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Kiment és maga mögött jól bevágta az ajtót. A falon egy Paál László
kép először jobbra billent, majd balra, rnintha rosszalóari csóválna a fe
jét - utána rnéltóságteljesen, mereven elhelyezkedett megszekott helyén,
hogy az őszi nagytakarításkor bekövetkező porolásíg mozdulatlan, titok
zatos némaságoa burkelódzék. A polcon valahol összekoccant két üres
üveg s a beállott lélegzetállító csendben vékony hang csílíngelése tompán
visszhangzott, mírst párnával betakart gyermek siránkozó jajgatása,

Éppen húsz hónapos volt a gyerek, mikor hozták a hírt, hogy meg
halt a férje. Nem akarta elhinni. Hogy meghalt ... hiszen olyan egészsé
ges, életvidám volt még reggel is" mikor e1ment otthonról, hogy egész
egyszerűen nem lehetett elhinni. Mit ... hogy ... Nem, lehetetlen. Telje
sen lehetetlen. Rossz tréfa csupán. Akkor ő vágta be az ajtót dühösen 
deazért méglis kétségbeesetten - (mert hátha, hátha mégis) Kárász Laci
után - 'azóta sem beszélt vele -, aki meghozta a hírt. Úgy bevágta,
hogy - még ma is emlékszik rá - la képek megmozdultak a falon, a
poharak összekoccantak a polcon, a gyerek pedig élesen, hisztériásan si
koltozva sírni kezdett. Bö .. ö .. ö .. Hirtelen felkapott egypárnát és gé
piesen, színte öntudatlanul, a gyerek arcána dobta, hogy ne hallja olyan
élesen a sirást, ami vágta-hasitotta a dobhártyáját. egészen mélyen a feje
közepéig. Akkor még szép volt, fiatal, úgyszólván mézesheteit élte fér
jével. Régen volt, nagyon régen,

Azután teltek:-múltak laz évek, szemének élénk csillogó fénye las
san megfakult, hajának ragyogása megszürkült, megkopott, s lassan el
felejtette, hogy az életben egyéb örömök is vannak, mint a kötelesség.
Sokszor de sivár is e szó, hogy kötelesség. Hogy agyereknek most cipő,

ruha kell, most levegőre kell vinni, mert sápadt, ha beteg, ápolni Ikell 
pedig már elfogyott az évi szabadsága, mégis -, ha nehézsége vian az
iskolában, segiteni kell ésatöbbi, ésatöbbi.

Később el lehetett vele menni moziba, színházba, komolyabban le
hetett vele beszélgetni is, de mire alaposabban körülnézett, mire újra,
feleszrnélt,a:zon kapta magát, hogy ... elvesztette lányos karcsú alakját.
nem kell önuralmat parancsolni magára, ha valaki emlékeztette őt hOBZ
szú özvegységére . .. észrevette, hogy fel kell nézni a fiára. - Jóságos
egek, felnőtt fia van. Pedig, míntha csak' tegnap lett volna, hogy meghoz
ták a hírt s ő rádobta a párnárt síró arcocskájára, hogy ne hallja a sírast.

Abban a sírásban a holnap torzonborz álarca ijesztgetett. Az a sírás
rémes, kétségbeejtő felelősség felhívása volt, ami úgy tört rá, mínt vé
rengző véreb, ha felingerlik. Vicsorított éles fogaíval, morgott szörnyű

dühével, IS ő úgy érezte védtelen, erőtlen a rátörő gigászi erővel szem
ben, Fegyver kellett volna gyorsan, gyorsan fegyver, amivel leteríthetné
a szörnyet, a sivár, kongóan üres holnapot. De persze nem volt fegyvere,
felkapott hát egy párnát s azt dobta a síró szájra, hogy Iegalább eltom
pítsa, puhítsa a zajt. Van abban valami, hogy .az ember iobban tud gon
dolkozni, ha csendben vian. A némaság narkátikum, a za] felnagyítja a
zajt, elviselhetetlenné teszi a változhatatlarit. Ilyenkor érzi úgy az ember,
hogy még egy perc és megörül, még egy perc és kiugrik az ötödik eme
letről. És most... Milyen egyszeru is visszanézni és csak e,gy mondat
ban összesűríteni az életet, a múltat, Egy rövid kis mondatban. Hogy
egyedül maradt, dolgozott és felnevelte egyszem fiát. Igen, egyedül, tel
jesen egyedül. Míndíg' egyedül. Pedig de sok kisértés, csábítás kísérte'



vegig' ezen az úton s mégis ennyi lett ·az egész. Csak ennyi, hogy egyedüf
maradt, dolgozott és felnevelte fiát. Igen, ennyi. Meg annyi, hogy .... 
bár tulajdonképpen ez is ebben az egy mondatban van.

