
A YÉNASSZONY
Írta KOpACSY MARGIT

I.

Mindenki sajnálhatja, aki nem ismerte a nagyanyámat. Igaz, én elfogult
vagyok, de azt senki sem ta-gadhatja, hogy szép asszony volt. Szép volt még
a koporsóban is. A szája, amit életében olyan könnyen csucsorira húzott a
düh, elsimult. Az orrAt megnyújtotta a Halál, de láttad, milyen nemes vonalú
volt? És a hófehér haja? Nem, erről kár is tovább beszélni! Ha mindég olyan
kedves lett volna, amilyen szép volt, nem fogadta volna félelem, ha feltünt
valahol: - Itt a vépasszony !

Mert nem volt az én nagyanyám mindég ilyen csendes, alázatos. Húsz
esztendővel ezelőtt nem facsart volna szemedből könnyet az emlékezés: húsz
évvel ezelőtt még semmiben sem hasonlított az én megtört. míndenben meg
nyugvó, szelíd halottamra. Persze nem volt ilyen görbe sem még,. bár sokat
colgezott. Égett a kezében a munka: hetvenéves korában még kukkra-gör
nyedve szaladt fel a mesgyén, és kikapta az asszonyok kezéből a rafiát, ha
rosszul kötözték a szőlőt.

- Nem szeretem a kelletlen munkát l - zsémbelt, és a szeme szúrt,
mint a vasvilla. És kötőzte a szőlőt, ott volt, ha kapáltak, ő volt, aki utolsó
nak látta a pincét, ha forrt a bor.

A pince volt nagyanyám kedvence, Alacsony, zöld léckerítés futotta kör
be, és könnyű kis kapuján nagy, láncos lakat lógott. De sok vadszőlőlevelet

leszaggattunk a faláról: gyümölcs alá, tányér helyett, és míg nagyanyám a
vendégeket kínálgatta a kecskelábú asztal mellett, mi mohó örömmel téptük
a vadszőlő vastag, fás bajuszát. Az udvaron labdarózsa nőtt meg kék nő

szirom, tavasszal pedig a vadgesztenyefa gyújtott rózsaszín virágokat.
Sajnos, ez minden, amit a pincéről tudok. Pedig a tornácon túl van egy

szoba, ahol a földön, ponyvára szórva szárad a dió, a polcon birsalma sárgul,
meg télikörte. Hányszor szerettük volna kikutatni a poros etazsért, de nagy
anyám szaporán elparancsolt. Az igazi pincét, ahol a bor forrt, sose láttam.
Ahogyelmondták, mintha a poklot képzeltem volna el. Nyirkos falak között,
dermesztő hidegben néma hordók sorakoznak. Telt potrohukból gyilkos gá
zok szabadulnak, és halállal fenyegetik a vénasszonyt, aki mer nem félni tő

lük. Mert nagyanyám nem félt. Ezt a kint áttestálta három asszonylányára
és az unokákra, akik láttuk eltűnni őt a pinceajtóban. Ahogy emlékszem,
ez az ajtó nagy volt és nehéz. Süket döngéssel felelt az okos szóra, mellyel 
még az utolsó pillanatban is - vissza akarták tartani. Aztán csend lett
Hosszú, rosszat ígérő csend.

-- Már itt lehetne - suttogta Károly.
Egy fojtott nyögés volt a felelet.
Anyám lábujjhegyen odalopózott az ajtóhoz, hallgatózott: - Nem. Nem

hallani semmit1 - Aztán Marianne próbálkozott.
És teltek a percek. Aki ült, felállt, aki állt, leült. Csak mi kuksoltunk

Eszterrel mozdulatlanul, veszélyt sejtve. és ez volt a legrosszabb.
- Kopogjunk le! - idegeskedett Magda.
- Kiáltsunk!
Ezeket a tanácsokat a félelem adta, és a félelem nem engedte megvaló

sulni, mert mi lesz, ha nagyanyám megriad a kopogástól. elejti a gyertyát
vagy megbotlik. Kiáltani? Talán, hogy visszakiáltson ! Hogy teli tüdővel szív
ja be a gyilkos gázt!

Csend! - parancsolta Miska.
- Figyeljünk - suttogta Marianne.
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Figyeltünk. Némán kuppadtunk Eszterrel a sarokba gurított üres hordó
tetején, míg Anyám leszállított onnan, és magához húzott. Szorosan össze
zárt combjaira ültetett, mínt mindég, ha félt. Két vékony karja, mínt a hu
sáng rámíonódott, csak a lábam lógott hosszan és szabadon. A hordó tetején
feltétlenül kényelmesebb volt. Esztert is sajnáltam : a hordó míntha hirtelen
megnőtt volna alatta, és ezen a reménytelenül magas és messzi szigeten
ijesztően és fájdalmasan egyedül volt, Biztos, hogy Anyámnak is sajogtak a
csontjai tizenkét évem súlya alatt, de tűrte, mert Anyám mindent tűrt. Azt
is, hogy nevetséges vagyok a mama-ölben, és ezt Marianne nem fogja szó
nélkül hagyni: jönnek a csípős megjegyzések, és utána Anyám könnyei. Mert
tudnod kell, hogy Anyámat úgy jellemzi a sírás, mint szárazság a Szaharát.
Négyéves korában azon sírt, hogy lassan ér a kanál a szájához, s azóta egy
végtében sír: halkan, finom kis szípogásokkal, mint 'a májusi eső. Ezúttal
azonban elmaradtak a csípős megjegyzések, mert Miska hirtelen felállt.

