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Nem tudom, hogy jutott eszébe Apuskának, hogy alacsony, derékig érő ked
tést húzasson a háza köré, hogy mindenki belásson, még az is, aki nem akar.
Nem tudom, hogyan jutott eszébe, hogy a kert lompos, fehér bazsarózsáíval
együtt az életüket is közszemlére tegye. Szegény Anyuska: mermyit könyörgött!
Nem magáért, csak a szornszédok míatt, mert izé, miért kell a szomszédoknak
mindent tudni. :'"le Apuska fütyült az emberekre.

A ház se úgy épült, hogy titkot őrizzen. A nagy, szárnyas üvegajtón át a há
löszobába is be lehetett látni. Apuska ott, ült az összetolt. hitvesi ágyon, és
Anyuska rémülten nézte, hogy vetkőzk, A lábai, mint pihenni vágyó óriás jó
szágok, elterültek, lapát keze kinyúlt, és jaj volt annak akt elért. A hangja, mínt
vadult bikáé, összefüggő emberi beszédre nem is alkalmas. De Apuskának nem
is volt 'szüksége szavakra : egy ilyen emberkolosszusnak csak akarata van, mint
régen az isteneknek, akik a világok felett uralkodtak.

A házasságból ikrek születtek: Icuka és Emő.

A terhesség és a szülés nem viselte meg túlságosan Anyuskat. A fizikai kel
lemetlenségeket az anyaállatok évezredes egykedvűségével tűrte, csak azon izgult,

• hogy fia legyen, mert Apuska fiút parancsolt. A parancs teljesült: Apuska még
a lélegzetét is visszafojtotta, mikor a fia fölé hajolt, a cérnavékony, sápkóros kis
csecsemő fölé, aki sose volt éhes, és míndég sírt.

Bezzeg Icuka! Anyuska alig mert ránézni, a kislány mégis gyönyörűen fej
lódött. Apuska ott volt minden etetésnél, és halálra kínozta Anyuskát, mert Emő
fuldoklott, hányt, de nem evett. Icuka nagyokat kacagott, mikor a kisfiú zokogva
rázta ványadt kis öklét és később, ha nem vigyáztak, egy szempillantás alatt el
kanalazta Emő elől a cukrozott rlzst, Apja fajtája volt, nagyhangú, nagyétkű, de
hiába: Apuskának f'ú kellett. Örökös, aki ura lesz majd a családi háznak, amely
nek végében - öt katasztrális holdon - hét vármegye legszebb alrnáia termett.
Örökös kellett, hogy legyen, aki elprédálja a~, amit ő egy élet keserves mun
kájával összekapart. Mert akármit beszéltek az emberek, a ház és az almáskert
Apuska műve. Kendi Balázs csak törött téglákat és puszta földet adott a híbegö
habogó, élére állított vasalódeszkának ;8 beillő. ványadt lányával, akinek
annyi ereje sem volt, hogy pihenés nélkül körülsétálja az almáskertet, ami akkor
még se almás nem volt, se kert. Szegény kis Izé: csak állt tehetetlenül, támaszt
keresve, és Apuska mindvégig becsületes támasza maradt. A fiát meg éppenségzel
szerette, és Anyuska deho~ mert szólní, hogy mindéz Emő kapja a szebb
játékot, nagyobb csokoládét, pirosabb almát. Vigasztatásképpen néha titokban
megsímozatta a kislány szőke haiát, de Icuka hátat fordított nek', ahozv lélekben
hátat fordított az apjának is: ötéves korában már osak a Jézuskában bízott,
míndenkí azt mondra, hogy a Jézuska eEn'fot1'I1án szereti a fiúkat és a lánvokat,
Icuka türelmetlenül, de nazv-naav bizakodással várta a karácsonyt. Eliött a
szenteste. Apuska bejött a gyerekszobába, és ö'ébe vette Ernőt. A szalonban az
angyalok megrázták a csengőt: az aitö kitárult. A karácsonyfa ragyozo-t, mint
ee:v bátorftó moso'y. Icvka Ö""kÁntelenül összetette a kezét, köszönt a láthatatlan
Jézuskának, aztán mohón lehasalt a földre, és bebújt a fa alá, a játékokért.

Olomkatonák, szekér, puska és az építőkockák mellett ott pironkodott egy baba.
Icuka tudta, hogy a sírás nem segít. Akárhogy sírna, a Jézuska most már

nem hozza el a fózőedényt. ahozv Anvuska sem p6toIt.a ki soha a csokoládéiát, - és
csalódottan hátat fordított a Jévuskának is. A közős játékokat - labdát, mese
könyvet - kicsikarta Emő kezéből. A szekérbe beültette a babát, és az ólom
katonákat azzal az ürüggyel, hogy megtanítja járn~, sorra megcsonkította. 11:8
Ernő hagyta.



