
MÁR NEM FÁJ SOKÁ (Elbeszélés 1. része)
ITta K o P P á n y J li n o s

Világosodik. Végre. Azt hittem, sosem lesz reggel. Újra látszanak a
tárgyak. Látom a kezem, a gyűrött takarót, a gyógyszeres dobozt. Meg
telik a félelmetes semmi. A szebának megint kiterjedése van, előtűnnek

a bútorok, a kézimunkák, a képek. A komrnód, amit boldogult uram
csináltatott 1913-ban. A szekrény, amit boldogult Olga nénitől kaptam
nászajándékba. A teritő, amit szegény Kriszti horgolt, nem sokkal a
halála előtt. Megint látom a fényképeket. Istenben boldogult szüleimet.
Három éve meghalt, szegény uramat. És Andrist,a fiamat. Azt se tudom,
hol fekszik szegény. Nem volt 30 éves, amikor bevonult.

Minden tárgy emlékeztet valakire, aki volt valaha, s ma már nincs.
Én itt vagyok. Megvirradt. visszajöttem. Azok közül, akikhez tartozom,
azok közé, akik nem tartoznak hozzám. Elmúlt valami alkalom s [obb
lett volna, ha nem múlík el. Öreg vagyok. Csúf, beteg öregasszony.

András most megy a fürdőszobába. Beteszi az ajtót maga mögött,
megereszti a fürdőcsapot. Minden reggel így van. Halk ajtónyitás, óvatos
léptek az előszobában. matató rieszek. Ha egyszer benyitna: jóreggelt,
nagymama! Ez még sose volt. Tapintatos, Nem csapkodja az ajtót, nem
énekel a tükör előtt. A kádba is zaj talanul, gumicsövön engedi a vizet.
Semmi jókedv, semmi elevenség. így Ikell elkezdeni a napot? Bezzeg, tha
nem lennék itt! Ha nem kellene figyelemmel lennie rám! De hát tehetek
én róla, hogy még itt vagyok? Nem érdemlern ezt a bánásmódot. Ezt a
rettenetes, hazug kíméletet.

Most Ancsa van soron. Már kint is a fürdőszobában. Tessék! Megint
beejtette a műanyagpoharat a mosdótálba. Mínden reggel csörömpöl
vele. Én itt fekszem a szomszédos szobában, egész éjjel alig hunytam
le a szemem, kedvem lenne kicsit pihenni még, de hát lehet? Előbb Ancsa
indulatszavai. majd András léptei, nyikorog a fürdőszobaajtó, Ancsa ma
gyarázkodik, András pisszeg, Ancsa felcsattan, András csitítja, a sut
togásuk egyre hangosabb, megered a kád feletti csap. Aricsát nem za
varja, hogy pihennék még, a fürdőszoba merő csobogás. Ha kilép a kád
ból, okvetlenül eszébe jut valami, nem tudja megvárni. amíg a szobá
jukba ér, mondja már a zuhany alatt, végigvihogja az előszobát, befe
jezi, mire a szebájukba ér. Nekem ezt minden reggel végig kell hallgat
nom, amióta az unokám jónak látta, hogy megházasodjék. Mi értelme
volt? Rendben tartottam a cipőjét, kikeféltem a ruháját, várta az ebéd,
a vacsora. Életében nem lesz olyan dolga, amilyen velem volt. Jött,
ment, ahogyan akart. Mégse volt jó. Asszonyt hozott. Most megnézheti!
Nagyon otthon érzi magát a menyecske, Ha kimegyek a konyhába, mind
járt láb alatt vagyok. Menjen, nagymama! Hagyja, nagymama! Majd
én, nagymama! Kitessékel. mintha sosem lett volna háztartásom. Mintha
nem tudnék tanácsot adni neki.

