
A KIBÉKOLÉS

Irta KOLOZSVARI GRANDPIERRE' EMIL

A feltűnően, de nagyon puhán, valahogy tétován és bizonytalanul szép gyerek
tankönyvei, iskolai füzetei előtt ült, kissé görnyedten, fejét nyakába húzva. Anyja
láttára nem kelt föl, csupán kiegyenesedett, törzsét hátrahajtotta, úgy fogadta és
viszonozta anyja csókját. .

- Épp a legjobbkor jössz, anyu. Szükségem van a... a kezdeti lendülete
megtorpant ... - a véleményedre ...

Azzal már nyúlt a matekfüzete után.
Kezében a füzet, szeme az algebrai jeleken, Brigitta egy másodpercig habo

zott, ne szóljon-e előbb a konyhában várakozó Anna néninek. Hadd várjon! 
gondolta indulattal, megállapodtunk, hogy kedd és szombat délelőtt jön, ő akar
változtatást, nem én.

Körülnézett, hová ülhetne le. Az ágy vetetlen volt, ami azt jelentette, hogy Ri
csi ebéd óta tanul és Anna nénit nem engedte be takarítani. Mivel az egyetemre ké
IZÜlt, hogy elméleti fízíkussá képezze magát, mint anyja, aki az egyetemi tanár
ságíg vitte, erői javát a matematikára fordította."

- Kifogástalan! - jegyezte meg az asszony, míután, megbizonyosodott a fel
1evésben, hogy a gyerek helyes úton kereste a megoldást: - Nagy tehetség V!'lI!Y.

A fiú üde arcát, mínt valami zsíros máz vonta be az önelégültség, eddig fe
szült várakozásban ült, most eleresztette magát, állát leszegte, "fontos vagyok",
"fontos személyiség", sugározta minden porcíkája. .

- Lássuk csak... - anyja most egy másik levezetését tartotta a kezében.
Hangjában csodálkozás, meglepetés, kétely. Ennyi elég vo).t ahhoz, hogy Ricsi visz
szafiatalodjék csinos és rokonszenves gyerekké.

- Rossz, anyu? - kérdezte alig-alig hallhatóan, s míkor válaszként megerősí

tést kapott, .e~pirult szégyenletében. Hirtelen anyja mellé ült, alázatosan hallgatta
megjegyzéseit, időnként úgy pillantva föl rá, mint hivő a csodatevő Máría-szobcrra,

- Most már értem - mondta. Megsemmisülten bámulta parkettre.
- Anna néni - jutott eszébe az asszonynak. Végigsimított a gyerek dús haján,

megveregette az arcát:
- Mondd, Richárd, mik a terveid szombat délutánra? Anna néni szombat

tlélelőtt helyett szombat délután jönne. Persze, csak ha téged nem zavar a tanul
mányaídban,

A gyerek nagyot nyelt, mert ha ösztönére hallgat, türelmetlenül, sőt nyer
sen válaszolt volna. Annyira azonban nem uralkodott magán, hogy hangjában a
sértődöttség meg ne érzett volna:

- Tudhatnád, hogy sem a porszívó búgását, sem a mosogatással járó csöröm
pölést nem bírom. Akadályoz a koncentrálásban. Ha állandóan megzavartok, nem
tudom megtartani a pozíciómát az osztályban.

- Jó, jó, drágám - csítítgatta az anyja -, nem zavarunk. Majd megbeszélem
apáddal, mit csináljunk.

Amint az ajtó becsukódott, Ricsi kíváncsín és undorodva ment végig a matek
dolgozatban elkövetett hibákon, közben kitört belőle egy-egy elfojtott szitok, az
ujját pattíntgatta, .fejét csóválta, mint aki végleg nem érti, mi történhetett vele.
Vigasztalásként az első, a sikeresen megoldott levezetésen futott végig, halkan csám
csogott, mintha csokoládét forgatna a szájában.

- Korábban is tetszhetett volna' szólni - a takarítónő alázatosan, de hatá-
rozottan beszélt -, álló órája várok. Az idő nekem is pénz. ,

- Ezen nem veszünk össze, Anna néni. A várakozást is" beszámítjuk a munka-
időbe.

