
A V É N A S S Z O N Y (IV.)

írta KOPACSY MARGIT

A változás, amit nagyanyám házában Marianne-nak észlelnie kellett,
érthetetlen volt és megdöbbentő. Az első pillanatban még önmagát okolta,
amiért idáig hagyta fejlődni a dolgokat. Az igazi meglepetés azonban az volt,
mikor rájött, hogy ez a változás merőben független attól, hogy helyeselte
volna-e vagy sem: ez a változás független időtől és minden földi hatalomtól.
Mert ennek a változásnak a neve: szeretet. Marianne is rájött, hogy felesle
gesen okolta önmagát: erre senki nem számíthatott. Ki is gondolhatott volna
arra, aki a vénasszonyt ismerte, hogy öreg fejjel csecsemőotthont nyit elha
gyott unokái számára. Ugyanis én is jelen voltam, és Marianne, aki csak az
egyforma maslikat látta, nem vette észre, hogy a maslik eredete között alap
vető különbség van. Az Eszter makulátlan, fehér szalagját maga a szeretet
hozta, az én szalagomat pedig egy közömbös öregasszony vette valamelyik
rőfös üzletben. És mikor Marianne szólni mert, nagyanyám dühösen Iein
tette: - A magad portáján rendelkezz!

Marianne ezek után csakis az aggkori gyengeelméjűségre gondolhatott.
Miska sem tartotta kizártnak Marianne gyanúját, és számos példával szol
gált, de kimutatta az aggkori gyengeelméjűséget az állatoknál is. Marianne
fütyült a példákra: megoldást keresett. Ha abból indult ki, hogy adva van
egy szenilis öregasszony, aki az unokáira összpontosítja minden gondolatát és
majdan a vagyonát, akkor a megoldást csakis egy újabb unoka jelenthette,
akivel ő fogja megajándékozni a vénasszonyt. És ha a vénasszony rájőn, hogy
a legkisebb unoka a legkedvesebb a szívének, akkor még az sem biztos, hogy
az öregasszony szenilis. Marianne a tettek embere volt, és ha egy időben

szánalmat is keltett a gyerek után sóvárgó asszony szerepében, csúnya gya
núsítás volt Anyámtól a tornatanár. A tornatanár fiatal volt és hajlékony.
Lehet, hogy egy kicsit szerelmes is volt Marianne-ba, de legfőbb erénye még
is a kézcsók volt. Soha, senkit nem láttam így kezet csókolni. Szertartás volt
ez, méltóságteljesen hömpölygő ceremónia, amihez mindenekelőtt idő kellett.
Az egésznek nem lett volna semmi értelme, ha elsieti az áhítat perceit, mi
kor ajka a kezében tartott kézre hull. Szeme lecsukódott a gyönyörüségtől,

aztán lassan, nagyon lassan kinyílt: felnézett, s ez a pillantás vallomás volt,
mely így kezdődött: istennőm ...

Marianne elfogadta a kézcsókot, a néma vallomást, de a gyereke Miskára
hasonlított. Miskának van ilyen húsos, gömbölyű feje, ami ott kerekedik a
két válla között, annyira gömbölyűen és nyak nélkül, hogy néha attól félsz,
legurul. Marianne pelenkázás közben magasra emeli a lányát, akit Eleonórá
nak kereszteltek, és Miska úgy döntött, hogy doktornő lesz. Mindez rendben
is lett volna, ha Eszter egy kicsit jobban szíveli, pontosabhan kevésbé utálja
Eleonórát, akit a rövidség kedvéért a család EIének becéz. Csak a kiejtésben
van valamelyes eltérés. Marianne például, aki a parasztos e betűből szeret
é-t csinálni, Élét mond. Sajnos, Eszter nem befolyásolható, és Ele-Élé-Eleo
nórát egyformán kizárja a játékból. Ez természetesen újabb családi vihart
kavar: Marianne hiába állítja az asztal tetejére gyermekét, és Ele hiába sza
val a maga kifürkészhetetlen nyelvén új és újabb verseket, Ele nem játszhat
velünk. Nem változtat az sem, hogy közben múlnak az évek, Ele egyre ér
telmesebb lesz, egyre hosszabb verseket szaval, - a leghosszabb vers sem ér
fel a mi játékainkkal. Például a sárkányeresztéssel! Azt láttad volna! Három
meg ötméteres farka volt a sárkánynak, és rohantunk vele, míg elkapta a
szél, és vitte, vitte felfelé. A nyakunk is belemerevedett, olyan magasra kel
lett utána nézni. Az igen, az játék volt. De csak a kettőnk játéka. Mint ahogy
kettőnk titka volt az is, hogy melyik fán kékül előbb a szilva, melyik ba-
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rack lesz másnapra egészen puha; egy szőlőf'ürtőt sem szakíthatott le senki.
hogy észre ne vegyük. És a szénásszekerek, meg a kukoricatörés, - de EIét
nem vittük magunkkal soha. EIének csak egy játéka volt - a hőmérő.

Erről a hőmérőről elsősorban is azt tudom, hogy :........ lett. Egyszerre és
váratlanul, mint az élet nagy mementói. A hőmérőnek két vége volt, de én
mindég csak az egyiket láttam, azt, amelyik kilógott Ele szájából. Ez a vége
viszont szigorú volt és aggasztó. Talán azért, mert tudtuk, hogy miattunk
lett. Miattunk, mert nem játszottunk EIével. Mert elkergettük. Mert Eszter
megcibálta a haját. Mert hátbavágtam. Mert ... A kisebbet!

