
ELVESZETT IDŐ lrta Magyar Ferenc

Egyik nap olyan, mint a másik Az egyforma napok homlokára azonban
ékes koronát tesz a reggeli séta, a hársfák között szendergő templomba és vissza.

. Hét óra előtt tíz perccel mindennap megjelenik az öreg hölgy a templom
téren, mely úgy tárul ki előtte ilyenkor, mint egy szabadtéri színpad, ahol
csak az ő érkezését várják.

Megáll és körültekint, mintha elveszett, hímes szavakat keresne, nobilis
mozdulatokat egyelsikkadt színdarabból, melynek kulisszáit lebontották már.
Csak ő maradt itt különös kosztümjében, magánosan.

Nincs súgó, aki feladná a szöveget s a láthatatlan zenekar is csak a fel
ébredt falu összemosódó hangjait pengéti. Nincs mire várni. El kell kezdeni
valamit. S ő kihúzza töpörödött alakját és néma méltósággal halad végig á
hársak alatt. Meghajtja fejét a hősök emlékműve felé, majd megáll egy pil
lanatra és keresztet vet a Megostorozott Jézus szobra előtt. Azután belép a
templomba.

A szentély diadalívéről szótagonkint és félig hangosan olvassa le a sza
vakat: "Én veletek vagyok mindennap, a világ végezetéig."

S e szavak mindennap újaknak, új reményt keltöknek tetszenek, mintha
most irták volna fel és csak az ő számára. Érintésüktől egyszerre kizökken
előbbi szerepéből, térdre omlik és egészen kicsiny, a hatalmas kockakövekre
ejtett, fekete foltként szétterült, halódó madárka szárnya lesz. Itt már csak
Isten egyszerű gyermeke, akárcsak a többiek körülötte, a falu öreg paraszt
asszonyai a hétköznapi mísén.

Már egy éve, hogyezüstfejű sétapálcájának társaságában látni őt reggelen
ként, amit csak körülményesen tud elhelyezni a templompad könyvtartóján.
A bottal végzett kopogásért minden alkalommal szégyenkező fejbólintásokkal
kér bocsánatot, bár némi vigasztalásul szelgálhat számára, hogy erre a vissz
hangos jeladásra indul el a sekrestvés meggyújtani az oltár gyertyáit.

Tavaly télen történt, hogy Zsebőkhné megcsúszott a jeges falusi udvaron
-és eltörte a lábát. Amikor megkapta a kengyeles járógipszet, házigazdájuktól
botot kért, aminek segítségével majd újból járni tanulhat. Este hazajött a lá
nya .:- Dudika - meglátta anyja kezében az otromba falusi fütyköst és fel
sikoltott.

- Anyuskám. az ég szerelmére! Ezzel a bottal! Istenem, ilyenekkel csak
"Zük a régi disznókereskedők jártak a vásárokra ! ...

Valóban. Ez a nehéz paraszti kézbéli alkalmatosság inkább számított üt
legnek, mint sétabotnak. De az öregasszony kezének melegétől úgy megszeli
dült, oly könnyűvé vált a sok simogatástól és annyi biztonságot sugárzott eb
ben a tehetetlenségben, hogy Zsebőkhné ijedten szorította magához, két kar
jával átkulcsolva védte.

- Ne vedd el tőlem, kislányom! ... Te reggel ismét itt hagysz engem. O
velem lesz egész nap és segít nekem. Nehány órája, hogy nálam van s máris
tudok vele beszélgetni... Tudod, édesapámnak is volt egy ilyen nehéz botja.
Annyi minden eszébe jut az embernek, amikor így magára marad... .

- Tudom, tudom, anyuskám ! Dehát van neked olyan sétapálcád, amilyet
ma már csak műkereskedésekbenlehet látni.