Bezzeg, amikor összeházasodtak! Nem így indult az együttlakás.
Eleinte így volt. Drága nagymama, hoztam nagymama, egyék nagy
mama. Akkorihan adtam oda boldogult uram pehelypaplanát, a féltve
őrzött perzsaszőnyeget, három ezüsttálat. Én voltam az édes nagymama.
A nagymama csak ilyen lehet. Dugig rakott fehérneműszekrény, drága
porcelánkészlet. titkos rekeszben ékszeres doboz. A reszkető kéz, a me
szes erek, a süketség már nem a nagymama, csak egy használhatatlan
öregasszony, akit benn marasztaltak a lakásban a gyógyszerpírulák.
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Hogy. mikor keletkezett a feszültség, nem tudnám megmondani.
Egyszer csak itt volt. Egy szép napon arra ébredtem. hogy a lakásban
valamitől tartanom kell, csak suttyomban mozoghatok, hiszen nem szúr
hatok szemet a nienyernnek. Az érzés nem fűződik eseményhez. Egyszer
csak volt egy reggel, amikor lapultam a takaró alatt, szívdobogva vár
tam, hogy elmenjenek, becsukódjék mögöttük az ajtó. Gyengén, öregen,
utálatosan, de egyedül legyek. Ráeszméltem annak boldogságára, hogy
gyanakvó pillantások nélkül szédülhetek. a magam gyengesége szerint
tébláboihatok, senki sem rója fel az ügyetlenségemet. nem tesz szem
rehányást, ha bármit eltörök. Egyszer csak jó lett nem állni megfigyelés
alatt, nem hallani az olyanféle megjegyzést, hogy ne törődjern a moso
gatassal, hagyjam csak Ancsára, Ancsa örül az önállóságnak, különben
is kényes, szereti a tiszta holmikat. De fiam, én csak segíteni akarok!
Köszönjük, nagymama, nem kell segíteni, ha előveszünk bármit a szek
rényből. kénytelenek vagyunk előbb tisztára mosni. Csak nem képzeled,
hogy koszosan teszem el? Nem. Ezt nem csak képzelern. A poharak zsír
foltosak, a csészék karimások, a kések ragadnak. Jobb, ha nem nyúl
hozzájuk. Felesleges Aricsát idegesíteni. Magamhoz se térek, András már
kívül van, egyedül vagyok, Kinek válaszoljak? És egyáltalán. Mit képzel
az a nő? Örá vártam, hogy megtanuljak eszcejget mosni? Vénségemre
akar kioktatni? Idejön valami albérletből, valami Mester utcából, valami
kültelekről, idejön aNémetvölgyi útra, idejön egy kertes főbérletbe

és rólam, -aki már békeidőben házat vezettem, egyszerűen megállapítja,
hogy rendetlen vagyok. Ha boldogult uram ezt hallaná! Nem volt olyan
hét, hogy ne lett volna nálunk kisebb társaság. A konyhám jó volt Ful
háber tanácsosnak, Krahwinkel professzornak, Buss illatszergyárosnak
s ki tudná felsorolni mind a százakat, akiket boldogult Frigyes, nyug
hatatlan invitáló kedvében, rendre meghívott. És akkor jön egy Poszmík
Ancsa, jön egy csitri a Mester utcából s egyszeriben kiderül, hogy ami
jó volt Fulhábernek, Haragosnak, Bussnak, neki ez nem jó.

Fáj. Nekünk, öregeknek. könnyen jár a nyelvünk a panaszra. Fáj
nak a betegségek, fájnak a rosszullétek, fájnak a gyengeségeink. De
legjobban fáj a magunkrahagyás. Hiszen tudom én, nem jó szó a "fájás",
mondhatnánk, hogy rosszul esik,&ebet okoz, ne tedd, de amikor csak
pillanatok vannak arra, hogy magunkra tereljük a figyelmet, amikor a
hazatérő fiatalok éppen csak bekukkantanak - hogy van, nagymama?
- futnának tovább, akkor nem lehet ráérősen fogalmazni, meg kell
ragadni a futó érdeklődést, a legtöbbet mondani egyetlen perc alatt.
Fáj. Annyi minden marad észrevétlen! Az erekbe rakódó mész, a bél
működés renyhesége, a vastagodó háj a szív körül. Az öregség naponta
történő, apró mozzanatait senki sem látja. Lássák hát a romlás kikezd
hetetlen, szomorú, végső panaszát, tudják meg, hogy fáj.

És az én szép, felnőtt, okos unokám kedvetlenűl azt feleli: a nagy
mamának mindig fáj valamije.

