
be most nem intették le. Inkább vele mondták a többiek is.
- Va, - ve, - vá, - vé ...
Vele mondták a névmásokat ÉS a határozókat, és ez úgy hangzott,

mint a könyörgés. Elnyűtt, fáradt könyörgés. Aztán elhallgattak, és csak
az az egy pad mondta a magáét.

- Ban, ben, stul, stül ... - Végül elhallgatott ő is, ÉS most már
senki se szólt.

Azokra gondoltak odalent. Agyoniaragott, egymásbarohadt padok a
pince sötétjében. Fölfelé fordított padok az áthatolhatatlan sötétségben.
Néha egy pad megcsúszík, és akkor megindul a zuhatag, megindul az
omlás. Aztán megáll az egész, ÉS időtlen időkig nem mozdul semmi.

Senki se szólt az osztályban.
- Fancsalszky Kálmán! - nyöszörgött a vén, szakállas pad 

Fancsalszky Kálmán !
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OLEANDER lrta Possonyi László

Kis mátravídéki városban darvadoztam ikét távoleső autóbuszcsatla
kozás között.

Forró augusztus volt, napfénytől szíkrázott, lángolt és sárgállott a
sok hajdan szűkre épített, fátlan utcácska. S valaki megsúgta, hogy van
itt a közelben egy kis termelői bormérés, annak hűvös ivója, árnyas kis
udvara van. Nosza odakanyarodtam az ívbehajló utcán, beléptem a hű

vös, de savanykás borszagú ívóba, amely' olyan ebédlőféléje, munkaszo
bája is volt a családnak. A gyerek éppen számtanföladat fölé hajolt az
üveges ajtón át széles csíkban beeső napfényben.

Az udvar -parányí volt. ÖSSzesen négy kisebbformájú asztal fért kis
szobányi terilletén s árnyéikot inkább ,a szomszédházak nyájasan hámló
tűzfalai adtak. De a teteje léchálóval volt boltozva, azon meg szőlő fu
tott és a hamar érő rózsaszín delavárt torkos rigóik kóstolgatták. Tollru
hájukat, okos szemüket és sárga csőrüket villogtatva le-leszállottak a
folyton csöpögő vízvezeték csinálta tócsába s ittak is belőle, fürödtek is
benne.

A hőség eleinte itt is tikkasztó volt. Lankadtan ejtettem magam elé
olvasatlan újságomat. De míkor a gazda megjelent a félliternyi arányló
borral és a kedvemre való zömök vizespohárral, az első kortyoik után nem
is éreztem úgy a hőséget. csak a rigóik szeme csillogott rám cínkosan,
akik a maguk médján szintén hűsítgettékmagukat. A bor jó volt és erős,

Egyszerre arra a höfokra emelte. a testet, hogy ne kelljen a külső mele
get éreznie. A szőlőlombok rezegtek is egy cseppet valami kis idetévedt
léghuzamban s egyszerre csak előttem állott rég nem 1átottbarátom.
Talán csak a söntésajtó nyílása okozta a kis légkavarodást.

Első pillantásra megijedtem tőle. Tetőtől-talpigfeketében volt s még
hozzá valami bolyhos, puha, de utazásközben annál jobban beporosodott
gyászfeketében. Kalapja nem volt, hatalmas boltozatú .homlokán vissza
vonulót fújt a haj szétzízált hadserege. Szemével míntha sokat sírt volna
s nem is egy éjjelen. ~ az elhagyatottság, az árvaság szobra volt maga.
Pedig tudtam, nős, szép gyennekei vannak, sót unokái is s közben az or
szág legnevesebb gazdasági építőinek egyike. Ebben a ruhájában is bi
zonyára számtalan expozét tartott vízművekről, öntözéses gazdálkodás-



ról, csatornázásról. Mert ez volt a vesszőparipája, hogy paradicsommá
tegye az Auoídet,

