
A POHÁR Írta B o z Ó k Y M á ri a

Kata egerel nyugodtan 'Szaladgáltak a szoba kis zugaiban, nappal is.
Olykor kitévedtek az udvarra, morzsát hoztak be, friss levegőt szippan
tottak, s hegyes kis orrukon boldog mosollyal futottak vissza. Meleg volt
Katánál, jó meleg. Tüzelőjét mindig idejében szállította le a fuvaros, rész
ben azért, mert Kata a pék-házban lakott, részben, mert Kata szegény,
vaksi nő volt, régről ismerte, Ö sem volt fiatal, zsörtölődésben öregedett
meg, fehérborostásan járt a lovaival, dírigálta őket végig a községerr.

Egy darabiig nem fejlődött a falu.
Allt benne az élet. Figyelte ő jó szemmel. Azért, mert fuvaros volt,

mindent látott.
Meg is beszélték Katával, mikor lerakta udvarán a fát:
Elmentek a fiúk, utánuk a lányok. Bezárt Bodrogi is ... Azt mondta:

rninek lopjama napot a küszöbön s várjarn a vevőket ... ?
Kata tipegett a fuvaros nyomában, s a fát számolta. Kicsit zavarta

a beszéd.
Ebben a tüzelőben úszik az ő komoly vagyona. Vagyon a szó szeros

értelmében. Annak a teleknek a kis csücske, mely ott feküdt, a patak
partján, továbbá egy szekrényke ára. Igaz, hogy csak egyajtós. Tavaly
pedig egy kis aranygyűrű, nefelejcskék kővel. Már hogyne tipegett volna
a fuvaros után, - aki ugyan derék, megbízható ember, régi ismerős, 
de csodát ő sem tud tenni, vagy nem akar: tizenkét szál fa helyett ő sem
felejt itt tizenötöt ...

Kata pedig csak a csodára várt: vagy hasonlóra ... Csoda bármilyen
formában jöhet. Például, ha szeptemberre május következne, - vagy a
menye megbánna bűnét s egy szép nap beállítana hozzá, bocsánatot kérni.

... Hogy állna ő ott, a küszöbön, lebegne egész apró termetével. rnint
ha szárnyai nőttek volna, s a megbékülő mosoly megszépítené ...

A fuvaros elkészült, s továbbállt. Kata egyedül maradt. Ilyen nagy
esemény után nem igen tudta hamarjában feltalálni magát ... Totyogott
ide-oda a szebában. Tél volt. Úgy érezte, hogy ötezer év óta él, s nem hat
vanöt óta. Hogy jön ő hozzá, hogy ilyen öreg legyen? 'I'örténelemelőtti?

Az ilyen embernek már ennd sem kell, - főzni is alig. Az már szellern
ből is megél. Kicsi konyhája, melyet két szekrény falazott el a szoba na
gyobbik részétől, rendetlen volt: hamuszürke lé a mosdótálban. A pohár- .
szekrényerr két tojás. Külőnös: ha ötezeresztendősnekis érzi magát, ő ma
tejfeles gombát szeretne enni, burgonyapürével. Azután fánkot. De, ha
ennyi rossz van a világon, - akkor nem illík erre gondolni. A pékség, 
mely a házába költözött, - az új emberek, akik államilag átvették meg
halt férje péküzemét, - pontosan kifizették az üzem bérét. Elég rendesen
dolgoznak, figyelte Kata. Félszemmel figyelte, rnert egyik szeméri már el
homályosult a Iátás, Elrettentő szemüveget hordott: olyat, melyiknek egyik
üveget mintha befújta volna a szél. Ez a szűkös látás is magába fordí
totta kicsit ... Folytatta ott, ahol abbahagyta. Vehetett volna tehát ma
tejfölt, telt volna. De nem vett. Egyik nappal így megtakarította a mási
kat. S éppen az ilyen közbeeső napokon érezte magát ötezerévesnek.

Mit mondott a fuvaros? .. Hogy Bodrogi bezárt? Akkor ő még jól
járt. Itt a pékség, a házában. Dolgoznak. Egyik fala meleg, átjárja az élet,
időnkint tompa puffanás, jövés-menés a falon túl. Ez kicsit enyhít a dolgon.