- Nem úgy értettem, nagyságos asszony, én csak ...
- De én úgy értettem! A szombat délután nem felel meg. Kedden várjuk.
,- Jó napot, Zsolt - üdvözölte a férjét Brigitta, s a lemezjátszó felé pillantott.
- Nem - rázta meg a fejét a férfi -, még nem tettem föl.
Zenerajongó. pontosabban Wagner-rajongó volt, a gyerek is ennek köszönhet

te kissé furcsán hangzó nevét: Csongor Richárd, az apa imádatának a német mes
ter iránt, meg az anya pillanatnyi gyöngeségének. Egyébként a döntő szöt minden
ben az asszony mondta ki.

827



Miután tudomásul vette felesége közlését, dr. 'Csongor Zsolt sebész, az orvos
tudományok kandidátusa, elmerengett. Nyilvánvaló, hogy egy hétig nem lehet
nek meg takarítónő nélkül, Ö meg a felesége a munkahelyén ebéde' t, Ricsi ven
déglőben, s ez sem az idegeinek, sem a gyomranak nem tett jót. Különösen a ki
szolgálás lassúsága idegesítette. Brigitta nem tudott főzni és nem is szándékozott
megtanulni. mert - amint mondta - az órabére valamivel magasabb.

A háztartás gondjai gyakorlatilag az apára hárultak. Ö szerezte Anna nénit,
ó Tamást, a hajdani grófi lakájt, a ruhák, a szőnyegek, a bútorok leülénleges
gondozóját, Fazekas bácsit, a kitűnő vízszerelőt, stb. És most neki kellett gondos
kodnia arról, hogy valaki ebédet főzzön hármójuknak szombatra és vasárnapra,
Anna néni helyett, ki szívesen főzne, de ha egyszer Ricsit zavarja a tanulmányai
ban! ...

- A rokonokat már mind magunkra. haragítottuk - jegyezte meg a sebész.
- Átlátnak rajtunk. Emlékszik, milyen képet vágott Vilma?

Brigitta elkószált gondolatban. Úgy érezte, hogy a cselekvést megelőző töpren
gés nem tartozik rá, megszokta, hogy kőzlí mi hiányzik, mit kell elvégezni, s a
férje előteremti a személyt, vagy a tárgyat, amire szüksége van. Vilma? - ju
tott eszébe, - ja, Vilma, a frissen megözvegyült unokatestvér, Zsolt hívta meg
ebédre, "egyedül vagy, jól fog esni a családi környezet melege" ; a diplomáciai fel
adatot - nem volt mit tenni, - ő vállalta magára:

- Az ebéd kész - mondta Zsolt legelbűvölöbb mosolyával, amiből annyi volt
igaz, hogy Anna néni karajt sütött, egészben. - Szóval az ebéd kész,' csak a kö
ret hiányzik. Senki sem készít olyan pompás pommes frites-et, mint te. Gondoltuk, ha
már amúgyis benne vagy a munkában megfőzöd a levest és elkészíted a salátát.

Első reakcióként, Vílmának leesett az álla, másodikként megrázta a fejét,
mintha víz ment volna a fülébe, harmadikként sarkon fordult, s minthogy meg
tört ember és természettől fogva szerény volt, kiment a konyhába. Ebédnél evett,
sőt sokat evett, de olyanformán, ahogy a megfélemlített gyerek tünteti el a spe
nótadagját. Amúgy sem volt közlékeny, szótlansága nem tűnt föl különösebben.
A későbbi meghívásokat azonban hidegen visszautasította.

- Hagyjuk Vilmát, Zsolt kérem - legyintett Brigitta unottan.
. - A takarítás nem probléma, valamelyik klinikai takarítónő csak ráér, majd

elküldöm. Teljesen megbízhatók.
- Zsolt kérem - szélalt meg az asszony, a hangja színte világított -, miért

nem vesz föl a klíníkára olyan takarítónőt, aki egyben jó szakácsnő, s aki főzne

nekünk? Nem találja jónak az ötletet?
- Ugyanennyi joggal én is föltehetném magának ezt a kérdést.
Brigitta felsóhajtott:
- Szegény Ricsi.
- Alighanem Pányínéval kell megelégednünlc,
Azzal a házmesternével. Brigitta megborzongott. Pányínét sehogyan sem si

került befolyásolnia ízlésében. Vastag rántás, hagyma, minden étel vöröslik a pap
ri kától, a főztje, mint az ólom, lehúzza a gyomrot.