Nem, nem rossz gyerek az. András, de annyi baj van egy ilyen öreg
asszonnyal! Hétfőn ezt fájlalja, kedden már amazt, harmadjára újat pa
naszol, ismerjem 'el egyszer, egyik se komoly, találomra mondom őket,

ahogy sorra jönnek. András nem tudhatja, órákba tellenék az a lamen
tálás, amelyet naponta lehetne sírni amiatt, hogy a nyugodt öregség
ezüstje mögött míosoda ijedelmek, micsoda készenlétek, milyen borzasztó
felejtések s milyen még borzasztöbb emlékezések élnek. András köny
nyedén türelemre int s nekem meg kell újra tudnom : nem hallottak,
most sem hallottak, végkép nem hallanak meg igazán.
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Az pedig fáj - hiába kényelmetlen Andrásnak a kifejezés -- bizony
nagyon fáj, hogy az unokám, wkit árvaságában magunkhoz vettünk,
boldogult urammal felneveltünk. annyira megfeledkezzék magáról, hogy
egy idegen nő egyetlen szavára elárulja a nagyanyját. Annyi tisztesség
se legyen benne, hogy leüljön nálam, s ahogyan az már illenék, szót
ejtve erről-arról, lassan szóba hozza, baj van, nagymama; Ancsa foltot
talált a tányéron. Több nem lehetett. Valami kis rántásdarab. a mai lisz
tek ragadósak, Istenkém, odatapadt. De ilyen kurtán, csak úgy az ajtó
ból, válaszra se várva, így mégsem szabad. Nem szomorú? Másfél év elég
volt ennek az Ancsa-lánynak, hogy azt a természetes ragaszkodást,
amellyel András vonzódott hozzám, hűvös, feszélyezett, nemszeretem kap
csolattá hígítsa. Mit hoz ez tovább? Mit várhatok tőlük, ha nem látják
már semmi hasznomat?

Tessék! Megint bevágták az ajtót. Az utolsó pillanatban kelnek, a
reggelit csak éppen behajítják, örökké loholnak. András irodája a Vigadó
térnél Vian, Ancsa szövetkezete a Bécsi úton, András fél 8-kor kezd,
Ancsa pláne 7-kor; nem kis távolság a Németvölgyi úttól, de a világért
sem indulnának fél 7-nél korábban. Az ajtót behúzni, persze, nincs idő,

rántanak hát rajta, zeng az épület. Beköszönni? lVIegyünk, nagymama?
Ilyesmi nincs. Azért akartak csendben mosdaní, hogy ne ébresszenek
fel. Olyan zajjal mosdottak, hogy felébredtem. Ha ébren vagyok, illenék,
hogy elbúcsúzzanak, Nem lehet, én okvetlenül alszom. Ezekután becsap
ják az ajtót. Erre okvetlenül felébredek. Ök rohannak az autóbusz
után, szívükben a hittel: aludni hagyták a nagymamát.

Nem lehet eleget csodálkozni rajta, mi míndent gondolnak a fia
talok?! A lelkiismeretük teljesen nyugodt. Eleget tesznek a tisztességnek,
bőségesen gondoskodnak a nagyanyjukról. A kétszobahallos lakásból
egyszeba kizárólag a nagymamáé. A nagymama szobája is meleg, annak
is van radlátora. A nagymama felkel, rendbehozza magát, bekapcsolja a
rádiót, lemegy a Közértbe, elkészíti a kakaót, megreggelízik, tessék
lássék kitakarít, kimegy a konyhába, összeüti az ebédet, ebéd után szun
dít, átfutja az újságokat. kicsit varrogat, már otthon is vannak. Nem
nagyszerű? Senkinek nincs külőnb dolga, mint cl nagymamának! Nincs
gondja Iakbérre, fűtésre, díjbeszedőre, használhatja a telefont, a rádiót,
a kétszobahallt. Ha panasza van, felhívja a körzeti orvost ha nincs pa
nasza, felhívja az ismerőseit. Egész nap melegben van, egész nap a szí
véhez nőtt bútorai között, legész nap abban a védettségben. amelyet a
tévé, a boyler, a telefon jelent. Annyit molesztálhatja a körzeti rende
lőt, annyiszor tárcsázhatja fel a barátnőit, annyi traktát adhat visszeres
vénasszonyoknak, amennyit, ahányszor kedve van. Magányosnak sem
érezheti magát - gondolják a fiatalok - mínden este mellette vagyunk.
Nem rajtunk múlik, hogyatémáink nem érdeklik őt. Szívesen bevon
nánk a beszélgetéseinkbe. de a nagymamától minden mcssze van. Nem
érdekli a balett, a tervrnutató, a nagymama mindig csak panaszkodik.
A lipcsei utazásunk neki csak apropót jelent, hogy áttérjen a szaggatá
saira; a minősítésünkről eszébe jut, reggel hasmenése volt. Mínduntalan
megakasztja a társalgást, mindig előhozakodik a nyavalyáival. Ha be
kapcsoljuk a tévét "nézze, nagymama!", máris szedi a kendőit, "úgyse
látom, gyerekek, a hályogern míatt", húz már kifelé. És rosszkedvű és
zsémbes és sértődékeny, pedig angyali dolga van, jobb nem is lehet.

