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A lakásában még mánden éllel állt. A harc, melyet a hevenyéri bezsúfolt
bútorok, fal felé fordított képek, foteíokon keresztibe fektetett függönyrudak
ellen vívott, még nem ért véget.. A fürdőszobában, a kád felett a bojler helye
még üres volt, csak a por szállt rendületlenül a kivésett téglákból.

És most míndent itt kell hagyni, így, ahogy van, mert Linda meghalt.
- Fogadja részvétemet. Én megértem magát - mondta udvariasan Szőnyi

_. de magának is meg kell értenie engem. Nekem csütörtökön míndenképpen
Párizsban kell lennem. Maga kedden reggel elutazik Győrbe, elinrtézi a dol
gait, részt vesz a temetésen, és este hazajön. Szerdán reggel át kell vennie a
kulcsokat és a pecséteket. .

- Sokba fog kerülni nekem ez a fél nap - kesergett Berta. Aztán hir
telen eszébe jutOitt valami, és újra kezdte az ostromot .Ó»- Atcserélern a rep
jegyét. Magának míndegy, hogy egy nappal előbb vagy később lesz Párizsban.

Szőnyi elhámtóan mosolygobt, -- Az nagyon körülményes. Aáá - sorolni
sem tartotta érdemesnek. Persze: Berta tudja, hogy először valóban pénteken
akart menni, de azt nem tudja, hogya csütörtöki gép jobb. Kényelmesebb. Az
air-condítioníng, meg mánden. - Ha bolond volnék! - gondolta bosszúsan,
de ugyanakkor meghajolt, mirrt egy jajdeédes kisfiú. - Ne haragudjék, €ZIt
nem kivánhatja tölem. Tehát: víszontíátásra szerdán!

- És én vagyok erőszakos! - gondolta gúnyosan Berta.
A személyvonat úgy tett, mintha nagyon rohanna. Szuszogott, lihegett,

olykor hosszasan, türelmetlenül fütyült.
- Két napig agonizált - és Berta fülébe visszatért az orvos hangja. Sér

tődötten és szernrehányóan mentegetőzött: - Azért hívtam fel, mert gondol
tam mellette akar lenni utolsó órájában.

Az asszony az új, fekete kesztyűvel megsúroltá egy kicsit az ablaküveget
és rászorította a homlokát. - Hagyjanak engem békén - gondolta idegesen.
és ugyanakkor tudta, hogy senki sem háborgatja. Még a lelkiismerete sem.
Végeredményben mi kÖZJe volt neki Líndához? Semmi. Ha eszébe jutott, a két
fogsora egymásra szorult, a szája elkeskenyedett és meghúzódott, mint aki
keserűt nyelt és küzd, nehogy kihányja. - Meghalt! - és hogy elterelje a
gondolatait, számolni ikezde!tlt. A tennívalóít, az idejét számolta, és azt, hogy
körülbelül mennyit kap a bútorokért.

- A konyha jószerint üres. Azt a néhány vadkort ami van, meg az ágy
nernűt oeivdszi Kisné. - Gondolatban végigfutott a tárgyakon. - Edények,
ágynemű: nem kelL A képeket is viheti. Csak la kakukkos óra kell, meg a
szamovár. - Ezt az órát már akkor el akarta vinni, mikor az apja meghalt,
aztán maradt, mínt régen a karakül bunda.

- A bútorokért meg kellene kapnom tízezret.
- 'sványvízet, savanyúcukrot, csokoládét tessék! - Ajtók csapódtak,

lépések, üveg és emberi hangok keveredtek.
- 'sványvízet!
Berta meg sem fordult. Az ajtó, melyet felrántottak mögötte, bevágódott.

A vonat fovábblíhegeót, a lépések, hangok elmerültek a kerekek és a rázkódó
vagonok zajában, Az asszony ismét rászorította a homlokát az ablaküvegre; és
folytatta a számolást.

- Háromkor lesz a temetés, tehát fél háromkor el kell indulni. - Le
gyintett. - Tizenkettőre mindennel végzek, és négykor már kinn leszek az
állomáson. - Megnézte az óráját, és fésü1ködni kezdett. Aztán előhúrott egy
lapos üveget, egy lélegzetvételre kiszopta belőle a kávét. A folyosón emberek
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csoszogtak, a kalauz benyitott: - Győr következik! - A személyvonat dia
dalmas fütyüléssel lassított; és szuszogva megálli,

* * * ,

Hét óra volt, mikor Berta kissé türelmetlenül és erélyesen megverte ök
lével a konyhaablakot.

