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A kórházban, ahol ébredt, a fia rémült, tétova szemével találkozott. Nicu tudta,
hogy Gemma szavai az 6 szájával kergették el' az apját akkor este. NiQU dadogott:

- Gemma is ki akart jönni ... kérdezi, míkor jöhet?
- Ne jöjjön... - mondotta s fáradtan befordult, míntha pihennie kellene.

Az ékszerekről nem szóltak, az öreg nem hozta föl a vdolgot, s Nicu sem merte em
líteni, pedig mindennap bent járt a kórházban. Az apja erős szervezete még he
tekig küzdött a •tüdőgyulladással.

- Ezzel a szívvel akár száz évig is elélhetett volna, - mondta a főorvos. - A
törése is jól gyógyult, bámulatosan jól ilyen öreg embernél.

- Hát kiheveri? - kérdezte a saját gyávaságát szégyellő fiú, s nem tudta,
mit reméljen inkább.

- Valami trauma, lelki fék működik nála. Nem akar meggyógyulni, vasaka
rattal dolgozik elébe a halálnak. Úgy látszik megelégelte az életet ... - mondta
a professzor és kezével tehetetlen, mosakodó mozdulatot tett, - Nem akar vÍSS2'J!l
térni ...

A temetés egy ~is akadállyal folyt le. A hatalmas test számára Nicu lelkifur
aalásában a legnagyobb díszkoporsót vásároita meg, amely előbb, a maszek vi
lágban évtizedeken át díszítette a temetkezési vállalat főtéri kirakatát. A kopor
só tölgyfáböl Taragódott, és Nicu úgy érezte, ez illik az öreghez a legjobban.

- Ilyet ma már nem készítenek - magyarázták neki, és ő abetétkönyvre
gondolt, amit sikerűlt eddig Gemma elől titokban tartania. Végig sem merte gon
dolni az apja és Gemma között lefolyt dolgot. De valahogy mégis engesztelni akart
ezzel a nagy koporsóval.

A sírásók azonban a több mínt két hete tartó fagyos idő miatt valahogy szűk

re méretezték a sírt a köves és kővé fagyott talajban. Mikor a díszkoporsó le
bocsájtására került a sor, kiderült, hogy a bárkaszerű alkotmány nem fér bele
a kiszabott sírüregbe. Ott állt körös-körül az egész bírói kar, a jogi fakultás kép-

. viselői, az egész város a pártatlan bíró előtt. És ott álltak az öreg kávéházi sö
röző- és sakkpartnerek. s egy csomó elfátyolozott arcú asszony, Alltak és vártak.

Zinaida nem jöhetett el, mert Bécsben kellett énekelnie aznap este, s így az
ékszerek ügye sem került napirendre, pedig Gemma ettől félt a legjobban. Ha az
öreg él, ha harcolhat ellene, nem ért volna rá annyit gyötrődni a dolgon, de most
épp a dolog bevégezetlensége súlyosodott rá a Iegnyornasztóbban. Kifelé azonban
semmit sem mutatott, s úgy döntött, túl mély gyászt sem kell öltenie. Kis, fél
rövid ezüstróka bundájaban illegett ki a sírhoz, ezüstös színű pókháló harisnyá
jában. Csak a szoknyáia és a kalapja fátyla volt fekete, kissé hátrább is állt meg
tehát, de azért azt is mutatni akarta, hogy neki nem telik új gyászruhára. S amíg
a síri bővítgették és újraásták a szíklává fagyott talajban, annydra elővette a fá
zás és a félelem a rámeredő ormótlan koporsótól, hogy kapta magát és elájult.
Igy legalább bevitték a temetőgondnok írodáiába, és csak a sírba eresztéskor jött
ki ismét.

A gyászgyülekezet sokáig sustorgott a szépasszonyról, aki .,eszméletét vesztet
te" fájdalmában, de csodálatos önuralommal szenvedte el az őt ért veszteséget
és egészségét kockáztatva, mely úgyis törékeny, kivárta a már kívárhatatlanság
ba nyúló temetés végét.

.Gemma tehát egy ideig köztiszteletben maradt, s lakása rendjének még hat
hatósabb megóvása végett ezután a megürült hallban rendezte köznépszerűségnek

örvendő bridzspartíjait, amiket csak azok nem látogattak, 'akiket idegesített, hogy
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a háziasszony még osztás közben is képes tölugrálni, hogy kiünítse a vendégek
hamutartóit.