No persze! Ilyen angyali dolga annak a réklis, galambősz. reszkető

fejű nagymamának van, aki csak azért ül délutánonként csípkefőkö

tővel a karosszékben, hogy eleget tegyen a fiatalok elképzelésének a
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gusztusos nagymamáról. Beburkolózik a nagykendőbe, keresztbe teszi
mamuszos lábait, s míg ,a fiatalok dolgoznak, tárgyalnak, törik magukat,
addig ő ábrándozik. Századszor is végigmegy a Stefánián, ezredszer is
jegeskávét kanalazgat a Kolegerszkinél, álmaiban újra felül a szígetí
lóvasútra, újra hallgatja a katonazenét. Annak a nagymamának, akire
a fiataloknak, saját megnyugtatásukra, szükségük van, az élete egyetlen
Ióvasutozás, egyetlen Vampeticsezés, egyetlen Fesztikörkép volt. Kényel
metlen egy olyan nagymama, aki nemcsak megélt két világégést, de aki
fölött - ne adj Isten! - nem múltak el nyomtalanul az évek, teste
lelke belerokkant, a múltja csupa kráter, Szívesen álmodnak idillt a
nagymamák köré, hogy mentesüljenek a tenger gond alól, amely együtt
járna annak elismerésével, hogy a szerencsétlen öregeknek mégis csak
kevés jutott a jegeskávéból. mégis csak sok a tábornokokból. Álmodnak
egy sosem-lehetett nagymarnát, akivel szemben bőségesen leróják mín
den tartozásukat, ha fedél alá rakják, tévét dugnak elé, pumpáltatnak
neki is meleget, Többet nem tehetnek. A lelkiismeretük nyugodt lehet.
Törődtek a nagymamával. Fizettek.

J ól van, gyerekek, menjetek nyugodtan! Mindent megadtatok.
Olyan ember úgy sincs, aki vissza tudná adni, amit az élet elrabolt.

Csak ne szédülnék annyira! Ez a gyengeség, ez valami rémes. Ott
fekszik a ruhám a karosszéken. nincs measzebb másfélméternyinél s nem
tudom, elérem-e épségben a széket. Könnyen mondják a fiatalok: nagy
mamának semmi dolga sincs, reggel szépen felkel. .. Hogyan kell szépen
kelni? Én csak a legkeményebb elhatározással tudok, minden erőmet
összeszedve. Pereekbe tellík, amíg összegyűlik újra az erőm, eljutok a
karosszékhez. de hol a fürdőszoba, hol van még a konyha? Az élet leg
egyszerűbb mozdulatához is fortélyra van szükség, mindennek ezer koc
kázata van. A nagymama csak szepen felkel ...

A konyhában, persze, minden szanaszét. A mosogató tele piszkos
edénnyel. az asztalon vaj, morzsa, szalámihéj, a reggelijük után minden
ott maradt. De a világért se nyúljak semmihez. Ancsa szeretí az önálló
ságot, én csak készítsem el szépen a reggelit. Hol? Kifogásolni, hogy dol
gozom utánuk, ahhoz van eszük, de eltűntetni maguk után a rendetlen
séget, arra nem fűlik. Én éljek itta koszban, kerülgessern naphosszat a
szemetjüket. Mit csináljak a reggeli csészémmel, hol mcssam el a cit
romfacsarót? Várjak estig, amíg hazajönnek s kegyeskednek végre fel
számolni azt 'az istállót, amelyet puszta tapintatból a nyakamon hagytak?
Itt van ez a nyomorult fogsoros pohár. Valahányszor kihozom, Ancsa
olyan pillantással néz rám, míntha felakarna nyársaini. Mit vétett ez
a pohár? Koszos, el kell mosní. Ez is csak edény.

