
TÉLI KERT
Írta GERLEl JÓZSEF'

December közepéri gorombára fordult a szél. Egy héten át jeges lepedők csap
kodtak a kert fái között, Pár nappal aztán karácsony előtt egyszeriben elcsön
desedett minden - ritkás, öreg pelyhekben, akadozva, majd egyre kövérebben
hullani kezdett a hó.

- Na, végre}. ..
Bathó a szoba ablakában állt - mínt rendesen. ha várt valamit. Ilyenkor,

a csökött agglegények szokásához híven, beszélt, beszélt ... Hol magával, hol a
kerttel, a madarakkal és a fákkal ... Napok óta várta a havat is - nélküle el
sem tudta képzelni a karácsonyt.

- Piti dolog, beismerem - mondta félhangosan. - De ha csak ez maradt ..•
Egy államosított kis ház földszint jén lakott, északra néző ablakokkal. A ház

egy lejtős kert alján állt, két tűzfalával a reggeli és az esti levegőnek támasz
kodva. A két ablakon át a kert szinte két lábbal lépett be a szobába. Dehogy
lépett be! - mínden percben a szobában tartózkodott, élt és lélegzett. Bathó leg
alábbis azt érezte, hogy itt lüktet benne, valahol a mellében, a két lábszárában
és a gerince hosszában, akár egy szép és szemérmes asszony, aki egy csipetnyit
kacér is, s valósággal szeme előtt öltözik és vetkőzik tavasztól télig,

- Ez igen! - dörzsölte a kezét Bathó, - Ha estig esik, karácsonvra meg
marad.

Mi tagadás .....: néhány évvel ezelőtt ezekből a beszélgetésekből még nem hi
ányzott a boldogságrsem, de Bathó nem merte a nevén nevezni, hanem így hívta:
elismerés, előléptetés, egy meleg szempár érintése, esetleg verseinek közlése (mert
nagytitkon ezzel is foglalkozott), na, és hogy végre már nyugalom legyen ebben a
házban.

Két éve ment nyugdíjba - az előléptetésnek tehát fuccs! Az elismerésből

annyi jutott, hogy pár szóval elbúcsúztatták a gyárban, s kezébe nyomtak egy
vékonyka borítékot. A megértő szempár is hiányzott - ki tudja míért. A versei?
- sosem hitte, hogy közölhetök. s valójában hálás volt a szerkesztőséaeknek,

hogy nem válaszoltak. Míért lássa az ember leírva is azt, amit úgyis tud? ..
De a ház nyugalma ...
- Hát tehetek én arról, hogy Ilmuska nem tudja az államtól visszavásárolní

a házát? - kérdezte a mennyezettől, - Az én kis pénzem kellett volna, persze
kölcsön ...

Ilmuska az emeleten lakott, s csak hét évvel volt idősebb Bathőnál. Naponta
négyszer trojkaban sétáltatta három elhízott kutyáj át, félévenkint pedig följe
lentette Bathót (akár egy kiskorút) az erkölcsrendészeten - gyanús zajok míatt,

- Maga beszennyezi az én házam padlóját - nyivákolta le az erkélyről, s,
egy mozdulattal Bathó ablakába söpörte a szemetet. - Ki kell az ilyet zsuppolní;
ki a Cséri telepre ... Ott űzhetí tovább ...

Bathónak nem ment a fejébe, mit üzhetne tovább a Cséri telepen, s mít kel
lene abbahagynia. Surranva élt, akár egy egér - olyan surranva, hogy ügyeit
is - ha voltak egyáltalán ügyei - a házon kívül intézte.

