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Évekkel ezeWtrt, míkor vidéken, közel a szüleimhez ssöllőhegven
töltöttük a nyarat, kedvem kerekedott egy öregasszonyról írni.
Elbeszélést kívántam, de csak kis rajz lett belőle. Priss, világos.
élö, ,ahogy általában vázlatokon látjuk. Tudtam, hogy anyámhoz
hasonlít, pedig nem őt akartam. Irás közben jottek emlékek, han
gok, színek és végül, hogy lezáream, azzal nyugtattam magamat:
megtartom az íróasetalomnak, De remegett bennem a tudat, hogy
alakom él, létesík. akár a levegőben lubickoló madarak. Nem bír
tam ellenállni, póstára adtam, kíkeresvén egy lapot, melyről úgy
véltem, a városkában senki sem olvassa.

- Dolgoztál valamit ~ - kérdezte anyám.
Felelet helvett ingerült lettem: - muszád nekem miJ1ld'ig dol

gozni ~
Anyám lehajtotta. kedves fejét, mintha szigorú.srugl'a készülne,

de csak egyet sohajtott, aztán megnyugodtan bfztafott: - majd
megsegít a jó Isten!

Magamban azt gondoltam: csak ne- lennék író, nincs ennél sze
renceétlenebb szerep. Kerültem anvámat: ha találkoztunk, szokat,
lanul kedveskedtem. de mert nem volt az igazi, fárasztott és hi
degftett, Napok után azzal bíznattarn magamat: nem őt Irtarn
meg, osak e,gy öregasszonyt. De mikor megjelent az írás, a nyom
dafesték még élőbbé tette. ő volt az öregség, kényszerű csendes
filéseivel, édes szomorúságokkal, akinek nincs már helye a fiata
lok viharai között, Megrendí'tett, s mínt bűnt titkoltam előtte.

Néha a tó partján találtam élveeve ,a táj szépségeit, arcán napsu
gár fénylett s kék szemeiben ifjú emlék, boldogságo.

- Látod, fiam, nem tudok megöregedni - szólt - élvezek
mindent! Hogy ráncaim vannak ~

Kedves, semmi nevetéssel Iegyintett,
- Éppen ez az öregség - védtem magamban kis ra.izomat. És

ha templomból jött az ő bensőséges, titokzatos r agvovásával, melv
ben a hit és lelkesedés úgy fénylett, ahogy virágokhan csillog a
harmatcsepp, bizakodóbb lettem: az, alakom makulátlan, egészen
az anyám, jól tettem, hogy meg-irtam,

Napók teltek, hetek lettek s mert senkise beszólt a dologról,
Írói merészségemet elneveztem: erkölcsnek. Csak elvankor rez
zentem meg, ha azt mondta: -az Istensokat elvett tőlem, kaptam
elég bánatot, del Bgy,et megadott: nem érzem az őreaséget.

- Osak me.g ne tudja, el ne olvassa - gondoltam. Aztán. mert
a hetekből már hónap lett, lassan megfeledkeztem róla, mint
minden írásomról. csak addig enyémek, míg a posta sorsukra
nem vitte, őket.

Nyár végén voltunk. A tó, az égbolt makulátlan kékségéoe öl
tőzőtt, ,a harangok. mintha a szomorúság ruháiból szólalnának,
tiszta bánattal rezegteka levegőben, la fecskék csoportosultak. Eg-y
ilyen délután szaladt felém anyám. A kalapja félrecsúszott. táská
jáv.al szelesen hadonászott, Oldalán egy vén lány lépegetett, ke
gyetlen nevető arccal, eogyenesen, akár eogy kiszáradt kukoricaszár.
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- Szép dolog' I - Kiírta a mamáJt I E~ aztán nem soop! 
Előzte meg anyámat.

Anyám rettegő remeg-éssel öasze-vissea mondta: - Mit ktál,
mikor írtad, miért nem széltál , Olga Pesten a fogorvosi előszobá

ban olvasta. Rettentő, hogy kiírtál engemet I
Sírni kezdett, ijedten, félve, egészen kislányosan.
- Egy öreg asszonyról készítettem vázlatot, nem rólad,
- De igenis, pontosan a néni! - kiabált; örvendezett a vén-

lány.
- l\Liért hazudtál, hogy nem dolgozol, miért nem mutattad

meg ~ - kérdezte szigorúan anyám.
Ekko'r egyszerűen átkarolva elemeltema vénlány oldaláról s

hogy távolodtunk tőle, azt mondtam: - Olyan a hangja, akár
a bot

Anyám érezte. el-akarok a dologtól távolodni, kivonta karját,
elémállva szembefogott. Egyszorre. me,géll'ltetíem. mitől fél.

. - Nem irtam meg rólad semmit, csak egy öregasszonyt raj
zolgattam.

- Azért! Tudod. hJa megfudnák, hiogy tégedi jobban 8,egHe
lek, kész lenne .a neheztelés, - Mert jobban szereted - mondanák,
pedig nekem egyforma minden gyerekem. csak te vagy a leg
szegényebb.

- Erről egy szót se intarn. .
- Arról se, hogy segítelek ~
- Nem. nem, dehogy! Egy öregasszonyról irtam.
Megnyug-odott. Aze,st édes volt és csendes. A fürdőhely ki

halt és úgy hatott, mintha a nyár minden dala. izgalma finom
pihékkel tö,loott dunyhák között pihenne.

- Azért regge,l felmegyek. a hegyre hozeátok, el akarom ol
vasni! - mondta elválásunk előtt.

Mindigs~erette a regge.lt- A1zt szokta mondani, a korárrkelő
minden szóp reggelen husvéti ünnepre virrad. Most mégis szokat
lan hajnalban érkezett:

- Ne főzd a kávét. az írást! add ide!
S már szeméri volt az okuláré, elfordulva arcárt a lapok mőgé

rejtette. Mikor lete-tte .az ujságot, megadó. csendes szomorúság
festett rá szépséges puha árnyékot.

- Megírtad. hogy ö,reg vagyok. Tgazad V'an. megöregedtem 
mondta és annyit örvendező, könnyenhivő szeméből elbújt a fény.
Hoztam a kávét s meg akartam ölelni, de elhárított. A sz,étp ár
nyékot mostmár új. é@sedő vonás űzte tova, E,gysze,rre lett bána
tos. de okos, fölényes és, megbocsádtó Is:

--.:... 'I'ulajdonképen igazad van: 'az írás jó, és pénzt kaptál érte
- szólt és úgy nézett >ll magasságba, mint valaha, mikor kérlel-
hetetlen vágyakkal rohanó gyere<kei túlsodródtak az engedett ha
táron és ő ijedt, könnyező szemmel láMlame,g bennük az, idegent.

Nem védtem magamat, ő se vádolt. Azt gondoltam: nehéz
Irónak lenni ...

Ö biztosan úgy érezte: anyának nehezebb!
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