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Marianne-nak ismét igaza volt, de Magda szerette ezt az állapotot, és
büszke volt arra, hogy szakácsnő és szobalány mellett is hatkor kel, mert
csak ő tudja elkészíteni Károly fijrdőjét. Fontosnak érezte, hogy ő adja ke
zébe a cipőhúzót és a nyakkendőjét. Az orvosságok között is csak ő ismerte
ki magát, és az is biztos, hogy Károly nem reggelizne nélküle. Magda vigyáz
arra is, hogy nyolcra kényelmesen beérjenek az iskolába. Beérjenek - ugyan
is Magda is megy, Tavasszal azért, mert kellemes séta, nyáron azért, mert
hosszú a nap, ősszel igy védekezik a szomorúság el1en, és télen, - mit is
csinálna télen, hiszen már úgy megszokta, hogy reggel elkíséri Károlyt és
délben érte megy. Ha várni kell, hát vár. Leül Károly szobájában vagy sé
tál az alacsony, boltíves folyosókon. A folyosók falán széles, nehéz keretben
az iskola hajdani igazgatói, tanári kara sárgul, és Magda szívesen elnézégeti
őket. Az a Iindzsaszemű, merev úr Károly szerint mulatságos ember lehetett,
és Magda őszintén fájlalja, hogy a fíndzsaszemű, merev úr már nem él.

A fél esztendő bőven elmúlt, de hogy Károly nem fog sokáig élni, az
kétségtelen. Davos vagy talán a szerelem, csodát tett. Károly él és dolgozik,
de közben leadja a nehezen felszedett kilókat és egyre többet köhög. Aztán
ágynak esik. Magda míntha egy árnyalattal sápadtabb lenne, de a mozdu
latai nyugodtak, egyenletesek. Friss párnákat ad, és leül Károly ágya mellé,

Szeretném, ha egy pillanatra éreznéd ezt a sűrű, nehéz elszánást, amit
ez a mozdulat rejt. Koporsófödél zárul ilyen végérvényesen, ahogya nagy,
szárnyas ajtó behajlik Magda után. A feladata is ugyanaz: elválasztja az éle
tet és a halált. Amíg Károly fekszík, ebbe a szobába Magdán és az orvoson
kívül senki sem léphet be. Magda minden fölösleges darabot kivltet a szo
bából, a szőnyegeket felgöngyölítik, csak a kis asztal lesz minden nappal
gazdagabb. Aki látja, igazat ad a vénasszonynak : - Mire való volt ez? Kép
zeld el a végtelenbe nyúló, dermedt éjszakákat, amikor az ablakkeret fekete
keresztet rajzol a szemkőztí falra. Valahol egy megvert kutya vonít, más'
élőlény talán nincs is kívüle. Éjszaka van, és minden lehetséges.

Magda nagyon sokat virrasztott. A nászéjszakáján kezdte, mikor az orvos
azzal búcsúzott: -- Diszpnoés. Ha rosszabbul lesz, üzenjen értem. - Addig
virrasztott, míg megtanulta. hogy a diszpnoé légszomj, és hiába üzen
orvosért. Minden hiába! Valami más megoldást kell találni. Es a megoldás
olyan kézenfekvő egy szerelmes, fáradt asszonynál: - En is meghalok.

Te, aki napvilágnál értesülsz minderről, nem is hiszed, milyen jó meg
oldás ez! Nem is képzeled, milyen megnyugtató a hosszú, keserves éjszakákon;
arra gondolni, hogy már nem tart soká. Talán még egyetlen perc és te is ki
nyújtózhatsz szépen, békességgel. Elmúlik minden, csak a fekete kereszt ma
rad jnég egy ideig a szemköztí falon.

Maríanne ezalatt rejtélyes módon, de mégis csak eljutott a gyárígazga
tóékhoz. - Ma, évtizedekkel később, kicsit idétlenül hangzik, hogy voltak
emberek, akiknek egy kézfogás és a főispán szerdai teája körül bonyolódott
az élete. A méd furcsa, de a lényeg ugyanaz. Az ember törtet, harcol, előbbre