- Maga csontkollekció - szólt fel néha az erkélyre, rendszerint akkor, ha
csukva volt Ilrnuska ablaka. - Hehe... tudom, mí piszkálja az öreglány cső

rét. .. Hogy huszonöt évvel ezelőtt, mikor övé volt még a ház, nem vettem fele
ségül ... De nem tud kitenni ... Vagy talán nem is akar ... Míkor egyszer be
zengtern. hogy eiköltözöm (nem volt igaz persze, csak rá akartam zörrentení),
olyan kezes lett, úgy megtelt szomorúsággal, hogy maradtam. Hol találok én Pes-
ten egy ilyen lakást?.. .
~ De miféle gyanús zajokat hall Ilmuska az ablakon át?

A postásnő hangját, vagy a körzeti injekciós nővér döféseít ? Ugyan! - a
postásnő három havonta csak a rádióelőfizetésért csönget be, a levelek őt messze
elkerülik. A nővér pedig - ő is három éve járt itt, rníkor Bathót leszedte lá
báról a hongkongi. Megértő szempár ? - ezek a nővérek már a kiképzéssel együtt
megtanulják. hogy a beteg olyan. főként a beteg szeme, akár a papír vagy az
üveg. Tudják is ők, mi van a papírra írva! ...



Egyszer történt csupán, kilenc éve, hogy egy villamos kalauznő ide akart
költözni. Vidékről jött fel, nem volt lakása.

- Bevallom, Ernő, nem szeretern magát - mondta. - De ha elvesz, megkö
szönöm, s akkor templomban esküszünk.

Itt ült a karosszékben, kövérkés ujja a kopott rojtokkal babrált, lábát egy
másra vetette, csípőjét egy kissé elcsavarta, hogy Bathó a harisnyakötőjét is Lát
ta. Itt kellett volna fognia.

De akkor azt mond la:
- Es a lakás?.. Mert én... voltaképpen albérletben lakom.
S Ilmuskára gondolt, amint a feje fölött tombol, vagy nyakig merül a szomo-

rúság vizébe.
- Majd ktigényeljük.
.- Na, nem! - tartotta maga elé tenyerét Bathó. - Azt már nem.
Ennyi volt az egész. Pár szó, egy női cipősarok kopogása az előszobában, a

kerti úton, s végül az utcán. Hogy visszhangzik a női cipők sarka! - Bathó az
előtt nem is hitte volna.

Azóta is ezt a távolodó kopogást hallja.
Erre gondol Ilmuska is? Lehetetlen - hiszen kilenc év nagy idő, s ezalatt

már sokkal erősebb hangoknak is el kellett volna süllyedniük abban a feneketlen
némaságban, ami a Földet körülveszi.

- Igen, így van - mondta ki hangosan, mert egy idő óta folyvást ez fog
lalkoztatta. - Láttam, mikor az űrhajósok a Holdról fényképezték a Földet ...
Azóta az ő szemükkel látom... Hogy lebeg, mícsoda iszonyú magányban!... És
némaság veszi körül ... Némaság vagy hallgatás? .. Mert nem mindegy ... Hi
szen a hallgatás lehet valakié is ...

- Ne törődjön vele! - mondta az egyik talponállóban valamelyik szaki.
- Mivel ne törődjek? - ocsúdott nehezen Bathó. - Hogy a Föld olyan ma-

gányos, hogy minden hang elvész, minden, érti? .. Szóval, hogy csak van és forog és
nem tudja senki... Senki ...

.- Ne hőzőngjön, apuskám, mert jön a kidobós legény, s márís az ajtón kívül
találjuk magunkat ...

- És akkor mí van?
- Az öreglányról beszélek... Megy öSS2Je, ennyi az egész... Azt hallja, ér-

ti, a saját nyikorgását, ahogy szárad rajta a bőr.

- Ne bántsa maga az Ilrnuskát - kezdett hadonászní Bathó. - Karácsonykor
betglit kapok WIc ... Mit tudja ezt maga! ...

- Ahogy akarja, fater! ... Csak ne leheljen rám, mert az élettől is elmegy
a kedvem.

Mi marad ezek után?.. Bathó tudta: a lakás, az ablak és a kert. Itthon a
levegő is gyógyít: Régóta pedzi, de csak mostanság tudja igazán.