Dudika - akit Zsuzsannának kereszteltek annakidején, de selypítő korá
nak ez a becéző neve később is rajta maradt s most már egyre inkább kor
talanságát hívatott kifejezni - valami ódon láda mélyéről előkeresté az ezüst
fejű sétapálcát, mely családi örökség volt. Jelvény és címer, sőt ereklye, mely
a Zsebőkh-család fennköltségét volt hivatott fenntartani az id{)k változandó
ságában. Özvegy Zsebőkhné mindhalálig emlékezni fog arra a napra, amikor
- meglehetösen ünnepélyes tormaságok kíséretében - átvette anyósától az
ezüstfejű botot.

* * *
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Tavasz volt és szombat délután. Menekülni akart azoktól az unalmas és
őt mj,pdig sírógörcsökre gyötrő látogatásoktól a Napraforgó Hatban.

A délelőtti nap langyos hullámaiban fürödve sétált végig a Krisztinán li a
tabáni kis moziban két jegyet vett a délutáni előadásra. Amióta férjhez ment,
örökké csak arra vágyott, hogy szombat délutánonként beülhessen férjével egy
kis moziba s előadás után - ha leszáll a csöndes budai est - letelepedjenek
egy kerti sörözőbe, emberek közé.

Ez azonban míndvégíg ábránd maradt, majd férje halálával azután örökre
el is tünt, mínt annyi más, a ragadzó idő karmai között. Mert ezen a szembar
délutánon is úgy jött meg férje a hivatalból, mint egy ünnepi lobogásban ki
fáradt zászló. Éppen csak hozzányúlt az ebédhez, majd pénztárcáját, arany
zsebóráját és mellényzsebének díszeként hordott ezüstfésűjét gondosan elzárta
íróasztalába, azután házi köntösébe bújva elhevert a pamlagon, szfnpadiasan
széttárt karjaival jelt adott, hogy be lehet takarni aktafels6részkészítésben meg
gyötört testét.

- Most én pihenni szeretnék, kedvesem - mondta. ..:.- Költsön fel pontosan
fél ötkor. A fürdő langyos legyen, de ne túl hűvös ... Felmegyünk a I.'(apra
forgó Hatba. Szombat van.

Sohasem mondta volna Zsebókh, hogy elmegyünk meglátogatni a mamét.
Mindig csak így: felmegyünk a Napraforgó Hatba!

Mit lehetett tenní ? Zsebőklhné ott maradt virrasztani az előkelő hivatal
nok -álmai felett. Kézitáskájában ott volt a két mozíjegy, szívében a sikoltó
üresség, mely akkoriban már gyakorta meglepte ebben a sokszobás lakásban,
ahol antik bútorok és kényes vitrintárgyak társaságában morzsolgatta fiatal
életének csikorgó óráit.

Még az is csak ritkán történt meg, hogy amikor nagyon magáramaradott
nak érezte életét, eljött hozzá az öreg malom döcögő duruzsolása, ahol gyer
mekkorát töltötte. Ilyenkor hallani vélte a hengerele rnorgásán átszúrődő tá
voli énekszót és Szög Jancsira gondolt, a molnárlegényre, aki egy télen fara
gott székkel ajándékozta meg. A szék támlájára két rozmaringszál közé szívet
vésett. A szív közepébe egy nagy E betű volt odaégetve. megtüzesített ssög he
gyével. Úgy látszik, az álmodozó molnárlegény nem volt megelégedve ezzel a
monogramos vallomással s azért alája odasütötte am is, hogy: Szeretetet Er
zsikének. Az írásból ugyan így is kimaradt egy Té betű - ott maradt az Szög
Jancsi szívében - Homlodi Erzsike pedig egy életen át talán éppen ezt a
hiányzó betűt kereste a maga életében.

Taxiba ültek és felkocsiztak a Napraforgó Hatba. Költséges dolog volt ez
Zsebókh számára, de az a szenvtelen arcú öregasszony, aki férjének anyja vatt,
csak így "fogadta el" látogatásukat, ha taxival álltak meg a ház előtt. Az idős

asszony akkor már hónapok óta ágyban fekvő beteg volt. Szenvedését oly elő.,

kelő fölénnyel viselte, mintha az is része lett volna annak a stigma-koszorú
nak, mely az ő nemzetségüket kiemelte a közönséges emberek tömkelegéből.