És Ele rohant az anyjához, mint a fergeteg. Sírt, sikoltozott, fuldoklott a
dühtől, a nyakán kidagadtak az erek. Levetette magát a földre, és szélnél
sebesebben kalapálta a padlót a sarkával. Tüzelt az arca és tüzelt a teste, ta
lán szét is pukkad. Egy ilyen alkalommal lett a hőmérő. Egyik pillanatról a
másikra, mint maga a csend, amit eredményezett. A hőmérő mint tárgy, Ma
rianne-tól származott, és mint megoldás, tökéletes volt. Nem tudok elképzelni
még egy módot, amivel így el lehetett volna hallgattatni EIét. Marianne
ugyanis nem elégedett meg azzal, hogy összevesztünk, neki azt is tudnia kel
lett, hogy miért, mi okból. Én soha nem árulkodtam, mert Eszter nem tűrte

az árulkodást, de Marianne mindent tudni akart. így hát, amit nem értett
meg Ele artikulátlan sivalkodásából, azt jelbeszéddel szedte ki némaságra kár
hoztatott gyermekéből.

- Megvertek ?
Ele vörös, húsos arcán végigszaladt egy elkésett könnycsepp, jeléül an-

nak, hogy - igen.
- Ki bántott? Eszter?
Ele, hőmérővel a szájában, némán és dühösen rázta a fejét: nem!
- A másik?
A másik én voltam. Marianne ugyanis megvetése [eléül mindössze ennyi

különbséget tett közöttünk: az egyik, a másik. Ez a megjelölés azt az érzést
váltotta ki belőlem, hpgy ikrek vagyunk. Csak ikrek lehetnek ilyen egyfor
mák, és én igazán büszkén lettem volna iker Eszterrel. Sajnos, Anyám más
képpen értelmezte Marianne szavait, mert minden ilyen alkalommal heve
sen támadta, és az ügyből további új ügyek kerekedtek. Ez viszont már sem
Esztert, sem engem nem érdekelt. Mi csak azt vártuk meg, míg Marianne
kiveszi a hőmérőt Ele szájából. A vizes zsebkendőnél már nem voltunk je
len, amit Marianne ijesztgetésünkre rakott gyermeke fejére.' Láz ellen. Mari
anne ugyanis ragaszkodott hozzá, hogy Ele azonnal lázas lesz, ha bántják.
Aki pedig lázas, az meghal.

Eszternek korai és sötét sejtelmei voltak a halálról. Irtózott a kisérő kö
rülményektől is, a sáros, hideg földtől, és a gilisztáktól, de egyébként sem
szerette volna, ha Ele meghal. A halál szőrnyű dolog. Az első, akiről Eszter
tudta, hogy meghalt, Mari néni volt. Nagyanyám-anyja akkor megmagyarázta,
hogy Mari néni már öreg volt, jót tett vele az Isten, és Eszter belátta, hogy
ez így van. Azután egy bácsi halt meg, és aKisutca elégedetten könnyezte
körül a gyászolókat: Kétségtelenül megnyugtató volt, hogy a halál ilyen szi
gerúan betartja a sorrendet. És akkor hirtelen megváltozott minden. Az
egyik héten egy húszéves menyecske halt meg gyermekágyban, a másik hé
ten egy kisfiú fulladt a kútba, azután egy fiatal férfit temettek. Eszternek
szörnyű sejtelmei támadtak, és hirtelen félteni kezdte a nagyanyját. Ö utána
egy kicsit bennünket is féltett, idegen emberek életéért aggódott, akikről

mindössze annyit tudott, hogy szülei, gyerekei, testvérei vannak, mert rossz
indulatú tolvaj a halál, aki időnként elúnja a rendet, és lop. így például el
lophatja EIét is. Legalábbis amíg a hőmérő a szájában van, nem lehetünk nyu
godtak.

Marianne, miután mindent megtudott. elvette a hőmérőt EIétől. A va
rázs megtört. Most már biztosak voltunk benne, hogy Ele nem fog meghalni,
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bárhogyan sipakodik is Marianne, ahhoz pedig igazán gyerekek voltunk még..
hogy az Anyámmal folytatott perpatvar megzavarhasson a játékunkban.
Csak kiabáljon Marianne, mi játszottunk. Ezzel a fáradsággal kavicsokat is
dobálhatott volna egy tóba, - de hiszen a kavicsok sem vesznek el. Ha ke
resed, évek, évtizedek múlva is megtalálod a tó fenekén. Én is emlékszem
Marianne kavicsaira : szegény Anyámat sokszor megsebezte vele ...

Károly meghalt, és Magda vele ment, mint ahogy elkísérte az iskolába,
Egyiptomba vagy a hadirokkant újságárushoz. ha történetesen újságót akart
venni. És - valljuk be: ez volt az egyetlen megoldas, mert egy legendás
házasságot még csak kibir az ember, de Isten őrizzen meg a lengő gyász-·
fátyoltól, a fekete szélű zsebkendőktől és az egyre hervadó virágoktól.

A kettős gyászjelentés ott feketéllett a Csölley ház címeres vaskapuján.
mert nálunk a kapuk minden eseményből kiveszik a részüket. Természetesen
nagyanyám nagy, nehéz tölgyfakapujának is fontos szerep jutott a történtek
ben: nélküle talán soha nem értik meg a kíváncsiak, hogy - vége! Nincs
tovább. Amit eddig nem sikerült megtudniok, az most már titok marad. Ne
vezetesen az, hogy Magda annyit sírt legendás házassága alatt, hogy annyi.
könny talán nincs is a világon.