- Igen... a kert, a lakás, a levegő.

Halk izgalom vett rajta erőt. A székek közt téblábolt, majd visszatért az ab
lakhoz - nem tudta otthagyni. A hó valami izgató, lágy fehér fátyoiba öltöz
tette a kertet. Egyes részeket eltakart, másokat kiemelt, vagy valami seités mögé
dugott. A fátyolra, akár egy fehér alapra, fekete nagy ákombákomokat raj
zolt valaki: sötét csomók, vesszők, törzsek és dudorok \>ersengtek egymással, s az
avar maszat ja, amely felgyűlt a rózsatövek alján, s úgy tetszett, itt is, ott is
huncut, öreg növényi arcok kandikálnak elő a hó kucsmája alól.

- Egy asszony néha ezt is megengedhetí magának.
Ezt a rózsabokor mondta, s csupasz tüskélt boldogan dugta a hóba.
- Kérem - tárta szét a karját elnéző bókkal Bathó. - Ha ez a divat ... Ma

gának ez is jól áll.
- Jól mondja - mondta egy mély, boros hang, nem a talponállóból, hanem

valahonnan a közelből.

Az öreg, szélütött diófa volt, mely fent állta kert szélén. Elszáradt karját
a törzse mellett lógalta.

'- Hát maga meg mit csinál? - szólt rá Bathó. - Nem tud vigyázni? ..
- Oppardon ! Ezer bocsánat! - motvogta a diófa, mert nehezen találta meg

az egyensúlyt, s a kertet (akár egy kocsmaasztalt) majdnem a házra borította.
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- Ez van, uram, ide jutottam ... De ha nem vigyáz, hamarosan maga is ... Szó
val, ugye, érti! ...

A kert egy parányist vísszabíllent, s széle fölött Bathó látta, hogy a diófa tal
pig megőszült.

- Engem maga ne féltsen - torkollta le. - Sosem iszom többet a kelleténél.
- Ep-pen ez az - csuklott egyet a diófa. - A kelleténél, ugyebár, ha jól

értem. .. Kacagnom kell.
- Felejteni is tudni kell.
- Uram, az egész életét nem felejtheti el ... Pedig az volna JO.
- Én még bírom - terelte el a szót Bathó. - De maga! Nézzen végig ma-

gán! . .. Ez már a halál.
A diófa alamuszin hallgatott.
- És az ember mikor kezdi? - mondta végül. - Mert itt van például Sip

ka, a' szomszéd házból... Talán már meg is halt.
Bathó szemén végigsöpört, furcsán oldalozva Sipka felesége. Reggel botlott

bele, mikor bevásárolt. A járdát söpörte, s azt sem vette észre, hogy Bathó köszön.
- Miért maga söpör? - állt meg előtte Bathó. - Hiszen maga beteg! ... Hol

a férje? ..
Az asszony Bathóra tette a szemét, míntha ekkora tapintatlanságot mégsem

várt volna tőle.

- Nem tudja? - S nehezen szívta a levegőt, hogy erőt gyűjtsön. - Tegnap
este szállították be a kórházba... eszméletlenül.

- No, de ilyet! - mondta bárgyún Bathó, mintha valami érdekességet hal
lana. - De remélem. azóta jobban van ... - Más nem jutott az eszébe. - És ...
és hamarosan haza is jön ...

- Hamarosan? - ismételte az asszony, s Bathó nem értette, haragszik-e, vagy
csak gúnyolódik vele. - Hamarosan... bemegyek hozzá. Agyvérzés... Az orvos
azt mondta, nincs sok ...

Bathó azt hitte, jót tesz, ha sürgeti:
Nincs sok? .. Hogy érti? .. Ugye, mondtam ...