Két bosszantóan unalmas órát töltöttek el egyoldalú beszélgetésben. Az
öreg hölgy párnái közé polcolva ült és keresett szavakba öltöztetett tanácsokat
osztogatott menyének az úri modorról és a Zsebőkh névhez méltó viselkedés
ről, megszakítva különleges receptek és konyhaművészeti különlegességek dik
tálásaval. Majd ujból visszatért ezeknek a látogatásoknak szinte állandó re
ceptjére.

- Úgy vélem, nem lehet dehonesztáló egy tapasztalatlan, mert még fiatal,
feleség számára, ha egy aggódó édesanya olyan dolgokra is felhívja menye fi
gyelmét, amelyek bizonyos körülményekre vonatkozhatnak. (Ilyenkor a régi
söröskancsókról ismert patinás mosoly jelent meg egy pillanatra arcán, majd
u]ból zordon lett.) Az ön férje, kedvesem, kora gyermekségétől kezdve meg
I!Ulönböztetett tradiciók légkörében nőtt fel és őseinek drága emlékét tép-né
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szét, ha mindazon, ami családunk életét oly magasztosan körülhatárolja, csak
egy parányi rést is törne ... Igérje meg, hogy erre tekintettel lesz akkor is, ha
én lehunyom a szemem. (Itt lehunyta a szemét az öreg hölgy, miközben eg,
elképzelt tükörbe nézett, lezárt szemhéjai alól figyelve önmagát.) ... Annak a
távolságnak, ami az önök Giliee-parti malomudvara és a mi házunk között van,
az ön megértő lelkében folyton csak nőnie kell. " Igy lesz kedvesem?

Az öreg hölgy még sok mindent megigértetett Homlodi Erzsébettel, akinek
keserű ízek gyűltek a szájában. Ki kellett volna rohannia a levendula illatú
szobából, felröppennie, miként a galambok tették ott, az öreg malom felül
csapó vályújának széléről, ha a mohos kövek között megjelent egy patkány
feje.

De Homlodi Erzsébet maradt. Szédülten hallgatott és mindent megigért.
Igéreteí zálogául kapta az ezüstfejű sétapálcát anyósától.

Az ezüstfejű bot mindent túlélt. Háborút, menekülést, mint általában azok
a haszontalanságok, melyekre ügyet sem vet az ember. Talán azért is ragasz
kodnak hozzánk ezek a holmik makacsabbul, mint a féltettebbek, mert oly
keveset dédelgetjük őket. Özvegy Zsebőkhné ékszerei például olyan észrevét
lenül fogytak el abban a bajor városkában, ahol menekülésükben megállapod
tak - s ahol férjét is eltemették - mintha soha nem is lettek volna.

Amikor lányával végülis hazatért, lakásukat szétbombázvatalálta. Fenn, a
Napraforgó Hatban idegen családok éltek sok gyermekkel és a díszesérjékre
teregetett sok pelenkávaI.

Egy ideig még Borcsákéknál laktak - boldogult férje volt irodaszolgájánál
- és abból éltek, amit az öreg Borcsák a nála hagyott értéktárgyakból meg
orzött, Boresák Tamás azonban örökölt a falujában s mindenáron haza akart
költözni már csak azért is, hogy feleségét bosszantsa, aki szintén faluról szár
mazott, de akkoriban még éjszaka is felköltötte férjét álmából, hogy ó in
kább gázzal eteti meg magát, de a sárba vissza nem megy, A végén mégiscsak
ráállott, hogy elbúcsúzik a fővárostól, hamár egyszer ezért a pesti lakásért
annyi pénzt ígérnek, amennyi még álmában sem fordult meg az ő körme között.