- Ennél jobbat nem tud kitalálni, Zsolt kérem?
A sebész beszívta alsó ajkát, a körmeit vizsgálgatta.
Egy darabig csendben üldögéltek. A férfi kopászon és szemüvegesen. az asz

szony festett szőkén, ápoltan, elegánsan. szeme körül mélyebb-sekélyesebb ráncok,
részint a kor, részint a rövidlátók hunyorgásainak jóvoltából. A csend elfeküdt, s
mintegy álomba merült a színekben dúskáló keleti szőnyegeken, a falakon az arany
bevonatcs biedermeier óra ketyégése jelképessé erősödött: - az idő befúródott, be
hatolt a csend testébe és szabályos ritmusával éppúgy baljós veszélyt jelzett, mint
a szabálytalanul dobogó szív,

- Nagyon aggódom a gyerekért. Olyan ambiciózus, olyan lelkiismeretes. Iga
zán megérdemelne, hogy most, az érettségi előtt, a legnehezebb évben mindent
megadjunk neki, amire szüksége van. Jobb szeretném, ha egyáltalán nem kellene
vendéglőben ennie. Ha Pánylék helyébe olyan házmester kerülne, akinek a felesége
tud főzni, úgy értem, európai szinten, nem volna gondunk többé.

- Házmestercsere? Brigitta; drága, maga sohasem olvas újságot ? Az egész in
tézményt meg akarják szüntetni.

Az asszony ingerülten válaszolt:
- Maga negatívísta, Zsolt kérem. Mindig csak azt nézi, hogy mit rníért nem

lehet megvalósítani. Ez rossz szemléletré vall. Annak a sok nővérnek, takarító-
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nőnek, aki maga körül nyüzsög a klinikán, csak van valamilyen rokona, akinek
lakásra van szüksége, fizetésre ...

- Hét óra van - nyitott be az ajtón Ricsi, szemöldöke a homlokán - nem
vacsorázunk?

Atmentek az ebédlőbe, Anna néni megterítette az asztalt és előkészítette a
hideg vacsorát. ..

Lassan, szinte ünnepélyesen ereszkedett ki-ki a székébe, s bontotta ki a szal
vétáját szertartásosan, mintha asztali áldást mormolna magában. A szülők sört
ittak, ~ férfi, mert rosszul aludt, az asszony, mert szerette. Ricsi gyümölcslevet.

Vacsora közben nem esett több szó a víkend megoldatlan problémájáról, a
gyerek csak felfüllel vett részt szülei hivatali gondok körül folyó beszélgetésében.
Nyugodt, lassú, egyenletes ütemben evett, mint maga szokta mondani "gondos~

kodott a másnapra szükséges üzemanyagról", nem nagyon figyelt oda, hogy a tar.
jából szel-e, vagy. a kolbászból, fehérjében gondolkozott, nem gourmet-í értékek
ben. Feleúton a tányér és a szája között, megállott kezébe a villa. Úgy látszott,
mintha a tányérra nézne, de nem, a semmibe meredt.

Egy pillanat, s a szülők elhallgattak, nyugtalanul fordultak feléje és nyugodtak
meg hirtelen, mikor halkan, míntegy magában, megszólalt ;

- A Schneider nagyot fog nézni; mikor kiderül, hogy a dolgozatom jobb,
mint az övé.

Arca kikerekedett, vékonyán cuppantgatott a szájával, .mintha inna, nyilván
a diadal borából, ravaszkásan moso.ygott, nem, neki nem lehet túljárni az eszén.

- Vághatok a sajtból magának is, Zsolt kérem?
- Kérek - nyújtotta a férfi a tányérját. Ricsi követte apja példáját, Brigitta

jókedvvel szolgálta ki őket.

- Most véletlenül jó a sajt. Nem hűtötték agyon.
Ricsi csókkal búcsúzott szüleitől, A küszöbről válaszolt anyja kérdésére, hogy

nem, nem szándékozik tanulni, csupán a dolgozatán végez néhány javítást, hogy
a "Schneider hadd essen pofára".