Küíönnen pedig nyers szavú, vagy többször hallgatag, grandiozitá
sában nagyon magara maradott ember. Osszetuzésuns is vou Iegutoob,
Ha en érkezern kesöob, meggondolom, hogy asztalához lépjek-e, míkor
a másik harom üresre LS csak a rigox verne le a szoiöszemeset. De most
ő kert engedelmet, hogy hozzám umesseu és én zavaromcan rögtön di
csérni !keZdtem neki a bort. Halálos raradtsaggal vette kezeoe az elibe
tett poharat, belenezett a sárgalló csílíogasoa, en meg a mélybarna sze
mében míntna nemregeni temetesi gyerryak tükrözesd sejtenem volna.
Az első pohár utan lassan a szava LS megeredt és bevaíiotta, hogy az
anyja temetéséről Jön egy kis istenhátamogotti, rosszútú városkacol. S
bár már rég Pesten kellene lennie, autója defektet kapott, most javít
tatja a 501101' valami rossz garazsoan s Ő nem birta nezni ezt a baj
moródást mernők letére. lVleg azt se, hogy mindenki őt bámulja ebben a
most komikus fekete ruhanan, armoen nem hasalhat az autó alá, megha
nem roskasztotta volna is meg a faj dalom.

Tudtam, kemény ember, zord, szukszavú. Összeveszésünk is az Ő

makacsságából származott s csodálkoztam. hogy most ilyen kisfiúsan ár
va, ilyen részvétet Iesöen gyámoltalan. S azt sem tudtam, hogy hatvan
éves fővel még édesanyja LS volt. Sohasem engedett élete mögé látni
senkit. De most, míntna a sírást szavakkal folytatna, kitárulkozott.

- A~ anyám kemeny keze tett emoerré - mormolta lehajtott fő

vel és újra a szemébe SZÖKött a könny.
A "kemény" szó megütötte a fúlemet s óvatosan kértem, magya

rázza meg, míért tartotta az anyja kezét keménynek. Erre elmondta a
történetét.

•
Erdész volt az apám, egy kis ideig főerdész - kezdte - 5 vaderzék

lőtték le. Az apám töerdészsége már egy kis rang volt abban a régi vi
lágban s vadászatkor a grófok nálunk vendégeskedtek. S mi a három el
sőszülött lány után ketten voltunk fiúk, úgy tizennégy-tizenötévese'k
akkor. Anyám özvegysorban is mindent megtett, hogy kitaníttasson min
ket. Kis szőlőcskét hozott hozományba s annak minden szál kaprából,
petrezselyméből, tárkonyából és borsfűvéből pénzt tudott csinálni. Még
a Íneggyfalombot is eladta uborkasavanyításhoz. Kell a fiamnak! Mert
a lányait hamar férjhez kergette. Szépecskék is voltak, hozomány nél
kül is párjuk kelt. De kamaszkorunkban köztem és az öcsém között ki
tört a féltékenység. Én nagy darab, langaléta, bárdolatlan legény voltam.
A ruha akkor is úgy állott rajtam, mintha vasvillával szórták volna rám.
Öcsém meg kicsit lányos, simulékony szépfiú. Az ő keresztapja egy nagy
úr volt, az enyém egy kovács. Ö aranyórát kapott bérmálkozáskor. én
egy kormos, kemény kézszorítást. Utána minden függöny mögül lestek a
lányok, engem meg kínevettek. ha az apámtól örökölt vadászesizmában,
[áger-bakkancsban megjelentem köztük. Gábor olyan volt, mint valami
tanulékony színész, Még kiskorában elleste a vadászó vendégek grófias
vonásait. Remek füle volt, hegedült - ó, hogy utálom ma is a nyafkán
szóló hegedüszőt. Öt nyelven beszélt és csodagyerek volt. Meg csapni
valóan rossz verseket is írt, amik az ő felolvasásában mindig nagy sikert
arattak az önképzőkörben és március tizenötödikén. S mert vékony, ki
esinykezű és keskenylábú volt, ő mindig újonnan szabott ruhát és cipőt

kapott, én meg eléggé jól beléillettem az apám nagy testére készült meg
maradt ruhákba már tizenötéves koromban is. Hát ezért nevettek ki a
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lányok, mert soványságomban mégiscsak lötyögtek rajtam azok a vastag
vadászruhák. Nekem meg a szívern tort össze, hogy mmdenki Gábort ke
nyeztetí, még az anyám is csak neki kedvez, én meg járhatok pironkod
va egy özvegy fiához illően. Mert én nem hízelegtem anyámnak, mínt
Gábor, nem csókolgattam s nem legyezgettemanyai büszkeségét.