Egy francia sláger jött divatba. Akkor mindenki, kicsi és nagy, ezt
fütyülte, dudolta:

"Olyan régóta várja a szép Pierre
Csókot is érdemel. Olé"

És az egészben talán az volt a legérdekesebb, .az az "Olé". A szövegét
sem igen tudta a gyerek, csak a dallamát zűmrnögte - persze hamisan 
reggeltől estig s a végén mindig felkiáltott, hogy "hollé". Olyan édes volt
ciripelő kis szopránja s a végén a határozott "Hollé" , hogy azt nem is
lehet elmondani. Olyan jól állt neki. De azért egyszer - később,

mikor már a könyökén kezdett kijönni a szép Pierre - megmagyarázta,
hogy az nem Hollé, hanem Olé, mert a francia nyelv nem mond "h" be
tűt. Nagy csodálkozó szemekkel nézett akkor rá és sokáig, nagyon so
káig elgondolkozott a hallottakon - mint valami nagy. Nem, tényleg?
Hogy milyen furcsa dolgok is Viannak az életben. Végül aztán nagyon,
de igen nagyon kíváncsian megkérdezte: "Tényleg a francia nyelvben
nem mondanak hö betűt?" Ujra kellett bizonyítani, hogy nem, valóban
nem, mire újabb elgondolkozás után lassan felwillant a szeme - két
ragyogó csillag volt ez, a legragyogóbb az egész horizonton - s felcsat
tant a hangja, mint aká világraszóló felfedezést tett.

- Tényleg? Akkor nagyon könnyű lehet a francia nyelv, igazán.
- Na, talán még sem?
- De igen. Mert csak úgy kell mondaní, hogy például "át aztán", és

máriaazt mondtam franciául, hogy "hát aztán".
Igen, ennyi volt az 'egész. Végigvezetní őt azon az úton, amig. elju-v

tott addig, hogy megtanulta, nem egy "h" betű kíejtésén, vagy elhagyá-
sán múlik a francia nyelv elsajátítása. De megtanulta. Csak az volt ...
hogy ... nem volt kinek mesélje, '" milyen édeseket mond a gyerek.
Ennyi volt.

Meg aztán ....
Egyszer nem jött haza időben az iskolából. Elsős volt még és olyan

játékos, mínt egy kis mosómedve. Csupa naivitás, csupa nemtörődömség,

felelőtlenség. Az ilyen gyereket könnyen érheti baj. Elütheti a villarnos,
elcsalhatják cukorral, csábíthatják [átékkal, szóval minden baj érheti.
Egykor kellett volna jönnJe s ő fél kettőkor idegesen, mínt egy eszelős,

berohant az iskolába keresni, de ott mondták, hogy már régen elment.
Az apja csillagát, de hova meaetett ? Talán egy másik úton ment haza
s elkerülték egymást? Persze csak ez lehet, kicsit bámészkodott, azért
nem látta. Gyorsan vissza haza, de ... nem volt otthon. Pedig mondták
az iskolában, hogy hazament. De akkor viszont hol lehet? Talán kiment
a térre hintázni ? A kis haszontalan. Hányszor mondta neki, nem szabad
egyedül kimennie, vagy legalábbis el kell kéredzkedníe, hogy tudja, hol
van. Na gyerünk gyorsan a térre, hátha ott lesz. Biztos, hogy ott lesz.
Máshol nem is lehet. Ja], de talán sosem volt még ilyen messze a hinta.
Úgy érezte, minden mérge, rninden pofozkodási szándéka egy szemvil
lantás alatt elpárologna, ha meglátná, két parányi fekete lakkcipőbe búj
tatott lábát kalimpální a levegőben. De nem volt ott. A játszótér úgy
kongott az ürességtől, mínt hatalmas barlang, egy lakatlan sziget kellős

közepén, szinte a szíve dobbanását hallotta, olyan tompa némaság fo
gadta. Pedig valójában nyüzsgött a tér a sok vidám, huncut gyerektől.