- Mintha nem látná szívesen az embert, vagy nem lenne nála rendben va
l~lInL;.- rri6ridotta egyszer az idegorvos újdonsült és féltékenykedő barátnéjá
nak, aki bár ezeken a bridzs-estéken ismerte meg a férfit, mégis szemére hányta,
hogyegyidőben feltünően sokat foglalkozott Gemmáeska lelki életével. De az
idegorvos gyorsan tudományos térre terelte a társalgást:

-. Tudja, rnessziről érdekes asszonynak látszik, de közelebbről megismerve
buta kis nyárspolgár. Hacsak idegéletét nem tekintjük, ami orvosilag érdekel
heti az embert. Ez az örökös takarítási és harnutálca-ürítgetésí mánia szerintem
hasonlít Arany egyik balladáiához, az Agnes asszonyhoz. Vajon milyen szenny
foltot akar ez a szépasszony , kimosni az örökös takarításával ? ~n nem dídergek
át' nála több estét.

De a bridzs-estéknek amúgy is hamarosan végük szalC,.'t. A Nicu-edzette csa
patok külföldi út jaival egy kis baj támadt, amiért Nicunak, mint csapatkapi
tánynak kellett felelnie. Túlságosan nagyra méretezték ugyanis a külföldön vásá
rolt kozmetikai ajándékcikkek behozatalát. és végül is Nicu lett a bűnbak: nyug
díjba kellett mennie. Összeköttetései meglazultával más baj is szakadt a nyaká
ba. A hant a két másik szebával együtt egy sokgyermekes munkás családnak
rekvirálták el, s Gemma Nicuval egy szobába szorultan a fürdőszobái bejáratot
tartotta meg, hogyafürdőszobát megmentse.

Az újonnan jött gyerekek nagyon örültek a hallban lévő, használaton ki
vüli kanyargós falépcső ívelt korlátjának. Pompás lecsúszóversenyeket lehetett
itt rendezni, fékezéssel, fordulóval, s a végén guggoló landolással egybekötve, ru
ganyos térdekkel, vagy egy hengerbuckával végezve be a mutatványt, Nicu már
már tanítgatta is őket erre-arra, elvesztett csapata fölötti unalmában, de Gem
ma vadul visszaparancsolta őt a gyermekhadtól és megtiltotta. hogyatársbérlőkkel

szébaálljon. S Nicu nem mert ellenkezni. mert újabban ájulásos idegrohamokkal
végződött Gemmánál minden kis perpatvar. Pedig a komor házba új élet költő

zött :a hat gyerekkel, s míntha a fakorlát kífényesedésén is megérződött volna a
gyermektestekből áradó villanyosság melage. Az ingyen-vurstli tovább folyt ugyan
H szornszéd gyerekek legnagyobb örömére, de Nicunak Gemmát kellett őriznie és
idegrohamait követő lábadozásait ktszölgálnía. .

A hát fiúval viharosan élő familiának volt azonban egy csöndes és mozdu
latlan hetedik gyermeke is. Ez a gyermek születése óta béna volt, és az anyja
vadgerlicéket tartott neki az egyik ablak mellé szerelt galambdúcban. Külvárosi
lakásukban a galambok megszokták, hogy bent a kisfiú szobáiában fogyasszák el
napi tengeri adagjukat. bent röpködtek. . verekedtek és üzekedtek a szobában, és
a kisfiú ennek. éppúgy tudott örülni, mint ép testvérei a csúzdának és az egé
szebbnek mondható életnek.

Csak Gemma 'nem örült, mert ez a béna gyermek okozta neki a leztöbb bosz
szúságot, A galambok ugyanis nem tettek sok különbséget a nvított ablakok kö
zött, hozzá is beröpködtek, ablakpárkányát és erkélyét összepötyögtették. S mind
ennek egy-egy idegroham volt az eredménye. Előbb csak pörölt, fenyegetőzött.
rendőrsézet emlegetett, aztán a legkisebb galambszárnysuhogásra ideggörcsöt ka
pbttés fuldoklási rohamok fogták el. Azt képzelte, hogy zárt ablak mellett meg
fúl, mert gyönge a tüdeje, ablakot pedig nem nyithat a galambok miatt. Az erkély
rács és az ablakpárkány tisztosatása napi teendőinek legfontosabbtkává vált, s
amíg takaríthatott, nem vett rajta erőt az ideggörcs sem, portörlőivel a galambo
kat haihászta és huhogott rájuk, mint egy bagoly, különböző állati' hangokat pré
selt ki a torkán s úgy vélte, hogy ezzel megvédelmezhetl magát. S bár ő maga is
idegronccsá vált ebben a küzdelemben, nem adta föl a harcot.