akar jutni. Hogy ennek más korban, más lélekkel más a módja, nem vita
tom. Te is hidd el, hogy Marianne-nak - negyven évvel ezelőtt _. igenis a
gyárigazgatóékra volt szüksége. Es Marianne kétségbeesetten számolta a hó
napokat szeptemberig. Szeptemberben új kinevezések lesznek a fiú-polgáriban,
és ők még csak a gyárigazgatóéknál tartanak! Hogyan kell addig eljutni a
főorvosékig, a polgármesteríg és a főispánig, akik nélkül nincs kinevezés.
Néha maga is elrémült attól, amire vállalkozott, de ezek a csüggedt percek
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csak arra jók, hogy utána magasabbra emelje a fejét: - Sikerülnie kell! 
Van a szemének egy kegyetlen villanása, - de kegyetlenség nélkül nem is
lehet elképzelni, hogy valaki a beteg sógora ellen törjön, Akinevezésnek
ugyanis az a feltétele, hogy Csölley Károlyt nyugdíjazzák. Marianne-nak lé
nyegében igaza van, és a gondolatot sem ő vetette fel elsőnek. Károly beteg,
sokat hiányzik. Ha hiányzik, az iskolának árt, ha dolgozik, saját magának.
Ilyenformán volt úgy, hogy maga Károly akart visszavonulni, volt úgy, hogy
a többiek próbálták kibillenteni. Marianne házassága idején teljes szélcsend
volt. Károly olyan rossz állapotba jutott, hogya legtürelmetlenebb önjelöltek
is hajlandók voltak várni, míg a halál távolítja el az utukból. De most, hogy
Károly megnősült, és kedvet kapott az élethez, lényegesen megváltozott a
helyzet. Nem gyógyult meg, csak erőre kapott; nem látta el a munkáját, csak
dolgozott, viszont elodázta a kollégák előbbre jutását. Marianne-nak nem ke
rült különösebb fáradságába, hogy felszítsa a türelmetlenséget, és míg az
ön- és közjelöltek a jövendő ígazgatóságon marakodtak, Ő befurakodott a

. gyárigazgatőékhoz. Biztos, hogy Károlynak nagyon fog fájni, ha meg kell
válnia az iskolától, fájni fog a mód is, a rokoni segédlet, de Marianne-t
mindez nem érdekli. A lényeg az, hogy az ő eljárását a józan ész igazolja:
a többi már fogalmazás kérdése. Legfeljebb azon lesz egy kis szóbeszéd, hogy
miért éppen Miska ül Károly helyére, de minden csoda három napig tart, és
a kollegák majd elhallgatnak. A terv rnerész, az idő kevés, nem csoda, ha
Marianne ideges. Ilyenkor Miska némán és tapintatosan elvonul, hogy ne
zavarja a munka és gondolatok lázában viharzó feleségét.

Ezen a héten tehát a gyárigazgatóék jönnek.
Marianne csodálatos ügyességgel kiprésel egy perzsaszőnyeget a vénasz

szonyból, s mire a vidám, gömbölyű kis f'őorvosné is bejelentette a láto
gatást, egy állólámpára is szert tett. A lámpa szép volt, olyan szép, hogy
a polgármesterné is megirigyelte, és most már igazán csak a főispánék hiá
nyoztak Marianne szalonjából. Szeles, esős tavaszi napok jártak, és a ten
gerzöld lámpa jó szolgálatot tett. Körülülték. Marianne szépen, előkelően tar
totta a csészéjét, és igazi teások módjára hosszúkat kortyolt. Csevegtek. Ma
rianne mestere volt a csevegésnek. és Míska megálmodott igazgatósága hatá
rozott körvonalakkal kezdett jelentkezni a zöldernyős lámpa fényében. Miska
és Marianne egymás mellett ültek, hogy Marianne jobban kiszolgálhassa a
férjét. Ö fogta a cukortartót, míg Miska kihalászott egy szemet; a tejszínnél
csak azt kellett megmondania, mikor elég, és helyet csinált atányérainak,
mert Miska olyan szórakozott, olyan ügyetlen, csak a tudomány: a tudomány
mindene! És Marianne olyan ügyesen adja fel a kérdéseket, hogy Miska
végül leveszi a cvikkerét, ráhuhog, és míg a szétrázott zsebkendővel fényesre
törli, pár szóval ismerteti újabb tanulmányát a sereglégy kukacainak ván
dorlasáról. A vendégeket nemigen érdekli a sereglégy kukacainak vándorlása,
de elhiszik, hogy nagy tudós, remek ember, csak a mostoha sors, az Illeté
kesek tájékozatlansága, hogy nem érvényesül úgy, ahogy kellene.
. - Apropó, illetékesek! - csicsereg a főorvosné. - Hallom, hogy sze-
gény sógorod megint rosszabbul van.

- Igen - és Marianne egy pillanatra lágyan önmagába hull, mint a
szomorúfűz. A vidám kis főorvosné ezalatt összekap a gyárigazgatóval azon.
hogy Magdáék Svájcba készülnek vagy Olaszországba. Ezt persze Marianne
sem tudja, de nem hagyhatja cserben kívánesi barátait. És miért is hagyná,
hiszen csak fogalmazás kérdése.
. - Az egyik orvos ide, a másik oda bolondítja őket mondja sóhajtva.
és szép, fehér kezével békét int a kicsinyeskedőknek. - Mindegy... Addig
vonszolják szegényt, míg valahol meghal ...