Borcsák Tamás embersége azonban nem engedte, hogy míndaddig haza
költözzék, amíg egykori főnökének ágrólszakadt maradékait valahol tető alá
nem rakja. Hiszen itt sem maradhatnak, mert akkor nem tudja értékesíteni
a lakást. Addig járt-kelt, költött, alkudozott, kilincselt és áldomásozott, míg egy
budakörnyéki faluban, szoba-konyhás albérletben el nem helyezte pártfogoltjait.

Özvegy Zsebőkhné megrettenve nézett körül a falusi albérleményben. La
kásadójuktól néhány öreg parasztbútort is kaptak használatra. Karos lócát,
fiákos tölgyfaasztalt - amit már csak disznóölések alkalmával használtak az
előtt - hatalmas, szúette szekrényt és szalmazsákos nyoszolyát, láncra szolgáló
régi faliórát. Lánya szüntelen vikszolta ezeket az öreg bútorokat és elérzéke
nyült, ha kényelemhez és értékes bútorok mílíöíéhez szokott anyjára nézett.
Honnan tudta volna ő, hogy anyjának csillogó szemében az a derű nem eről

tetett, hanem igazi öröm. Mert Zsebőkhné titkon ujjongott, hogy gyermekko
rának édes emlékeit idézhette fel a kopott parasztbútorok között. Az öreg ma
lomház egyszerűségére és meghittségére emlékeztette itt minden. Sokszor vé
gígsímogatta a vén karoslócát, rá is feküdt - ahogyan apja szokta volt ott
hon - amikor a lánya a városban volt.

Dudika még kiköltözésük előtt elhelyezkedett előbb egy magánvállalatnál,
majd többrendbéli munkahelyváltoztatás után "az államvasutak kötelékében".
Így mondta anyjának, szigorúan meghagyva, hogy bárki kérdezősködik az ó
állása felől, a felelet a legpontosabban így hangzik: Dudika az államvasutak
kötelékében dolgozik. Anyját ez a legteljesebb mértékben megnyugtatta. Hi
szen az a "kötelék" csak hivatal lehet s eszerint a Zsebőkhök túlvilágról is
idefigyelő lelkiismeretét méltán megnyugtatja az a körülmény, hogy a nagy-
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multú család legfiatalabb hajtásának mégsem kell ebben az új világban valami
durva fizikai munka nyügeí alatt fonnyadoznia.

Dehát nemcsak a túlvilágról figyeli őket a nemesl dinasztia. :E:lnek itt még
oldalági rokonok is, akik már a háború előtt elszegényedtek, lezüllöttek és így
elmaradoztak a Napraforgó Hat fényességétől. Most azután - mikor meghal
lották, hogy özvegy Zsebőkhné falura száműzte magát - lassanként felbuk
kantak a családi és rokoni sértődöttségele zavaros vizei alól. A kis falusi lakás
vasárnap délutánonként megtelt a fővárosból kirándult vendégekkel, akik úgy
érezték. hogy ideje szorosabbra vonni a meglazult szálakat. Valójában ők most
egy idegen kontinensre kerültek, egy szokatlan világ örvényei közé, ahol a
felszínen tartó erőt csakis egymásban kereshetik: a közös zsargonban, melyet
egymás között beszélnek; az elkülönülésnek abban a biztonságában. hogy min
dennel inkább meg lehet alkudni, csak származásuk és életformájuk köve
telmeivel nem.