Igen: fő a romantika, és az, hogy az ember ne hagyja cserben a közön
ségét. Ez a közönség hosszú esztendők alatt megszokta, hogy ha megcsikordul
a kapu, ketten- lépnek ki rajta: férj és feleség. A Csölley ~orta elárvult ka
puján azóta, a meglazult szögeken minden nap vészesebben billeg a ko
vácsoltvas címer: egyszer leszakad, és keserűségében agyonüti a közőnséget.

Talán éppen azt, aki a legmélyebb fejbólintással adózott a produkciónak. 0,
ti könnyfakasztó, csupaszép emlékek! Ki is merne arra gondolni, hogy tíz
esztendő alatt másfajta emlék is akad egy legendás házasságban! Ki merné
feltételezni, hogy tíz esztendq alatt Magda is sokszor úgy érezte: elég. Elég a
köhögésből és a siránkozásból, elég a gondból és az átvirrasztott éjszakákból,
- de azért, ha Károly sóhajtott, repült az ágyához: vitte az orvosságot, vi
zet, mert van szánalom és van kötelességérzet. Mindez természetesen mit
sem változtat azon, hogy az éjszaka hűvös, Magda fáradt, álmos, és egy ár
nyalattal fádabban biztatja Károlyt, hogy pihenjen. Károly nem látja, hogy
Magda fázik, nem jut eszébe, hogy talán első álmából ébresztette, csak azt
érzi, hogy unott, kedvetlen, és legjobban szeretne tovább aludni. Ö viszont
meghal. Igen, egészen biztosan meghal. Talán még ma éjszaka. Vagy holnap.
Csak ezt a kis időt bírja ki Magda: aztán majd élhet. Alhat.

- Csak én halnék már meg ...
Valamikor az ájulás környékezte Magdát, míkor a férje így beszélt. Az

tán múltak az évek, és ezek az éjszakai párbeszédek is megszokottá váltak.
Magda tudta, hogy Károly nem gondolja komolyan a meghalást, de azért
jó néha egy kis figyelmeztetés. Mármint Magdanak. Mert bármennyire meg
szekott gondolat a halál, bármennyire elég, az emberben elszorul a lélek. A
beteg ember hamar elérzékenyül: Károly feje rácsuklik Magda vállára, és
most már mind a ketten sírnak. Aztán Magda gyöngéden felitatja Károly
könnyeit, megesküszik, hogy soha életében nem volt álmos, és Károly meg
ígéri, hogy nem gondol a halálra. Iszik egy korty limonádét, és Magda tü
relmesen mosolyog. All, vár, majdnem olyan türelmes, mint Varga néni.

Varga bácsi az izü1eteivel kínlódott; két mankóval is alig mozdult, de
mindég menni akart. És Varga néni ment vele. Ilyenkor az egyik mankót
otthon hagyták, és az öreg belekapaszkodott a feleségébe. Izgága, goromba
ember volt Varga bácsi, s ha mentek, az ember mást sem hallott, mint az
asszony halk, szégyenkező hangját: - Samukám! De Samukám ...

Varga néni talán ötvenéves sem volt, noha hatvanötnek látszott. Hosszú,
lapos nő volt, majdnem két fejjel magasabb a szerencsétlen, nyomorék fér
jénél, és ahogy lassan, lépésben végigvonszolta az utcán. az arcán valami
megkövesedett mosoly az üdvözülés előtti kínt és türelmet hirdette.
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Magda is így mosolygott. Ö is ugyanilyen halkan, elgyötörten csitítgatta
Károlyt, és Károly olykor éppen olyan keserűen utasította el a vigasztalást,
mint Varga' bácsi: - Eh, hagyjál! - Mintha csak azt mondaná: nekem sza
bad. Nekem mindent szabad, mert beteg vagyok! Mert meghalok! És ugyan
ki is venné rossznéven egy örök haldoklótól, ha ideges, türelmetlen, ha senki
sem tud kedvére tenni, és úntatja minden szó, ami nem rá vonatkozik.

- Szegény - mondják a tízperces látogatók, és fejük a vállukat veri a
nagy szánakozásban.

A beteg fekszik, nyög, panaszkodik, ledobja a takarót, mert melege van.
Vizet kér. Igazitsd meg a párnáj át. Éhes. Takard be a lábát. Nem, nem any
nyira, csak a térdét. Add oda az újságot, - és amíg elfordulsz az újságért.
feldönti a pohár vizet. A víz ráfolyik a friss lepedőre. lecsöpög aparkettra,
a terítő elázik, - mert mindég olyan közel tolod azt a nyomorult asztalt!

Az imént még az volt a baj, hogy messze volt, de erre már csak te em
lékszel. Es míg arcodon az üdvözülés előtti kín és türelem megkövesedett mo
solyával alázatosan le és feltörlöd a vizet, a terítőt kiteszed a napra, tízszer
is elmondod, hogy - nem baj. Nem történt semmi. Semmi vész, drágám ...
Hozol egy másik pohár vizet, és mielőtt ezt is feldöntené, már nyújtod is a
szemüveget. mert nyilván ez után tapogatott az előbb szegény.

- Szegény! Ne csodálkozz rajta: ideges - magyarázzák a kedves látoga
tók. Látod, ők sem csodálkoznak. Tíz perce vannak itt, és csordultig teltek
megértéssel. Csak egyszer már téged is megértene valaki. De ki? A tízperces
látogatók vagy a családod? Mondd: sok rokonod van?