- Lemegyek ...
Magda és Anyám könyörögve biztatták, Marianne dühösen tiltakozott.
- Miért nem a férjedet küldöd?
- Károlyt?, - sikoltott sebzetten Magda. - Az nem a Károly tüdejé-

nek való!
~s egyszerre vége volt a csendnek. Ki tudja, mióta kopogott a vénasz

szony, és meddig kopogott volna, ha Eszter fel nem sikolt: - Zörget! 
Az ajtó megnyílt, és a nyirkos, csorba lépcsőn valóban ott állt nagyanyám.
Szép arca sápadt volt, ruháján, fekete kendőjén szürke pókhálócsomók, de a
must és a lopó üveg teste hibátlanul csillogott a kezében. A nagy igyekezet,
mellyel széket kanyarítottak alá, porolgatták a ruháját, nem hatotta meg.
űgyet sem vetett Marianne-ra, aki háromszor is elmondta, hogy Miska már
éppen le akart menni. Anyám terített, Magda túlzott buzgalommal sürgött
forgott, s aztán megkönnyebbülten koccintottak a sápadt vénasszony egész
ségére. Csak Eszter tolta el a poharát: olyan hevesen, hogy majdnem kilöty
tyent a must, aztán zokogva ráborult az asztalra.

Furcsa csend lett. Anyámnak azonnal könnybe lábadt a szeme, de egyéb
ként éppen olyan zavart volt, mint a többiek. Magda tanácstalanul Károlyra
nézett, Miska komoran tekergette a nyakát, 1VIarianne idegesen fészkelődött.

Gyűlölte az érzelmes jeleneteket és a könnyeket. Hát még a vénasszony! A
gyereksírással ki lehetett volna űzni a világból. Esztert mégis az ölébe vette:

- Ne sírj, lelkem.
Ha én sírtam vagy Ele, türelmetlenül ránk kiabált: - Ne rücsköljetek!

Es dehogy vett volna az ölébe. A bosszúság összehúzta a száját, a szeme
haragosan villogott, és soha nem kérdezte meg, míért rücskölünk. Eszter a
vállára borulva sírt, összemaszatolta a féltett zsenilia kendőt, és egyre azt
hajtogattá :

- Ne halj meg nagyanya, ne halj meg!
Azután este lett. Félálomban még hallottam nagyanyám nyögését, ahogy

öreg csontjai alá gyűrte a derekaljat. A fohásza is a megszokott volt: - Adj,
Uramisten erőt, egészséget! - Csak nekem tűnt úgy, az álom bódulatában
mintha azt sóhajtotta volna: - Eszter ...

II.

Szeretném, ha ismernéd nagyanyámat. de hogy igazán megértsd, kell,
hogy egy pillantást vess arra a földre ejtett kis utcára, ahol éltünk. Ebben
az utcában sok egyforma ház van. Alacsony ablakaiban többnyire muskátli
virít: a piros, fehér, lila virágok alig rezdülő örömöt, hangtalan szenvedést
takarnak.
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Látod itt em az omladozó, háromablakos házat? A Bolond Rézié. A vi
Uág valamennyi muskátlija is kevés lenne, hogy titokban tartsa a tragédiáját.
Esőmosta, sárgult papír van a kapuján: régen írhatták, olvasni sem lehet,
de emlékiszem. a napra, mikor az ormótlan betűkkel írt, kusza sorokat kira
gasztották: Bútorozott szoba kiadó! Rézi fakó rongyaiban, bócér hajával iga
zán ijesztő jelenség, de azért míndég akadt valaki a szobájára. Legutóbb egy
színész lakott benne. Rengeteg bajusza, álszakálla és királyi koronája volt.
.16 embernek látszott, de az asszony napról napra nyugtalanabb lett.

- Azok küldték - suttogta forró szájjal, és rohant haza, mint a fer
geteg. A haját százfelé vitte a szél, repedt, fekete öklével suhogva hadoná
szott. Otthon halomba hányta a királyi koronát, parókákat és tépett álsza
kállt: azt mondták, a színészt is megverte. - Azok küldték .- líhegte za
varos szemmel. - Meg akarta venni a házamat ... ! - Leroskadt a küszöbre:
fakó rongyaiban, szétzíbolt hajával olyan volt, mint egy koldus. Sárga, me
rev szemű, halott koldusasszony. Az, hogy időnként sikoltozott vagy motyo
gott, semmit sem jelent. Halott volt. Sokáig haldoklott. Talán attól a perctől

kezdve, ahogy a világra jött. A férje kőművesmester volt, ő meg a téglát
adogatta, így kerültek össze. Az ember sokat keresett és sokat ivott. Részeg
fejjel betegre verte az asszonyt, és józan napjain felépítette a házat. A szép,
háromablakos házat. Rézi adogatta a téglát, cementet hordott, maltert kevert,
- a kőműves mégis kisemmizte: a maga nevére íratta a házat. Az asszony
őrjöngött, tombolt, azt mondták megzavarodott.

- Rongyember - legyintett nagyanyám. és akkor sem mondott többet,
mikor a kőműves egy utolsó, kiadós verés után örökre otthagyta a feleségét.

- Megszökött a vörös asszonnyal - szörnyűködött a Kisutca, de nagy
anyám szóra sem méltatta az újabb szenzációt. - Rongyember - meg
mondta.