Ha nem is lehetett biztosítani a vaskos és kopott paraszti bútorok kőzött

a Zsebőkh-ház egykori fényét, a társalgás fennkőltségét és a vendéglátás hazug
előkelőségét annál inkább. Dudika inkább megkoplalta, de ezeknek a vasárnapi
"fogadásoknak" színvonalban kellett maradni. Ha nem másokért, anyja ked-'
véért, akinek - legalábbis Dudika így hitte - már csak egyetlen igénye lehet
az élettől, hogy ne kelljen tudomásul vennie: a megváltozott élet őket is érinti.
Elhatározta, hogy az ő törékeny mamácskáját úgy kíséri át ezen az egész
"kavarodáson", mintha az csak egy kellemetlen álom volna. Nem történhetik
meg, hogy csak egyszer is felnyögjön a jobb napokhoz szokott asszony ebből

az álomból. Meg kell akadályoznia, hogy Mamika egyszer arra ébredjen: mind
ez már megmásíthatatlan valóság, amihez özvegy Zsebőkhnének is alkalmaz
kodnia kell.

Lám, ez az ismeretlen mélységekből és rejtekekből köréjük fonódott "sor5
társi kőr" ezer szemmel figyeli őket. Számontartja minden lépésüket, megítélt
minden gesztusukat.

- Kedveseim, csak a távolságra ügyeljetek. a távolságra! - mondták leg
utóbb Marcel bácsiék is. - A kellő távolság, drágáirn, ez a mi erőnk. Ezek a
bútorok is ... Miért nem szóltatok. Nekünk még maradt néhány felesleges hol
mink, szanaszéjjel. Szívesen rendelkezéstekre bocsátottuk volna. Persze, most
már késő ... Kár.

Más részről pedig, anya és lánya, buzgó templombajárásukkal némi tekin
télyre tettek szert ebben a vallásos tradiciókban élő faluban. Mikor az első

husvéti körmeneten a templomatya a baldachin mögé irányította őket, Dudíka
végtelenűl boldog volt, hogy anyja legalább erre a néhány percre még izlelheti
egy elmúlt rangosság halvány visszfényét. Ettől kezdve megszaporodott körü
löttük a falusi emberek ismerkedési szándéka is. Egyszer a szomszédból kap
tak disznótoros kóstolót, máshonnan meg szüretkor mustot, befőzni való gyü
mölcsöt, egy cserép virágot, friss tojást, vágni való csibét. Ök azonban nem kí
vántak a falusiak lekötelezettjeiként élni ebben a kényszerű környezetben.
Ezért meglehetősen költséges viszonzásokra ajándékozták szét Dudika megtaka
rított pénzeeskélét.

Ugyanígy jártak a külföldi rokonok ruhacsomagjaival is. Alig tudtak va
lamit felhasználni ezekből a ruhákból s ha sikerült is egy-egy darabot jól ér
tékesíteni, annak az árából is éppen csak a vámköltséget fedezhették. Zsebőkh

né már nem egyszer meg akarta írni, hogy hagyják abba ezt a költséges tá
mogatást. Nincsen nekik különösebben semmire sem szükségük, Mindenük meg
van. De Dudika lebeszélte.

- Nem bánthatjuk meg Lala nénit ilyen durva visszautasítással. Egy illu
ziótól fosztanánk meg őket, ha olyasmit olvasnának ki a levélből, hogy mí tűr

hetően megvagyunk abban a rendszerben, melyet ők megvetnek. Milyen jó -
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mondanák -, hogy a mi szegény Gusztink már nem érte meg mindezt. Most
szégyenkezhetna a felesége miatt, akit falusi nosztalgiái kibékítettek a proletá
rok rendszerével ...

Amikor Dudika ilyen bátor helyzetelemzéseket tartott anyjának a Nap
raforgó Hat elegancíájának - bár szűkös és megtépázott - fenntartásáról,
Zsebőkhnének nem egyszer csaknem kiszaladt a száján, hogy de a fene ott
enné meg ezt az egész hazug képmutatást, lányom! - Mert bizony, ő már az
utóbbi időben éppen eleget vétett az anyósának tett igéretek ellen. Csak volna
bátorsága hozzá, meggyónna ő ennek a hivatalba szerelmesedett Zsebőkh

lánynak, hogy ami most ebben az országban történik, abból neki ez is, meg
az is tetszik. Olyan jó levegője kezd lenni itt az életnek, mint otthon volt, ab
ban a Gilice-parti malomházban, míkor a messziről jött őrlősök teleülték az
örlős szobát s míg duruzsoltak a hengerek, zakatolt a kőpad, nyugton eIbe
szélgettek mindennapi dolgaikról.