Magdanak két sógornője volt, Károly vénkisasszony nővérei, valahol az
ország másik részén. A hölgyek gazdálkodtak, de főleg leveleztek. Hetente
két, három levél is jött tőlük. Ezekben a levelekben szeretett testvérüknek
nevezték Károlyt és minden alkalommal millió puszit küldtek a kis őrangyal

nak, aki olyan odaadóan ápolja Károlyt. Magda nem ismerte személyesen a
sógornőít, de elképzelt magának két erős kezű, szikár vénkisasszonyt, akik
úgy élnek, dolgoznak, mint a férfiak, csak akkor lágyulnak el, ha eszükbe
jut a szeretett testvér, Károly. Magda minden évben meghívta a nővéreket,

és a két nő minden évben megígérte, hogy eljön. Egész télen erről a találko
zásról ábrándoztak, tavasszal az utazás részleteiről írkáltak, azután jött a
jégverés, aszály, aratás, cséplés, ősz: majd jövőre! Jövő májusban eljönnek.
Millió puszival.

Magda eleinte mcsolygott ezen a sok puszin, édességen, levendulaszagú
leveleken. Es múltak az évek: Károly hol jobban volt, hol rosszabbul, és
Magda becsületesen megírt mindent a sógornőinek. Jött is a válasz forduló
postával, csak a nők nem jöttek.

- Félnek - legyintett Károly, és a hangjában nem volt se harag, se
csodálkozás.

Eszter születése után Károly eladta az utolsó darab földet is Gara Gá
bornak, és most már semmije sem maradt. Mikor a szerződést aláírták, Is
ten tudja: furcsa pillanat volt. Szégyellte magát hajdani bérlője előtt. A
pénzt felélték, és Károly ismét ágynak esett. Most már állandóan feküdt,
csak éppen Magda nem ülhetett mellette, Elmúlt az az idő, mikor még SZ<l

kácsnőt, szobalányt tarthattak! Magda egy árva bejárónővel kínlódott: piacra
járt, főzött, takarított. Szemre még minden úgy volt, mint régen. Károly
naponként két inget váltott, ezüst tálcáról tízóraizott, de a tálcát már Magda
szídolozta, mert a bejárónő vasalt. Lassan fontos tényező lett Károly nyug
díja, és Magda egyre sivárabbnak, reménytelenebbnek látta az életet. A le
gendában azonban nem esett hiba, mert a hajdan lángoló szerelern helyét
kitöltötték a begyakorolt mozdulatok, és egyre érzéketlenebbül bár, de a régi
kedves szavak visszajártak: - Szukuruku-kuruszuku, itt a reggeli! - Magda
is letelepedett a fotelba. Piacról jött, fáradt volt, jól esett leülni egy kicsit,
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- illetve jól esett volna, de Károlynak eszébe jutott egy régi fénykép: vajon
megvan-e még? Ott kell lennie a könyvszekrény aljában - és Magda letér
del a földre, kirámolja a fiókokat, keresi a fényképet. Főzni kellene, a hús
nem fog megpuhulni, de Károly percről percre jobban óhajtja a képet. Meg
kell nézni az íróasztal aljában is vagy a komódfiókban, a régi fényképek kö
zött; és Magda addig térdel, hajlong, kutat, míg végre megtalálja.

- Haragszol'! - kérdezi bűnbánóan Károly.
- Még nem reggelíztern - mondja Magda, és tudja, hogy most már

nem is fog. De nem haragszik. Miért is haragudnal Gyorsan odateszi az
ebédet, tésztát süt, terít, tálal: így megy ez egész nap. Es természetesen az
anyagi gondok. A bejárónő fizetése is gond. Ejszaka, mikor Károly alszik,
Magda számol. A zöldborsó árát számolja, meg a mosóport: fogkrémet is
kell hozni, és ki kell váltani a gyógyszert. Valamit el kell adni. Van egy
huszonnégy személyes, hímzett abrosz... El kell adni! És tudod kinek adta
el? A tulajdon lányának. A vénasszony nem kérdezett semmit: szó nélkül
kítette a pénzt, és Magda szó nélkül elvette. Ez a jelenet sokszor megismét
lődött: olyan sokszor, hogy Magda már nem is szégyellte magát. Ha elfo
gyott a pénze, fogott hat törülközőt vagy egy brokát terítőt, és vitte a vén
asszonyhoz.

- Gyűjtöm a lányom kelengyéjét - mondta fanyarul, és várta, hogy
mit ad érte a vénasszony. Valamit majd csak ad. Adott is, amíg Marianne
rajta nem csípte, sőt még azon túl is, ha tudott, de ő sem nagyon adha
tott már.

Károly mindebből csak annyit érzett, hogy Magda egyre kevesebbet van
mellette, és ha leül, akkor is varr vagy barackot hámoz, a fene egye meg,
aki a befőzést kitalálta! Károly beteg, türelmetlen, szenved a melegtől, szen
ved, ha hideg van, megviseli az eső és idegesiti a szél, Magda pedig egyre
fáradtabb. Pénz viszont egyáltalán nincs. Lassan elfogytak a brokát terítők,

kiürült a fehérneműs szekrény és nagyanyám búkszája. Magda elengedte a
bejárónőt. és örül, ha Károlynak ki tud szorítani naponta pár szem gyümöl
csöt. Lemondtak két újságot, Károly úgyis csak mérgelődött rajta, és most
már igazán csak a levendulaszagú levelek jártak a házba. így következett el
az életüknek az a szakasza, amikor már csak aludni kívántak. Reggel, ha
felébredtek, az estére gondoltak, és este egy boldogtalanságában is boldog
sóhajjal nyújtóztak végig az ágyon. Magda már nem ugrál fel éjszakánként,
ha Károly elköhínti magát: fel sem ébred. Majd reggel elpanaszolja... Az
ember elfásul, és jó, ha annyi ereje marad, mint egy szajkónak, aki min
dennap ugyanazt fújja: - Szegénykém ! Miért nem költöttél fel ...