Ma már csak egy-egy vásott gyerek löki be olykor a kaput: - Megve
szem a házad, Rézi! - és az elvadult, pusztulásnak indult ház küszöbén
fenyegetve rázza az öklét egy sárga arcú, merev szemű halott.

Minden házról tudom, hogy kié, majdnem minden házban ismertem egy
vénasszonyt, aki látszatra olyan volt, mint a nagyanyárn. Persze, sokan meg
haltak közülük, de Boross néni még él. Az a szurokfekete kerítéses ház az
(ivé. Itt született, és itt is fogják felravatalozni a vén körtefa alatt. Született
és meghal: ennyi az egész. A pap se tud majd többet mondani róla.

A Kisutcában évtizedek óta minden a régi, csak a bubisra nyírt akácfák
törzse lett vastagabb. Most is hat órakor jön a gulya, a Felsősorról már hal
lik a csorda kolompja. A kapuk megnyílnak, és az állatok tempósan befor
dulnak az udvarra. Boross néni ott ül a szurokfekete kerítés előtt, és egy-egy
közelebb merészkedő tehénre barátságosan ráhúz görbe kis botjával. A susz
ter ott áll mellette és neveti.

Még nincs nyolc óra, de az utca már kihalt, csendes. Boross néni be
cipekedi a sámlit, a suszter is befordul a kapun: aludni mennek. Ilyenkor
indul útnak Than, a kucséberes. Hirtelen felcsattanó kiáltásai mindég a mar
hahölyagot juttatják eszembe. Ugyanolyan váratlanul pukkant bele a csend
be, és ugyanolyan némaság követte. A kiáltások akislányának, Lilikének
szóltak. Lilike ötéves volt. Ha megkérdezték tőle, hol van az anyja, elbígy
~yesztette vértelen száját: - Az a tűzköves csavargó?

Nyolc órakor Than a nyakába vette a portékás ládát. Meggyújtotta a
petróleumlámpát, hogy Lilike ne féljen, betakarta, aztán rázárta az ajtót.
Nyári estéken, nyitott ablak mellett sokszor hallottam a kucséberes megha
aott, reszketeg búcsúját.

- Szervusz, drágám, aludj jól.
- Szervusz - kiabált a kislány. - Ne féljek?
-Ne félj.
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- Szervusz. Nem félek.
- Nem is kell. Szervusz ...
Már az ablakunk alatt járt, mikor az utolsó szervuszt kiáltotta, és karika

lábaival olyan gyorsan gurult tovább, mint aki tudja, hogy visszavárják. Az
ívlámpák pazarló gőggel dobták lába elé a drága fényt: hadd legyen sze
génynek.

Fényből valóban nem sok jutott a Kisutca lakóinak, és ez alól nagy
anyám, és a három lánya sem kivétel.

A három lány: "Marianne, Magda és az Anyám. Marianne szőke, Magda
bronzvörös és Anyám ősz. Es ha nem tekinted az élet végső, és tökéletes
egyformaságát. a születés és halál megbonthatatlan rendjét, az egyformán
küzdelemre engedélyezett rövid létet, - akkor ez a három sors meglepően

különböző. Hogy miért, azt ők maguk fogalmazzák meg: röviden, tömören,
egyetlen mondatba sűrítve okot és okozatot: - En más vagyok, mint te! 
A mód is más, ahogyan kimondják. Marianne magasra emelt fejjel mondja,
mert ő mindég magasra emelt fejjel beszél. Anyám arca fájdalmasan vonag
lik, a szeme könnybelábad, egyetlen vigasza, hogy ő más: egészen más, mint
Marianne.

- En más vagyok, mínt ők - mondja tündöklő mosollyal Magda, és
megfogja Károly kezét.

Nagyanyám is más, de róla nincs mit beszélni. Ö az örökös és meddő

viták hőse, és nála van a pincekulcs, hogy egészen olyan legyen, mint a me
sebeli öregasszony: gazdag, zsugori és olykor titokzatos. Szeretném, ha is
mernéd, és ismernéd Marianne-t és Magdát is, akiket én csak Anyám ki
sírt szemén keresztül láttam, s így meglehet, hogy elfogult vagyok.

Megpróbálom elmondani róluk azt, amit tudok.
Pletykával és Marianne-nal kezdem, aki egy tündéri báli éjszakán

egyszerre lett menyasszony és Marianne. Addig ugyanis Mariska volt. Ezen
a bálon azonban megismerkedett a helybeli fiú-polgári állat- és növénytan
tanárával, Mískával, Miska alacsony és zömök férfi volt. A hasán túlságosan
is feszült a szmoking, és ha beszélt, ."iZ arca furcsán felfúvódott. Mariska ve
le IS fordult vagy kettőt, aztán leültek egy pálmafa alá, mert a tanár úr va
lójában megvetette a táncot. A zene sem ejtette meg, mely lágyan körül
fonta őket: csak a hártyásszárnyúak - Hymenoptera Piezata - érdekelték.
Az ízeltlábúak. A téma és a beszéd gyönyörűsége teljesen elragadta, s csak
Mariska zavart mosolyából értesült arról a vidám, barna fiatalemberről, aki
ott hajlongott előttük. Pontosabban Mariska előtt. Miska idegesen lekapta a
cvíkkerét, mínt az osztályban, ha valaki helytelenkedett, és sértett önérzettel
Mariska felé fordult.