Attól félt, hogy ezzel boldogtalanná tenné lányát. Már azzal is kiábrándí
taná, ha Dudika megtudná. hogy amíg ó nincs otthon, anyja nem pohárból
issza a vizet, hanem kancsóból és nem is terít meg mindég, hanem csak úgy
eszi a szalonnát a tenyerére fogott kenyérszeletről, késnek élével fordítva a
szája felé: S hogy titokban el-eljár a szomszédasszonyokhoz diskurálgatní. Mi
lyen baj lett abból is, hogy egyszer maga végezte el a heti kismosást. Nem is
takarékosságból tette, hanem mert annyira vágyott már a frissen vasalt ruha
illatára. Mikor Dudika hazajött és meglátta akiteregetett fehérneműt, elsírta
magát és azzal fenyegetőzött, hogy ha ez mégegyszer megtörténik. beköltöznek
a városba. Nem tűrheti, hogy az ő anyja hozzálomposodjék a falusi mosóasz
szonyokhoz.

Nos, akkor az egyszer mert valamennyire is bátran szembehelyezkedni a
lányával.

- Édes lányom, tudod te mit beszélsz? Hiszen ha én egyszer meghalok és
eltemetnek itt, ebben a kis falusi temetőben, vajon nem az lesz-e ráírva a sír
keresztemre, hogy itt nyugszik özvegy Zsebőkh Gusztávné, született Homlodi
Erzsébet? .. Hiszen alig-alig is voltam az életemben Homlodi Erzsébet!

De megbánta, hogy ennyit is mondott. Jobb lett volna ezt is csak gondolni.

* * *
Délben még ragyogó téli napsütés volt. Csepegtek a falusi házak ereszei s

az utakon is megolvadt a hó. Délután azonban jeges szél tört be északról, a
hőmérő higanyszála rohamosan süllyedt s a tomboló szél hózuhatagokat kerge
tett maga előtt. A jégpáncélos úton elakadtak a hegyvidéki autóbuszjáratok és
estére leállt a közlekedés a budakörnyéki falvak felé.

Zsebőkhné éjfélig ébren várta lányát, azután lefeküdt, de aludni így sem
tudott. Tele volt aggodalommal. Mi lett a lányával? Talán csak nem kell egy
pályaudvari váróteremben töltenie az éjszakát? Sorba szedte az ismerősöket,

rokonokat, hogy vajon melyikhez kopogott be a lánya szállásért. Kiverte a hi
deg és minden neszre, amit a tomboló vihar okozott, felkelt, meggyújtotta az
udvari lámpát, de hiába.

Hajnal felé elállt a szél s a nagy csendességben Zsebőkhné kimerülten
elaludt. Már kilencet ütött a falióra, amikor felébredt. Tündöklő napsütés fo
gadta. Amint szellőztette a lakást, hallotta, hogya kilenc ötvenes autóbusz
vidám brummogással kapaszkodik fel a hegyre. Úgy látszik, megtisztították az
utakat.

Rendbeszedte a lakást, felöltözött azzal a gondolattal, hogy valami tíz
órait készít a lányának és valakitől beküldi. Hálóruhát is küld, hiszen estére
ismét elromolhat az idő.

Mikor ezüstfejes botjával lekepogott a megállóhoz, az autóbusz már ott
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állott, de ismerősre nem akadt, akire a kis csomagot bízhatta volna. Amint
tanácstalanul- álldogált ott, egyszercsak kilépett a kocsiból egy fiatal lány, a
kalauznő, karonfogta őt és vezette a kocsi felé.

- Ne tessék félni, csak bátran, nénikém ! ... Úgy ni! No még egyet. így
ni, már fenn is vagyunk. Tessék csak előre menni és ott helyet foglalni, mert
elől nem ráz.