Károly szája is rájár a régi hahókra. - Hahó emberek! - Most már
igazán csak a legenda marad: vigyázzatok a legendára. Mert szép dolog az
nagyon, hogy két ember így kitart egymás mellett. Ami pedig az anyagi
gondokat illeti, van még Károlynak két nővére valahol az ország másik végén.
Magda tehát megírja nekik, hogy nincs pénz, nem tudja megadni Károlynak
azt, amire szüksége lenne.

- Meg kellene írni azt is, hogyeladtuk a földet - sóhajt Magda, de
végül sem írja meg, mert Károly nem engedi.

- Semmi közük hozzá! Egyszer ők is segíthetnek rajtam: éppen eleget
adtam nekik.

Károly túlságosan beteg ahhoz, hogyelszámoljon arról, mennyit adott
a nővéreinek, pedig Magdát, mostani nyomorúságában nagyon érdekelné.
Mindegy: a levél elment, a pénz postafordultával megjött. Csodálatos érzék
kel fillérre annyit küldtek, amiből Magda kifizette a hentest és a fűszerest,

elhívhatta nagytakarításhoz a bejárónőt. Károly dühöngött, széttépte a le
vendulaszagú levelet, pedig nem volt igaza. A nővérek azt írták, hogy ezt az
összeget most már. rendszeresen és pontosan küldik minden hónapban, csak
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Károly ne szenvedjen hiányt, és a kis őrangyalnak ne legyenek gondjai. Sze.-
retettel küldik: millió puszival ...

Magda kiszámította, hogy ez az összeg, meg a nyugdíj, - valahogy majd
csak meglesznek, - és életében először, jobb híján ő is míllíó puszit küldött.
A visszafizetésről nem esett szó. A nővérek sem írták azt, hogy kölcsön: csak
azt, hogy ne csináljanak gondot a visszafizetésből. Ráértek, drágám! Ugyan,
édeseím l

Ugyan, édeseim: lássátok be, hogy minden csak fogalmazás kérdése.
Majd egyszer. Egyszer mindenre sor kerül ...

- Mekkorát fognak csalódni - nevet Károly.
- Csak nem gondolod, hogy örökölni akarnak?
De igen. Károly gondolja. A legnagyobb mértékben gondolja, sőt nemi

kamatot is gondol. Magda alig akarja elhinni, de Magda azt is alig tudja el
hinni, hogy a nővérek nem szikár vénlányok. hanem alacsony, kövér asz
szonyság mínd a kettő. f;s nincs levendulaszaguk, nincs rajtuk semmi szép,
csak a nevük: Karola és Kriszta. Karola hatvanéves és Kriszta a húg. Le
vélben húgocska. Mandulaszappannal mossák az arcukat, esténként csigába
csavarják a hajukat, - lehet, hogy tetszeni akarnak? Károly szerint lehet.
Mínden lehet. Szeretnek templomba járni, szeretnek pletykálni, mindenek
előtt azonban élni szeretnek : élni, ezer évig! Küldik a pénzt, és Magda hó
napról hónapra jobban fél, hogya nővérek rájönnek acsalásra. 0, de elég
lenne már! Vannak pillanatok, mikor határozottan haragszik Károlyra. Útra
kész emberek haragszanak így az útitársra, aki késlelteti az indulást. Men
jünk. Míre várunk? Igen: Magda türelmetlenebbül várta a halált, mint
Károly. Úgy várta, mint utas a hintóját. mely gyönyörű és pihentető utazásra
viszi. Időnként elővett a szekrényből egy kis, fehér dobozt és megrázta: az
ampullák halkan összekoccantak benne. Kinyitotta, bezárta, - aztán egy
napon örökre nyitva maradt a doboz.

így jelent meg a kettős gyászjelentés a Csölley ház kapuján.

V.

íme, hiába írják le egy ember életét a bölcsőtől a smg, olyan lesz, mint
a rostált homok. Az apró szemek áthullanak a szitán, csak a kézzelfogható,
nagy szemek maradnak vissza. Eseményekre, realitásokra vadászunk, pedig
az ember életében nem sok esemény van. Születik és meghal. A többi homok.

Pereg. a homok: a mindennapi élet alig rezdülő örömei, arcok, hangok,
érzések és gondolatok, - így hulltak, hulldogáltak nagyanyám évei is. Ma
gát a Gondot dajkálta talán a két hatalmas kosárban, annak a gondját, hogy
hogyan kell megélni négy embernek néhányalmafából. Mert Magdáék te
metése elvitte a kedves borpincét, a szőlő ráment az adósságra, és a ház is
már csak névleg a nagyanyámé, Aki azonban kétségbe vonja, hogy a vén
asszony csodára képes, és negyedmagával is megél néhányalmafából, az nem
ismeri sem őt, sem a módszerét. A kiindulás az, hogy a négy személy valójá
ban kettő, illetve másfél, mert én mégsem jelentek annyit, mint Eszter,
nagyanyám és Anyám pedig egyáltalán nem számítanak. Döntő bizonyíté
kaim vannak, hogy Anyám és Eszter nagymama-anyja ezekben az években
a lábukat sem tették ki a kapun. Egyszerűen nem értek rá. De hová is men
tek volna? Es miért és miből? A pénz most már másra kellett. Például Esz
ter francia óráira.