- Nem szoktál ilyen durva kifejezéseket használni.
- Most ez a helyénvaló, anya.
Még elfogyasztottak egy üveg sört, aztán Zsolt a hűtőbe rakta az ételt, Bri

gitta ágyat vetett, sa dolgozószobában várta a férjét. Meghallgattak egy részletet,
ahogy Ricsi gúnyosan elnevezte a "ringlispielbő1", majd az esti tisztálkodás kö
vetkezett soron, előbb az asszony ment a fürdőszobába, utána az ágyba, majd a
férfi. Miután végzett, halkan kopogott felesége szebájának ajtaján, benyitott és
félszegen megállott a küszöbön, engedelmességre készen, bármiként dönt. a fele
sége.

A fogadtatásból látta, hogy rosszkor kopogtatott, nem tehetett mást, meg
várta a szóbelí visszautasítást:

- Zsolt kérem, a megoldatlan problémák annyira idegesítenek ...
Noha megoldásról neki kellett gondoskodnia, őmaga már megfeledkezett a prob

lémákról, örömmel szerette volna befejezni az estét. Kedvetlenü! járult felesége
ágyához és csókolta meg:

- Jó éjszakát, drágám.
- Jó éjszakát, Zsolt.
A .búcsú, az elbocsátás szavai még hosszan visszhangzottak benne, zavaró me1

Iékzöngével, hiszen tudta, hogy rossz éjszaka vár rá. Amíg fiatalabb volt, nagy
jából megelégedett azzal, hogy ez a megközelíthetetlennek látszó, fensőbbséges nő

engedményeket tesz neki. Mostanság azonban, évről évre közelebb a hatvanhoz,
a helyzet azzal bonyolódott, hogy az egyre ritkábban feltámadó vágy nem mín
denkor találkozott Brigitta hajlandóságával.

Kezében a pohár, a pohárban barna sör, rosszkedvűn járt fel-alá a kony
hában. Könnyűvérű nőknél olykor megértésre talált, bár kárpótlásra nem. Olyan
nőre áhítozott, akiből Brigitta nagyszerű tulajdonságaiból egy sem hiányzik és
azonfelül, ha nem is éppen szenvedélyes, de legalább nem érzéketlen. Ezelőtt hat
esztendővel a grafikus Éva személyében találkozott nőeszményével. Szíve szerint
elvált volna, mert úgy érezte, Évától mindent megkaphat. amire vágyik. Hosz
szan latolgatta a várható következményeket, egyedül azért áldozta fel a boldogsá
gát, nehogy válságba sodorja érzékeny idegrendszerű fiát. Éva' üveges arccal
hallgatta magyarázkodását s jóformán szó nélkül hagyta ott. Valahányszor a tele
fonban .megismerte a férfi hangját - mert néhányszor megpróbált közeledni -
letette a kagylót. '
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Megállott az ablak előtt és savanyú képpel bámult a bérház sötét udvarára,
amelyet megszállt a hideg és a tél. .

Mielőtt nyugovóra tért, lábujjhegyen megközelítette fia szobáját. Abecsuko"
ajtó rnögül nem szűrődött ki fény. Gondolatban megsimogatta a fejét, s egy ár..
nya,lattal jobb kedvvel indult lefeküdni.

Másnap déltájt, műtét után jutottak eszébe a feleségétől kapott feladatok. Ta
karítónőről, szakácsnőről sikerült gondoskodnia.

_ Egy kis különkereset - míndíg így kezdte. Minthogy nála a különkere
set a másoktól kapottnak másfélszeresét, duplaját jelentette, mindig akadt vállal
kozó. De így közvetve is utált háztartási ügyekkel foglalkozni, tudta milyen kom
mentárokkal kísérik kartársai ebbeli buzgólkodását, Valahányszor azonban nem
sikerült valamit elintéznie, Brigitta dermesztő pillantással mérte végig. olyan te
kintettel, amiben úgyszólván megsemmisült, porrá vált, ő, az elismert sebész, akit
nemcsak az alárendeltjei tisztelnek.

Délelőtt jött a takarítónő, délelőtt készült a vikendre az ebéd, úgy hogy sena
egyik, sem másik művelet nem zavarta meg Ricsit a tanulásban.

Ez évben a karácsonyi ünnepeket a Fenyves Szállóban töltötték, Sopron mel
lett. Ricsi rosszallotta, hogy a SZOT üdülőít bebocsátották ebbe az egyébkén.
elegáns intézménybe. Itt sem feledkezett rneg .kötelességéről, szorgalmasan készül.
matekból, hogy mind az érettségín, mind a felvételi vizsgán megállja a helyét.