- Ki az? A nagysága Pestről? Jaj, Istenem! Csak magamra kapok va
lamit ~ és a piszkos üvegre aggatott rongyos függönydarab mögött egy asz
szony kászálódobt ki az ágyból.

- Nyitom már! - de előbb befutott a konyhából nyíló seobába, onnan
vissza az ágyához, hegyibe-hátára saórta u párnákat, dunnát, A mosogatóhoz
szaladt, egy tál vizet zúdított a lefolyóba, amiben előző este mosdott vagy mo
sogatott talán, aztán valamí ládában matatott. Közben beszélt. Hangosan, hogy
az ajtón túl is meghallják. - Nem gondoltam, hogy ilyen korán ...

Berta a függöny rongyain keresztül nézte az íde-oda kapkodó alakot, s
mínt a gomolygó füst, feketén emelkedett benne a düh és a gyanakvás. - Mit
kotorászik annyi ideig! - Másodszor is rávert az ablakra.

A kuporgó alak felugrott: a ládát belökte az ágy alá.
- Nyitom már, kezét csókolom. A temetésre tetszett jönni ...
Az ajtó kinyíilJt. A fény egy öregasszony hályogos szemére esett, amit alul

ról felfelé úgy közelitett Berta arcához, mint megvakult tükröt. A másik szeme
ép volt és sunyi.

- Tessék csa!k, tessék. Kezét csókolom - és a kesztyűs kéz után kapott.
- Ugyan! Jónapot - és Berta gyorsan átlábolt a konyhán. A vénasszony

kerepelve utána.
- Szegény Linda nagysága... A távirat. Gondolom, meg tetszett ijedni.
Berta komoran megállt a S20ba közepén, mínt aki eddig akart jönni és nem

tovább. Egy pillantással átfutotta a bútorokat. - Rendben Vian - gondolta.
- Az óra?

A két ablak köZÖi1Jt a falból egy szög meredt rá. Alatta négyszögletes, vi
lágos folt.

- Az óra hol van?
A hályogos szem az, ab1a!k felé fordult. - Nem tudom, kezét csókolom.

Ellopták, de hogy mikor? Biztosan az a semmirekellő ...
- És 'a szamovár?
- A teafő:~őt t€ihsziik gondolni? Az !kilyukadt, aztán nem is tudom.
Berta alig hírt magán uralkodni, - Na nézzük! - mondta nyersen, és

in!káibb szakította, mint nyitotta a szekrény ajtaját. - Ez üres. - Fiókokat
húzgált és lökött vissza, két ujjal felrántotta az ágyról a takarót. A vénasszony
gyorsan közelebb lépett.

- A dunnát meg aikiéIt párnát nekem ígérte a megboldogult, Hűséggel

megszolg1áit érte Kísné, mondta, Isten nyugosztalja - és a kereplő hang sí
rósra vált.

Berta lerántotta a ikesztyűjét, a táskájával együtt II Iotelba dobta, és szó
nélkülvkícsörteteet a konyhába. Kísné egyszerre megszűnt szípogni: minden
porcikájával kif~é figyelt. Egy villanásnyi csend után a megnyitott csapból
folyni kezdett a víz. A vénasszony fellélegzett.

- Az óra, meg a szamovár is: egye meg II fene - és Berta la hideg viz-
től VÖl!'ÖS kézzel, lehiggadva visszament a szebába.

- Hol 1a!kikaz a becsüs, Kisné?
- Wagner úr? Itt lakik a szomszédban, Itt lakik az már ...
- Akikor menjen át hozzá és mondja meg, hogy kéretem.

, - Igenis, kezét csókolom. - Kiszaladt a konyhába. Rongyos, piszkos
ruhájára ráhúzott egy kevésbé rongyosat. A haját, amit a ruhájával vívott küz
delem ezerfelé Z1ibolt, II tenyerével lesimította, fakult, fekete kendővel lekö-
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tötte. A lábát felrakta az ágyra, és úgy-ahogy, befűzte a cipőjét. - Máris me
gyek. És nem tetszik elfelejtení : a dunna meg a két párna az enyém.

