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Rézkarc volt, és nászajándékba kapták. Keskeny, fekete léc keretezte, és ók
jobban szerették a széles, aranyozott rámát. Szépen megköszönték, és felakasztot
ták a kisebbik szobába. Egy hét múlva már észre sem vették, hogy ott van.
Elmúlt a nagy szenzációk ideje: az esküvő, az első ölelés és az első ebéd. A me
nyecske megszokta, hogy főz, takarít, a férje dolgozik, és ha siet, búcsúzáskor
nem csókolja meg. Féléves házasságukat megünnepelték. Eta pezsgőt vett, Kál
mán virágot hozott. Atforrósodva csókolták egymást, de másnap számadást csinál
tak, és elhatározták, hogy takarékoskodni fognak. Nem mírrtha gyűjtöttek volna
valamire, egyszerűen csak arról volt szó, hogy Kálmán ici-pici adóhívatali tiszt
viselő volt, akinek nem telt pezsgűre és drága virágra. Almosak voltak és fárad
tak, a vacsora és a csókok kimerítették öket, és Eta zokon vette. hogy Kálmán
utólag megbánta a szekfűt.

- Miért jöttél hozzám? Mentél volna egy gazdag iparoshoz!
Az asszony hajában egy pillanatra megállt a nagy bontófésű.

- Iparoshoz? - Persze, hiszen ő is csak egy iparos lánya.
Mindez a í'ürdőszobában < zajlott le. A férfí a tükör előtt borotválkozott, és

torz arcokat vágott, ahogy a kés alatt húzgálta a képét.
- Kíméletlen - állapította meg keserűen Eia. - Kíméletlen, mint az anyja

- aki nem átallotta az esküvőjükön, a násznép előtt kijelenteni, hogy nem örül
a házasságuknak.

- Miért kell egy huszonkilenc éves férfinak megnősülni?

Nos, nem Kálmán volt fiatal a házasságra: a mama taposott túl az ötvenen.
~s megígérte magának, hogy ötvenéves korában városban fog lakni. A község
hez, ahol tizenöt éve özvegyeskedett, csak a nyugdíja kötötte. De ez a kötelék
elszakíthatatlan volt. A fia pedig - ahelyett, hogy segített volna rajta - meg
nősült. És a mama mehetett vissza az utált sárfészekbe, a nyugdíjához ...

- Önző - és Eta saját anyjára gondolt. Nem: az ő anyja igazán nem volt önző,

c.sak olyan lehetetlen volt szegény, elől a négyaranyfogával és tömpe ujjaival,
melyekkel minduntalan a száját törölsette.

- Iparos! Eh - gondolta rosszkedvűen, és kiszaladt saját gondolatai elől a
konyhába. Mire a reggeli elkészült, lecsillapodott.

- Na, csókolj meg, te féléves - és a férje mord arccal megcsókolta. Sér
tődős ember volt, most sem békült meg egészen, de reggel volt és sietett,

- Majd délben - gondolta oktalan beletörődéssel az asszony, és a mun
kája után látott. Igavonónak született, mint az anyja, aki tizenvalahány évet élt
a kéményseprőmester férje mellett. Eta nem szívesen emlékezetit az apjára: erre a ha
talmas, tagbaszakadt, csámpás és erőszakos emberre, aki szívesen megölelaette a
cselédlányokat. amíg kinyitották neki a padlásfeljárót. Egyébként a legjobb kerü
let volt az öregé, és sokat keresett. Mikor meghalt, a kéménysepróné folytatta az
ipart. Ebből az időből származik a négy aranyfoga is. Vidám, jólelkű teremtés
volt, és kémény szerint ismerte a város jobb családjait. Etából kisasszonyt nevelt:
gímnáziumba járatta, és elhatározta, hogy doktorné lesz. Orvos, ügyvéd, tanár,

a kéményseprőnének .e!!;yrement, csak doktor legyen. Eta szerette az anviát,
de ez a szeretet nem tudott érvényre jutni. Túlságosan nagy volt a különbség
az asszony csattogó fapapucsa, és a lánya kisasszonykódása között. Az udvarlók
kal csak nőtt a távolság, A fiatalemberek többnyire vékonydongájú, kispénzü le
gények voltak, itt-ott egy vérszegény jogi doktorátussal, akik mohón megettek
megittak mindent, amit az asszony papucsa összecsattogott. de az utcán többnyire

186



nem ismerték meg. A kéményseprőné ezt nem is vette zokon. Ha a fiatalembe
rek eljöttek, kiment a konyhába, ledőlt a vaságyra. és aludt. Aztán jött Kálmán.
Hozta az áhított déért és némi adósságot. A kéményseprőasszony gavallérosan
flzetett, és a város másik végén szép, kétszobás Lakást rendezett be a fiataloknak.
Eta időnként hazament: ilyenkor az anyja. felpakolta, ellátta pénzzel, és remélte,
hogy boldog.