31



'Ott például négy nagyobb csokor kislány "Utolsó pár előre fuss"-t ját
szott, a homokozóban pedig futball-csapatra való kis imposztor kiabált,
hogy "Most én jövök" "Most én jövök". Ö mégis nagy némaságot, kihalt
ürességet érzékelt, Nincs itt, j,aj hol lehet. Es már két óra van.
K!é .. é .. t .. ó .. r .. a .. Mennyi ? Ké .. é .. t .. ó .. r .. a .. ? Nem igaz, nem
igaz. Úgy érezte, hangyák nyüzsögnek a cipője alatt. Undorodva nézett a
földre, de semmit sem látott. Tovább akart menni s nem tudott, csak bá
multa a bíntákat, amint himbálództak előre-hátra, előre-hátra, mint az
ám ingája jobbra-balra, jobbra....balra vés már két óra van, K .. é .. t ..
Ó .• r .. Ia .. A hangyák kezdtek felmászni a cipőjén a lábára, lábszárára
brrr, combjára fuj. Már úgy érezte, a fejében nyüzsögnek szsz SZSZ S7..8Z.

Hátha felment a Kovácsékhoz - vilLant át agyán hirtelen -, biztos
oda ment, máskor is megengedte neki, hogy felmenjen játszani. Hogy
ez miért nem jutott eszébe előbb. De míért nem szólt a kis haszontalan,
úgyis megengedte volna ~- mindent megenged neki. Hol is laknak a
Kovácséik? A.. . igen, igen, a negyvenötben. Ahogy letért a térről és
rohant a járdán papucsban és otthoni ruháhan - az emberek utána for
dultak és furcsa szemekkel méregették -- hát ezt meg mi lelte ? -, las
san szűnní kezdett a zsibbadás a homloka mögött. A téren tarkóját sü
tötte a forró nap, most jól esett a hűvös, árnyékos utca. Biztos a Ková
cséknál van, Miért is nem jutott eszébe előbb, csak ott lehet, világos,
hogy ott van, Olyan hamar felért a második emeletre, mintha nem is
lett volna lépcső ebben a házban - pedig volt - és olyan vidáman csen
getett be a Kovácsékhoz, mint akinek remek viccet meséltek éppen most.
Biztosra vette, hogy itt a gyerek. Érdekes és nem is volt mérges, nem
is gondolt büntetésre; annyira örült, hogy egy gombnyomás, egy udvarias
köszönés la mamának és az máris mondja: "Igen, itit Vian a Gyurika, re
mekül játszanak, tessék befáradni". Ehelyett eztmondtJa:

- Nem, nincs itt a Gyurika, nem is láttam,
Ne .. e. ,m ? - és nem mert a szemébe nézni, hanem a csuklójára

meredt, Olyan mereven, olyan rémülten nézte a Kovácsné bal csuklóját.
hogy laz ijedten, ösztönszerűen félrehúzta. mintha ótvaros lenne. Pedig
nem volt ótvaros, semmi sem volt rajta, csak .. , egy karóra, amelyiken
a nagymutató a négyes számon állt, tehát negyed három múlt öt perccel.
A Kovácsné vizet adott neki, mert nagyon ki volt szaradva a torka s az
után három óráig azt csinálta, hogy hazaszaladt a második emeletre,
majd lefutott az iskola elé, újra haza,azután megint a térre s azután
kezdteaz egészet előről, ki tudja hányszor. A sarki óra már régen túl
haladt a három órán, rnikor újra befordult a kapun s felvánszorgott az
emeletre és ekkor ... ott állt a kis kópé ... csapzottan, egy kicsit félénken
az ajtónál és nyomta, nyomta .a csengőt. - Hol lehet az anyu ? Miért
nem engedi be az anyu? Csak nem ment el itthonról az anyu? Sosem
szekott elmenni az anyu,

Szóval a Bereczki Ladnál volt, mert meg kellett neki mutatní a
leckét, mert beteg volt a Bereczki s mert a tanítónéni őt bízta meg, hogy
mutassa meg neki a leckéjét - igazán megtíszteltetés, hogy pont őt bízta
meg - s azért jött ilyen sokáig, mert a Berecaki anyukája megengedte,
hogy játszanak a Laci vtllanyvasútjával és mert olyan édes, olyan gyö
nyörű játék - neki .. , még sosem volt ilyenje ... hogy alig tudták ab
bahagvni a vonatozást.