Wagner úr vékony kis ember volt, és olyan eleven, mint a higany. - Szó
val a temetés után rníndjárt víssea tetszik menni, Muszáj: megértem, hogyne
érteném. Hát asszonyom - Wagner szétnézett. - A kredenc nem kell, ez a
két szék sem. - Az öregasszony önkénytelenül bólintott. - A többiért adok
négyezerötszáz forintot.

- Ne vicceljen!
Wagner úr nem viccelt. Wagner úr tudta, hogy a temetést délig ki kell

fizetni, és a hölgy valószínűleg úgy gondolja, hogy majd a bútorok árából.
És siet. Estére feltétlenül Pesten akar lenni.

- Tessék privát eladni - mondta szemtelenül. - Két-három napig itt
tetszik maradni vagy egy hétig, akkor talán meg lehet kapni érteötezret. ~
Szedelőzködött.

Berta 'arra gondolt, hiogy valami asztalost kellene keresni. Ha nyakába
venné a várost, - de fél nap alatt vagy fel tud kajtatni valakit vagy se. Ha
megérzik rajta, hogy sürgős .. ;?!

- Én itt vagyok a szomszédban- mondta Wagner: - Csak be tetszik
jönni az üzletbe, és adom a pénzt. Nem kell szólní senkinek, csak engern tes
sék keresni.

- Más se adna többet - mondta vigasztalóan Kisné, míkor egyedül ma
radtak. - A kredencről meg a két székről hogy tetszett határozni? - és köz
ben virtJte az ágyról a dunnát a két párnával.

- A kredenc meg a két szék a magáé - mondta csüggedten Berta. - A
képeket is elviheti. ..

- Csókolom a kegyes kezét.
A Bizományi Aruházban alíg Lézengtek még, mikor Berta benyitott. Wag

ner örvendezve szaladt elé,
- Tessék parancsolni ~ és a pénztárhoz kormányozta. - Kartársnő.

bútorvásárlás. Tessék kifízetni négyezerötszáz formtot a hölgynek. A többit
majd elintézzük.

A pénztárosnő nem mozdult. Ellenségesen. gyanakodva nézte WaglIlert, és
ezt az ellenséges gyanakvást átvitie Bertára is.

- Tessék kifizetni nyugodtan, Tíz perc múlva visszajövök és míndent.
elintézek - hadarta Wagner, és mielőtt a helyzet katasztrofálisan kínossá válJt
volna, a nő kelletlenül benyúlt a fiókba.

A becsüs színte röpködött a boldogságtól.
- Tessék felvenni a pénzt, asszonyom. AzOIIDa1 küldök két embert et

bútorokért.
A pénztárosnő dühösen rakiba a százasokat. - Tíz perc! - vetette oda fe

nyegetően VVagne~ak.

- Még annyi se! - viháncolt a kis ember.
Míre Berta kífizette a temetést, a legközelebbd virágüzletben megrendelte

a koszorút, evett valamit a cukrászdában, Wagner emberei lehordták az ut
cára a bútort: két sodronyos ágyat matraccal, két mahagóni szekrényt, két
fotelt, egy asztalt, egy vitrínt és egy csiszolt tükrőt. A [árókelők megbámulták,
a nők megnézték magukat a tükörben, és továbbmentek. Csak egy mosolygós,
menyecske maradt: bizalmasan tapogatta a fotelokat, 'és míntha beszélgetett
volna valakivel, Egy férfival. Berta abban a pillanatban ért a ház elé.

- Mennyibe került? - A kérdést tisztán hallotta, csak a választ nem,
mert a menyeeske háttal neki, a kérdező felé fordult.

- Mennyibe került? - kérdezte hirtelen Berta, ésa fiatalasszony elé állt,
Talán volt valami a hangjában, ami a nőt megriasztotta. Nem felelt.

- Miért nem mondja meg? .
A kapu alól Wagner úr futott ki. Egy rémült pillantás, és !közéjük ve

tette magát.
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- MJ van már azzal a kocsival? Meddig akadályozzék itt a forgalmat? -
mordult a fiatalasszonyra, és karon ragadta Bemát. - Jöjjön asszonyom, jó
hírern van a maga számára,

Berta színte önkénytelenűl ment. Visszamentek az üres lakásba, ahol a
bútorok helyén ~ földön és falon -- nagy, pókhálós csomokban állt a por.
A két szék, ami Wagnernek nem kellett, ott állt a szoba közepéri.

