hogy bebizonyítsa, m ilven nagy halász" a szakmájá
nak milyen nagy 'mestere, teljesen átengedett egy lécecskét édes
anyjának, de aztán nyomban utánanyúlt a bottal, úgy hogy ösz
"S7"eakaszkodtaka próbálkozásban. Az asszony petyhüdt, komoly
arcáról vékony mosolv szaladt a világba, a fia pedig kacagott:
hogyne, amikor meg kellett küzdenie azért az ingyenjött léc
darabkáért is.
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- Leg-yőzött édesanyám !
Úgy megpaskolta volna, a lépcső kövét a tenyerével örömé

ben, hogy ő olyan jól érzi kint magát H Dunaparton. Az asszony
a mozgolódástól, meg' talán kicsit a fia játékos kedvétől Ls, mint
ha felvillanyozódott volna. Hopp, merülj bele kiesi botoma víz
be, húzzál ki valami értékes nagyakácfadorongot, mert az még
vizesen is úgy ég, mint a zsír. A komolyság gomolygó ködfelhői
egy pil:lantásra elszálltak az asszony homlokáról. s várta ő is,
mi lesz. mit hoz a Duna-odafentről,

A Duna pedig cipelte a hátán, amit belédobtak. vagy ami
beléhullt, Talán fűrésztelep is lehetett vmahola partján, vagy
erdőkitermelés. háncs és kéregdarabok jöttek tömegestől jókora
mértékben, Jenci már messziről észrevette, odatette a teuyerét a
homlokához.

- Mit látsz fiam1
- Én még nem igen látok semmit, de érezni azt sokat érzék.
Arra nézett az asszonv is, de a gyöngébb szemével annyira

se látott, mínta fia, így hát egyedtiilmaradt, a kíváncsiság ugyan
is hatalmas akaratot teremtett a kisfiúban, hogy az iramodásban
senki utol ne érje; fölszaladt a dombra. annak is a kis csiicskire.
hogy onnan láthasson.

- Baj az van, Rövid a bot,... ,
Féltette a Dunában úszó szerencsét, amely beljebb himbá

lódzott vagy félméterrel a botja végitől. Mindiárt ott lesz H szál
lítmány, s ha nem ügyeskedik, tovább folydogál a szerencse má
soknak.

Az első faháncs mint valami veeérha.ió mélven és magabiz
tosan jött, megpecdülve kicsit a pillantásoktól. amiket a kis
fiútól kapott.

_ Adsza ide édesanyám! - kiáltotta el magát. Ledobta a re
pedt szandálját, le a stoppolástól ssínes tarka zoknikat - el az
anyjától a botot s bele a vízbe anadrágig.

_ Megfázol kisfiam! - rémüldözött az anyja. Mert bár nap
sütötte szép idő volt: október iR vége'fe,lé 'járta, ,s' aDunában
nem igen jártak gyalogosan az emberek.

Röpültek a partra a fák, úsztak a levegőben, sa komoly asz
szony keze alatt jókora halom búbosodott,

Jencike mindent megfogott. amit tudott. Anyj,a odaadta a
kendőjét, azzal törülközött meg; f'újta a lábáJt,a hideg után jó
volt az a zokni s kivülre rá a szandál. Ilyenkor az iparkodást
már arra kell venni, hogy hazavinni sem lesz könnyű a zsákmány.
Össze kell kötni, le kell csurgatni a víztől, vállravenni.

A táj ezt mind engedte a hallgatag csöndes fényességben, em
ber se dugta arra az orrát, vékony vagy vastag hajókürtök se
zúgtak már régóta, mint a háború előtt,

Adám Jencike hulladékdrótot szerzett vaíahonnan. Kötözte a
betvárbútort. feszesen akarta. hogy hazáig tartson, anyja segítet,t
neki. Ez a fiú, hogy most már megvan az, aminek a vállon kell
lennie, csak nem engedett a jókedvéhől, de úgy szerette volna. ha
egy kicsit, nagyon keveset átvenne a kedviből az édesanyja is.
Berregett mint egy repülőgép, pattogott nyelvével mint a karikás
ostor. aztán énekelt, duhajkodott; majdnem hogy azt mondta:
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legyen jókedve, édesanyám! Adám Mihályné azonban, mintha
csak félig lenne ott a helyszínen, gondolkosásnélküli gondban
szorította össze 'a maga facsomóját, s mintha érezte volna, hogy
a háború elmúlt, messze távolodott a Ielkétől ; hosszú idő óta,
most érezteelőszőrezt a nyugodtságot,

Fölpakoltak. Ha jól rakja, a hátán sokat elbír az ember.
Adám Jenő vidám, életerős fiúcska; amikor a hátán volt a

súly, akkor érezte, még többet is birt volna, kevéselte 'a csomag
ját, unszolta anyját:

- Adja át, édesanyám l
- Hátakkor én mit viszeId Te csináld az egészet?
Váltig mondta a fiú, hogy nem érzi jól magát ,a lába, mert a

súly~lhibáz:va vagyon a hátán; s hogy ő milyen erős és ho,gy
neki csak akkor van igazán jókedve, h8j súlyt érez a vállán; s
hogy akkor érzi emberformájúnaka fejét, ha 'a vállán érez va
lamit ... S mivel nem kapta meg a csomagot és olcsenni sem en
gedte az anyja, végigbaktattaka Rákospatak hídján, végig a
hulladékgyűjtő szeméttelep kis száraz; bozótos ösvényein; dúdol
gatott a fiú, ugrálgatott és hörpintett 'az őszi napsütéses levegő
ből, néha nyitott szájjal is lélekzett, leharapta az illatos levegő
esüeskit. A vállán tűzifa volt a testvéreinek. A családnak. A jó
kedviben nemtörődömségaz élet miatt,

- Édesanyám nézze l Uszályosok!
Odanéz az asszony; A Dunában a hareok befejezése után elő

ször uszályt vonszol egy kis 'gőzhajó. Tele az uszály gyomra
rönkfá'val, meg kell állni erre. Az asszony nézi la lassan, méltó
ságosan besikló uszályt,amint mélyen besűppedve a vízbe, majd
nem ugyanott, ahol ők a háncsokat halászták, megáll, Emberek
szaladgálnak a fedélzetéri. Tölcsérrel kiabálnak s a kis gőzös fe
hér párát lövel a magasba: Visít a dudája, Kikötni készül,

- Itt rakják ki majd - mond'[a bámulva a fiú. Lesz háncs
elég a télire. - gondolja. S most van igazi kedve 'a gyereknek.

Az asszony, amint magábaszedi a békebeli képet, hogy hát
hajó köt ki a Duna oldalánál és ujból megindul majd az élet,

. arra is gondol, hogy otthon várják, sietni kell.
Mégis akkorátusan szelíden szedegetí a szemével la hajó moz

dulását. A vasmacska zörgését hallgatja. Leteszi a batyut a ke
zéből, némán egyszeruen tiszteleg az első szállítmány megérke
sésének.
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