- Ha sikerül a felvételid - simogatta meg a haját az apja - kapsz egy Fiat
850-est.

Ricsi bizonytalan mosollyal nyugtázta az ígéretet, tiszta homlokát ráncok há
lózták be, tekintete messzi szállt.

A fogalom, hogy ünnep, egyikükben sem kötődött határozott tartalomhoz, ha
csak ahhoz nem, hogy ilyenkor költeni illik, valami módon eltávolodni a mín
dennapok rutinjától. Pezsgőt rendeltek hát, noha egyikük sem szerette, míndjárs
két üveggel, épp hogy belekóstoltak. Egy ideig még szórakozottan nézelődtek •

-karácsonyira cicomázott étteremben, aztán felvonultak szállodai szobájukba, Ricsi
az egyágyasba, a házaspár a kétágyasba.

Karácsony első napján sétára indultak a hegy oldalába vágott, jó karban tar
tott úton, hótól roskadozó Óriás fenyők alatt.

- Érthetetlen, hogy egy ilyen kitűnően vezetett, nagyszerű környezetbe épült
szállodát a jobb közönség miért nem látogat tömegesebben. Minden kitűnő itt,
csak a közönség nem - mondta a sebész.

Még egy-két megjegyzés a témakörből. máris megindult a szokásos beszél
getés anya és fia között, a matematikáról, amely minden fizikai tudomány alapja.
A sebész, aki megszokta, hogy ilyenformán nuntegy kíközősítik, hiszen semmit
sem értett a tárgyhoz, imitt-amott megállott, hogy gyönyörködjék a tájban, mely •
sétaút minden fordulójánál más és -rnás szépségeket kínált.

Már jóval a karácsonyi ünnepek után, egy délután a sebész a szekottnál ké-
sőbb érkezett haza.

- Brigitta, kérem, holnap este vendégünk lesz vacsorára.
- Ezért olyan izgatott? - pillantott fel az asszony a könyvéből.

- Tudniillik attól tartok, hogy a vendég magának nem fog tetszeni.
- Akkor míért hívta meg?
- Nem utasíthattam vissza, együtt szelgáltunk katonaéknál. Eddig vidéken éll,

most Pestre helyezték, egyébként építészmérnök, legalább annyit keres, mint éR,
ha nem többet, jó családból származik ...

Brigitta még várt a folytatásra, majd csodálkozva tudakolta:
- És akkor míért gondolja, hogy nem fog tetszeni nekem?
- Mert maga finom, disztingvált, halk, Takács Tóni pedig hangos, bőbeszédű,

erőszakos, gátlástalan - ezért nem tudtam kitérni a meghívás .elől ... Egyszóval
nem a mi világunk ... A háborúban viszont, hiszen érti ...

- Értem és természetesen akkor is szívesen látom, ha csakugyan ellenszea-
ves. Elvégre... .

Összetartozunk, ennyit igazán megteszek magáért, valami ilyesmit fejezett ld
a félbehagyott gesztus.

Egyébként a sebész egy csöppet sem túlzott bajtársa jellemzésében. Alig csu
kódott be Takács Tóni, mögött az előszobaajtó. a lakás megtelt hanggal, zajjal.
élettel. A valójában középtermetű, zömök, rugalmasan izmos férfi a hangja és a
gesztusai következtében hatott nagydarabnak. Oriási virágcsokorral kedveskedett
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a házíasszonynak, kézcsókkal üdvözölte, megjátszott szertartásossággal. Amint föl
egyenesedett, széles, lassú, gyönyörködő pillantással mérte végig Brigittát. Majd
hirtelen megfordult és rácsapott a sebész vállára: .

- Mindig tudtam, hogy az én Zsolti barátomnak pompás ízlése van. '
A sebész zavartan pillantott az asszonyra, amaz sután mosolygott, de II ft

násain nyoma sem látszott. a nemtetszésnek.
- Szavamra mondom, gyönyörű a feleséged! - ismételte meg a bókot a VeB

dég, már a lakásban.
Brigitta lesütötte a szemét, Ricsi vizslatva nézte az anyját, a sebész az ita

lokkal foglalkozott. Csongoréknál soha ennyi ital nem fogyott el vacsora elót"
vacsora közben, vacsora után, soha ennyi sztori nem hangzott el, soha ennyi
kacagás.