Mikor aztán elkövetkezett az első komolyabb udvarlások ideje, Gá
bor a nagy kényeztetésben . .. hogy is mondanák ma ... ? Ja, igen, el
huligáncsodott. En tudtam, hogy melyik lányos-fiús házba járnak a kert
végeoe kártyázni, bodzabokrok, lapulevelek közé, tudtam, mire csalja ki
anyámtól a sok pénzt, tudtam, hogy hova tűnt, hogy veszett el az arany
óra. F.<> az évvégi bizonyitványosztáskor, bár a kamaszgőzben az én je
gyeim is leromlottak; Gábor négy szekundát hozott haza. No igen, azt
hazudta, hogy társasági sikerei miatt több tanár féltékeny rá, anyám meg
sirva vigasztalta, hogy majd kijavítja jövőre, ne búsuljon. Akkora düh
fogott el, hogy lekaptam apám vadászpuskáját, amely mindíg ott lógott
a falon, a benyílóban s kiabálni kezdtem, hogy lelővőm Gábort, mínt
egy kutyát, mert szégyent hozott a családra ...

Anyám meg rámvetette magát, kicsavarta kezemből a fegyvert és
azt mondta, örökre takarodjam el a házától, mert ő gyílkossal nem la-
kik egy fedél alatt. .

Szót se tudtam mondani, hiszen egészen a torkomig ért föl akkor
az a szörnyű szorítás, hogy nem ezeret, hogy csak a másik fiát szeretí,
Szó nélkül, köszönés nélkül, egy szál ruhában még aznap eltűntem a
városból és keresztapám ajánlására egy másikban, ahol MAV műhely

is volt, !tazánkovács-tanoncnak álltam be. Izmom, erőm és dühöm is volt
hozzá elég. úgy vertem én azt a vasat keserűségemben,hogy a mesterem
sokszor kivette a kalapácsot a kezemből: "Ne így csináld, fiam, hisz
tönkremégy, elemészted magad, van annak kimélőbb módja is." De ha
én éppen elemészteni akartam magam a munkában, hogy ne is éljek
így, csöppnyi szeretet, csöppnyi megbecsülés nélkül.

Keserves volt, de megérte. Eltem a munkások közt s azok megbe
csültek, még etettek is, mert olyan nyurga sovány langaléta lettem, hogy
tüdővésztől féltettek. Nomeg a keresetem. mert volt az is valami nem
sokára, könyvekre ment. Mert akkor meg elhatároztam, hogy lefőzöm

Gábort és a saját erőmből is leérettségízem. Meglett az is. De a béke
még nem anyámmal. Híreik jöttek, hogy Gábor züllik, az egyétemnek a
tájára sem igen néz. Hát akkor lesz majd nekem egyeternem. Te nem
tudhatod, míosoda koplalások, virrasztások, instruktorkodások árán let
tem gépészmérnök, A szívem fele-ereje ráment. S mikor itt is kész let
tem, megnősültem és belébolondultam a vízímérnökségbe, :Itn vívtam ki
az első rizstelepeket. Kerestem vele. De kellett is. Hogy az anyám há
zát, szőlejét el ne árverezzék az ántívílágban, hisz Gábor annyi kölcsönt
vett föl rá, amennyit én fizetni is alig tudtam. Kordába vettem a fele
ségem, megszoktattam a szegénységre a saját gyerekeimet. Keménykezű

apa vagyok, de keménykezű volt velem az anyám is. Keményszívű. Hogy
Gábor az örökös ivásban olyan hamar elpusztította önmagát - igaz,
anyám úgy tudta, hogy egy háborús barakkban. flekktifuszosok között,
mint cselédkönyves orvos kapta el a kórt - én lettem anyám támasza
öregségére. Kicsi, kis töpörödött öregasszony lett s ünnep neki, ha időt

szakítva lementem hozzá akár csak egy órára is. Egy hete kaptam a
hírt, hogy haldoklik s mire hazaértem. nem volt már eszméleténél. Mégis
három nap őriztem az ágyát. S mikor a két karom között kiszállt be
lőle a lélek, vézna kis karja a nyakamba göresösödött s az volt az utolsó
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