- Meghal? - az asszonyok könnyedén megborzonganak. és egy pillana
tig csend van.
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- Ez az élet - mondja jóindulatúan a gyárigazgatóné, és elkéri Ma
rianne-tól a kuglóf-receptet. Marianne megígéri, és ott folytatja, hogy Miska
nem engedi Károlyékhoz, mert félti.

- Természetes! - heveskedik Miska, és furcsán felfújt arcából félel
metes gyorsasággal folyik a szó Brauer, Brunning és Sauerbruch új, és Miska
részéről nem egészen helyeselt gyógymódjáról. Marianne észreveszi, hogy a
főorvos titokban elmosolyodik, és az asztal alatt gyorsan rálép a férje lábára.

Ez a lábtiprás családi szokás nálunk. Nagyanyám verette be, és erről

még akkor sem bírt leszokni, mikor már mi, unokák is a nyakára vénültünk.
Nem tudom, hogy a kor divatja volt-e vagy véletlen, de családunk minden
tagjánál volt egy nagy, kerek asztal, földig érő takaróval. Vendégek és háziak
ezt az asztalt ülték körül, és ha helytelenül szóltunk, nagyanyánk erélyesen
a lábunkra lépett. Ennek a titkos figyelmeztetésnek Eszter vetett véget azzal,
hogy egyszerűen felemelte az asztalterítőt, és vidáman rápirított a vén
asszonyra:

- Ne taposgáld a lábam, nagymama!
Mindenki nevetett, a vénasszony is - persze, mert Eszter mondta, És

belátom, hogy amit egy kislány megtehet a nagyanyjával. azt nem enged
heti meg magának a helybeli fiú-polgári állat- és növénytan tanára a fele
ségével szemben, aki igazán emberfeletti küzdelmet vív azért, hogy őt előbb

re tolja. Miska csak hálával és elismeréssel adózhat a feleségének, bár eleinte
volt benne némi hajlandóság, hogy komolyan vegye Marianne elragadtatá
sát, és közönség nélkül is megjátszotta a nagyot. Marianne meghökkent. Erre
a fordulatra nem számított. Lehet, hogy Miska ostobább, mint gondolta? Ha
Marianne több humorral rendelkezik, mosolyogní is tudott volna. így azon
ban csak bosszankodott, viszont sikerült Mískával megértetnie, hogy amit
egy feleség mond és hisz, az nem mindég ugyanaz. A félreértés ilyenformán
tisztázódott, a családi béke helyreállt. Marianne a régi áhítattal kürtölte vi
lággá, hogy Miska a, sereglégy kukacainak vándorlásáról írt tanulmányában
új fejezethez ért, a tanár úr viszont tudomásul vette, hogy ha a felesége az
asztal alatt a lábára lép, akkor elég a szóból!

Sajnálnám. ha ezek után egy pillanatig is arra gondolnál, hogy Mari
anne és Miska házassága boldogtalan volt. Ez a két ember tökéletesen kiegé
szítette egymást. Marianne saját álmai eszközét tisztelte a férjében, és Miska
tudta, hogy soha nem lenne igazgató, soha nem fejezné be a sereglégy ku
kacainak vándorlás áról írt tanulmányát Marianne nélkül. Az is természetes,
hogy egy ilyen házasságban nem igen esik szó szerelemről, nem állítják, hogy
örökre, és nem mondják, hogy soha, - de Marianne még a regényekben is
átlapozza a szerelmi nyűglődéseket, és dühbe jön, ha Magda és az Anyám
házasságára gondol. S az ok: a családi jelmondat.

- Én más vagyok, mint te!
Hogy Anyám mennyire más, az olyan szembetűnő, hogy felesleges bő

vebben részletezni. Marianne is más: őt csak a tények érdeklik, és két érzést
ismer csupán: a büszkeséget és a szégyent. Az ő életén nincs is mit takar
gatni, Anyám azonban elvált. Már magában véve az is elég szégyen, hogy
egy festőművészt szeretett, akinek nagy, puha gyerekszája és ragyogó fogsora
volt, ami azonban csak akkor villant elő egy fájdalmas mosoly kíséretében,
ha Anyámat meglátta. A festőművész ugyanis szomorú ember volt. Egy asz
szony miatt volt szomorú, aki elhagyta, és akit éppen most készült elfelejteni.
Ezért is jött haza Párizsból, és itthon, szomorúságában a rue de la Marie-t
festegette, emlékezetből, ahol a hűtlen asszonnyal olyan sokszor boldog volt.
Lefestette tízszer, hússzor, és a kis utca ege egyre sötétebbre, borongósabbra
sikerült. Anyám szerette a szomorú lelkeket, és értette a művészt. Néma meg
illetődéssel adózott méltóságteljesen hömpölygő bánatának, és mert ő is
rnűvészlélek volt, valami méltó vigasztaláson törte a fejét. Ezért kellett vol-
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na, hogy valaki megnézze a vázlatkönyvét, és megkérdezze, merre van az a
lompos kis utca, amit annyiszor felvázolt. Kítalálod, . melyik ez az utca? A
rue de la Marie. És mert vigasztalásnak szánta, a komor, nehéz alkony he
lyett hajnalhasadást festett a házak fölé. Anyámnak volt érzéke a színekhez,
és a lemásolt párizsi utca felett ott lobogott az ő ijedős, könnyes derűje,