Az Ancsa-lány pedig beszélhet, amit akar, a kulcsot akikor is bent
hagyom a zárban. Nem fogok egész nap idegeskedni, hogy valaki rám
nyitja az ajtót. Eleget olvasok az újságban besurranokról. Mégcsak az
hiányzik, hogy betörjenek ide. Könnyű kilesni, hogy egyedül vagyok.
Magányos öregasszony, felszerelt lakás, Valóságos csemege az olyanok
nak. Nem akarok frászban élni. Mínden pillanatban reszketni tőle, be
jött-e valaki. Jó az a kulcs a zárban. Csengessen. aki be akar jönni.

De azt a cirkuszt,amit tegnap rendezett?! Rátámadni egy szegény
öregasszonyra, mert nem pattant az első csengetésre. Nem mondom, tele
volt á' kosara, üveget is hozott, kenyeret is szorongatott, Nem lehetett
kellemes várakozni a Iépesőházban. De mit tegyek, ha nem hallottam?
Ha nem mindjárt hallottam? Azért nem kell nekem rontani! Hogy ne
gyed órája dörömböl, veri a Ievélszekrényt, a fülem botját sem mozga-
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tom. Hát szabad így viselkednie ,egy fiatal teremtésnek? Szabad dörőm

bölnie? Bármit mondtam, még neki állt feljebb. Mosnia kell, várja a
beáztatott ruha, el kell készítenie a vacsorát, azt se tudja hol áll a feje,
ezer dolga van, a tetejében képtelen bejutni a lakásába, azt a büdös
kulcsot - csak azért, hogy bosszantsam őt - mindig bent hagyom a zár
ban. Te is leszel egyszer nyolcvan éves, próbáltam inteni, de felcsattant,
mínt a fúria. Akkor se lesz rosszindulatú! Nem állhattam tovább. Be
menekültem a szobámba, A zokogásra utánam jött. Átölelte a vállamat.
Bőgött. Simogatott. Félórát is nálam töltött. Tegnap este jó volt. A kul
csot pedig ma is bent hagyom.

Istenem, ha csak hetven éves lennék! Ha nem esnék nehezemre min
den mozdulat, Mi volt akkor a reggeli elkészítése? Csak egy gondolat.
Ma? Két háznyira van a Közéd, de ha eszembe jut, hogy le kell rnenní
a lépcsőn, a kapualjban megcsap a huzat, az utcán belém kap a szél,
minden lépésnél megbotolhatok. a fülzúgásom egyre kibírhatatlanabb,
fogódznom kell a kerítésbe, a csontjaimig érzem a kosár ütődését a tér
deimen, ha eszembe jut mindaz il gyötrelem, amelyet szédülésben. fulla
dásban, gyengeségben el kell ezenvednem a tejért, akkor keserű lesz a
szájamíze, nem kell reggeli. Megkérjem Andrást, hogy hozza fel a tejet?
Ilyet nem teszek! Folyton attól tartok, nyűgnek vagyok a nyakukon,
nundenáron segíteni szerétnék nekik. Ismerjem el a tejhordással, hogy
nemcsak hasznomat nem látják, de még terhükre is vagyok? Inkább
teát iszom.

Persze, ha jó lenne a frizsider"! Dehát a frizsider nem jó. Három
hónapja üzemképtelen. Az a drága masina, amelyet boldogult uram ho
zarott Bécsből. a húszas évek végén. Amerikai gép, negyven évig kifo
gástalanul működött. Amióta Ancsa idekerült, harmadszor romlott el.
Nem tudom, mit csinál vele,

Annyiszor kértem már Andrást, szóljon aszerelőnek, csináltássa
meg a gépet, a drága unokám ilyenkor kioktat: "Mit képzel, nagymama,
én csak úgy telefonálok. a szerelő míndjárt idejőn? Háromszor szóltam
már. Nem szívesen jönnek egy ilyen vacakhoz. Szabványori kívülí." Ha
hallaná a boldogult mam! A legjobb gépet vette, amit csak kaphatott.
Az unokája meg pocskondiázza, Azt, hogy a felesége slendrián, nem
mondja. De hogy szabványori kivüli, olyat kítalál. A szerelő, persze,
azóta se jött. Mindegy. András megtette. Telefonált. Háromszor is.
Hiába.