- Még ötszáz forint" [ár önnek - és a százasokat letette a székre.
Berta nem nyúlt utána.
- Becsapott, Wagner úr - mondta vészjósló nyugalommal. - És én

most fel fogom jeleniteni magát.
A becsüs talán egv kicsi't elsápadt, de nevetett.
- Ugyan kérem! Itt Vian ötszáz forint és rendben vagyunk.
- Valami írást is kellett volna kapnom. nem gondolja?
- Megvan az írás, asszonyom. A négyezerötszáz forintot alá tetszett írni.

Most még hoezéírjuk 'az ötszázat, ez a kiegészítés.
- De maga nem ötezerért adta el a bútort!
Farkasszemet néztek. A férfi .tekdnteíe Idegesen. kapkodva turkált Berta

szemében, s egy Iélegzetvétel alatt meglelte, amit keresett. Az a gyámoltalan,
elbátortalanodó villanás ... - Nem rtudj,al - és Wagner legszívesebben keb
lére ölelte volna Bertát.

- Ne fárassza magát, 'asszonyom.
- Fel fogom jelentend - hajtogabta makacsul Berta, és tudta, hogy sem-

mit sem fog csinálni. Fél háromkor elindul a temetőbe, aztán taxival ki az
állomásra, hogy elérje a gyorsvonatot. Visszafelé is személlyel menni egy ki
csit 'Sok volna. Az utolsó hónapokiban egy kicsit minden sok volt. A szülővá
rosától való elszakadás, a Iakáscsere, ami sok izgalom után végül is máskép
pen alakult, mínt ahogy gondolta; az új munkahely, ahol utólag derült ki,
hogy tisztázni kellett volna bízonyos dolgokat, -:- és most ez ra minimálisan
ötezerforintos érvágás, amit Wagner ejtett rajta, De hiszen tudta, hogy így
lesz. A sietségnek ára Vian!

- Fel kellene jelenteni. Az az ötszáz forint, amit Wagner első rémületé
ben letett a székre, könnyen lehetett volna ötezer is. Lélektani pillanat volt.
Meg kéilett volna zsaroíni, ahogy ő megzsarolt engem - töprengett az asz
szony, és egy hang azt súgta, hogy még most sem késő. A feljelentéstöl sem
késett el. Legfeljebb még egy napig Győrött marad, Szőnyi pedig csináljon
Pesten amit akar.

Szőnyí a Könyvtár egyik vezetője volt. Valójában ö találta ki, hogy Berta
Pestre jöjfön. A helyére.

- En három évre kimegyek Párizsba.
Berta húzódozott. --'- Nem tudom ...
- Biztos vagyok benne, hogy megtalálna a számítását. Pest azért mégis

csak Pest.
- A lakásomat is sajnálont.
- Élcse1:'éli.
EgYSZlerŰien és meglepő gyorsasággal ment minden. A házaspár, aki Berta

lakását kapta, három szoba hallban lakott Budán a szülőkkel. Ök találtak egy
másik házaspárt, aki ihaJlanOó volt szoba hallas lai(ását átadni, ha beköltöz
het a három szobábóí kettőbe, minf társbérlő.

Az új lakók megérke2Jtek, Berta bútorai már kocsin voltak, mikor ki
derült, hogy a pesti felek között vita támadt: más megoldást ken keresni.
Addig, hogy fedél legyen a feje felett, bezsúfolfák a három szeba egyikébe.
OU jött rá, hogy Szőnyi nem egészen pontosan fejezte ki magát, mikor azt
ígérte, hogy a helyére kerül, Elfelejtette hozzátenni, hogy ez csak a munka
körre és felelősségre vonatkozik: a fizetését mint helyettes vezető kapja.

- Még igy is meg fogj,a talán aszámításált - hajtogatta. Csak azt nem
mondta meg, hogy hogyan.
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- Legalább a fizetéspótlékomat intézze el - nyúzIta Berta. Szőnyi türel-
mesen, udvariasan mosolygott,

- AZZiaI nem sokra megy.
- Tudom. Veszett fejsze nyele, de ehhez ragaszkodom,
- Kis erőszakos.