- Remény.
- Na, látja... Mindig lehet remélni.
Az asszony újra megkereste Bathó szemét,
- Nincs sok ... hátra.
Bathó háta mögött hirtelen megnyílt egy szakadék, sarka a semmi szélét

érintette. Dadogva elköszönt, de hogy Sipkáné lássa, nem egykönnyen mond le a
reményről, megemelte állát, s azt mondta:

- És adja át az urának ... üdvözletemet.
Míkor azonban szobájába ért, egy ideig le-föl rőfölte azt a három méter

nyolcvanat, ami adatott neki, s ezt hajtogattá:
- Csak két évvel idősebb nálam... Csak két évvel ...
Órák múlva sem hagyta nyugodni Sipkáné szeme. Szomorúság ült benne és

szűkölés, ahogya szemöldök barlangjába menekült, Hát ilyen védtelen az em
ber? ..

- De honnan ismerem ezt a szemet? - töprengett; nem tudta megfejteni.
Ujjait legyező alakban a fűtőtestre tette, majd hirtelen visszakapta. A hideg

vas érintése egy pillanatra úgy égette, mintha izzó rostélyhoz érne.
- Megvan l Hát persze! - Az éjjeliszekrényen felhalmozott olvasatlan újsá

gok közül előhalászott egy képeslapot, s izgatottan lapozni kezdte. - Itt van, ez
az . .. A vietnami asszonyok szeme ilyen, két halál között... A gyászolóké és a
halálra váróké... Milyen lehet egy napalm bomba égetése?,.

Ekkor jelent meg a rigó. Előbb a rózsabokor alacsony ágára szállt, aztán el
szántan a hóba ugrott. -

- Télen-nyáron ebben a koszlott frakkban - mondta a diófa; régen jóban
volt a rígóval, de rnost haragudott rá, mert csak piszkálta rajta a férgeket. 
Mondja, maga örökké bálba készül?

- Ne bántsa! -. mondta a rózsabokor. s gyöngéden odatartotta a rigónak a
tenyerét, mert viszketett. - Miridig megérzem a havat.

Bathénak furdalása támadt. Nyár elején a rigó párjával együtt egészen az
ajtajáig csalta a fiókáit. AUó nap ott csattogtak fölöttük. Bathó nem fogta fel,
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féltés van a hangjukban, vagy biztatás. Persze, repülni tanították őket, de miért
éppen az ő ajtaja körül? Vártak talán valamit tőle? ..

Csak arra emlékezett, hogy a kert bokrai közt akkoriban többször is átsurrant
egy sárga kandúr. Olyan nagy volt, hogy elsőben vadmacskának nézte.

- Sicc! - szólt rá egyszer, de a macska ment tovább, a füle botját sem
mozdította.

Ma sem érti, képzelete akkor miért választotta szét a kandúrt a fiókáktól, s
emlékezete most míért köti össze őket. Látta a macska szájában a fehér, véres
kis testet - legalábbis azt hitte, hogy lá,tja. S látta magát is, mozdulatlanul, az
ablakhoz szögezve,

- Megmenthettem volna őket? - kínozta magát. - S ha nem: akkor meg
tettem míndent, amit tehettem ? ...

A nyelve alján csak égető hiány és szégyen maradt, akár a hamu íze.
- Hölgyeim és uraim - mondta nagyon halkan. - Az ember mindíg csak

utólag tudja meg, hogy... Ha ez mentség, ugye, értik... - Hirtelen elfogta az
indulat, ritka indulatainak egyike: - Itt van ez a Vietnam is ... Gondolták volna,
hogy a hátunk mögött, igen - a hátunk mögött mi történik?

- Egy kis csetepaté - hümmögte a diófa, s újra az asztal szélébe kapasz
kódott. - Azok a piszkos kommunisták ...

- Maga részeg - rivallt rá Bathó. - Nem tudja, mít beszél. Egy kis csete
paté ... Eddig én is azt hittem ... Aztán rájön az ember, hogy a háta mögött ...