Apuska sokat panaszkodott, hogy Ernő könnyelmű, Icuka irigy, rossz testvér,
és mindennek Anyuska az oka. Mintha ő tehetett volna valamiről szegény, mintha
neki - izé- egyáltalán lett volna akarata, Egyetlen kívánsága volt egész éle
tében, de GlZ sem teljesült: bontsák le a derékig érő kerítést! :€pítsenek helyette
magas kőfalat. Ezt sem önmagáért kérte, csak az emberek míatt.

Igen, Anyuska akkor is túlságosan sokat törődött az emberekkel, mtkor
Apuska még élt, és vastag, elbizakodott füstöt fújt a világra. A szép, elefánt
csont fejű pipát most Anyuska őrzi, és néha - a szomszédok miatt - megsimo
gatja a sok cifra faragást, a füsttől és unalomtól elsárgult nimfáka1i, akik vala
mikor ott pihentek Apuska hasán.

Apuska h'rtelen halt meg, és halálában az volt a "legfurcsább, hogy elné
mult: nem kiabált rá a szemfedő alól Anyuskára, hogy igazítsa meg a párnálát.
Még ma is hihetetlen, hogy szó nélkül tűrte, hogy keresztfát szúrjanak a feiéhez
éi< ráakassvák a koszorúkat. Anyuska húsz év után is alig mer a sírjához köze
líteni, pedig a szornszédok a megmondhatói, hogy a családi házban minden
Apuska parancsa szerínt történik. A kis, napi parancsokra meg itt van Bora,
Apuska nővére, akinek szegény kis Izé éppen úgy nem merne ellentmondani,
mint hajdan a férjének.

Bora erős, sudár asszony. Anyuska olyan mellette, mint egy fészekből ki
esett kis veréb. :€q Apuska parancsa szerint ez a verébke is Bora gondia.

Bora a temetés naptán érkezett. Anyuska a teraszon várta és tehetetlenül
nézte, amint Bora két óriási, fonott kosárral bevergődik a kapun. Szegény kis
Izé. érezte, hogy segíteni kellene, de mire megmozdult, Bora már ott állt mel
lette. Anyuska sírva ráborult, és Bora azóta cipeli. Közben főz, ellátja a gyere
keket. dolgozik a kertben; Bora körmének nem kell olló, léreszell a munka, és
a tenyerén Icuka legjobb kézápoló krémje sem segít. Borának nincs
családja, meséje is csak egy van: az ükapja, 'aki olyan gazdag volt, hogy vé
kával mérte az aranyat, és annyi pénze volt, mírrt a pelyva. Icuka a mese végén
kijelenti, hogy színésznő lesz, mert a színésznők nagyon gazdagok. Ernő szemé
ben is felcsillan a vágy egy véka arany után, de egy száraz gallyat sem tör le az
almáskertben. Bora hajnaltól estig, tavasztól őszig matat a fák között, és olykor,
ha felnéz az égre, eltűnődik a furcsa alakú felhőkön. - Milyen szép minden! 
és arra gondol, hogy Isten olyan, mint a levegő: nem lehet megfogni, nem lehet
belekapaszkodní, de van. Pillangók tudnak úgy örülni, ahogy Bora örül a napnak,
de Ernőt bántja az erős fény. Nem érdeklik a felhők, nem szereti az almáskertet,
és ha békében hagyják, Monte-Carlóról álmodik. Azt álmodja, hogy annyi pénze
van, mint a pelyva, vékával mérí az aranyat és örökre itt hagyja a családi házat.
Anyuskanak küld egy tucat fekete selyem főkötőt, mert ami van, mind rongyos
és nem fekete már, hanem zöld, De addig is, amíg kijut Monte-Carlóba, reggel
jön haza, és sose mondja meg, hol volt. Időnként pénze is van, de csak időnként,

és azt sem lehet tudni, hogy honnan, mert Ernő nagyon titokzatos fiatalember.
Titokzatos és könnyelmű.

- Kártyázik - mondja sötéten Icuka, és Anyuska ráhagyja, hogy lehet, bár
'ízé ...

- Tudod: ne tagadd!
Anyuska a szája elé kapja az öt uiját, mert Icuka nem beszél, hanem ordít,

hogy a szomszédok is hallják, és nem várja meg, amíg valaki befejezi a monda
tát. Azt akarta mondaní, hogy lehet, bár Apuska sose kártyázott. :€s nem igaz,
hogy Anyuska tud Ernő dolgairól: ő soha, semmiről nem tud, csak udvariasság
ból mondta, hogy lehet, - és sértődötten, mint egy megdőlt vasalódeszka kimegy
a szobából. Icuka pedig beront Borához.