Esztendős házasok voltak, míkor Kálmán anyja először meglátogatta őket. Két
bőrönd ruhával érkezett, és Eta - a lelke mélyén - büszke volt elegáns, úrias
anyósára. A mama különben kedves asszony volt, Szeretett jönni-menni, kedvelte
az embereket és a pletykát, és többször is meglátogatta a nászasszonyát. bár az
egyáltalán nem erőszakolta a barátságot.

A második évben Eta teherbe került. Nem vágyott különösebben a gyerek
után, de míkor megtudta, örült. A férje is örült, és az anyja is. Csak az anyósa
nem. Szinte naponta írt: hosszú levelekben bizonygatta, hogy fiatalok még, rá
érnek. A gyerek nagy gond, lekötöttség. Eta közben egyre rosszabbul érezte ma
gát. Sokat hányt, fájt a feje, egyszer-kétszer el is ájult. Ezt is megírták a ma
mának. És jöttek II levelek. A kéményseprőné is kapott belőle bőven. És bár
emlékezett rá,hogy annak idején ő is sokat hányt, féltette a lányát. Eddig olyan
egyszerűnek, természetesnek találta, hogy Eta teherben van, de hát ő csak egy
egyszerű kéményseprő, és hátha valóban belehal a lánya a szülésbe. A fiatalasz
szony, akit kimerített a sok rosszullét és megzavart a levéláradat, már maga
sem tudta, hogy mit akar. így vették el a gyerekét. Mikor míndennek utána volt,
egyszerre nagyon megbánta. Csak most kezdett gondolkozni azon, hogy miért félt
annyira az anyós a gyerektől. \

- Nem akart nagymama lenni mondta nyugodtapc Kálmán.
Eta elképedt. - Komolyan?
- Komolyan.
A fiatalasszony úgy állt a szoba közepén, mint a sóbálvány. Fejbeverten

nézte a férjét, aki közömbösen olvasott. Időnként megzörrent kezében az újság.
Eta kábultan, elnehezedett tagokkal megfordult, és kiment a konyhába,

- Szóval ezért ...
A mosatlan edény ott tornyosodott az asztalon. A víz, amit a mosogatáshoz

melegított, felforrt. Időbe telt, amíg rászárita magát, hogy felálljon és elzárja a
gázt.

- Szóval ezért ...
A víz elhűlt, és újra felforrt, mikor meghallotta az előszobában Kálmán lép

teit. Szinte öntudatlanul felkapta a fazekat a gázról, és a fővő, vizet belecsapta
a mosogatóba, A víz tüzes szikrákat szórt az arcára, kezére, és a fehér gőzfelhő

mőgöht ott állt a férje: kabátban, kalapban, megütve attól a biztos érzéstől, hogy
valami történt. Eta idegesen és idegesítően csörömpölt a tányérokkal. Egy fedő

lerepült: élesen visítva forgott a kövön. A víz forrón és titokzatosan párolgott.
- Mi baj van?
Eta nem felelt.
Kálmán érezte, hogy mondania kellene valamit, ami szóra bírja az asszonyt,

és kilép a nyugtalanító, néma ködből.

Azt hittem, már készen vagy.

Hisztérika! - gondolta hirtelen lobbant haraggal Kálmán, és úgy érezte,
most már mindent ért.

Ezen a nyáron hiába célozgatott a fekete asszony, Eta nem hívta meg. És
az anyjának is megtiltotta, hogy hívja.

- 0, fiam - csendesítette a kéményseprőné. - Ne haragudj már rá annyira.
Lehet még neked hat gyereked is. Fiatal vagy.