Marad hát a tea, de ráérek vele. Előbb irendet rakok a szobámban.
Hátha jön valaki. Néha jólesik, ha eljön valaki a régiek közül, A Jolán,
a Manyó, a Bertalanné, mi, nyolcvan körüliek, azért járunk össze, hogy
fürkésszük a másikon a velünk történteket. Sok örömet nem jelentünk
egymásnak, de na Nagy Manyót hallom, hálát adok az égnek, hogy tete
jébe nincs tüdőaszarnám. Manyó is megnyugszik, ha értesül, hogyan ~u

nozzák a visszerek szegény Jolit. Egy-két fülzúgást hozzámondok, Zsófi
titokban lekopogja: szerencse. hogy csak cukra van. Az élet végtére azzal
jár, hogy az ember előbb-utóbb beszorul, körülzárják a nyavalyák. Nem
árt, ha tájékozódunk, De, hogy kisüljön a szemern a rendetlenség rniatt ?

András aztán nem érti, miért panaszkodom néha, hogy már megint
itt voltak a barátnőím, rníért teszem szóvá máskor, hogyelhanyagolnak
a barátnőírn. Az ember abban a hiszemben tölt el éveket, hogy minden
könnyen megmagyarázható. Később kitűnik, hogya magyarázat soha
se~. könnyű. Még később, hogy nem is lehet valamit megmagyarázni.
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Legvégül, hogy nem is kell magyarázni. Minden magyarázat remény
telen.

Talán két hónapja is. András hajnalban jött háza, gyűrötten állt a
fürdőszobában, nézegette arcát a tükörben, a fésűjével szethúzta a haját,
"kopaszodom, nagymama", állapította meg szomorúan, Kócos volt, kial
vatlan, csapzott. A papucsain fogkrémpecsétek. A köpenye mosatlan, a
pízsarnája rojtos. Isten látja lelkem, nem akartam elhanyagoltnak látni,
csak éppensZJemet szúrt, hogy milyen elhanyagolt. Önkéntelenül ki
szaladt a számon: "bizony, te sem vagy már olyan csinos gyerek, ami
lyen voltál!" Nem tudom, miért mondtam, de amint felém kapta a tekin
tetet, amint riadtan, megütközve rámnézett, egyszeriben tudnom kellett:
bántottam szegényt. Miért tettem? Hogyan tudtam károgó vénség lenni,
aki a rninden bánatával mindig hozzámbújt kisfiú éktelen riadaimát nem
akarta meghallani, sót, örvendeni látszott a bánata felett? Nem tudom.
Talán felgyülemlett bennem a keserűség a reggelek gyengeségei rniatt,
amikgyűlöletessé teszik számomra az ébredéseket. Az élet túl egyszerű

lenne, ha pontosan ismernénk az összefüggéseket. A megjegyzés mögött,
amellyel fájdalmat okoztam az unokámnak. talán csak annyi volt, amennyi
fellobban valakiben, aki kifelé megy, azzal szemben, aki befelé tart. Nem
volt mögötte több. Hacsak a zúgolódás nem amiatt, hogyakiről annyi
időn át gondoskodtarn, az agyonápolt. kényes unokám, távolr.ól sem kelt
olyan benyomást, mintha valaki is törődne vele.

Akár igy volt, akár úgy, nem lehet megmagyarázni Andrásnak,
hogy nem káröröm vezetett, András bizalmatlan. Gyanakodva néz. Ma
gyarázatra sosem kerül sor. Ez már így marad. Elintézetlenül. Az évek
kel együtt gyűlnek mindenféle ügyek, amelyek elintézve már sosem
lesznek. Nem mulasztás miatt. Hanem, rnert nem lehet őket elintézni.
Öregnek lenni annyit is jelent, mint tudni, hogy a dolgok - elintéz
hetetlenek.

Ilyen a bejárónő kérdése is. Szükség lenne rá. Amióta eltanácsoltak
attól, hogy beleártsam magam aháztartásukba, hetenként csak egyszer
takarítanak. Szombat délután. András hazajön, nekiesik a bútoroknak.
Felgöngyöli a szőnyeget, a székeket felrámolja az asztalra, elhúzza a
rekamiert. A rendetlenségből azt lehetne hinni, olyan takarítás lesz,
amilyent még nem látott a világ. Aztán előkerül a porszívó, a padló
ketélö, András össze-vissza tologatja őket s eltölti a meggyőződés, szé
pen takarít. Mire Ancsa hazaér, András már a kczimunkáknál tart, min
den a helyén. Dehát a takarításhoz nem másfél óra kell. Nem elég heten
ként egyszer összeturkászní a piszkot. Különben sem elintézés, hogy
szombat délután takarítsanak. Boldogult Frigyesem nyugodt ember volt,
negyven év alatt nem hallottam egy hangos szavát, de próbáltam volna
azzal fogadni, itt 'a seprő, lelkem, nincs még takarítva, szedje fel fl

port. No hiszen! Hallhattam volna szegény Frigyesemtől. Isten nyugasz
talja, huszárkadét volt.