- Ernő kártyázík!
Bora tudja, hogy igen, sőt többet is tud, de mínek mondja, Osszévesznek. A

harag végigszánt a házon.
- A szomszédok! - könyörög Anyuska, és reszkető kezével hol a szájához,

hol a füléhez kap. - Csendesen nem tudtok... - de a vihar újabb szele beso-
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dorja a madarathoz. Mikor Apuska meghalt és Bora átvette a háztartást, s:t;e~ény

kis Izé tehetetlenül lődörgött. Bora megszánta. és mért, miért nem, vett neki két
törpe papagájt, A két madárból hamarosan öt lett, aztán nyolc. és ma már Isten
tudja, hány van. Anyuska szebája megtelt kaUtkákkal: zöld, sárga, hupikék mada
rak csivitelnek minden sarokban. Anyuska egész nap őket becézi, és fekete fő

kötőjére. mint ragyogó pettyek, rátapadnak a madarak pihéi.
Bora bevág egy ajtót, Ernő a harmadik szobában nyugodtan átfordul a másik

oldalára. és' azt álmodja, hogy Monte-Carlóban van. Icuka átzúg a lakáson, be
robban a konyhába, ahol egy szürke, igénytelen kis csomó guggol a tűzhely előtt;

és elszántan fújja a parazsat.
~ Pueólja meg! - kiabál Icuka, és levágja a földre a cipőjét. A Házbeli,

Anyuska örök életű dajkája meg se rebben. A cipőt később mégis megtörli és
belöki a szebába. Aztán lekunorodik a lócára. és tenyerébe hajtja a feiét.
Szürke, igénytelen kis csomó, hamuban sült pogácsa. Született és meg fog halni.
Ennyi az egész. A pap se tud majd többet mondani róla.

- Míndenkí a lócára kerül egyszer - mondja szomorúan Bora. és Anyuska
nem érti, míért baj az, ha a Házbeli akispadon kuppad. Mit csinálion szegény:
nem táncolhat, de a szornszédok a megmondhatói, hogy az öreg dajkának nincs
oka panaszra. Annyit dolgozk, amennyit akar, még a kávéját is a helyébe vi
szik, Felszedik a haltült. mert a Házbeii lábánál mindég van egy-két hajtű. öreg
már szegénv. és olyan görbe, hogy a saját ölébe hajtja a fejét, így hát a haltük
hátrahullnak. nem előre.

- Szép haja volt - mondía Anyuska - csak most már Izé.,.
Isten a tanú: Anyuska soha nem irigyelt semmit, csak azt, ha valaIdnek haj

van a fején. Neki szegénynek n'ncs, A szülés még azt a seszínű, gyér semmit is
elvitte a fejebúbjáról. ami eddig volt. De hát ez most már lényegtelen. A lényeg
az, hogy a gyerekek felnőttek. Icuka színésznő és menyasszonv, Ernő megeskü
dött, hogy nem kártyázik többé, és elveszi azt az édes, üde kislányt, akit Alin
kának hívnek, Bora soha nem hitte, hogy ilyen szelíd, csilingelő keresztnév IS

van a világon, és ez a név ennyire összhangban lehet aviselőjével. Alínka va
lóban kedves teremtés. Szereti Ernőt, segít Borának, túri, hogy Anyuska hupikék
madarai a vállára szálljanak, és állitja, hogy Icuka a legszebb és legjobb szí
nésznö.

Végre csend és béke van a családi házban: Anyuskának nem kell szégyen
kezn e a szomszédok előtt.

Icuka vőlegénye - János - a filmgyárban dolgozik, és biztos, hogy egyszer
híres rendező lesz. Az is biztos, hogy Icuka szeretí ezt a magas, fekete férfit,
mert illik a szőke hajához, és hízeleg a fehér bőrének, mínt a bársony.