Igen: fiatal volt. Huszonhat éves. De egyik hónap múbt a másik utáln, és Eta
nem került teherbe. Kálmán, akinek fogalma sem volt arról a fogcsikorgató el-
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szántságról. amivel az asszony a gyerekre várt, kezdte fárasztónak érezni a há
zaséletet. De Eta nem tágított. Ismét nyár lett, és most már Kálmán ajánlotta,
hogy hívják meg ac mamát, Eta, aki lassan maga is belefáradt a lelketlen ölelé
sekbe, beleegyezett. A mama pedig jött feketén, szálfa egyenesen, és hozta
a két bőrönd ruhát.

- Nektek csak a' szívemet hoztam - mondta kissé zavart mosollyal - csak
a szívemet -, mert ajándékra nem telt. Az a szegény segédjegyző, akinek a nevét
viselte, túlságosan fiatalon halt meg, és bár a mama mindig azt mondta, hogy
főjegyző volt, a nyugdíj csak egy segédjegyző nyugdíja maradt. Eta mindezt tudta,
de valahogy csak most fogta fel. Most kezdte érteni a célozgatásokat. hogy meny
nyi fejtörésbe, lemondásba került a mamának egy-egy cipő, ruha. Mert ennek
azért meg kellett lennie: erre a mama igen sokat adott. A kosztjára már nyil
ván kevesebbet. Talán ezért is örült úgy a jó ételeknek. A tálat. amiben valami
édességet kavartak, soha nem engedte elmosni addig, míg ki nem nyalakodta.

- Légy hozzá türelmes, fiam - mondta a kéményseprőné, és a hangja fá
radtan kondult.

- Beteg vagy, anyám? - rémült meg Eta. A kéményseprőné ebben az idő

ben sokat gyengélkedett. Hirtelen lefogyott, nehezére esett a munka, és egy na
pon nem volt tovább.

Az egész tragédia olyan hirtelen zajlott le, annyira nem volt semmi átmenet
a mcsterasszony vidáman csattogó papucsa, a kórház és a temető közőtt, hogy
Eta el sem tudta hinni.

- Megzavarodram. Mindenki megzavarodott. aki azt mondja, hogy meghalt.
Anya él, és vidáman ketorja a kérnényeket. Me~nézem... - felkapkodta a ru
haját: ejnye, visszájáról. vette fel. Nem baj. - Meg kell néznem - és rohant.

Hetekbe telt, míg valahogy magához jött. Ezalatt láthatatlan kezek széthord
ták az anyja otthonát. A tábláját is levették a kapuról, az udvarán idegen gye
rekek verekedtek, és Eta lassan megértette, hogy az anyjából csak egy száraz
vlrágokkal borított sír maradt. Most mindennap kijárt a temetőbe és nehezen
mozduló aggyal megpróbálta tisztázni önmaga előtt, hogy miért nem ért rá sze
retni az anyját.

- Szégyelltem. Igen - és az agya lomhán megállt.
A bánat lassan szétáradt benne. A szívérőllehúzódott a lábába, nyilván azért

esett olyan nehezére minden lépés. Csupa bánat volt a karja, és a szeme is meg
telt szomorúsággaí, de már ismét látott. Látta a férjét, - mintha egy' idegen
embert látna. És látta az anyósa vadonatúj, fekete ruháját, melyről kiderült, hogy
az ő kívánságára készült.

- Lehet. Nem emlékszem. - Kálmán is csináltatott egy fekete öltönyt, sö
tétszürke télikabátot. Mindez az anyja utáni örökségből Iett, és mindezt ó akarta.

- Lehet ...
Az anyósa könnyes szemmel dédelgette: - Szegénykém. Szegény kis bárá

nyom - és megkérdezte, hogy felejthetetlen jó anyja lila pongyoláját nem adná-e
neki. Később elkérte a cipőket és II fehérneműjét is. Eta szeme körüljárt a laká
son. Milyen furcsa, idegen lett az otthona. - Milyen szekrény az ott a sarokban?
És az asztal?

- Az enyém, báránykám. Nem emlékszel?
Nem. Nem emlékezett. De azt már látta, hogy az anyósa hozzájuk költözött.

A kéményseprőné bútorait és a házat eladták. A pénz ott állt a szekrényben.
- Mi a terved, drágám?
- Sírkövet állíttatok. - Végigjárta a várost és megvette a lpgszehb fehér

márványt, amit csak kapott. Mikor megmondta az árát, a férje felhördirlt, de a
mama megőrizte a nyugalmát.