Igenis kellett valaki - megbízható asszony - hetenként csak egy
szer idejöjjön, kitakarítsen. Nem ám csak úgy, totojászva a szemetet,
de kiadósan, becsülettel, igazándiból. Kellett Andráséknak. de kellett
nekem is. Nehezemre esik a hajolgatás. Hetekig kellett duruzsdlnom,
vegyeneik már fel valakit, nem birjuk a munkát, ránk koszosedik a
lakás. Beszélhettem. Egyre csak oktattak, ki kell várni az alkalmat, nem
lehet valakit leakasztani a szegről, aza világ elmúlt. Állandóan az orrom
alá dörzsölik, hogy semmit sem értek a világból. Amihez hozzászoktam.
az nincs, ami pedig van, azt nem tudom. Mintha idióta lennék, aki ostoba



fogalmakat őriz, a tényekkel nem számol, köti magát az elképzeléseihez,
az elképzelései nevetségesek, Végtelenül utálom, amikor lépten-nyomon
a fejemhez vágják, nem ismerem ki magam a világban.

Végre jött Edina. Meg se próbáltam, hogy véleményt mondjak 
az ember végtére megtanulja. hogy a lakásoktisztitását órabérért nem
az Edinák végzik - örömrnel fogadtam a jelentkezését. Délutánonként
egy minisztériumban takarított, délelőttönként eljárt házakhoz. Nem
hiszem, hogyha a miniszter jön hozzánk takarítaní, rátartíbb lett volna
Edináná1. Méltóságán alulinak érezte, hogy lehajoljon, méltóságán alu
linak, hogy felmásszon. Minthogy a por nem kizárólag derékmagasság
ban helyezkedett el, nagy kárt nem tett a piszokban. Úgy dolgozott,
mint egy Edina. Edina a rninisztéríumból, aki mérhetetlen szívessége t
tesz nekünk, hogy bár magasabb körökben mozog, hajlandó mégis órán
ként tíz forintért övmagasságban megpöckölni a szemetünket. Ma ll.
törölgetném utána a képeket, porcicáznám ujjhegyről a csíllárt - nem
rajtam múlt, hogy elmaradt tőlünk, nem én martam el - Ancsa meg
elégelte. kiadta az útját. Nem a fürdőkád miatt. Én ugyan furcsáltam,
hogy Edina minden ittjártakor megfürdik nálunk, de Ancsa leintett.
A munkaadó erkölcsi kötelességéről mesélt. Utóbb kiderült, hogy nem
csak a kád volt szociális létesítmény -- amint Ancsa nagyokosan elke
resztelte - de létesítmény volt a szappan, a kölnivíz, a mosdókesztyű is.
Tovább rontotta Edina dolgát, hogya kád, használat után, magán vi
selte a fürdés nyomait. Vége szakadt a türelemnek, amikor kiderült,
hogy Edina szerint az is rnunkaidő, amelyet a fürdőkádban tölt.

így került hozzánk hosszú hetek múltán az a Rózsika, aki már nincs
közöttünk. Nem mintha meghalt' volna - bár a fiatalok szemrehányó
tekintetéből az érződik, mintha legalábbis eltettern volna láb alól 
egyszerűen megvált tőlünk. Négyszer-ötször eljött, aztán elmaradt. Állí
tólag miattam. Az ember idők során megtanulja. hogyha a fiataloknak
nincs bejárónőjük, az nem az idők változása, nem egy társadalmi kate
gória kiveszése, nem azok míatt a magasröptű magyarázatok miatt
van, amelyeket szívesen a fejemhez vágnak, ha azt akarják bizonyítani,
hogy ostoba vagyok. Nem. Ha nincs takarítónőjük. annak egyedül és
kizárólag én vagyok az oka.