- Jó fej az öreg, - állapította. meg Ricsi a vendégség után.
- Kellemes este volt.
Brigittának ez a megállapítása bizonytalanul hangzott. A sebész föllélegzett, \

nem várt ilyen kedvező megnyilatkozásra, inkább valami olyasmire, hogy "végre
túl vagyunk rajta", vagy "ebből ennyi elég volt". Szerencsére, mert egy hét sem
múlt el, Tóni vacsorára hívta őket rözsadombí, pazarul berendezett villa-laká
sába.

A találkozások rendszeressé váltak. Egy este, hogy a szokottnál megint későb

ben tért haza, Brigitta bement a férjéhez, azzal, hogy beszéde van vele. Elfogó
dottnak -látszott, arca sápadt, hangja nem ellenséges éppen, de rideg, tárgyilagoa,
.arnolyan ítéletvégrehajtói hang.

- Zsolt kérem - tért azonnal a tárgyra, - úgy határoztam, hogy elválunk,
A férfi felkapta a fejét, mint aki nem fogja föl, amit hallott. '
- El akar válni?.. - ismételte aztán értelmetlenül, a szót hosszan, pa

'naszosan elnyújtva.
- El! - hangzott a határozott válasz.. - És most azért jöttem, hogy mégbe-

-széljük a részleteket.
- Tessék - mutatott a székre Csongor, olyan hangsullyal, míntha paciensét

kínálná üléssei.
Sejtelme, hogy az ügy mögött Takács Tóni van, rövidesen igazolódott.
- Maga Zsolt, azt mondta, hogy Takács Antal nem fog neaern tetszeni. Épp

~ ellenkezője történt, azonnal megtetszett. Én is megtetszettem neki. A bujká
lást nem nekem találták ki, nem fér meg a jellememmel. Szeretem a tiszta dolgo
'kat. O azonnal tájékoztatni akarta magát. Én lebeszéltem róla. Egyszerűbb, ha tó
'lern tudja meg, hiszen velem kell megállapodnía, Antal közlése fölösleges sokko1l
okozott volna. Én elmondtam mindent, magán a sor, Zsolt.

A sebész maga elé nézett, néhány percig némán. Aztán fölvetette a fejét.
- A közlése, Brigitta, váratlanul ér, de nem sújt le. Meg kell vallanom ma-

,gának, hogy gyakran gondoltam válásra. ' -
--: Csakugyan? És miért nem szólt? '
- A gyerek miatt. Kizárólag a gyerek' miatt. Egyébként válok, de csak egr

feltétellel. "-
Most első ízben, az asszony megriadt. Idegesen, kapkodva válaszolt:
- Ha arra gondol, hogy a gyerek ... magánál maradjon ... Erről szó sem le

het. Abba nem megyek bele, inkább ...
- Csillapodjék, Brigitta, - hajolt az asszonyhoz, - eszemben sincs a gye

rekkel zsarolni. Ricsinek magánál kell maradnia, mert bármennyire szeretem, azt
amit maga nyújt neki, éntőlem nem kaphatja meg. A feltételem mindössze az,
hogyaválásról maga beszéljen vele. Azt hiszem ez jogos, hiszen az' ötlet nem
az enyém.

Brigitta magatartása elárulta, hogy erre nem gondolt, vagy ha igen, amúgy
futtában. A vonásain uralkodó önérzet, fölény, fensőbbség szétfoszlott. Kezét tör
delve nézett maga elé.

- Rendben van, Zsolt, - mondta erőt véve ízgalmán, - majd átgondolora,
mit mondjak neki.

- Amennyire lehet, vigyázzon, nehogy mélyebb traumát idézzen elő.

Kétszer is bólintott, aztán megfordult, s úgy ment ki, olyan összetörten, mínt
akit hosszú vallatással kínoztak meg. Három napig latolgatta, miként fogjon hozzá
a beszélgetéshez a fiával. Mégis rníndjárt az elején elhibázta, mert tanulás koz
ben zavarta meg:
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- Mit akarsz, anya? - hangzott az ideges kérdés.
Egy-két simogatás eloszlatta az idegességét, a gyerek ismét bizalommal, sze-

eetettel nézett rá, ahogy mindenkor:
- Bizonyára valami nagyon fontos dolog lehet, ha megzavartál a tanulásban.
Igyekezett könnyedén, fesztelenül beszélni:
-Eltaláltad, .kisfiam. Komoly dologról van szó, Előrebocsátom, hogy az, ami

történni fog, a te helyzetedet semmilyen tekintetben sem fogja befolyásolni.
- Rejtélyekben beszélsz - azzal a fiú szembe fordította a székét. anyjával.
- Már nem vagyok fiatal, - mondta az asszony. Hangja oly idegenül csen-

gett, hogy rövid szünetet tartott. ~ Nem úgy, mint te. És szeretném, ha megér
tenéd, hogy az ember egyszer él és levonnád a tanulságot az én példámból. Hogy
ne úgy járj, mint én.