Oh hát ezért kellett így idegeskedni ? Majd ... koráesonyra vesz .. ,
neki is egy ilyen kis vonatot ... Ha ... élne az apja ... már régen lenne
neki is ...
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Szóval ennyi volt az élet. Egyedül maradt s felnevelte a fiát, de köz
ben azért voltak apró izgalmak, örömök és bánatok. Ennyi volt az egész ...

Meg laztán annyi, hogy ...
Felírta kis gyermekbetűivel a naptárba, hogy "az anyu születésnap-,

ja". Igazán aranyos volt ez a figyelmesség tőle, mert ... másnak úgysem
jutott az eszébe ... - nem volt kinek eszébe jusson. De mikor eljött a
nap, kiderült, hogy nincs pénze, nem tud virágot venni laz anyunak. Jaj
és hogy tudott sírni, milyen elkeseredetten, milyen szivettépően, hogy
hát, hogy vegyen az anyunak virágot, mikor ő még kds gyerek, tulajdon
képpen nem lehet neki pénze. Nagy problémák ezek, súlyos akadályok,
ha ... lenne ... apja ... tőle kérhetne pénzt virágna. Hogy lehetne segí
teni ? No nézzékcsak, milyenáJlott ez ,a viz, pedig olyan szornjas, olyan
rettenetesen szomjas, úgy inna egy kis friss vizet. S míg a síró-rívó gye
rek kiszaladta konyhába egy kancsó friss vízért, ő addig ibecsempészett
két forintot a -kts pénztárcajába. Jaj, de jól esett ez a vizecske. igazán
nagyon jól esett - pedig egy poreikaja sem kívánta. - S ekkor jutott
eszebe valami.

- Mondd, fíam, - míntha korszakalkotó ötlete támadt vom - a
rnúlt héten vittél papírt a MÉH-be ugye ? Úgy emlékszem, maradt abból
pénzed, nem míndért vettél .takarékbélyeget,

- De azt hiszem mindért... - szipogta bizonytalanul, de azért
megnézte a pénztárcáját.

- Sajnos, - mondta végül üde, csengő hangon, míután sokáig, na
gyon sokáig mutatott a fiőkjánál háttal laz anyunak - sajnos nincs. 
Hát ebből a gyerekfből nem lesz nagy színész, az már egyszer biztos, mert
mondjuk Páger Antal ha azt mondja ,,sajnos", annak szomorú az arca, a
hangja, a szeme, de még a mozdulata is. Az még háttal állva is rezignált.
Nem így Gyurí - kis maflácska -, .akí homlokegyenest más arcot mu
tatott, más hangon Ibeszélt, milIltamilyent a szítuácíó diktált s azon
nyomban - egy pillanatnyi lélegzetvétel nélkül - bejelentette, hogy neki
le kell mennie laz utcára, de igazán csak e,gy percre. A mamák néha
olyan kíváncsiak, hogy képesek csemetéjüktőlmegkérdezni - persze kel
lő szígorral -, hogy "hova mész ?", még aikkor is, ha az történetesen ...
·csak . .. kezet mosní indul, Máskor, viszont, mínt például akkor, amikor
ez az eset is történt, teljesen közömbösek, még azért sem szólnak, ha az
utcára akJarr lemenni, pedig egyébként dührohamot kapnak, ha csak eszé
Ibe is jut elmenni otthonról. Hát nem furcsa? De Gyurikának nem volt
furcsa - nem is tűnt fel neki semmi -, és úgy futott a Barki vírág-'
árúshoz - az ablakból figyelte -, hogy talán la lába sem éne a földet.
De, hogy míesoda sírássaf j,ött vissza, az valami rettenetes.

- Mi ihaj, elvesztetted a pénzed ?
- Nem - sírta kétségbeesetten és persze nem tűnt fel neki, hogy az

anyu honnan tudja, hogy van pénze, amit elveszthet, mikor pedig ő azt
mondta, hogy nincs - csak nincs virág. Már hazament a víragáeús néni,
biztos e1ltd,ta a virágot az összeset és hazament. Bő .. 00.

- Na nem baj, majd holnap veszel.
- Hogyisne - bőgte fortéban - ma van .a születésnapod, nem ve-

hetek holnap. Bö .. ö .. ö ..
Ezek 'bizony igazán szívből jövő könnyek voltak. Valódi, meleg puha,

cirógató könnyek, nem sósak, nem keserűek.