- Erdekli?
- 0, hogyne ... - és Mariska nem tudta, hogy mitévő legyen. Mi~ka

azonban tudta. Visszacsípte a cvikkert, és megrovóari rászólt a fiatalemberre.
- Kérlek szépen, Marianne nem óhajt táncolni.
A rózsaszín legyező finoman megremegett. - Marianne ... ?
Csipkerózsa ébredhetett így: kinyitotta a szemét, és egyszerre értett

míndent, Az előkelő, finom életet, Marianne-t, és az ízeltlábúakat. Felismerte
a királyfit, és tudta, hogy ez a csinos, fiatal fiú a szabólegény. Lehet, hogy
álmaiban már látta ezt a karcsú testet, ezt a kedves szabólegényt, - de íme
felébredt: buta álom volt.

- Marianne nem óhajt táncolni ...
Bágyadtan hátrahanyatlott a plüss pamlagon. Kicsit zúgott a feje, de

már ébren volt, és királynői mozdulattal elbocsátotta a derűs fiatalembert.
Egy pillanatig csend volt. Miska sugárzott a boldogságtól, és Marianne érezte,
hogy a tanárnak komoly mondanivalója van. Valóban volt.

- Miután az állatoknak a csillagképek között is hely jutott, biztosra
vehető ...
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És az is biztosra vehető, hogy ha egy szép lány mindezt meghallgatja;
akkor szupé után a tanár úr az ízeltlábúakról rátér a házasságra, és meg
kéri a türelmes hajadon kezét.

Nagyanyám nem volt meglepve, nem örült és nem ellenezte a házasságot.
Rövid mátkaság volt, de Miska úgy osztotta be, hogy elég legyen. Először ki
harcolta a nagy esküvőt.

- Az én társadalmi helyzetemben - magyarázta, míg végre nagyanyám
is megértette, hogy tizenkét nyoszolyólány és ötven vendég .a legkevesebb,
amivel Miska társadalmi állásában egyáltalán esküdni lehet.

Aztán bútort néztek.
- Csak három szobát! - emelte fel az ujját tiltakozóan. - Csak há

rom szobát, mert az én dolgozóm ...
Nagyanyám nyelt egyet. A harmadik szobát nyelte le: úgy gondolta;

hogy két szoba is elég lesz. Képeket, szőnyegeket hoztak, és Miska csalhatat
lan érzékkel mindég a legdrágábbat választotta. Nagyanyám csucsorira hú
zött szájjal egyre nagyobbakat hallgatott. A ruhákkal is baj volt. Miska házi
varrónőnek nevezte a szabót, a szabó megsértődött, és nagyanyám valami
olyasmit mondott, hogy egyelőre elege van abból, hogy férjhez adja a lányait.
Miska úgy pattant fel, mint aki nem akar leülni többet, és kijelentette, hogy
végtelenűl sértőnek találja ezt a hangot, - igen, végtelenül bántónak! Ma
rlanne sírva fakadt, Magda és Anyám összenéztek. Az ügy valahogy elsímult,
és elérkezett a pillanat is, mikor a fehérrázsás menyasszonyi kocsi kigördült
az udvarról. Ez a pillanat az általános megelégedés pillanata volt. Marianne
és Miska gazdag és tökéletes érzéssel trónoltak a hintóban, nagyanyám.
Magda és Anyám kiálltak a kapuba, és ugyanolyan gazdag és tökéletes ér
zéssel integettek a távozók után, akik ebben a pillanatban egészen. azt a ha
tást keltették, hogy távozásuk végleges és megmásíthatatlan.

A vendégek is elmentek, és nagyanyám, mint felesleges vitorlákat, be
húzta a zsalukat. Csend és sötétség borult a házra. Károlyra senki sem gon
dolt. Nagyanyám örült, hogy a sok cirkusz után visszamehet kosaraiboz,
Anyám könnyezett, és Magda elképzelte . .. Csak arra nem gondolt, hogy
két utcával odébb egy férfi alázatos rajongással, tikkasztó vággyal őt hívja.
öt várja. Ömiatta mar a szeme alá mély, fekete árkot az éjszaka, körűlötte
hullaszürke foltokban hever a hamu, szétszórt gyufaszálak. dohányhulladék.
- őt hívja, őt várja, de csak a Hold lép be hozzá az ablakon, hogy letegye
ágyára a részvét ezüst sugarát.

Károly egyébként annak az iskolának az igazgatója, ahol Miska állat- és
növénytant tanít. Miska nem szereti Károlyt, és megnyugvással gondol arra,
hogy nemsokára meghal. Igaza van: Károly tüdőbajos. És Miska nyugodtan,
tárgyilagosan elképzeli a nyitott sírgödröt, félkörben az iskola énekkarával,
az ásóikra támaszkodó temető huszárokkal és a tanári karral. Az ideiglene
sen megbízott igazgató méltóságteljesen a sírhoz lép, és elégedetten rádob
egy göröngyöt a koporsóra. Az ideiglenesen megbízott igazgató: Ő, Miska, aki
határozottan tiltakozik az ellen, hogy Magda feleségül menjen Károlyhoz.

- Nem, kedvesem! Erről a házasságról szó sem lehet!
Miska fárasztó ellenfél. Furcsán felfújt arcából félelmetes gyorsasággal

folyik a szó, Hosszú és bonyolult előadást tart a beteg ember lélektanáról.
a tbc fertőzési és halálozási arányszámáról, és ezer szomorú példát tud.

igy teljesülnek az ember vágyai. Nem akkor és talán nem is egészen
úgy, ahogy kívánta, de eljön az óra, és édes a diadal. Károly soha nem
hallgatta meg Miskát: nem érdekelték a nevelési elvei. Most? Bele sem né
zett a hártyásszárnyúak hatodik családjáról, a fémbogárölőkről írt érteke
zésébe. Most?