Sóhajtva törölgette a port a szebájában. Éppen csak, hogy ide-oda
mártogatta a kendő csücskét. Csecsebeesél már alaposan megritkultak, csak
egy vörös pohár maradt a sublódon, holicsi. Regényt szeretne olvasni, ott
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maradt a nyitott könyv az asztalon, mikor a fuvaros beszólt ... Már férje
életében is szerétett olvasni: pékné létére rengeteget olvasott, Cervan
testől kezdve Molnár Ferencig. Ez fejlesztette ki az ő csodás belvilágát: a
hangtalan tündérszárnyakon haza-hazalátogató búsongást, világfájdalmat.

*
Mióta a fiatalasszony özvegyen maradt, reggel, ébredéskor gondol

kodott a legtöbbet. Nem minden reggel egyforma sokat, - s persze, ez
is mind meg:szokott területen mozgott. Ezen a hajnaion éppen azt vette
.sorra, rni rriíndene lehet még anyósának, - s hirtelen, mintha magnetikus
fény lobbant volna a szürkeségben, eszébe villant a p o h á r. Igen, jól em
lékezett rá: hol itt állt, holott, de már boldogult apósa, - akihez külön
ben jobban ragaszkodott, mint anyósához, - figyelmeztette, hogy a po
hár nagyon régi. Még pék-dédnagyapa hozta Holicsról. Sötétvörös. arany
vírágokkal: az aranyvirágok épek rajta, s az üveg színe, ha ablak elé
tartják, mint a libavér ...

Felcihelődött. Mért ne nézzen be anyósához, ha már éppen átrándul
Tódra - - -? Mert átrándul. Mért ne nézzen be ...?

Úgy tesz, míntha semmi sem történt volna köztük.
Osszecsornagolta táskáját, magához vette a mű.anyaghálót is, hadd

káprázzon el az anyósa ... Flitter, anyós, pohár, megbocsátás, - ezen a
reggelen minden összekavarodott a fejében. Magányos nőkkel történik ez,
- mint vele is, - akik életük virágjában törtek le, maradtak egyedül. Az
ilyenekbebeleszorul az indulat, s egy...egy váratlan fordu1atnál kitör.

Utánanéztek az utcán, nilközben elcsípte az autóbuszt. - Megy a vi
rágkészítőnőTódra ...

- Gyöngyért, - jegyezte meg egy benfentes.
Ment, Jó volt már, hogy kicsit kimozdul. Azóta az autóbusz útja is

lerövidült, megcsinálták az utat. No lám, milyen közel van a falu.
- S ha az anyósa kidobja? Ha ajtót-sem nyit neki, csak megáll vele

szemben, s amilyen csepp, úgy rongyosan, kopottan, villogó szemmel meg
tiltja, hogy átlépje a küszöbét is?

Akkor nem végzett semmit, körül sem nézhetett - --
Megvásárolt előbb mindent: gyöngyöket, gombot, fli ttert. De eszében

egyre csak a pohár járt. S ezért az árért valami bocsánatkérés. .
De nem, az nem. Kicsit lejjebb adni. Lesz, ahogy lesz.
Befordult a pékség udvarára. Két éve nem járt ott. Azóta minden

rondább lett, iszonyodott el. No, nem a pékség, hanem az anyós felőli

udvar: rongyok, vödör, falhoz támasztott seprő, s egy hátá1 gúnyosan ide
oda tekergető macska. .

Éppen nyilt az ajtó. A küszöbön Kata jelent meg, pontosan ugyan
abban a ruhában, amelyben összevesztek, éveket öregedett báránybórze
kével. Talán le sem tette azóta.

- Én vagyok, - köszönt rá a menye. - Bejöttem ...
- Hozzám? - kérdezte szígorúan a pékné, s a szemüveg egyik lapja

drámaian elhomályosodott.
- Igen, igen, - csapott le sietősen a fiatal özvegy. - Rég nem lát

tam, s gondoltam, megnézem,
Azzal már bent is termett az udvarra nyíló kis szobában. Körül- sem

kellett néznie, - ott állt a hivalkodó vörös pohár, körbefutó aranyvirá
gokkal, akomódon.

A péknének annyi ideje sem volt, hogy felocsúdjék, Reszkető kézzel
húzta be maga mögött a csipkefüggönyős üvegajtót.

Mert, íme, mégiscsak felülkerekedett a menyében a jobbik énje.
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