Rózsi loncsos volt, foghíjas, laposmellű, Be nem állt a szája egész
délelőtt. Szidta a vejét, a lányát, a szomszédját, Mindenkiről megvolt
a véleménye, mindenkiről leszedte a keresztvizet. A strófa végén rnin
dig hozzám fordult: hát nincs igazam? Andráséknak könnyű volt. Reg
gel becsapták az ajtót, itthagytak magamra, várhattam a Ionográfot. Ha
Rózsi megszólalt, a lakás tele lett strícivel, szajhával, tele lett az isme
rőseivel, Közben hordhattam a vizet, a pasztát, a súrolókefét. Voltakép
pen nem is takarított. Bemutatott egy szertartást, tartoztam kiszolgálni,
fgy flancosabb volt a ceremónia. '

Egyszer aztán nem csináltam. Nem és nem. Magamra csuktam az
ajtót. Sipákolhatott. Nem hallottam. Kocogott, zörgetett, én csak nem
hallottam... ! Verte már az ajtót. Erre kinyitottam. Meg
mondtam neki. Én nem vagyok a maga nagymamája, nem
tűröm, hogy komázzon velem, én nagymamája vagyok a mérnök úrnak,
nagymamának szólíthat a menyem, de ne hívjon nagymamának egy
takarítónő. Minek hívjon? Ha nem akar a nevemen szólítaní, nevezzen
nagyságos asszonynak, így szólítottak komoly uriemberek. Van is eszébe,
még hogy nagyságos asszony, kinevetné a világ, Akkor se vagyok a nagy
mamája, Bratyizzon a barátnőivel !
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Ennyi volt. Semmivel sem több. Mégis elmaradt. Nem szívelte, hogy
fennhordom az orrom. Andráséknak ennyit mondott. Hogy elvesztette
a kedvét, mert nem cepeltem utána a vizet,' erről nem beszélt. f:n let
tem' megint a rossz. Hallgathattam. Nagykeservesen találnak végre va
lakit, aki időt szakít magának, hogy segítsen nekünk, nem kell felál
dozniok a szombatot, készen kapják a tiszta lakást, nekem sincs gondom
a szobámra, rendet teremt nálam is, de ahelyett; hogy örülnék neki,
odaállok vitatkozni az angyallal mert nem szólít nagyságos asszonynak.
Leesik a gyűrű az ujjamról, ha eltűröm, hogy nagymamának hívjon?
Mi ebberia bizalmaskodás? Rózsi kedveskedni akart, családiasnak érezte,
szívből mondta így. Dehát a nagymama felcsattan, mert istentudja mí
féle etikett szerint a takarítónő tartozik jobbágyi alázattal felnézni a
kétszobahal1os hűbérúrnőre. A feleségem bérelszámoló egy szövetkezet
ben, én mérnök vagyok egy kutató intézetben, a nagymama pedig a
Gothai Almanach tiszteletére akarja rábírni Hanák Rozállát. Abban a
hiszemben indulunk el reggel, hogy estére minden ragyogni fog, mert
eljön a tündér és kitakarít. Este azonban mindent úgy találunk, ahogyan
elhagytuk, mert a nagymama közben kiirtotta abejárónőt. Rábízhatjuk
mindenünket Hanák Rozáliára, csak Hanák Rozáliát nem bízhatjuk a
nagyrnamára.

(FolytatjIlk)

•

SZEDŐ DÉNES VERSEI

A VAROSKAPUBAN

A városkapuban, sebét kötözve
várt. Egy jaffai vén halárusarra
baktatván szamarán, ott látta este.
"Látom - szólt -, olyan ez, mint ősidőktől

núnden pusztaii. All, akár a bálvány,
támasztván a falat. Vajon mióta
strázsál itt, s mire vár? A Messiásra?
Vagy tán ő maga az? Titokban eljött,
s énrám várakozik, mert itt az óra?"

NÉMATATÉK

Hátán háza hitvány batyu,
maga békés indulatú.
Lesüti fejét, valamit szégyell,
szégyenében állv(( térdel.

Bekerítették a hajtók;
Ül)öltene egy szivszakajtót.
Meg nem futhat, falhoz lapul,
s kiált, kiált hangtalanul.

Nem őt fogják, nem őt viszik
veszejteni: másvalakit.
Jómaga megfoghatatlan
táncát járja mozdulatlan.
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