- Az ó dolga. Ne avatkozz bele, Kálmán.
Mire a Kereszt elkészült, Etának eszébe jutott, hogy fehér márvány kerettel

kell kőrülvétetní a szülei sírját. Oldalra könnyű, zöld padot állíttatott, Azon él
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napon, amelyiken az utolsó száz pengót is kivette a szekrényből. az anyósa nem
ebédelt.

Eta órákig üldögélt a fehér Kereszt előtt, és azon gondolkozott, mennyíre
egyedül van. Az anyja meghalt, gyereke nincs. A férje idegen. Lassan megnyú
godott. Talán nem is olyan nagy baj, hogy nincs gyerek. A Keresztre ezüst szík
rákat szórt a Nap, és rnost már biztos volt benne, hogy - igen. Mindennek így
kellett történnie, ő pedig szabad. Legalábbis rövidesen az lesz. Régóta gondolko
zott már a váláson, de amíg élt, kímélte az anyját. Sajnálta kizökkenteni a ké
mónykurtők pihentetően sötét és egyszerű világából. Főleg pedig attól félt, hogy
nem fogja megérteni. Talán, ha arról lett volna szó, hogy Kálmán részeges,
durva vagy más nő után jár, akkor megértette volna. De hogy azért akar elválni,
rnert idegennek érzi ... ?!

- Megesküdtél a feszületre, fiam. - O is megesküdött annak idején, és nem
pocsékolta az idejét haszontalan gondolatokkal, - Az ember él és dolgozik.

Néhány hónappal azután, hogyakéményseprőasszonymeghalt, Eta is munka
után nézett. Helyes. Az anyósa is így gondolta, csak azt helytelenítette, hogy
varrni tanul.

- Ezt nem huszonnyolc éves korban kell kezdeni. Mikor látsz ebből pénzt?
Eta makacsul hallgatott. Az otthona, melyegyre inkább az anyósa otthona

lett. nem érdekelte. Szállóvendégnek érezte magát, aki reggel elment, délután ki
szaladt a temetőbe, és este tovább varrt. Az életüknek, egymáshoz való viszonyuk
nak valami furcsa, átmeneti íze volt, amiről nem beszéltek, de érezték. A város
kában lassan elterjedt a hír, hogy válnak. Eta tudta, hogy ,a lányok összesúgnak
a háta möaött a varrodában. az anyósát ezzel állítják meg a piacon, és azt is
tudta. hogy a mama ilyenkor elégedetten mosolyog. A válással azonban egyelőre

várni kellett, mert Kálmán beteg lett. Az orvosok a bal tüdőcsúcsban találtak
valamit. Azon a napon, amelyiken Kálmánt szanatóriumba szállítotrták, Eta pirí
tós kenyeret ebédelt, mert a mama borogatásole és könnyek között feküdt a re
kamién.

- A nyugdíja miatt aggódik - gondolta tárgyilagosan. Kálmán állapota va
ifoan nem adott okot aggodalomra, a nyugdíj viszont veszélyben volt, mert Eta
még nem nem keresett, a táppénz kevés volt, és élni akkor is kellett. Eddig nem
vettek el a mamútól egy fillért sem, és a hidegvizes borogatásole alatt valóban az
fájt a legjobban, hogy most - legalábbis egy Időre - másképpen lesz. Volt, nincs
csokoládétorta, új ruha, új kalap, és a fehérnemű alól sorra elfogynak majd
ct százasok. Pedig mílyen keservesen gyűjtögette, meddig kuporgatott, őrködött

minden fillér felett, ami a menyének százszor is kicsúszott volna a markából!
A borogatásole után hangos hetek jöttek, és Eta akkor is torkig lett volna az

anyósával, ha nem jut eszébe az éléskamra.
A dolog ott kezdődött, hogya mama, mikor hozzájuk költözött, bezárta a

kamrát.
- Nem kell a bejárónőnek mindent látni, báránykám. - De Kálmán sza

natóriumba került, a bejárónőnek felmondtak, és a kamra továbbra is zárva
maradt. Egy szombat délután - a mama aludt - Eta gondolatai beleütköztek az
ajtóba.