Most Károly lenne a legboldogabb, ha Miska átölelné: sógor ... !
- Nem. kedvesem! Erről a házasságról szó sem lehet!



Nagy szerencse, hogy a vénasszony is Miskának ad igazat. Marianne sze
rényen hallgat, Magda mosolyog, Anyám a könnyeit törölgeti, de vele senki
sem törődik. Pedig Anyám ezúttal a vénasszonyt siratja, aki e pillanatban
még nem is sejti, hogy legszebb, legkedvesebb lánya mégis férjhez megy Ká
rolyhoz, ehhez a szánalmasan sovány, tüdőbajos emberhez, aki puha, bő ka
bátot visel, hogy elrejtse hajlott hátát, sorvadó mellét. Ha szereted a szép
kezeket, figyeld meg Károly valószínűtlenül finom kezét. A bőrét nem bar
nítja meg a nap, megszámolhatod rajta az ereket, csontokat; puha, érzékeny
a tenyere, mégis érzed, hogy számolni kell az erejével. Engem - gyermek
koromban - a mesebeli varázslóra emlékeztetett. Féltem tőle és imádtam.
Titokban megsimogattam puha, bő kabátját, és fájt az a megsemmisítő kö
zöny, mellyel egyformán sújtotta ellenségeit és ímádóít, Hatalma volt az
emberek felett, láthatod, hiszen Magda is első szóra, gondolkozás nélkül az
öv-é lett.

A vihar, amit ez a házasság kavart, soha nem tudott egészen elülni. Van
nak dolgok, melyek úgy hatnak az emberi fantáziára, mint a kagylóba ke
rült homokszem vagy élősködő: addig ízgatnak, míg az érzékeny fantáziák
megszülik a maguk mesegyöngyét. De ki törődik később a homokszemmel,
melyre a gyöngyréteg lerakódik: ki keresi egy romantikus szerelemben az
igazságot?

Magda és Károly történetében is talán csak annyi igaz, hogy különböző

okból, de mindenki ellenezte a házasságot. És ha Anyám - utolsó pillanat
ban - nem kényszeríti Károlyt, világ szégyenére úgy esküdtek volna, hogy
még a vénasszony is csak másnap tudja meg. Igy sem volt a templomban
rajtuk kívül senki. Pedig lett volna mit beszélni az embereknek! Károly mé
teres szárú fehér rózsákat hozatott, és annyi fátyolt, hogy három menyasz..
szonynak is elég lett volna. Magda ott állt a szoba közepén, és némán tűrte,

hogy nagyanyám feltűzze a koszorúját. Anyám adogatta a hajtűket. és időn

ként elfordult, hogy megtörölje a szemét. De hidd el, te is könnyeztél volna.
Senki sem tekinthetett volna szánalom nélkül arra a merev, fekete selyembe
öltözött öregasszonyra. akinek a rémület kiszívta a színt az arcából. Halottak
tudnak így elsápadni. Ettől a sápadtságtól nyugodtak lesznek és erősek: el
fogadják a tényeket, és nem csodálkoznak többé semmin. Meghaltak. Igy halt
meg egy kicsit a vénasszony is.

Képzeld el, - várj: előbb megmutatom nagyanyám házát. A barna
tölgyfa kaput, az indokolatlanul magas, nehezen járó kilinccsel. Bizony, össze
kell szedned az erődet, ha ki akarod nyitni. A legjobb, ha taszítasz rajta a
válladdal is. Mi, gyerekek, egy ugrással elkaptuk a kilincset, és teljes súllyal
lógtunk rajta. Ha kellett, a sarkunkkal is segítettünk, míg a fekete vas las
san, méltóságteljesen leszállt a kezünk alatt. És milyen nagyszerű volt, mikor
a nehéz kapu szélesen és akadálytalanul bekörözött. A tűzfal állította meg.
Onnan már könnyű volt bevágní a kaput. Egyik lábunkat nekifeszítettük a
falnak, két kézzel megmarkoltuk a kilincs alatt, és teljes erővel ellódítottuk.
Mekkorát döngött! A zár kemény csattanással ugrott a helyére, és abban a
pillanatban, mikor a kapu bevágódott, az udvar végén megjelent a vénasz
szony. Mintha a földből nőtt volna ki: görnyedt vállával hasonlított is a me
sebeli boszorkányra. A szeme szúrt, mínt a vasvilla, a száját csucsorira húzta
a düh. Ilyen görnyedt volt akkor is, mikor Károlyt várta. Ott állt a troszkás
út végén, jobbról balról egy-egy hatalmas kosárral, amiben füvet gyűjtött,

babot fejtett vagy a diót hordta, de mindég mellette volt, mint pihenés nél
küli élete szimbóluma.

Károly elmondta, hogy szereti Magdát, nem tudnak egymás nélkül élni,
- de a kuppadt kis öregasszony egy intéssel megölte a legszebb érveket.
Megölte, és ez ellen Károly, a varázsló sem tehetett semmit.' Csak állt némán,
ahogy Anyám is állt, és szenvedett attól a hirtelen támadt, kínzó bizonyta
lanságtól, amit a vénasszony ébresztett benne.