Mire Zsebőkné a nagy ijedtségtől kinyöghétte volna, hogy ő nem is akart
utazni, meg pénz sincs nála, a kalauznő már élesengette a kocsit. Az öreg hölgy
pityeregni kezdett.

- Mi baj van, drága nénike?
- Az, hogy én nem is akartam felszállni. Csak valakit kerestem, aki ezt

a kis csomagot elvinné a lányomnak. mert az éjjel nem volt itthon.
- Sose búsuljon, mamikám ! Nézze, hogy röpül ez a kocsi fel a hegyre.

Egy-kettő ott vagyunk. Már csak jobb, ha személyesen győződik meg róla, hogy
kutya baja a lányának! Örült, hogy egyszer' kimaradhatott igazoltan. Hiszen
nem is jöhetett haza, olyan itéletidő volt tegnap. Már mi sem tudtunk kijönni
a hat harmincassal.

- Istenem, Istenem. Most mí lesz velem?
- Mi lenne ? . . . Hol dolgozik a lánya ?
- A lányom? .. Hát ő az ... hogy is mondjam csak: az államvasutak kö-

telékében.
- Szóval, vasutyi !
- Jaj, drága lelkem, maga csak viccelődik velem, a busz meg rohan, pe-

dig nekem pénzem sincs jegyre. Hogy kerülök én most haza?
A kalauznő egy pillanatra meghökkent, hogy erre eddig ő sem gondolt.
- Hogy néz Iki az a maga lánya?.. Biztosan ismerem, hiszen már má

sodik éve járok ezen a vonalon. Mindenkit ismerek.
Zsebőkhné pontosan leírta, hogy tegnap reggel milyen kabátban, milyen

színű sálkendővel indult el a lánya.
- A Dudika, az a fitos? Megvan l Nohát, én meg azt hittem, hogy az már

asszony. No, ne mondía t A Dudika még lány, az anyja szemit, már ne ha
ragudjon . .. Hát, hogyne ismerném. Látja ezt a golyóstollat ? Tőle kaptam,
vagy egy hónappal ezelőtt. Elvesztettem az enyémet itt a kocsiban, oszt jól ki
vertem a huppot, hogy még ilyen utasok is léteznek, akik nem adják vissza a
talált tárgyát. Erre ő ideadta az övét, pedig nem is akármilyen ... Hiszen ak
kor sebaj, mamám! Adok én magának egy huszast kölcsön. Majd a Dudika
megadia. Kitelik ebből az útiköltség oda-vissza, még moziba is elmehet.

Mennyi igaza lett ennek a vidám kalauznőnek. Késő délután már ott ült egy
rnozíban, a Nyugati közelében. Mert nem volt olyan könnyű dolga, hiszen azt
sem tudta, hol dolgozik a lánya. Előbb útbaigazították az államvasutak igazga
tésaga felé. Ott a portás félóránál is tovább csak vele foglalkozott. Türelemmel
telefonált minden elképzelhető osztályra, míg végül is azt ajánlotta valaki,
legjobb lesz, ha elmegy a Nyugatihoz. Ott megtalálja a MA V bevétel ellenőr

iégi-visszatérítési és kártérítési hivatalt. Ha ott sem tudják elígazítani, hogy
Miféle "kötelékben" dolgozik a lánya, nyugodtan menjen haza, majd megkerül.
Itt azután meg is találta, de csak a nevét és az igazi munkahelyét. Amikor
.egtudta, hogya lánya, az ő piszeorrú Dudikája, jegykiadó az egyik pályaudvar
személypénztáránál, először elsötétedett előtte a napfényes világ. El akart in
«ulni, hogy majd odalopakodik ahhoz a pénztárablakhoz, ahol a lánya dolgozik
és jegyet kér tőle, valami nagyon távoli helyre. De azután mégis mást gondolt.
Átballagott a Nyugatíba, kényelmesen körbesétálgatott a pályaudvar csarnoká
illan, ahol minden pénztárablaknál sorbanálltak az emberek. Közelebb húzódott
és elnézegette a jegykiadók munkáját. Amíg csak el nem homályosodott a szeme
előszivárgó könIlTeitól.