- Tudod mit? - ha az ember nagyon ,ak,ar segíteni valakin. min
dig kítalál valami jót, valamí nagyon nagyon okosat. - Tudod mit?
Vigyél el a mozíba, jó ?
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- Anyu, de két forintért ?
- Igen, te veszel nekem egy jegyet két forintért, én veszek neked'

egyet ugyanannyiért és így születésnapomon elmegyünk együtt a mozi-
ba, jó? .

Hát ezt jól kitalálta, rettenetesen jól. Az ,;ÖtláJbú birkát" adták és
olyan jókaJt nevettek rajta, hogy majd legurulta:k a székről. Igaz, az első

sor szélén ültek és a nyaka majd kitört olyan magasan volt a vászon,
meg aztán olyan tojásalakú volt. a Fernandel feje, míntha egy gnóm tyúk
tojta volna, de azért jó volt. ~ amikor az anyu a Jegjobban nevetett, a
kis csöppség felemelte rá ragyogó kis arcát és boldogságtól cincogó han
gon, gurgulázó nevetéstől fuldokolva mondta:

- Látod anyu, milyen jó filmhez hoztalak el?
Egyszóval ilyen volt az élet. Egy mondatba sűrítve a lényeget: Egye

düil maradt és felnevelte a gyermekét. Volt sok, sok problémája és sok
sok kis öröme, de ez mind benne van abban a mondatban, hogy "felne
nevelte a gyereket".

De . .. persze... komolyabb problémája is akadt. Oh ennél sokkal'
komolyabb ... Később ...

Rossz társaságba került, Különösen egy lány volt rá hatással. Igen,
egy leány. Egy fdatal, modern, energikus lálny.

T,aJ.á,n ... még ... sosem volt olyan szüksége valakire, akivel megbe
szélhesse problémáját, minl most, Mit lehet ilyenkor tenni? De hát ...
Napokig tépelődött magában, egyedül, óh de milyen egyedül, s meghány
ta-vetette a dolgot, ezerszer felidézte ragaszkodó, rajongó gyermeki sze
retetét, kedveskedését, hízelgését, végül kisütötte, leghelyesebb lesz vele
beszélni. Vele, a gyerekkel. Azzal a hosszúra nőtt, nyurga, elégedetlen
nagy gyerekkel. Hiszen jó gyerek volt eddig, aranyos, kedves, hálás. Mín
dig mondogatta, hogy majd ha nagy lesz, viszi az anyut mindenhova, vesz
neki sok szép ruhát, cipőt, virágot ... Autót is vesz és azzal viszi, hogy
ne fáradjon el nagyon ... S lám, eljött ez az ,idő is, felnőtt lett ... de nem
az anyut vitte szórakozni, nem az anyunak vett csecse-beesét, virágot.
Persze így lesz megint, majd ha megszabadul ettől a lánytól ... tiszta hu
ligán . .. rossz érzés fogj.a el, ha csak ránéz... Majd beszél Gyurikával,
elmondja neki, hogy nagyon fáj a viselkedése, hogy .. , "Gyurikám, nem
veszed észre, hogy ez a lány nem neked V\a!ló társaság? mu nem hiszem,
ihogy egy ilyen lánnyalte jól érezheted magad. Nincs neked erre szük
séged ..."

Bizony jó lenne, ha ilyen egyszeruen meg lehetne sűlyosproblémákat

oldaní. Ha rábeszéléssel eredményt lehetne elérni, mínt akkor, míkor
még le kellett hozzá hajolni, ha magvarázott neki, vagy az ölébe kellett
vermi. Most azonban már Gyuri hajolt le hozzá és úgy dobta oda <a sza
vakat, mínt mikor undolk: férget taposunk el a földön. "Vedd végre tu
domásul, ~gy már kinőttem a lakktopánkából - szíszegte -, kinőttem

a kantáros nadrágból !" Jaj, hát ez a fizetség? - "Nem kell, hogy meg
válogasd a barátaimat, ki tudom magamnak is választani." - Talán 'csak
álmodik, nem, nem a Gyurika mondja ezt, valak! más ...

De rájött, hogy mégis ő mondta, mert nagy dühösen kiment és úgy
bevágta maga mögött az ajtót, hogy a falon Paál László kéve először

jobbr:a billent, majd balra - míntha rosszalóan csóválná a fejét és kért-
undok perszemet lerázott magáról megszekott kényelmes helyéről - a
hálátlan. A poloon valahol két üres üveg ősszekoocarrt s csílingelése olyan
élesen hasított fülébe, hogy hirtelen felkapott egy párnát és teljes er€-
jéből a fejére szorította.
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