- Mire való volt ez?
De eszmélhetett már Károly! Magda benn várta a szobában, és a temp

lomban talán éppen abban a pillanatban rendezték el az oltáron a méteres
szárú, fehér rózsákat. Egy óra múlva ott volt a kocsi, és a vénasszony ugyan
azzal a korrekt nyugalommal vonult be a templomba, mint Marianne eskü
vőjén. Még a ruhája is ugyanaz volt: merev, fekete selyem.

Károly kívánságára a szokásos, ünnepi beszéd elmaradt. A pap meges
kette, megáldotta őket, de legalább nem látta senki, hogy a boldog férjet
úgy kellett kítámogatni, Az is nagyon szokatlan dolog volt, hogy a templom
ból egyenesen Károly lakására mentek, és egy pohár pezsgő után az ifjú
pár azonnal visszavonult. Az egyik tanú, Károly orvosa, később bement hozzá
juk. Károly az ágyon feküdt, és a kimerültségtől félájultan kapkodta a levegőt.

Az orvos megnézte a beteg pulzusát, meghallgatta a szívét, és Magda két
ségbeesett, néma kérdésére csak ennyit mondott:

- Diszpnoés. Ha rosszabbul lesz, üzenjen értem,
Ez volt a nászéjszakájuk.

III.

Magda házassága a furcsa és előre nem látott következmények egész so
rát jelentette. E2'Jek a meglepetések lVIarianne-tól indultak ki és a vénasz
szonyon csattantak. Ha nem felejtetted el, mondtam, hogy Marianne és lVIiska
szenvedélyes versenyzők. Lehagyni, megelőzni valakit: az ő számukra ez je
lenti az életet. Márpedig hogyan versenyezzen a helybeli fiú-polgári állat- és
növénytan tanára, aki Lubbok J.: A hangyák, méhek, darazsak című művét

is csak részletre tudja megvenni. csáti és csöllei Csölley Károllyal, aki hetente
ilyen képeslapokat küldözget: Menton, Látkép a tengerről, Nice, Musée Mas
séna, Cannes, esetleg Lugano. A lapokon soha nincs több öt-hat szónál, de ki
is várhatna többet! Magda és Károly még nyilván nem felejtette el, hogy
mennyire ellenezte mindenki a házasságukat. Főleg Marianne és Miska. De
most megszenvednek érte! Marianne aggódva mérlegelí a következményeket,
s aggodalmában megfeledkezik a legnagyobb csodáról, hogy - Károly még
mindég él,.

- Legfeljebb fél esztendeig! - Ö maga mondta, és íme a fél esztendő

ből alig néhány nap hiányzik, mikor megjön az utolsó látkép éi. havas Da-
vosról, a hagyományos öt szóval: - A hét végén otthon leszünk. .

A hír pillanatok alatt bejárta a Kisutcát. Az emberek frissek, vidámak
lesznek, ha új szenzációt ígérsz nekik. Nagyanyámnak is elsimult a szája,
napszítta kék virág a két szeme, és hatalmas kosárából szaporán kirakja a
kiscsirkéket: gallyazní megy, Hadd legyen rendben a kert is, mire jönnek!
Marianne igazán tiszteletreméltó nyugalommal fogadta a hírt. Anyám köny
nyes izgalmát egy megvető pillantással elutasította, de a legkisebb részletre
is kívánesi volt. Anyám pedig szelíd lélek. Tudomásul veszi a megvető pil
lantást, és hűségesen felel Marianne kicsit türelmetlen, rövid kérdéseire. Ma
rianne ugyanis mindig türelmetlen egy kicsit. Mintha saját kérdései miatt is
haragudna, mellyel hozzájárul egy személyéri kívüli téma fenntartásához, vi
szont néhány részletet még tudnia kell. És rövidre fogott mondataival sür
geti Anyámat a mesében. Anyám nagy mesemondó, de Károly Szemere ut
cai házáról van is mít mesélni. A címeres vaskapu, a rózsaszín virágos vad
gesztenyefák, a vitrinben XVIII. századbeli talpas poharak, köszörült dísszel.
a .falon, földön drága szőnyegek: teke-türkmén, yomud bokhara, - ami mind,
mind Magda asszonyra vár.

- Na és könyvek? Mennyi könyve van?
Anyám szelíd türelemmel néz a kérdezőre. Ez a szelídség, múltban és

jelenben. rosszat jelent. Anyámnak macskatalp lelke van: puha és érzékeny.
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de számolni kell a körmeivel. Marianne ma is levegő után kapkod, ha Anyám
itt-ott belecsikar. Ezek a mérges karcolások időnként őszintén elkeserítik Ma
rianne-t. Tragikus hangon keresi az okát, természetesen nem találja, és marad
Anyám a gonosz, aki nem nyughat, Pedig Anyám nem gonosz, csak halkan
és puhán várja a pillanatot. Számolja a megvető legyintéseket, gúnyos rno
solyokat, és nem felejt el egyet sem. Forgatja, mérlegeli magában, és míg
sírdogálva játszik, várja az alkalmat, múlik az élete. Es ez nagyon jól van így.

-- Könyv? Az is van, ~ndolom tízszer annyi, mint nektek ...
Marianne levegő után kap, és Anyám macskatalp lelke megnyugszik.

Valószínűleg sokat rontana az örömén, ha meggondolná, hogy Marianne fel
csigázott írigységét valakinek meg kell fizetni, és ez a valaki csakis a vén
asszony lehet.

így kezdődött családi történetünknek az a korszaka, ami pontosan addig
tartott, amíg a vénasszonynak csak egy gyújtósa is maradt.