A bridzspartik a fürdőszoba-bejáratú lakásban végleg elmaradtak, Gemma pe
dig fölös idejében tjsztasági hadjáratot indított a békésen nyüzsgő társbérlő család
ellen. Ez a hadjárat a bejárati közös kőlépcsőn öltött fenyegetően testet. Gemma
ezt a kőlépcsőt meg'rögzöttszenvedéllyel naponta háromszor is föl mosta, lesíkálta,
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s különös elégtételt érzett, ha vödreivelés súroló rongyaival a. közös be-jaratot el
torlaszolhatta, vagy megvárakoztathatta a ki- és beígyekvőket, S utána a fürdő

szobára és a konyhára nyíló hajdani mallékbejárat ajtajából leste, nem tesz-e kárt
valaki remekművében, sáros lábbal nem fertőzteti-e meg az ő habfehér lépcsőlt,.

.A hétgyerekes anya kis, Máría-arcú asszony volt, maga is dolgozott, ha meg
hazajött, a háztartás éppen elég gondot adott neki, úgyhogy nem sokat törödhe
tett volna Gemmával. Kovácsné olyan határozott, akadályt nem ísrnerő pillantás
sal tért haza sietős esti bevásárlásaíból, hogy előle még Gemma is félrehúzódott,
ha éppen Iépcsömosás közben találkoztak. A vödör-baríkádok tehát inkább Ko
vács elvtársnak és a gyermekeinek voltak fönntartva.

A komoly villongás csak a fagyok beálltával tört ki közöttük. Gemma ek
kor is ragaszkodott a napi kétszeri Iépcsőlernosáshoz, de mostanában keveset
használta a száraz rongyokat. Meleg vízzel dolgozott, gumikesztyűben, s a lépcső

valóban vakítóan sárgásfehér lett, de a maradék víz rendesen odafagyott, és ak
kor ő visszavonult fürdőszobájába, hogy önmagát tisztára mossa. Kovácsné csön
des, de igen határozott hangon szólította meg, hogy legalább most, télidőben hagy
ja abba a Iépcsősikálást, mert reggel is megcsúszott a jeges lépcsőn, alig bírt meg-:
kapaszkodni. Gemma azonban tovább folytatta műveleteit, mondván, hogy ö meg
szekta Iépcsője tisztaságát. S most már következetesen fölkelt társbérlő! munká
ba indulása előtt, lemosta a lépcsőt és úgy hagyta síkosan. Kovácsné homokot és
fűrészport szerzett, és a lemosás után gondosan fölhintette a lépcsőt. Alig mentek
el azonban Kovácsék munkába, iskolába,· Gemma újra nekilátott a söprésnek, s
míre Kovácsék hazajöttek, újra friss jégrétegek hártyásodtak a terméskövekből

rakott, s így kissé egyenetlen felületű Iépcsőzeten.

Mielőtt azonban a Iölmosás és a lesöprés fölött támadt vita és a följeilentéssel
való fenyegetődzés, részint a galambok, részint a síkos lépcsők miatt hatósági ered
ményeket ért volna el, tragikus esemény vetett véget a vetélkedésnek. Kovácsné
influenzát kapott és Kovács munkába menet előtt sietett tejet veruni neki és a
gyerekeknek. Gemma eddigre már kielégítette lépcsőrnosási kényszerét, s Kovács
né, betegen feküdvén, nem hínthette föl a lépcsőt. A sietős és sokgyerekes férfi ci
pősarka bizony már szegekre kopott volt, s az egyik lépcsőfokon oly szerencsét
lenül lépett a Gemma által készített csúzdára. hogy hanyatt esett és tarkóját be"
vágta az egyikTépcsöfokba. Később a gerineén és a hátán is kék zúzódásokat. á,F
lapított meg a boncolás. '

Kovács eleinte nem vetett ügyet az esésre, Káromkodott egy hangosat, aztán
elrohant, meghozta a tejet és a kenyeret, aztán reggeli nélkül munkahelyére si
etett. úgy érezte, ha a felesége beteg, neki nem illik magamagával bíbelődnie.

Az öntődében azonban folytonos szédülés és hányinger környékezte, s végül mégis
az üzemi orvos elé kellett állnia. Az orvos rögtön kórházba akarta szállíttatni, de
Kovács kérésére megengedte, hogy otthon feküdjék különböző borogatások és
csillapító szerek alkalmazása mellett. Kovácsot tehát csak harmadnap szállították
a kllníkára, ahol azután súlyos agysérülést és már elhatalmasodott szövődménye

ket állapítottak meg. Három újabb nap múlva pedig kiterítve feküdt a klinika
halottas pincéjében.

Kovácsné, mikor a halott mellől hazajött és újra fölmosva találta a lépcsőt,

csak annyit mondott Gemmának : Ezt megkeserülí ! Kevés volt magának az a
kétévi börtön!