Múltak az évek és egyre nagyobb szó volt, esemény számba ment, ha a
vénasszony kitárta a szekrényt, hogy felvegye azt a merev, fekete selyem
ruhát, amit a lányai esküvőjén viselt. A ruhát, mert a többi lassan elkopott,
új pedig nem került helyette. Ez a ruha azonban állta az időt: felhajtottuk,
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szűkebbre vettük, aszerint, hogy nagyanyám súlyban vagy centikben kerüJt-e
közelebb a földhöz, ahonnan vétetett. Néha minden ok nélkül kinyitotta a
szekrényt, és megnézte a ruhát. Csak úgy tessék-lássék végighúzta rajta
agyondolgozott, eres kezét, motyogott valamit, de dühbe gurult, ha megkér
dezték, hogy mit mondott vagy mit akar a ruhával.

- Semmit sem mondtam, és semmit sem akarok!
Eszter szentül hitte, hogy ezzel a szekrény nyitogatással őt sürgeti. Lehet.

Egy sír felé hajló öregasszonynak már meg kell bocsájtani, ha siettetni akar
ja az unokája jó sorsát. Ambár? Miféle jó sors várhat egy szép, fiatallányra,
aki leérettségizett és állást vállalt a helybeli mérnöki hivatalban. Kétségbe
is van esve a vénasszony. Nem így képzelte, nem így akarta! Eszternek egye
temre kellett volna mennie, - de hogyan? Miből? A néhány almafából nem
futja. És a vénasszony ereje is fogytán van. Bezzeg Ele! Ele egyetemi polgár
lesz. Matematikus, doktor és "nagytér politikával" óhajt foglalkozni. Mari
anne szinte fuldoklik a gyönyörűségtől.

- Nagytér politika! Hajaj - és EIének ugyanúgy el kell szajkóznia a
nagytér politika alapelveit, mint kislány korában a verseket. Csak a szöveg
változik, a lényeg marad. A nagytér politika mibenlétét éppen úgy nem ért
jük, mint hajdanában a verseket. Szegény Ele: olyan rövid, vastag kis virág
szál, és a nagytér politika senkit sem érdekel. Szegény Ele, szegény Mari
anne, szegény, telhetetlen anyai szív!

Mikor Eszter dolgozni kezdett, a vénasszonyegyszerűen nem volt lát
ható. Nem tudom, mikor kezdte a napot, csak azestékre emlékszem. Nyögve
végigdőlt az ágyon, fájó, öreg csontjai alá gyűrte a derekaljat, és árván,
ijedten így fohászkodott:

- Uramisten, adj erőt, egészséget! .
Ennek ellenére hétről hétre gyengült. Eszter rémülten dolgozott. Hosszú,

fehér ujjai idegesen táncoltak az ócska, fekete gépen, és míg ebédelt, a ver":
senytárgyalásí jegyzőkönyvről beszélt, amit ő állított össze. A vénasszony még
soha nem látott versenytárgyalási jegyzőkönyvet, és napszítta kék szeme
megtelt rémülettel.

- Uramisten, adj erőt, egészséget!
De minden fohász hiábavaló: most már napról napra gyengül. Ha leül,

nehezen áll fel, pedig mennie kell. Igen: kell, csak olyan furcsán érzi magát.
Nem fáj semmije, de ha egyet lép, összevissza viszi a lába. mínt a részeget.
Reggel is. Egy kicsit tovább is feküdt, pedig sose szokott. És most megint az
a bizonytalan, részeg érzés. És míntha a bal karja is elzsibbadt volna egy
kicsit. All és vár. Attól fél, hogy Eszter meg fog ijedni,

Bizony, nagyon megijedt.
Ideggyógyászok tenerrozitásnak nevezik azt az állapotai. amikor az em

ber - valamely esemény hatása alatt - egy folyamatos cselekvésnek csak
bizonyos, meghatározott pillanataira emlékszik. Eszter például csak arra em
lékezett, hogy az öregasszony ott feküdt az ágyon, és egy kedves arcú, fiatal
orvos előhúzta a fonendoszkópot. A hajlékony, piros gumi ott imbolyog a
vénasszony szíkkadt, száraz melle felett, és mert a szívvízsgálathoz csend
kell, az egész kép olyan, mint egy sokáig vetített premierplán, a némafilm
hőskorából. Aztán meglendül a piros gumi, és az orvos felegyenesedik. A
vénasszony halált érző, szent nyugalommal fekszik. Napszítta kék szemében
valami újfajta szelíd, ó, nagyon is szelíd fény ragyog. Nem tiltakozik sem
mi ellen; tűri, hogy az orvos mindenféle injekciót adjon. Időnként Eszterre
néz ezzel az újfajta, szelíd tekintettel, azután ismét lehunyja a szemét.

Éjszaka van, és ez az éjszaka nagyon hasonlít azokhoz az éjszakákhoz,
amiket Magda virrasztott át Károly mellett. Az ablakkeret fekete keresztet
rajzol a szemkőzti falra, valahol egy megvert kutya vonít, - más élőlény

talán nincs is kívüle.
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~jszaka van, és minden lehetséges. Még az is, hogy holnaptól kezdve
aranyélete lesz a vénasszonynak. Miért ne lenne: Eszternek van egy kérője;

jómódú, vörösesszőke ember. Ha a felesége lesz, soha többet nem kell dol
goznia a vénasszonynak. Csak ül a hintaszékben és parancsolgat. Míndenkí
nek ő fog parancsolni, még Eszternek is. Ezüstnyelű sétapálcája lesz, ami
ott fog állni a hintaszék mellett, hogy ha sétálni kíván, kéznél legyen. Es
elmennek majd a kedves borpincébe, és míg Eszter leoldja a nagy. láncos
lakatot, a vénasszony benéz az alacsony, zöld léckerítésen a labdarózsára meg
a nősziromra, A pincét ugyanis vissza fogják vásárolni, meg a házat is. Mín
dent visszavásárolnak !