Az asszonyban egy vílíanásra megállt a lélegzet. Az agya lázasan dolgo
zott, és azt parancsoita: csend! Szőnyi veszekedő kofának, szánalomraméltó
hísztérikának akarja ki}MsZJani. Mégsem tudott hallgatni.

- Igaza van - mondta keserű gúnnyal. - En vagyok az erőszakos, mert
ezeretnék kétszáz forint fizetéspótlékot kapni. Maga, akinek három állása van,
nem erőszakos. Én a két szoba haldos gyönyörű Iakásomért kaptam egy ócska
garszont, mert erőszakos vagyok. Magának őröklakasa van, de nem erőszakos,

Most elmegy három évre Párizsba, itt is, ott is kapja a fizetését, és nem kéllett
érte erőszakoskodnía. Én három évig fogok dolgozni itthon maga helyett,
és bárrhogy erőszakoskodom, nem kapom meg azt a kétszáz forintot sem, ami
jogosan járna nekem. - Sarkonfordult és becsukta maga mögött az ajtót.

Minden ajtó hezárult mögötte, Visszaút nem volt, Berta még gondolkozru
sem ért rá, mert lakáJst kellett keresnie. Fél esztendeig minden idejét, ener
giájátez kötötte le. Otthon és Könyvtárban állandóan csengett a telefon, és
- címeikkel a táskájában - a város egyik végéből a másikba rohant.

- Kihúzták a lába alól a Iakásét, Becsapták. Miért nem jelenti fel? -
úszí'tották minden oldalról.

- Azt kellett volna - gondolta fásultan Berta és undorral felszedte a
százasokat, amiket a becsüs a széken hagyott.

* * *

A koporsót négy ember becsúsztarta a kocsiba. A menet elindult. A ko
csira akasztott csokorról hosszú, selyemszalag lógott: a szellő néha belekapott
És lágyan meghimbálta. A napfényben vidáman ragyogtak a betük: - Béke
pomira - és Berta agyán hirtelen átvillant, hogy eddig egyetlen gondolata
sem volt Linda számára, Csak megy a koporsó urbán, és eszébe sem jut az, akit
kisér. A háta mögött Kísné csoszogott: sóhajtozott, olykor aprókat jajgatva
zókogni próbált, ahogy egy gyászolóhoz illik. Néha másodpercekíg csendben
volt:taIán egy kő, madár vagy arc kötötte Ie a figyelmét, aztán ~ mint a
gyerek, aki már alig tudja, hogy miért sírt - ismét rázendített.

- Vén tolvaj - utálkozott Berta és arra gondolt, hogy ennek is el kellett
volna kapni oa nyakát. Nyílván ő volt a becsüs szarkaja. Nem sokat kereshetebt
az üzleten, de talán nem ie akart. A sok pénz megrémítette volna: maradjon
az csak Wagner úrnak. De hogy lehet ezt bizonyítani? Sehogy. És Berta tudta,
hogy most is el fog menni szó nélkül, gyámoltalanul, ahogy esztendők óta jön
és megy, mióta az anyja meghalt, ~

- Mílyen más lett volna minden, ha akkor apa velem jön ...
- Nem hagyom itt anyád sírját! - kiabált magánkívül az öreg, és Berta

megrendülten átölelte. Úsz volrt, november nyoloadfka. A kályhák míndunta
lan kialudtek, mert sem Berta, sem az apja nem tudott fűteni. Fáztak, és Ber
tának eszébe jutott a karakül bunda.

- Csukd be a szekrényt! Ne nyúlj semmihez! - és az öreg oktalan izga
lommal az asszony és a szekrény közé vetette magát.

- A bundát akartarn kivenni.
- Nem! Nem akarom, hogy hozzányúlj - és Berta úgy merrt el a házból,

hogy egy türsem vitt magával 'abból, ami az anyjáé volt. Csak a legendác vitte:
a feleségét sírató, kétségbeesett férj megható történetét. - amiből egy szó
sem volt igaz.