- Miért van bezárva?
Hirtelen hangulat volt: heves és makacs, mínt maga a gyanú. Kihúzgálta az

ajtóból a kulcsokat: valamelyiknek nyimi kell! - és az ajtó valóban kinyílt. Eta
bezúduít, mint a szél, de kettőt sem lépett, megállt. A kamrában éppen: csak
annyi hely volt, hogy valakJi oldalra fordulva becsúszhasson. A polcok roskadásig
tele űvegekkel, a földön ládák, a ládák mellett zsákok, a zsákokban liszt, cukor,
mák. Egyik sarkával a polc, másikkal a zsírosbödön szélén egy porcelán tál egyen
súlyozott: rajta megkezdett torta. Valahonnan néhány szem dió és alma gurult
a lába elé ...
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Kihátrált a kamrából a zsákok, ládák, bődönök közül, melyek mínd az anyja
házából kerültek ide. Olyan undort érzett, ami már a fizikai rosszullét határán
járt. Még az ajtót sem volt ereje bezárni. Mire az anyósa felébredt, nem volt
otthon. A dologról nem esett szó, ahogy hosszú ideje semmiről sem esett szó kö
zöttük, de a koszt ettől kezdve megjavult, és a mama olykor merőben feleslege
sen, sarkig nyitva hagyta az éléskamra ajtaját. A következő hónapban Eta szabadult;
segéd lett, és elsején, míkor végre saját keresetéből fizette ki a lakbért, a ma
manak hirtelen megjött a hangja is. Kedves és beszédes lett, mint azelőtt.

Minden elmúlik. A gyászév is letelik egyszer, és Eta egy napon szürke ruhá
ban jelent meg a Kereszt előtt. Ezt a ruhát már ő varrta, s az anyósa egy pilla
natra szinte elkábult a felIsmeréstől, ami ebben a szóban fogamzott meg benne:
pénz. Sok, sok pénz. Régen észre kellett volna vennie! Es - életében talán elő

ször - komolyan haragudott önmagára.
Eta az új ruhában elment a férjéhez is. Kálmán, aki a búskomor fekete utan

főleg a friss színnek örült, lelkesen dicsérgette, és az asszonynak jól esett az elis
merés. Új és kellemes volt az is, ahogy közönyös, rideg házasságuk után most az
ágya mellett üldögélt. Az otthoni bajokról nem esett szó, és Kálmán is udvaria
san, vidáman fecsegett. Később Eta elmondta a terveit, és az izgalmat, mellyel
a mestervízsgára és az önállóságra készült. I

A vizsga még csak hagyján! De hogyan birkózik meg majd az ügyes-bajos
hivatali dolgokkal: az adóhivatallal, OTI-val, ipartestülettel! Kálmán kedvesem
nevetett, és megígérte, hogy mindent elintéz helyette.

Derűs délutánok voltak, minden házassági íz nékül. Ha a Iátogatásl idő le
telt, a férje úgy búcsúzott mint régen, legénykorában: fogta a kezét, és nem
engedte el addig, amíg meg nem mondta, míkor látja megint.

- Majd.
- De mégis?
Eta rnosolygott: tetszett neki, hogy Kálmán még az ablakból is utánakiált:

Pontosan négykor!
Múltak a hónapok, és Eta egyre többet keresett. Hát igen: így már egészen

más. Senki a világon nem értékelte jobban a pénzt, mint a szegény segedjegyző

özvegye, akinek a fehérneműje alatt ismét gyűlni kezdtek a tízesek és húszasok,
Azon a napon, amelyiken Eta kiváltotta az ipart, Kálmán virágot küldött, és

az ünnepi torta mellett ott állt a meglepetésnek szánt cégtábla. Ez valóban meg
lepetés volt, mert Eta az utolsó hetek lázában nem ért rá a táblával törődni.

Csak annyit tudott, hegy az asszonynevét nem fogja használni, hiszen ők elvál
nak. Ha a férje kijön /3. szanatóriumból, majd megbeszélik a részleteket. És most
egyszerre Ht volt a tábla. Az anyósa csináltatta, - ajándék, meglepetés.

- Tetszik, báránykám?
Eta a válásra gondolt, de a tábla csakugyan szép voit: fekete üveg, arany

betúk: doktor Sulyok Jenőné ...
És a válás?
- Majd - legyintett fáradtan.
A lakás, ami kezdetben az ő otthona volt, aztán az anyósáé lett, most már

egyiküké sem volt. Ruhaszalon lett, ahol reggeltől estig idegen nők öltöztek és
vetkőztek. A varrógépek kattogtak, Eta szabott és próbált, a mama a várakozó
kat szórakoztatta. Úgy trónolt közöttük. mínt egy fekete hajú királynő, de Etának
végeredményben nem volt oka panaszra. Sok, drága ruhát szabott, amire az anyó
sa beszélte rá a hölgyeket. És ha nem tornyosodott volna olyan bántóan fölötte,
míg ő az asztal fölé görnyedve dolgozott, talán kevesebbet gondolt volna arra,
hogy - majd.