A vénasszony még túlságosan gyönge ahhoz, hogy szembeszálljon Eszter
terveivel. Oraszámra elüldögél egy karosszékben; nem a hintaszékben, mert
szédíti a billegés, és nincs szüksége az ezüstnyelű sétapáloára sem. ül, szem
be vele a komód, s a komódon, mindég ugyanazon a helyen, ugyanaz a lám
pa. Nézi, aztán elbóbiskol, azután megint kinyitja fáradt, öreg szemét, és
tovább nézi a komódot, és a komódon a lámpát. Ha Eszter hazajön, hát itt
hon van. Persze, hogy örül, csak ő már nem tud olyan nagyon örülni sem.
Ojfajta, szelíd mosolyával rámosolyog, - ez minden. Eszter leül mellé, és
a vénasszony mohón birtokába veszi Eszter kezét. MORt igen, most minden
nagyon jó: csakhogy itthon vagy, drágám.

- Mit csináltál egész nap, nagymama?
- Hát, ültem'. Mit csinálhat már egy ilyen öreg.
Igen, ez szomorú dolog, és attól az újfajta, szelíd mosolytól, amivel ezt

mondja, még szomorúbb lesz. Lehet, hogy egyszer mi is így fogunk ülni egy
karosszékben, csendben, szemközt a komóddal, és már nem lesz semmi, de
semmi kívánságunk. Időnként talán leül majd mellénk is valaki, akinek az
ölünkbe vonhatjuk a kezét, de igazán már csak a komód a miénk, s ha el
Cáradunk a látásába, egyetlen menedékünk az emlékek és vágyak nélküli,
halálszerű szendergés lesz. Nem tudom, Eszter miért nem tud ebbe belenyu
godni, miért akarja mindenáron örömre bírni a vénasszonyt. Kezdte a házzal
és a kedves borpincével, de nagyanyám csak legyintett. Nem kell a ház, és
!lern kell a borpince, főleg pedig a vörösesszőke emberről ne beszéljetek.

- Magaddal törődj, drágám, nekem már úgy jó, ahogy van!
Meddő küzdelem. Szegény szerető családtagok: szegény ők és szegény

mi, szegény, agyonszeretett emberek ...
Marianne ez egyszer nem avatkozik bele a dolgokba: Marianne-nak

megvan a maga baja. Ele szerelmes. ~s Marianne, aki csak két érzést ismer:
a büszkeséget és a szégyent, megérte, hogy a lánya nem megy vissza az
egyetemre, és egy nős embert szeret. A vaskos kis Ele a Mátra alján, egy
szakajtó alakú kis faluban tölti a week-endet, ahol az országúton, borostyán
futotta műsziklába tornyozva, barnára festett keresztfán pléh Krisztus rozs
dásodik. A ripacsos kövön korallszínű bogarak nyüzsögnek, a rozstáblák egy
percig nem bírják hang nélkül, és a madarak sikongva kergetik egymást a
halott Krisztus felett. A falu középén van egy mákszemnyi templom zász
lókkal és szentképekkel, és az udvaron egy szorgalmas kis harang csilingel.
Ű mondja meg, mikor van este, és. a szavára az emberek vállukra vetik a
tarisznyát, a lányok fogják a korsót és hazamennek. A bodzák és akácok
mélyet sóhajtanak: aludni készülnek. Alszanak az indigókék hegyek, csak a
kis harang csilingel nagy vígan: béke, béke, béke.

Ele szerelmének ötven holdja van a szakajtó alakú kis faluban, és gaz
dálkodik. Sose hallott róla, hogy nagytér politika is van a világon, de majd
Ele egyszer elmagyarázza. Most azonban fontosabb dolguk van: szeretik egy
mást. A férfi arról beszél, hogy még két tárgyalás és kimondják a válást,
s abban a pillanatban elveszi EIét, Ele viszont reméli, hogy az anyja a vé
gén megbékül. és neki adja a zöldernyős lámpát is.
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Az is nyilvánvaló, hogy Miska soha nem fejezi be a sereglégy kukacai
nak vándorlásáról írt tanulmányát, és soha nem lesz igazgató a helybeli
fiú-polgáriban.

Nincs tovább. Marianne eljutott életének ama végső szakaszába, ahol
szép lassan meg kell fordulni, és az ember elindul - visszafelé. Az álmok,
amiket eddig melengettél, sorra elszállnak, és üt az óra: nincs tovább. Egy
perccel sem játszhatsz tovább. De a játszótér nem marad üresen. Új arcok
jönnek, és most ők játszanak, játszadoznak, te pedig vedd számba az elnyú
zott, összetört játékokat. Valahol fel van írva minden, és Valaki eredményt
hirdet. Én legalábbis azt hiszem. És hiszek még valamit homályosan az Is
tenről, aki felettünk van, és örökegy mosolyával figyeli, ahogy játszunk. Saj
nos, többet nem tudok Róla, és nem is érek rá ezzel a kérdéssel foglalkozni,
mert még én is játszom. Bocsánat: azért én jó keresztény vagyok, de meg
mondom őszintén: az a baj, hogy az lsten túlságosan nagy. Mit kezdjen a
kicsi ember egy hatalmas Istennel. Valami zsebbe való kis istenke kellene
nekünk, jó keresztényeknek, aki mellett még bőségesen elfér a pénz, aki nem
zavar a munkában és a szerelemben. 0, hogy tudnánk ezt a zsebbe való kis
istent szeretni, és közben még nagyon szerethetnénk a szerelmet és a pénzt is.
De így? Igy abba kellene hagyni a játékot: se pénz, se munka, se szerelem,
csak az Isten.