- Hiszen már anya életében; .. És ez az, amit soha nau lehet megbocsá
.taní. - Berta a koporsó, mögött olyan mozdulatot tett, mint aki a fülét szeretné
betapasztani, de a keze gyámoltalanul elsiklott: az ujjai a tarkóján találkoztak,
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a lesímított haj felett, A karakül bunda és mínden, ami a szekrényekben és a
négy szebában volt, Lindanak kellett.

- Mégis úgy élt apja halála után és úgy halt meg, mint egy koldusasz
szony,

Míkor Berta az I1lpja temetésére megérkezett, két seobában már kőműve-

sek dolgoztak.
- Le fogják választani - mondta közönyösen Linda.
- És a bútorok?
- Ott vannak ...
Valóban ott Violtak a másik szebában. Egymás hegyén-hátán, ahogy éppen

be tudták nyomni. A malteros-poros földön egy vénasszony kaparászcet.
- Kisné vagyok. Csókolom a kegyes kezét.
- Főz, meg takarjt - mondta Linda, aztán hasra fordult az ágyban és

nem szóbt többet. .
- így fekszik, mióta a nagyságos urat elvi,t:tJéIk mellőle - magyarázta

KiSiJ1é. - Hiába prézsmítálok neki, nem is válaszol. Enni is csak akkor eszik,
ha a szájába adom.

Berta az ágyhoz lépertt. ~ Linda - szólítgatta halkan. A fekvő alak nem
mozdult. - El keil mennem ... - Várt egy ídeíg, aztán megéríntebte a taka
rót. - ISIren veled.

Néhány hét múlva a harmadik szobát is leválasztották. Csak a hálószoba
maradt, és a konyha. Linda most is némán, moedulatlanul feküdt az ágyán.
Az arca eltűnt a párnában, osak a tarkójából látszott egy tenyérnyi, majdnem
kopasz folt. Kisné ott áll 'az ágy mellett: összekulcsolt kezét a hasára ejtette,
a feje félrebíllent, eltompult, hályogos szemét a Világosság felé fordította. Időbe
telt, míg Berta erőt vett magán, és szétnézett a szebában.

- Hol vannak a bútorok? A ruhanemű?

Kísné bárgyúri hallgatott, mint aki nem érti.
- Magához beszélek! - A vénasszony IDegrebbent a nyers hangra, de

csak sokára szólalt meg.
- Azt a kis hírm-humit, ha arra tetszik gondolni, bevittem a Bízomé-

nyiba. Wagner úr... ,
- Három szoba bútor, és ami a szekrényekben volt: az magának hími

hurni? ...,- csattant fel. Berta.
- Nem tudom, kezét csókolom. Én hazamentem egy hónapra, mert a

menyem igen beteg volt, azalatt történhetett. Sok rossz ernber Vian.

Berta ezúttal valami olyan elhatározással jött, hogy rendet csinál. csak
azt nem tudta, hogyan. Rendőrséggel fenyegetőzött, lecsörtetett a házmester
hez, beikopogtatott II szomszédokhoz, - senki sem tudott semmit.

- Magának IÍ.S jókor jut eszébe, hogy megkeresse a veszett fejsze nyelét
- kiabált utána az asszony.

- Én nem tudok semmát - kárpált. Kisné, - Szegény nagyságám - és a
fejére mutatott - megzavarta a nagyságos úr halála. - Kicsoszogott a kony
hába, nagy karéj tejbe áztatott; kenyérrel jött vissza. űggyel...;bajjal megfor
dította Líndái, hasáról a hátára, és 'az áztatott, málós kenyeret falatonként
beletörnködte ...

A menet megállt, A gyászolók körülvették a sírt. Kísné odafurakodott
Berta mellé, hogy [obban lásson.

- Circumdederunt ...
Nyolc kar nyúlt a koporsó ,alá fektetett kötélért, aztán vigyázva, de mégis

gyorsan leengedték terhüket II sírba, Kisné ismét jajgatni kezdett, Az ásókról
ütemesen, szaporán zuhogott a föld. A szerszámok a távolabbi göröngyök alá
nyúltak, rádobták azt is a hantra, majd az ásó bal felével megnyomták, lesí
mították a földet. A koszorú mínt nagy, színes pillangó a sírra telepedett.

- Kész ---gondolJta tárgyilagosan Berta, - Itt nincs több tennivaló. -
Fejet hajtott és keresztet vetett.
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