Az eljegyzésre Anyuska új főkötőt kap, Bora csipkés kötényt. Alinka arca
kipirul az igvekezettől, csak Ernő vigyorog gúnyosan, mikor Icuka, karonfogva
Jánost, eléjük áll:

- Látod, ő az én anyuskám.
- Nagyon örvendek. Icuka mondta, hogy izé ...
Bora zavarában kirántja a kezét János kezéből és rohan a konyhába. Alinka

fel ugrik, pedig Icuka százszor megmondta, hogy hölgyeknek nem kell felállni
bernuta tkozásnál,

Anyuska inkább sejti, mint tudja, hogy János anyja - izé - kaszirnó volt,
és Borában is motoszkál valami nyugtalanság; nem ilyen férjet képzelt Icuká
nak, de Bora nem tudja, rní a szerelem, és különben sem szélhatna bele a do
logba. Abba sem lehetett beleszólni, hogy Icuka, aki ötéves korában hátat for
dított a Jézuskának, nem kívánkozik templomba. Nem az esküvő, a házasság a
lényeg! Es az, hogy János anyja a családi ház lakója lett. Icuka neki adta a leg
szebb szobát, a csirke mellehúsát, és vigyáz rá, hogy minden kivánsága teije
süljön. Olga mama egyébként többnyire feksz'k. Hol a lába fáj, hol avakbele,
egyszer sárgának látta a szeme fehérjét, máskor úgy érezte, széthasad a feje. Az
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orvos megvízsgálta, aztán némi tOnódés -után Valetiana cseppeket rendelt, mert
egy jó orvos mindég rendel valamit.

- Beteg vagyok - píhegte Olga mama - nagyon beteg. - Tegnap a füle
zúgott, és a Házbelinek megint hiába csengetett.

- Biztosan nem hallotta. Tudod, hogy süket - békítgeti Icuka.
- Eh! - és Olga mama dühös rángással szétfoly.k a párnán, mint egy

elégedetlen kelt tészta. Olga mama fontos személy a házban, talán a legfonto
sabb, és Icuka azt sem bánja, ha kövér, löttyedt karját egy nap hússzor is ki
nyújtja a csengő után.

- Szakadna le a keze! - dohog a Házbeli, és lassan betotyog egy pohár
vízzel.

- Húzza fel a papuosornat, asszonyság! - és a szürke, igénytelen kis csomó,
hamuban sült pogácsa lekuporodik az ágy elé: morogva az ölébe veszi, öltözteti
Olga mama fájdalmas, bütykös lábát.

Igen, Olga asszony fontos személy: ő tartja össze Icuka és János házasságát.
János ugyanis végképpen és menthetetlenül únia a feleségét. Akkor is únná, ha
nem leskelődne utána állandóan. és nem kínozná a féltékenységével.

- Kinek telefonáItál tegnap?
- A temetkezési vállalatnak.
- Félek, hogy a vállalat szoknyában jár!
János oda sem hallgat. Süketen és vakon reszeli a körmét. Időnként nagyot

fúj, mintha Icukát akarná elfújni, de csak a körméről száll el a fehér por.
Icuka nyel egyet, aztán rnosolyogva odabújik a férjéhez: - Jánoskám ... ?-1

Mert Icuka szilaj és telhetetlen szerető, János viszont a szelid, melegszívű kis
lányokat szereti,akiknek a szíve kicsordul egy csókban, és utána édes, puha
álomba merülnek. Mint Alinka ...

- Hagyj, drágám!
Icuka felkapja a fejét: az arca megvonaglík, nyelve a szájpadlásához tapad.

Sértődés, düh, féltékenység; a más.k oldalon unalom és közöny, A szebában villá
mok cikáznak, a levegő sűrű és nehéz. A pillanat életveszélyes, egyetlen mene
dék a körömreszelő.

- Hagyjalak! De az anyádat csak tartsam el, úgy-e? - és az ajtó hatalmas
dörrenéssel bevágódik. A csillár megremeg, a terítők felrebbennek az asztalon. _
de már elmúlt. Vége. János zsebre vágja a reszelőt, mert János mindent zsebre
vág, és kimegy a kertbe. A szomszédok látják, de vajon Ernő tudja-e, hogy Já
nos azonnal rnegieleník, ha Alinka lent van a kertben? És vajon Alinka tudja-e.
hogy Ernő hol volt az éjjel? Mert a szomszédok tudják. És azt ís tudják. hogy
m.ndennek Bora az oka. Bora akarta, hogy Ernő megnősüljön. 6, szegény Bora!
Ha tudta volna. De Bora nem tudja, mi a szerelern. Nem érti, hogy Icuka miért
lett János felesége, János miért keresi Alinkát, Alinka míért nem éri be Ernővel.

és Ernő miért fut. a régi szeretője után. Lánc, lánc, eszterlánc, az öregekinek már
sok ez a forgás, de a fiatalok csak hadd szédüljenek.