- Most aztán végleg nem értem.
- Mindjárt megérted, csak ne .türelrnetlenked]. Az én életemet hivatásom

töltötte meg tartalommal, meg te, Ricsikérn. Most eszméltem rá, öregedő fejjel ...
. - Fiatal vagy és szép ...

- Még! Ricsi, még néhány évig félig-meddig fiatal vagyok. Ez az, amivel szá
mot vetettem, nem a magam erejéből, hanem a körülmények alakulása folytán.
úgy is mondhatni, véletlenül.

A fiú az íróasztalára pillantott:
- Te nem így szoktál beszélni, anya. Köntörfalazol, engem meg föltartasz a

munkámban,
- Szóval, - nyelt nagyot az asszony, - szóval azt akarom bejelenteni ne

ked, hogyelválok apádtól.
Apától ? ... - ismételte kifejezéstelen arccal, szinte bénultan a gyerek.

- De hát miért?
- Nézd, Ricsi, én míndíg becsülettel kitartottam apád mellett. De nem szere-

lemből mentem hozzá feleségül. Ugye, nem haragszol, hogy ilyesmiről beszélek
neked? Már nagy fiú vagy, majdnem férfi, nyilván tudod, hogy érzések is vannak
a világon ... Nem részletezem. Tehát azért mentem hozzá, mert gyereket akar
tam. Téged, Ricsi. És meg is szültelek ...

- Meg ... - ismételte a fiú tompán. Majd ellenségessé vált a hangja:
- Persze Tóni bácsi miatt.
- Ugye, megértesz?
Furcsa volt a könyörgés lágy zöngéje anyja míndíg határozott, színte ke

mény hangjában. Fölkapta a fejét, s hogy jobban megnézte, yalami megfoghatat
lan változást észlelt anyján. Ugyanaz volt és ,mégsem ugyanaz, mint akit napról
napra látott. Szebb és fiatalabb lett, elveszítette viszont a biztonságát, most úgy
nézett rá, a fiára, mint egy kislány, a szemérmesebb fajtából.

- Én még nem voltam szerelrnes, - tért ki egy vállvonással a kérdés elől.
- Nem t volt rá időm, - toldotta meg gonoszul.
Nyilvánvaló lett volna azzal válaszolni, hogy a szerelem olyan nagy és fon

tos dolog, hogy ha semmi másra, arra mindig időt kell szakítani. Brigitta érve
lés helyett nyelt egyet. Holott épp ezeknek a frissen fölfedezett gondolatoknak
az igazságáról szerette volna meggyőzni a fiát, ne járjon úgy, mint ő, aki túl a
negyvenen érzi először a szerelern ízeit, s ahogy visszagondolt céltudatos, makacs,
szemellenzősen módszéres életére, nem tudta, találkozott-e egyáltalán a lehető

séggel, s hogy maga formálta-e úgy a pályát, amilyen lett, vagy a balszerencse ját
szott közre, Lába alatt a. talaj mintha süppedt volna, pontosan tudta, hogy nem
léphet még egyet. Pedig eleinte úgy vélte, hogy ez az érvelés meggyőző alibi,
amelynek révén lerázhatja magáról a kínos magyarázatok terhét.

- Nehogy úgy fogd fel, - szélalt meg aztán, - hogy ez a lépés ellened vagy
apád ellen irányul. Apáddal. akit tisztelek, becsülök, csak te kötöttél össze. Ugye,
jóbarátok maradunk?