- Maga mindig a háta mögött keresgél - vinnyogott a jókedvtől a diófa.
- '" A hátam mögött, már több bombát dobtak le Vietnamra, mint a má-

sodik világháború alatt egész Európára.
- Opplá, uram! - csupparitott egyet a diófa. - De kitüntetésből is többet

osztottak. .. Az is valami. '
- A vegyibombákért és a tervszerű lombtalanításért? - szólalt meg lágyan

a rózsabokor, hogy a férfiak társalgásába kapcsolódjon, közben pedig a körmeit
nézte a hóban.

- Magának míndegy, csak plecsni legyen - mondta Bathó, mert a diófa,
hacsak tehette, napjában magára aggatta hol a Holdat, hol meg a Napot; éjsza
ka aztán lefokozták, mert tökre itta magát.

- Nem rólam szól most a mese - mondta a diófa. - Nekem aztán nyolc.
De maga tönkre teszi itt magát ...

- Es magát nem érdekli, mi történt My Laiban?.. Tudja maga, mí az a
vérfürdő? ..

A rigó már egy ideje udvariasan, félrebillent fejjel várt.
- Uram, ha kérhetném ...
- Persze, persze! - tüsténkedett Bathő, - Magáról csaknem megfeledkeztem.

A konyhába sietett, s egy kis piros lábossal tért vissza. - Mirelit borsó, ha
megfelel.

- MireUt? - húzta el orrát a rigó. - Félreértett, uram, én egy kis zenét
szeretnék.

- Ö, csak tessék! - Bathó kinyitotta a rádiót. - Bocsánat! - rnondta, mert
a rádióban csak szövegeltek. - Ha megengedi, fölteszek egy lemezt.

Kilenc éve, a kalauznő után, hagyta abba a lemezgyűjtést. Minden hang üres
sé válik, ha valaki vegyütt hallgatta velünk, aztán távozott. Bathó hiába tett föl
elvétve, vaktában valamit - nyomban le is vette, mert a hangok nem teltek
meg, csak emésztő hiánnyal.

- A prelűdök jók lesznek? - Könyökével sebbel letörölte a lemezről a port,
s rátette a korongra, - Chopin, ha felismeri ... Valamikor szerettem ...

A szoba egyszeriben elmerült a múltban, Malorca költözött ide, agg házak
tömbjei, goromba, virágba borult kolostorfalak: almaszag. lúdtoll, burnótszelence.

- Az a kor volb az igazi - magyarázta, meggyőződés nélkül, mosolyogva, S
ujját is megemelte hozzá. - Figyelje ezt a futamot ... Akár egy női jellem, von
zó, szeszélyes és oktalan. De mít beszélek, maga ezt úgyis jobban tudja.

- Szép, szép - mondta a rigó. - De mit csináljunk, uram, ha nem lehet
visszahívni . " Már úgy értem, azokat a szép Időket a lúdtollal, satöbbi.

- Magának is elege van már? - firtatta Bathó, s eszébe j,utott, hogy most
tehetne valamit. - De remélem. a párja jól érzi magát... Mert rég nem látom.

A rigó úgy tett, mintha csak a havat nézné,
- Vele is egy macska végzett, uram.
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Bathó csaknem eszét vesztette.
- Ez a mocskos világ! ... Ez az egyre mocskosabb kezű ember! ... Csodál

kozik, hogy messzí futnék innen? És tehetetlen vagyok... Nyugdíjba raktak. fö
löslegessé váltam, mínt szekérben az ötödik kerék ... Ha átmegyek az úttesten,
úgy ugrálole az autók elől, mint a gazdátlan veréb.

- De egy sem esik le a fáról ... - idézte gúnyosan a diófa. - A többit úgy
is tudja.

Bathó értetlenül a lábosra bámult, nem fogta fel, hogyan került a kezébe. Az
tán elindult az ajtó felé.