Ernő újabban már reggel sem jön haza, megszűri'k körülötte mínden, Az
almáskert gondja Borára marad, és nem törődik Alinkával sem. 0, Ernő nagyon
könnye.mű fiatalember, és sajnos, Alinka még gyerek, aki arra vár, hogy meg
mutassák a [átszóheíyét: nézd, itt van a konyhád, játssz vele. Ringasd el a ba
bát. jaj még az almát is át kell válogatni, és meg kell locsolní, hogy el ne
hervadjanak a mályvák, Igen, Alinka még gyerek, Ernő azonban nem ér rá ját
szani vele. Alnka unatkozik, és titokban játszani kezd a tűzzel. Jaj, Alinká,
megégeted magad, kár szétszórní a játékokat; mennyit fogsz sírni, míg újra össze
szeded! Mert össze kell szedned, nem vitás. Meg fogod gyűlölni a tüzet, és akkor
majd Ernő is visszajön: leül melléd, és nem is megy el többet. Te majd meg
fürdeted és elringatod a babát, Ernő segít átválogatrit az almát, és hozza a 10
csalót, hogy el ne hervadjanak a mályvák, Talán akkor már János sem fogja
úgy únni Icukát, Örülni fog a kényelmes fotelnak, bár János rakoncátlan gye
rek: hamis fogsorral is szőke és barna Alinkákról álmodozik majd. De Icuka
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akkor már nem fogja bánni. Igaz, mose se nagyon bánja: új darabot próbál. All
a színfalak mögött, és érzi, hogy áll. Erősen és keményen, ahogy Apuska állha
tott hajdanán. A színpadon nem gondol Jánosra, semmíre sem gondol, csak a
sikerre, dőljön össze a családi ház!

Valóban majdnem összedőlt. Ernő ugyanis eltűnt, csak egy levelet hagyott
maga után. A család felzúgott, mint a méhkas, és a szomszédok is látnak, halla
nak míndent, Alinka csomagol, és János is mintha készülődne. Icuka sír, Bora
azon töpreng, melyik fára akassza fel magát, mert a szomszédok miatt még az
sem mindegy. Anyuska a madarainál bújik, és a Házbeli tenyerébe ejtett fejjel
gunnyaszt a lócán. A hajtűk lassan a lábához hullnak, és nem szedi fel senki
sem. Olga mama kíugrík az ágyból, és a fia után rikolt: - Hová készülsz te,
édes Iiam?

- Sehová - és János tétován reszeli a körmét. - A világon sehóvá. - Se
hol a világon nem szerethetik úgy egymást Alinkával, mint ~tt, ahol semmí
mással nem kell törődniök, csak a szomszédokkal.

.....; Küldd be Alinkát! - János beküldi Alinkát, Alínka Borát, Bora Icukát,
lánc, lánc eszterlánc, és Olga mama kurta, bölcs vezényszavára elcsendesedik a
családi ház. Icuka kamillával borogatja a szemét, aztán Ielöltöz'k, és bemegy a
színházba. Bora az almáskertben szöszmötöl, de már nem akarja felakasztani
magát. Al'nka a tornácon kézimuekázík, és a szomszédok örömmel látiák, hogy
János zsebre vágja a körömreszelőt, és közelebb húzza a nvuaágyat Alinkához.
Anyuska is előmerészkedik a szobáiából, foszlott, fekete fókötőién mint színes
pettyek ragyognak a madarak' elhullatott pihéi, Olga mama ped'g ismét ágynak
dől. Kövér, löttyedt karját elégedetten szétteregeti a párnán, és valami olyasmit
motyog, hogy - buták! Képesek lettek volna kiborítani ebből a jó kis ágyból.
Hol az orvesságom ?

Becsöneetí a Házbelit, és elmondja Anyuska örök életű daikájának, hogy ma
holnan lebontiák az alacsony, derékig érő kerítést: kőfalat építenek helyette. A
lIá'7holi bólogat, és lóca helyett lekuporodik Olga mama ágyára, tenyerébe hajtja
a fejét.

...: Szép ház, jó ház - motyogja - csak a kerítést kell kicserélni ...
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egytngl1 szavak ,1cattognak:
az óra ketyeg
várok, míg befedik az eget
fényes ágak

óh, ez az éjszaka
feketegyomrú árok
türelmem hantjaÍt'al
telítődik

valahol, zuhanó szoba mélyén
apám arca v'Hágít
az arcüregébe fészkelt
kéretlen öröklét

s egy!ZeTÚ ágya, mint a hajó
kiúszik, át a faTion, kerti bozóton
s elmerül a homokban
- utána lassan, ragyogón

kopog el botja, sapkája lebeg
leng puha, sálja
zöTd köpenye menetel
ellobban a kard'a

s végül én lépegetek
aki úgy nőttem Td belőle

(vakítószéTú árnyakkal viselős)

mint földjéből a fa

Vasadi Péter