- Hát ez bizony szép munka. Ennyi ember mindennap és rnindegyík el
mondja, hogy hova szeretne utazni. S ő csak kivesz egy jegyet a sok ezer kö
zül s az éppen arra a helyre szól. Mennyi pénz ömlik oda be, Uram Jézusom.
Ugyancsak meg kell bízzon az államvasút ezekben a jegykiadókban. a becsüle
tes munkájukban ... Amaz ott még milyen fiatalka. De ha jól látom, már jegy
gyűrű van a kezén. Csoda-e ?Ennyi férfi néz szembe velük naponta ... Dehát
az én Dudikám még ennél is csinosabb. Ha idősebbecske is, azért még őt is
megnézegethetik. Akkor miért nem ment ez még férjhez? ... Szülőanyám, csak
nem. " Csak nem én miattam? ..

Akkor kezdte érezni, hogy már fázik is, fáradt is. Jó volna most megfo
gadni annak a kis kalauznőnek a szavát, Egy moziba. Egész életében úgy sze
rétett volna szombat délutánonként beülni egy budai kis moziba a férjével.
De az ott maradt Bajorországban. Azzal már ő nem ülhet be ide, ebbe a szép
nagy moziba. Beül hát azzal a boldogsággal, amivel most tele van a szíve.

- Elveszett évek! - hirdeti a hatalmas moziplakát. - De még mennyire,
hogy elveszett! - Dohog magában. - Az én egész eddigi életem elveszett ...
Lehetséges, hogy anya és lánya sem ismerik egymást? Ennyire nem. Mert így
hazudnak egymásnak éveken át. Mennyi örömet kergettünk mi el magunktól
ezzel a bujkálással. Hogyelrejtsük egymás elől azt a másikat, akit a szívünk
szeretni tudna, igazán.

Megvette jegyét a pénztárnál az éppen kezdődő előadásra. Amint a terem
felé közeledett, meglátta a táblát: Botot, ernyőt a nézőtérre bevinni rendőri

leg tilos! Az ezüstfejú botot elhelyezte a ruhatárba. A ruhatáros nem akarta
átvenni.

- Kérem, ha Önnek szüksége van erre a járásnál, beviheti.
- Nincs szükségem rá !
Már messzire járt a mozitól az előadás után, amikor egyszerre nyugtalan

lett. Valami hiányzik. Az ezüstfejű ereklye. A jegy itt van a zsebében. Csak
vissza kellene menni érte. De nem megy, Olyan könnyűnek érzi magát, hogy
fel sem száll az autóbuszra. Gyalog indul el a Margithíd felé s ott is leka
nyarodik a Dunapartra. Negyvenkét évig élt Budapesten, de egyszer sem volt
még itt, a Duna partján. Most végre ideért. Nézi az úszó jégtáblákat s a Ró
zsadomb mögött lenyugvó nap sápadt korongját.

- Milyen kár, hogy már alkonyodik.

•
ADASSÉK. MEG

Adassék magam véled ujra-élnem
bolond-nagy tervek sortüze alatt!
s lehet, lefekszem hófúvotta réten,
ha elvesztem a járható utat.

Most virradat van. Esték szállnak fennen,
hidat hirdetve boldog másnapok
folyóihoz. Mosolyod érik bennem,
szépeknél szebb vagy, jó, hogy nem tudod.

Atéllek én, ahogy a fák lehelnek
magukba sókat, felleget, napot.
Altalad leszek tiszta mint a kertek

eső után. Ragyog rám fogsOTod,
30 csillag. Ragyogok én is ébren
s ha alszom is, csak - rád-emlé~zéssel.

Solymos Ida
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