De ott hagytam el, hogy hazajön Magda.
Anyám sírt és nevetett izgalmában. Magda volt ugyanis az egyetlen, aki

meghallgatta ütődött kis problémáit, könnyes terveit. Az, hogy egy új, más
Magdát talál, akinek erre már se ideje, se ereje nem lesz, eszébe sem jutott.

Az új Magda külsőleg is nagyon megváltozott : lefogyott, nyugtalan volt
és szomorú. Valamikor csupa fény volt a szeme, csupa kérdés, beszéd; most
tétova volt és riadt. Nem kérdezett semmit és örült, ha más is hallgatott.
Anyám megcsodálta paradicsommadarakkal hímzett pongyoláját: - Nizzá
ban vették. A csuklóján nehéz arany bilincset viselt: - Párizsban kapta.

- Párizs! - jajongott Anyám, de Magda idegesen felé kapott.
- Halkabban! Károly felébred!
Alig egy órája érkeztek. A szobában mozdulni sem lehetett a bőröndöle

től, ládáktól. Anyám szerette volna, ha Magda kinyitja a bőröndöket. feLfe
szítik a ládákat: - Majd én segítek! - ajánlkozott készségesen, de Magda
most már igazán haragudott.

- Megőrültél ? Károly alszik!
Anyám csak ebben a pillanatban fogta fel, hogy Magda suttog. Haragos,

türelmetlen, de nem emeli fel a hangját, nem zavarja meg a Szemere utcai
ház halott csendjét. Anyám ijedten figyelte a csendet, amelyik elnyelte Mag
da szavait, és a szőlőkerülő hideg, mély kútja jutott eszébe. Hallgattak.
Anyám saját felfedezésétől elnémúlva, Magda megnyugodva és érzéketlenül.
A vénasszony fájdalmas rémülettel nézte Magdát. Ismerem ezt a tekintetét.
Esztert nézte így később. Vékony, görnyedt válla maga volt a kétségbeesés,
de a szava okos, és célba talál: - Károly hogy van?

Magda azonnal felé fordul, az arcán szép, könnyű mosoly fut át. A ma
darak is életre kelnek a pongyolája selymén: minden porcikája részt vesz
az örömben, a legszebb őrületben - a szerelemben.

- Szeretném, ha látnád! Jobban meg tudod ítélni. - És folyik belőle

a szó, hiszen minden olyan fontos, jelentős, ami így kezdődik: Károly.
Ra Anyám attól félt, hogy Magdanak nincs mondanivalója számukra,

tévedett. Nincs itt semmi hiba. Magda ismét kedves, beszédes. Ezer története
van, és Anyám természetesnek találja, hogy a főhős mindig Károly. Csak ak
kor döbben meg egy pillanatra, mikor kiderül, hogy Magda semmit sem
látott Rómából, mert Károly lázas volt. Párizsban, ahol az arany bilincset
vették, orvosnál voltak. Magda büszkén mesél a híres specialistáról, aki ked
ves barátjának nevezte Károlyt és Davosba küldte őket. Nem sétáltak a Szaj
na partján, mert Károlyt fárasztotta a járás, és Magdának nem fáj, hogy
nem látták a Mona Lisát, illetve Károly már sokszor látta ...

Anyám lassan megérti, hogy Magda nem fogja többé meghallgatni őt,

de Marianne is csalódik: az ötsza vas lapokat nem büntetésnek szánták. Egy.

548



szerűen illendőnek tartották, hogy néha írjanak, az illendőséghez viszont öt
szó elég. Károly régen elfelejtette az esküvő-ellenes hadjáratot, és Magda
sem tartott igényt Marianne szépen eltervezett magyarázkodására. Nem vol
tak kíváncsiak a vénasszony frissen gallyazott kertjére sem: éljen mindenki,
ahogy tud és akar, főleg pedig őket hagyják békében. Lehet, hogy ez egy
kicsit ridegen hangzik, de Magda nem felejtette el a lánykérést, ami így
kezdődött: - Fél esztendőt, ha élek ...

Hogya fél esztendő eltelt, és Károly soha ilyen jól nem érezte magát,
nem változtat a lényegen. Magda soha nem fog megnyugodni, és hisztériásan
félti minden percüket. Élni! Gyorsan, boldogan, amíg lehet: senkivel, sem
mivel nem törődve. Aki a Halállal barátkozik, nem keres földi barátokat.

Nagyanyám sápadt és nyugodt volt, mikor kiléptek a Szemere utcai ház
\apuján. Anyám sírt: halkan, finom kis szipogásokkal, mint a májusi eső.

Siratta a boldog, testvéri éveket, megcsúfolt várakozását, sírt, mert nagyon
sajnálta önmagát, hogy így egyedül maradt. Nagyanyám hagyta. Otthon fogta
a két hatalmas kosarat, és sokáig matatott valahol az udvar végében, ahon
nan nem látszott a frissen gallyazott kert. Csak Marianne nem bírt megnyu
godni. Igaz, hogy annak idején minden erejével ellenezte a házasságot, de
miután a házasság létrejött, lényegesen megváltozott a helyzet. Marianne-nak
messzemenő társadalmi törekvései voltak, és ezekben a kínosan kiagyalt ter
vekben pontos értékkel szerepelt Magda szépsége és Károly vagyona. A terv
tehát megvolt, csak a megvalósulás körül mutatkozott egy kis nehézség.
Magdáék ugyanis már hetek óta otthon voltak, de semmi [elét nem adták
annak, hogy fel akarják venni a rokoni és társadalmi kapcsolatokat. Ilyen
formán nem került sor Marianne hatásos nagyjelenetére, a jól megszerkesz
tett magyarázatokra. Kárbaveszett a jó elképzelés. mely szerint Marianne egy
szerűen nem enged időt a neheztelésre, hanem ő fog nagylelkűen megbocsá
tani. Mert titkolóztak. Mert nem voltak hozzá bizalommal. De végül is meg
érti: mindent megért. És megbocsát. A lágy szavakhoz könnyes mosolyt ter
vezett, és úgy határozott, hogy Károly nyakába borul, de a kezét Magdanak
nyújtja: - Légy boldog, drágám. Legyetek nagyon boldogok ...