Kálmán is hazafelé készülődött a szanatóriumból. - Még négy hónap, már
csak kettő, egy hónap múlva itthon lesz!

- Istenem, - sóhajtott a mama, és örömében megölelte 'a menyét. - Sze
gény fiú: mennyire vágyik már haza - és gyorsan, ügyesen átrendezte a lakást.
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Ii nagyobbik szoba lett a szalon, és noha percenkérit Eta véleményét tudakolta.
mindent bézsúfolt a szalonba, ami neki nem kellett. Á fotelek helyett székeket
hozott és bevonszolta Eta fekhelyét.

- Ugye, így kényelmes lesz? - és felakasztotta a falra a Gebéket.
Vigasztalan kép volt. Ocska, sátoros cigányszekér előtt két elnyúzott gebe tű

nődött a földre szórt néhány szalmaszál felett. Sebes, zsibbadt testük nem lát
szott érezni a szelet, ami a kopasz fák meredt ágai között süvített. Lehet, hogy
aludtak, de ez az álom már valahol az élet és halál mesgyéjén kóválygott. Ge
bék. Idegenek és mégis ismerősök.

Kálmán meghízva, kipihenve hazajött a szanatóriumból. és Etának nem
kellett többet az adóhivatalba mennie. Igaz, hogy máshová sem rnent: annyi
rnunkája volt, örült, ha azt győzte.

- Lesz még arra alkalom - vigasztalta az anyósa, és a tükör elé ült, hogy
felcsavarja a haját. Színházba készült. Kálmán eleinte és Illendőségből otthon
maradt. Beült a szalonba: a gépek zörögtek. kattogtak, de különben sem tudtak
volna beszélgetni a lányok előtt. Kálmán leült az asztal mellé, de az asztalon a
centiméter, az anyagok, a nagy szabászolló volt az úr, és Kálmán percenként
helyet cserélt, hogy ne legyen útba. Egy ideig ugrált, udvariaskodott, aztán bosz
szúsan bement a másik szobába, és bezárta az ajtót. Este a varrólányok haza
mentek, de Kálmán nem jött vissza. Olvasott vagy aludt, és Eta nem akarta
Zavarni. Mégiscsak beteg ember, illetve voLt, és holnap sokat kell szaladgálnia:
két lány szabadul, ipartestület, adóhivatal, - és Eta megkönnyebbülten sóhaj
tott.

- De jó, hogy van, aki elintézi helyettem!
Az anyja is ilyen volt. Eta emlékezett rá, hogyakéményseprőasszonymennyí

büntetést fizetett, mert soha nem tudta, hogy hol, mikor és mit kell csinálni.
Kálmán azonban tudta. Pontos naplót vezetett a forgalornról, de Eta látni sem
szerette a pecsétes, bélyeges könyveket. Csak dolgozni szeretett. A hivatalos
teendőket pedig intézze el Kálmán, és a problémákat vitassa meg amamával.
Mert a mama is mindent tudott. O vette fel és bocsátotta el a varrólányokat. ő

alkudott meg az alkalmi segítségekkel szezon közepén, mikor már nem bírták a mun
kát, ő foglalkozott a megrendelőkkel, ő vezette a háztartást, és reggel ágyba vitte
Etának a kávét. Igen: a mama tudott nagyon kedves is lenni, és a fiatalasszony,
aki már egyáltalán nem volt olyan fiatal, fáradtan, és örömmel nyújtózott az
ágyban, mert vasárnaponként egész nap pihent. A Gebék is bóbiskoltak a falon,
de Etának nem volt ideje, hogy szánakozzon felettük.

- Majd! - Előbb le kell dolgoznia az adósságot, amit a házra vettek fel.
A mama ugyanis váratlanul talált egy szép, úri villát; Kálmán egy hét alatt
Ielhajszolta a hiányzó pénzt, Etának csak a váltókat kellett aláírnia. A mama
úgy tervezte, hogy egy év alatt kifizetik a tartozást, a házat rendbe hozatják és
beköltöznek.