Félénken hajolt feléje, hogy az alku megpecsételéseként megcsókolja, a fiú
nem húzódott hátra. Megcsókolta két o~dalt,fejét a melléhez szorította, s miköz
ben a tarkóját simogatta, suttogta:

- Nekem sem könnyű, hidd el, nem könnyű...
Míkor a gyerek visszacsókolta, kis híján sírva fakadt. Félig megkönnyebbülve

indult lefeküdni. Izgatottabb volt, semhogy az álom legyűrhette volna, kimerült
ségében le-lecsukta a szemét, perceknél többet azonban nem aludt. Hajnaltájt
oldódott föl a feszültség.
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Ricsinek akkor sem. Eleinte úgy látszott, hogyabeidegződés fölébe kere
kedik a megindulásnak, elnyomja. Amint az ajtó anyja mögött becsukódott, székét
visszafordította eredeti helyzetébe, s a feladatot ott folytatta, ahol abbahagyta.
Rámeredt a füzetre, a megszekott testhelyzetben. agyilag viszont bénultan. Egy
lépéssel sem haladt előre. Azon iparkodott, hogy a feladatra koncentráljon és tá..
vol tartsa magától mindazt, ami ebben zavarja. Hiába. Anyja közlése most ha
tolt a tudatába, most kezdte felmérni, hogy változások sorozatával kell számol
nia, a megszekott pálya helyett ismeretlen terepre vetődik, tűkanyarok, szakadó

.partok, láp, rnocsár, Isten tudja mi vár rá. Egyszóval megbomlott, szétzi.álódott
az a légkör, amelyben otthon érezte magát, s hogy mi következik, arról sejtelme
sincs. Bármennyire bántotta anyja elhatározása, a bizonytalanság idegesítette leg
inkább. Hiszen abban, hogy' anyját a válás ellenére sem veszíti el, egyetlen másod-
percig sem kételkedett. .

Ez azonban nem volt elég szilárd kapaszkodó ahhoz, hogy megnyugodjék.
Ahogy óra óra után múlt, s álom még mindig nem jött a szemére, úgy tudta
egyre pontosabban. hogy reggelre kimerül, olyan lesz, mint a rongy, s hogy ké
születlenül nem mehet be az iskolába, most, hogy a Karikás komolyan veszélyez
teti az elsőséget. Aze'őtt természetesnek, most iszonyúnak találta, .hogy reggel
apjának-anyjának ő lesz a legfontosabb, lesni fogják minden mozdulatát, figyel
ni minden hangsúlyt, fürkészni az arckifejezését, hadd lám, miként reagált a válás
hírére, elbírja-e, vagy összetörik. Úgy vágta ki magát a kelepeéből. hogy mind
kettőjüket megelőzve, nesztelenül rendbeszedte magát a fürdőszobában és elment
hazulról.

(Folytat juk)

BITTE] LAJOS VERSE

.4 TEREMTÉS

A kezdet megkezdetlen kezdetén
önsötétjébe meredt a vak semmi.
A teretlen tér puszta peremén

DielJ primulJ

Megdördült a szó: "Legyen világos,ság!"..•
S mint roppant óceánon átfutó
rianások a jeget behálózzák,

időtlenül szu1Jnyadt s nem tudta mennyi
a jövő és mennyi a béna múlt
és nem sejtette, hogy lehetne lenni •••

A semmi csak hunyt és vízzé tunyult.
Isten Szentlelke lebegett felette,
És lenn a vízen néma csend csitult

az éjnél ébenebb éjekbe veszve.
A Szellem alkotásról álmodott
s álma már a holnapot dédelgette.

Az Ige szócsodát kóstolgatott,
mely mézédesen csordul majd "Legyen!"
né
s ínye már ízlelte a szózatot.

A víz fölé hajolt, az lágy selyemmé
simult alatta s rajta tükrözött
G világ, me ly szívében vált ilyenné.

Tündöklő művében gyönyörködött
az önmagában tökéletes Jóság,
ki időtlenből formált örököt.

darabokra tört a semmi. Mohó
szikrák gyúltak, energiák feszültek
s már fortyogott az ir~atlan kohó.

A fény hullámán rezgések hevültek,
hogy a mindenség megrendült belé.
Mozgás moccant, hol vizek merevültek

és tér terült a kába űr elé.
Protonok és elektronok repültek
az egyetlen egy egyensúly felé.

Ionok illant,ak, híg ködök gyűltek

és kavargott a káosz veleje,
körötte furcsa cseppek sűrűsültelc,

a ~ohézió vonzó erieje
anyaggá préselődött egyatomban
s az első nap beteljesült vele.

És Isten mondotta, mert látta: "Jól van!"
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