- Elnézést! - S kaparni kezdte az ablak alatt rostokola kőre a borsót. 
Jó étvágyatt

De a rigó nem volt sehol. Persze - ez is a szertartáshoz tartozik: ha majd
bejön, a rtgó újra ott terem, s mikor azt hiszi, senki serm figyeli, nekilát.

A rigó azonban egyáltalán nem tért vissza.
- Uram, ez a zene ... - utánozta arigót nyáfogva a diófa - Ha lehetne

egy kis zenét, lehetőleg mirelit nélkül ...
- Talán a kalapomtól ijedt meg.
A tükörben állt, nézte azt a borostás képű férfit, aki reggel a fején felejtette

a kalapot, nyilván mikor Sípkáné szemébe nézett ott a szakadék szélén.
- Maga kalap nélkül még ijesztöbb - mondta laposan a diófa, aztán enyhí

tett rajta: - Hát nem ijesztő az ember?.. Dehát erről maga nem tehet.
- Ez van - mondta csüggedten Bathó. - Szerétném tudni, a Hold nem

rándult-e össze félelmében, míkor az első ember rátette a lábát.
Vizet engedett a lábosba. s félretette, hogy ázzon. A lemez még forgott 

odalépett, elhallgattarta.
- Itt kell maradnod, öregfiú! - S újra végigcentizte szemével a három mé

ter nyolcvanat. - És nem igaz, hogy nincs mit tenned ... Sipkáné sincs köze
lebb, mint a vietnami asszonyok s My Lai áldozatai ...

Háttal állt az ablaknak. A falakat átjárta a hó fénye. Karácsonvra gondolt,
míkor halk kaparászást hall majd az ajtón: Jlmuska jön (igaz, tavaly már nem
tette), remegő tenyerén tányér, szalvétával letakarva. s a szalvéta mintája zöld
fenyőág égő gyertyával... A tányéron két szál kalács, az egyik diós, a másik
mákos. A mákos nagyobb, mert régen egy gyönge percben elárulta Ilmuskának,
hogy gyerekkorában az anyja mindig mákost csinált.

- Valahol gyülekeznek a .közönyösök. - Ellökte magát az ablaktól. .- És
valahol azok, akikbeli felgyülemlik a keserűség, az irtózat és a tiltakozás... 
Melle zihált, ujjai a homlokán remegtek. - Aztán egyszer majd... igen, a ser
penyőbe ömlik, s átbillenti a mérleg nyelvét.

Kinyitotta az ablakot. A kert orrába csapta a hó illatát, az ártatlanság és
tisztaság szagát.

- Vigyázzon! -- kiáltott fel vékonyan a rózsabokor. - Az öreglány ...
Ilrnuska az erkélyén állt, a takarítás mámorában. A feje tetején csomóra kö

tött kendő. Amint meghallotta, hogy Bathó ablaka kinyílt, a karácsonyi nagy
takarítás szemetét az erkélyre húzta, s a lapát mallett loppal Bathó ablakába
söpörte,

- Nem vagyok a szemétládája - szólt fel Bathó ; hangjából azonban hiány
zott minden indulat.

.- Maga a szemétláda - visított le Ilmuska.
- Nem magára mondtam - hebegte Bathó; szeme sarka égni kezdett, s kín

lódva megjelent benne egy könnycsepp. - Szegény, kezd nagyothallani.
Becsukta az ablakot. Egyedül maradt a szoba elhasznált levegőjével. Egymás

után kezdte rágni a cigarettákat. Kinn a hó nesztelenül elállt. A szürke égen
mintha átlibbent volna egy ócska fekete frakk.

- Hiába, uram! - mondta a diófa pimaszul. - Még nincs itt a karácsony
ideje.

- Jókat mond... Ideje - húzta el a száját Bathó. - Ha csak pár napig
kéne várni rá ...

- És azután?.. Mi lesz karácsony után?
Bathó nem válaszolt. Homloka az üvegen, szeme a kertet nézte. A szél mA.

csak azért fújt, hogy karácsonyig életben tartsa a havat.
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