- Majd meglátod báránykám, milyen szép lesz.
- Majd - és múltak az évek. \
Eta az ötven felé járt. Régen ledolgozta a kölcsönt, amit a házra vettek fel,

kifizette a tartozást és a költözködést, az új szalongarnítúrát, a szőnyegeket és a
képeket. Kényelmes, széles fekhelyet vásárolt magának. Ez a fekhely most is a
szalonban állt, és a mama ismét felakasztotta a Gebéket.

- Nem rossz kép.
Valóban nem volt rossz. Csak éppen, ha Eta este fáradtan leroskadt, szembe

találta magát velük. Legalább a tükrök ne lettek volna, - de a szalon tele volt
tükrökkel, és ő mindennap ott állt előttük pucéron, csontos vállal, görbe háttal,
kócosan. ahogy éppen kibújt a ruhájából. Csak a paplan alatt volt jó, mely lá
gyan beburkolta, és eszébe juttatta a házat meg a betétkönyvet. Egy, félfordulat
tal elérte a villanykapcsclót, de ennél a mozdulatnál rnindig megpillantotta a
Gebéket, És egyre ismerősebbnek találta a horpadt hasú, lenyúzott igavonókat.
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A NÉMET KERESZTÚT ELÉ

Hármas szenvedéstörténet ez. Mindenekelőtt Jézusé, aki végigmenve a meredek,
köves úton, a kereszt súlya alamt roskadozva, fenn a Golgota csúcsán lesz igazán
l{risztussá, Messiássá, mlndnyájunk Megváltójává. Az emberi 'történelem legna
gyobb botránya, az ártatlan megkínzatásának és feláldozásának drámája bomlik ki
a tizennégy állomás történetében. A költő úgyszólván személyes tanuságot tesz a
történtekről, megidézi mindazokat, akik akkor éltek és látták, akik közönyösen,

esetleg feszítsd meg-et kiáltva, vagy száno részvéttel szemlélték, de semmit sem
tettek.

Es a hallatlan botrányt megismétli a történelem. Újra ártatlanokat üldöznek,
kínoznak, áldoznak fel az őrület oltárán. Az üldözöttek között nincs ugyan egy
újabb Jézus, de Isten milliónyi gyermeke járja összezsúfolva. be vagonírozott 00
romként a hosszú keresztutat, hogy egészen elégő i áldozat legyen a füstöt okádó
krematóriumok modern Golgotáján. Így tehát a költőnőnek, a konvertita Langgás
sernek, akinek leánya is az elhurcoltak között volt, saját, személyes szenvedéstör

ténete ez a keresztút.
Végül, de nem utolsósorban szenvedéstörténete ez a költemény magának a

német népnek is. A félrevezetetteké. az őrületbe kergetetceké. az emberségükből

kiforgatottaké, aÍtiket a bűn fertőjében hempergetett meg a téboly és a terror.
Azé a népé, amelyik irtózatos árat fizetett az őrületért. Rommá, pernyévé, porrá
változtak virágzó városai, önmaga tépte le magáról mindazokat az emberi érté
keket, amelyekkel századok ékesítették fel, fenékig kellett ürítenie a rettegés, az
éhség és a nyomorúság keserű poharát. Erről is beszámol ez a keresztút iszonyúan
érzékletes képekben: az üldözőt is szánja az üldözött. I

Ahogy Krisztus is feltámadott sírjából, a költő képzeletében is új birodalom
támad a rémségele tengeréből: a szeretet, a testvériség, az emberség boldog bi
rodalma - Isten országa. És a remény, amely alélek mécsesét táplálta a sötétség
idején, nem éghet el többé már egészen, az emlékezetért lobog tovább a jeltelen
sirok felett.

(b. l.)

ELISABETH LANGGASSER

NÉ1lJET KERESZTÚT

L állomás

.lé~ust halál,.a ítélik

A b'írónál egy hang vízért kiált!
Befagyott a kút az éji hidegben.
A vödör billeg, dübög míg felér,
a kapunál tömeg Wlong dühödten.
Igazságot! Ez legyen, ez a víz
megtísztítónk, me ly nyüzsög halainktól?
Pilátusnak kell - Ó, vissza ne öntsd,
mert hideg vérük megdermedne aKkor!
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