0, nem: most játszunk. Majd. A végén. Ha már kivénültünk a szerelem
ből, ha majd kiesik a kezünkből a munka, elgurul a pénz, majd akkor. üre
sen és tisztán, mint a vénasszony. Majd. Most játszunk. Anyám Kisutcát
játszik, örökegyforma napokat. Bádog kupából virágot öntöz, és mint egy
nagyon-nagyon virágos ág, lassan meghajlik az áldott szeretet súlya alatt. En
Guliver vagyok a törpék országában, akit millió hajszálánál fogva földhöz
kötöz a manósereg, hogy ne tudjon felemelkedni. Ele szerelmet játszik, Mari
anne játssza a sértődöttet; bánatában egyre sárgábbra festi a haját, és egyre
többet beszél elpocsékolt életéről, mely íme egy matematikai doktorátust sem
eredményezett, mert Ele egy napon ott marad örökre a szakajtó alakú kis
faluban, ahol az országúton, barnára festett keresztfán pléh Krisztus rozs
dásodik, és a kis harang így csilingel nagy vígan: béke, béke, béke ...

Anyám a maga kusza és zavaros módján romantikus mesét sző a szerel
mesek köré, akiktől mindenki elfordul, csak ő, egyedül ő áll melléjük. Már
gyűlnek szemében a könnyek, örök igazságokkal érvel, megbékíti Marianne-t
és megvédi EIét. Anyám, aki önmagát soha nem tudta megvédení, véd, és ez
olyan sírnivalóan nevetséges. Majdnem olyan nevetséges, mint az egész élet,
amit néha mégis megkönnyez az ember.

Eszter is sokat sírt ebben az időben. Szegény. Biztosan a nagyanyját si
ratja, aki nemsokára átbandukol a másvilágra és megáll az Úr színe előtt.

- Eljöttem, Uram.
- Mi örömöd volt, az életben? - kérdi az Úr, mire a vénasszony szelí-

den megcsóválja a fejét.
- Semmi, Uram. Az utolsó, egyetlen örömet nem adtad meg. De nem

akartam tovább várni. Gondoltam, ha így rendelted, legyen. És eljöttem,
mert fáradt vagyok és pihenni szerétnék.

Nosza, elő a nagykönyvet. két angyal szaladva hozza: hát persze, hogy
hiba történt!

- Menj vissza - mondja az Úr -, azonnal intézkedem.
És a vénasszony aznap este engedelmesen megivott Eszter kezéből egy

egész pohár límonádét.
Pereg a homok: az apró szemek áthullnak a szitán, csak a kézzelfogható,

nagy szemek maradnak vissza.
Az orvos, ez a kedves, halk fiatalember minden nap megjelenik a vén

asszony ágya mellett, és egy óra hosszat is elüldögél Eszter oldalán. Anyám
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már nem is kérdezi, hogy jön-e: nesztelenül és buzgón odakészít egy fotelt
Eszter karosszéke mellé, és észrevétlenül kimegy. Nagyanyám halált érző,

szerit nyugalommal fekszik: fehér haja széthull a párnán, és mély, sötét szem
gödreivel olyan, mintha főpróbát tartana a halálból. Néha kinyitja fáradt,
öreg szemét, és rámosolyog az unokájára.

- Nem kívánsz valamit, nagyanya?
Nem, a vénasszony nem kíván semmit, de miért van itt ez a fotel?
- Jön az orvos - mondja Eszter, és sápadt arca egy pillanatra meg

színesedik.
- Kedves, finom ember - mondja nagyanyám olyan halkan, mintha

imádkoznék.
Anyám valahol a harmadik szobában sír és mosolyog egyszerre. Sír, hogy

meghal a vénasszony, és mosolyog, mert lélekben férjhez adja Esztert a ked
ves, finom emberhez. Eszter minderről semmit sem tud. Azt sem, hogy Anyám
a függöny mögül lesi, amint ott állnak az ajtóban: nem közelebb és nem tá
volabb, mint ahogy két búcsúzó ember szokott.

- Holnap - mondja az orvos és kezet csókol.
Mert az életben is vannak csodák. Igaz, csak ilyen olcsó, mindennapi

kis csodák, mint ez a kedves, finom ember, aki titokban megsimogatja az
ajtófélfát, ahol egy perccel ezelőtt még Eszter keze volt.

Pereg a homok. A ma elhozza a holnapot, ama utolsó holnapot, mikor
nagyanyámnak már csak a szemét kell lehunynia, hogy megnyíljék előtte az
ég, s ő ott áll a nagy fényességben.

- Légy áldott, Uramisten - rebegi az öreg.
Két angyal széthúzza az ég kárpitját, s az Úr lenéz a földre. Látja, hogy

Eszter és az orvos egymás mellett állnak; az orvos éppen abban a pillanat
ban fogja meg Eszter kezét.

Az angyalok halkan, csendesen visszahúzzák az égi kárpitot, s az Úr int
a vénasszonynak, hogy - jöhet ...

(V é g e)

PUSZTA-TEMPLOM

Kunhalomnyi Puszta-templom hantmadara,
Sátram kontyán szél meg csóva viadala ...
Csontra tekert hulla-drótok ragya-dala,
Felhő-barmok szügye-dere, égi dara ...

Híveimnek szekérhada messze zörög,
Minden handzsár, tór meg bicska belém törött ...
L6állkapocs citerál már arcom fölött,
Magam mondok imádságot magam fölött.
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