Gemmának volt annyi ereje, hogy felelet nélkül visszahúzódjék fürdőszobá

jába, de ott valami eddig sohasem érzett rettegés kerítette hatalmába. Ha Ko
vácsné jajgat, veszekszik vagy. átkozódik s. ő visszafelelhet, hogy igenis a tiszta
ság, a ház tisztasága kivánja meg a Iépcsőmosást, talán levezeti valahogy magá
ban a rohamot. Kovácsné azonban a börtönre célzott, és Gemma tudta, hogy visz
szakerülhet oda. Atsikoltozta az éjszakát, és Nicu az ídegorvoshoz, Gemma hajdani
barátjához rohant segítségért. Az töviről-hegyire kivállatta Nicut az asszonyon
elhatalmasodott tisztasáÍP' örület felől; aztán' fürdőköpenye fölhajtott gallérjába
mormcgta: "Hja, A&nes asszonytól a patakját is elvették .. !.'
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- Tessék? - bámult rá a gyámoltalan Nicu értetlenül.
- Beszállítjuk hozzám lll. idegosztályra - mondotta a lovagias, de hivatását

is buzgón szerető férfi. - Nemcsak a súlyos és érdekes idegállapot indokolja e2':t,
hanem a jogi körűlmények is. Ki tudja, milyen lépéseket tesz majd Kovácsné?
A mi szakvéleményünk esetleg súlyos következményektől óvhatja meg a nagy
ságos asszonyt ...

Gemma tehát zárt intézetbe került és rettegésében sikoltozásokkJal verte töl
a csöndesebb őrültek nyugalmát. Nicu napról napra kétségbeesetten jött haza lá
togatásairól, s gondjait csak az enyhítette, hogy közben Kovácsné ügyes-bajos
dolgaiban is eljárt, mert ha tévedett is Gemmácska a sok fölmosással, ő úgy érez
te, rnost neki kell a hibákat helyrehoznia. Es sok függött attól is, hogy Kovácsné
ne tegyen följelentést, ne indítson bűnvádi eljárást a felesége ellen. Igy hát Inkább
a beteg gyermek fölügyeletét is vállalta, a többi sráccal pedig, bánat ide, tragédia
oda, most már meg mert kockáztatni egy-egy futballmeccset is a villa eléggé
terjedelmes udvarán. A mecesre a szomszéd gyerekek is odasereglettek, lassacskán
egész csapat verődött ÖSS2le belőlük, és egyszer csak az az örömteljes értesítés vár
ta, hogy ifjúsági edzői állást ajánlottak föl neki nyugdíjkiegészítésként.

Egy ragyogó márciusi napon aztán, amit az Isten is labdarúgásra teremtett,
az idegorvos is ragyogó arccal fogadta a bánatából már-már lábadozó férjet : 
Megtaláltuk a felesége legjobb orvosszerét. Sikerült megnyugtatnunk őt.

- Valami újfajta csillapítószer? - kérdezte Nicu. Az orvos mcsolygott.
- Tüneti kezelés itt nem használ. Az őrület lényegébe kellett behatolnunk.

Vödröt, seprűt és súrolókefét adtunk a kezébe. Azóta végkimerülésig súrólja az in
tézet lépcsőit és folyosóit, este holtfáradtan rogy ágyába és altató nélkül alszik.
Ha valami visszaesés nem történik, itt náhmk nyolcvanéves koráig is elélhet eb
ben á foglaLkozási körben. Soha se fogja eléggé tisztának találni a lépcsőket, vala
mi foltot mindig lát ott. S így egyúttal a lehető legjobb munkaerő is, ápolását
is ingyenesen fogjuk végem a végzett munka fejében.

Nicu csak barnbán nézett, könnybelábadt a szeme és nem értette a dolgot.
Kint szíkrát vetett a nap az idegosztály ablaküvegeín, és erről eszébe jutottak
a gyerekek, a futball és Kovácsné, akinek bizonyos bevásárlásokat igért meg.
Gyorsan elköszönt és sietve vásárolt be, hogy a márciusi korai napnyugta előtt

még rugdalőzhasson egy kicsit a gyerekekkel. Kezében hálószatyorral vidomn bak
tatott fölfelé a tavaszodó Görögtemplom utcai kertek között, s eszébe sem ju
tott, mennyit kínJódott nemrégiben a szívével,

-
Al'OMT(jLcsER

A. semmit szülő mélységbe láttam
a mélységet szűlő semmibe láttam
szemem azért olyan üveges
tekintetem azért olyan sötét
ökl6met azért préseltem a számba
geri.ncem aZért ha;lott egyik végével a másik fel.é
lábam is azért mélyecZt ültömben a k6be
a k6 a sziklába
a szikla a mélységbe -
úll1l íllum, mint ,úak egy ,z6r.nva 1I4U11 'ÖTén'llen

HEGYI BELA

118