Marianne gondolatban sokszor elpróbálta a jelenetet, és nagyon jónak
találta. Igaza van Miskának: minden csak fogalmazás kérdése. Ebben a né
hány, nemesen egyszerű szóban például minden benne van. A megbocsátó
testvéri szeretet, az önzetlenség: csak te légy boldog! - és mint idősebb test
vér, idősebb asszony, mindjárt át js vehetné az irányítást Magda házában.
Marianne ugyanis szeret irányítani, - de Magdát Károly irányítja, és Anyám
nak soha el nem múló örömére szolgált, hogy a Szemere utcai házban Ma-'
rianne kudarcot vallott.

- Mert lenéznek - zokogta Marianne. - A szegénységünk miatt! 
Ezt természetesen ő maga sem hitte, de arra mindenesetre jó volt, hogy
kisírjon a vénasszonytól egy szalongarnitúrát. Az új szalon szép volt és elő

kelő. Marianne örült is neki, bár így, üresen nem sokat ért. Természetesen itt
voltak a fiú-polgári tanárai és tanárasszonyai, de hát Marianne nem ilyen tár
saságról álmodott. Akiket ő akart, a nyalka főispánné, a gyárígazgatóék,
meg a kis, gömbölyű főorvosné, akikkel együtt kézimunkázott lánykorában,
nemigen emlékeztek már a fiú-polgári állat- és növénytan tanárának a fe
leségére. Marianne ebben nem talált semmi kivetnivalót. Ö sem barátkozott az
elparasztosodott, termetes tanítónékkal, még ha nyolc évig egy padban ültek,
akkor sem. Ezért okozott hát csalódást Magdáék visszavonulása. Mennyivel
egyszerűbb, könnyebb lett volna minden Károly segitségével, akinek meg
szokott vendége volt az a társaság, amelyikhez Marianne álmában is csak
elfogódott áhítattal mert közeledni. De így is jó! Marianne sasszeme már
látta az utat, amelyen önmagára és az új szalonszobára támaszkodva elin
dulhat.
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Anyámat ném érdekelte Marianne igazságtalan gazdagodása: újabban
nem érdekelte senki és semmi, csak a piktúra. Maszatos utcagyerekekkel.,
szenilís, öreg koldusasszonyokkal járt haza, etette-itatta őket, és vastag szén
rudakkal telekaszabolta a vázlatkönyvét. Feltétlenül szükséges lett volna,
hogy ezt a vázlatkönyvet valaki megnézze, de ki? Nagyanyám fáradtan és
duhogva húzgálta napestig a két hatalmas kosarat, mintha rajtuk akarná
megbosszúini a szalongarnitúrát, Magda, aki valaha érdeklődést mutatott
Anyám problémái iránt, nem ért rá vele foglalkozni. Semmire sem ért rá,
ami nem így kezdődött: Károly. Marianne ingerült pillanataiban a söröslóhoz
hasonlította Magdát: csak egy sörösló lehet ilyen büszke a szemellenzőire,

csak az baktat ilyen makacsul, nagyokat bólogatva arra a kicsi világra, ami
az ellenzői közé befér.

(Folytat juk)

LABANCZ GYULA VERSEI

Költészet? Legfeljebb a természetem. Ki emlékszik a gyermekkor azon eszme
let előtti szakaszára, amire a legjobb esetben is anyánk vissza-visszatérő történe
teiből, meséíből ha emlékezhetünk. Ezért számomra a költészet testetlen emléke
zés, olyan arc vállalása, amilyet még csak elképzelünk magunknak, de amiért máris
felelünk.

És engedje meg az olvasó, hogy az itt közreadott írások ürügyén szólhassak
magáról e költészet gyakorlatiasságáról is. A verssorok éi! versszakok közt kelet
kező feszültség nem tűrí a klasszikus versekben "eluralkodott" témaíságot, ezért
azok csupán a hagyományos olvasásra alkalmatlanok. Pomogáts Béla írja az afo
sísztíkus költészet múvelőjéről: "A beszéd töltelékanyagát kíméletlen fegyelemmel
rostálja ki, s engedi, hogy a vers az olvasó képzeletében épüljön tovább."

Labancz Gyula

MOST KO VETKEZIK ÉLETED

'livol IIblak világít, -
nézed, le nem vennéd szemed,
tested sincs, célod van csak,
sorsod sincs, csak helyed.

A házban élnek emberek,
, lényük benned valóra válik,
csak ők vannak már, te nem vagy
s most követleezik életed.

KIGONDOLOM

II ?'Ügyeket
gyűlnek szemembe a virágok
'estem eleven vitrine
nem őriz több szomorúságot

Kézbe veszem Elolvad a jég
így kapja visszlI lénueqét
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