megható ébredése és jósága. A hatás tökéletes volt. A művész szólní sem bírt
a meghatottságtól, és arra eszmélt fel, hogy nagyanyám előtt áll. A vénasszony.
viszont egyáltalán nem volt meghatva, és olyan kereken kidobta Apámat,
hogy Anyám is alig ért rá könnybeborulni. Apám azonban fiatal és dacos
lélek volt. A sérelem felejtette vele, hogy nem volt szándékában Anyámat
feleségül venni; a váratlan akadály szerelmet ébresztett szívében, és' nagy
hirtelen, titokban megesküdtek. A kuppadt kis öregasszony pedig másodszor
maradt magára a rémülettel: - Mire való vo1t ez?

Marianne tombolt, és arról beszélt, hogy társadalmilag lehetetlenné van
nak téve, pedig csak a megálmodott tizenkét személyes ezüst vált lehetet
lenné, amennyiben a pénz most már Anyámnak kellett, akiből boldog, buzgó
menyecske vált. Eleinte vígan festegettek Apámmal, s a rue de la Marie
talán szóba sem kerül többet, ha Anyám nem ragaszkodik hozzá, hogy az
általa festett hajnalott díszelegjen az ágyuk felett. Az ő számára ez a sze
rencsétlen Hajnal valóban a szerelern és boldogság hajnala volt, és nem gon
dolt arra, hogy a napsugarak esetleg az idegen asszony emlékét ébresztgetik
Apám szívében, Nos, Apámat egy napon valóban elfogta a nyugtalanság, és
okvetlenül látni akarta a rue de la Marie hajnalát, mert szerínte Anyám túl
sok pompeji pirosat kevert a hasadásba. Eleinte úgy volt, hogy Anyám is
rövidesen kimegy Párizsba, de Marianne kijelentette, hogy .- nincs pénz!
A művész úr jöjjön vissza, ha megunta az egyedüllétet. A vénasszony sem
törte magát Anyám bajával. Mit is tehetett volna. Szüret előtt állt, szűkiben

volt a pénznek. De ez még nem volt elég! Károly kéthónapi fekvés után is
mét talpra állt, és egy délután Magda váratlanul megjelent. Gyönyörű na
rancsokat hozott nagyanyámnak, és elmondta, hogy egy kis adóssága van.

- Hiszen tudod: kéthónapi betegség ... - és a vénasszony odaadta neki
abetétkönyvet. Marianne természetesen azonnal megtudta, és éktelen patáliát
csapott, míg Anyám könnyes szemmel írogatta Párizsba a leveleket. A vá
lasz - sajnos - egyre nehezebben jött, és Anyám egyre többet sírt felette.
Aztán megjött az utolsó levél is: - Bocsásson meg, és váljunk el békében ...

Én éppen életem első hónapját ünnepeltem, és nem vettem tudomást
arról, hogy Anyám omló könnyek között leakasztotta a falról a rue de la
Marie hajnalos képét, és - összetépte. Nagyanyám csucsorira húzott szájjal
kifízette az ügyvédet. Marianne pedig kitalálta, hogy Anyám - most már
velem együtt - költözzék vissza a Kisutcába. így mégiscsak olcsóbb, és attól
sem kellett félnie, hogya vénasszony túlságosan elkényeztet bennünket. Saj
nos, ez sem sokat lendített nagyanyám anyagi helyzetén, és a család egy
napon úgy futott össze, mint amikor elfelejtesz az égre nézni, s csak a vil
lámlásra ébredsz. A villám nem költői képlet: valódi villámra gondolj, mely
nek nyomában őrjöngő szél támad, és pillanatok alatt bevagdos minden aj
tót, és ablakot. Anyám, aki nagy mesemondó, ezt úgy mesélte, hogy az Isten
percenként végigvágott fényes ostorával a feketére száradt égen, és én, ha
este behunytam a szemem, láttam a fényes ostort, és hallottam a csattanast
az elnémult, ijedt földön. A hirtelen, hideg szél megtépte nagyanyám legfőbb

büszkeségét, a barackfákat, és terítve feküdt a sok gyönyörű, drága alma.

(Folytatjuk)
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