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Várakozás

Csak a reggel jönne. .. Azt a legnehezebb kivárni. A nap már eltelik valahogy ...
Akkor el is mehet, ide-oda, meg történhet ez-az. Az éjszaka azonban végig egyforma,
mint valami fekete fátyol, mely ráborul az emberre, akár a szemfödél. Fekszik és vár,
vagy nem is vár, csak fekszik, és érzékeli maga körül az éjszakát, a rettentő, véghetet
len éjszakát. Más is ébren van, észre lehet azt venni, az ágya körüli csendröl, nem
horkol, nem szuszog hangosan, egyenletesen, legfeljebb felsóhajt, köhint egyet, aztán
megint csöndbe merül a szobának az a tája.

Öt tájékból. öt kis birodalomból áll a szoba, az ágya az embernek, meg az ágya kör
nyéke, az az övé, és még egy-egy ajtó mögötti rész a két- meg a háromajtós szekrény
ben. Ott van a holmijuk, azok akasztós szekrények, öltönyöknek. kabátoknak, de a
felső és az alsó részükön is polccal a hajtogatott holmiknak. Sok minden belefér az
éjjeliszekrénybe is, mindegyiküknek van éjjeliszekrénye, külön-külön, kinek az ágya
fejénél, kinek a lábánál, ahol elfér, ráteszik az órájukat, kisrádiót, szemüveget, bög
rét. " Dugdosnak el benne élelmet is, de azt a gondozónők nem szeretik, se a leg
főbb, a gondnok, miért nem viszik ki a folyosói hütöszekrénybe, azt mondják. Akkor
a dohány is ott van, doboz cigaretták, dóznik pipadohánnyal. olyanoknak, akik pipáz
nak. Ő az ágya alatt egy papírdobozban tartja az iratait, mindent egy helyen, könnyen
megtalálják majd, ha kell. Ha van olyan nagyobb pénze, százas, ötvenes, azt is a pa
pírdobozban őrzi, körbekötözi egy spárgával, csomót köt rá, nagyon jó csomókat tud
kötni, azt ki nem bogozza rajta kívül senki, csak elvághatják, de ahhoz nagy merész
ség kéne. Itt a szobában nem lop senki.

Volt ő már rosszabb szobában is, de addig igyekezett, ügyeskedett, amíg csak jó
szobába nem került. Odafent az emeleten a nagy középső szobában húszan voltak.
Azok között aztán akadt mindenféle, félkegyelmű, utálatos, tolvaj. De mennyi haldok
lást is végignézhetett! Sokan meghaltak. És addig ugye, ott voltak a többi között, hová
vitték volna őket? Jött az orvos, vagy jött a pap is, ahhoz, aki megkívánta, mikor aztán
vége lett, megmosdatták. rá az ünneplöjét, vagy legalábbis valami tisztességesebb
ruhát. és van az udvaron, kieső helyen egy kis épület, ravatalozóhelyiség, odakerült.
El lehetett menni a temetésére. Hacsak a hozzátartozója el nem szállíttatta, hogy va
lahol az óhaja szerint, esetleg a már elhalt házastársa mellett nyugodjon. Kevés, de
volt ilyen. Az üresen maradt ágyba pedig talán már másnap új ember érkezett.

Egy idő óta nem érkeznek új emberek. Ezt nem érti, mert hiszen mindenki tudja,
mekkora harc folyik az ilyen otthonba való felvételekért. Protekciózás, meg hosszas
várakozás előzi meg, hát, igyekeznek ide, mert itt koszt van, meleg, orvosi ellátás. mi
kell még, ha jól belegondolunk, csak a rossz emberi természet hozza, hogy mindig
más után vágyakozunk, mint ami van - és kérem, egy idő óta megszüntek az új felvé
telek. Aztán egyszer valaki azt mondta: azt akarják, hogy ök innen kihaljanak. Mert ez
az épület egy rnüemlék kastély, kitatarozzák, s majd valami szépséges, előkelő hely
lesz megint. Csak előbb ők innen kihaljanak. Azért nem hoznak újakat. Hiszi is, meg
nem is. Bár inkább hinnie kell, mert mi is lenne más a magyarázat. Ez hihetöen hang
zik. De hát mindegy, ha így van, így van, ebbe nincs beleszólásuk, és akik itt vannak,
ettől nem pusztulnak el hamarább, meg nem ölik őket. Az utolsónak maradottak
majd de nagy urak lesznek, a legeslegutolsó meg éppen egyedül uraskodik az egész
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kastélyban. Majd csak jár-kel, nem leli a helyét, Istenem, de furcsa lesz. .. Csodál
kozva vette észre, hogy úgy gondolja: ő lesz ez a legutolsó.

Jaj, dehogy, nem akarja ő azt! Nehéz már az élet. Bár ebben a mostani szobában
meglehetős. De sokat törekedett, barátkozott előre ezekkel, meg kérte a gondnokot,
hogy ide jöhessen. Aztán mikor megüresedett egy hely, végre sikerült. A földszinten
van, kicsi szoba, az öten éppen hogy elférnek benne, az ágyak nagyon is közel esnek
egymáshoz, egyebet nem, egy kis járást hagytak köztük. asztal nincs bent, szék sincs
öt, csak kettő, hogyha jön látogató, mégis hellyel tudják kínálni, vagy az orvos leül, ők
idebent leginkább az ágyuk szélén üldögélnek. de jobb is ott, meg ledőlnek rá nap
közben is pihenni. Elhelyeztek még náluk egy üvegezett gyógyszerszekrényt, más szo
babelieknek is tárolják itt a gyógyszerét, mert ez olyan jó, nyugodt szoba, és van még
a mosdókagyló. No, a mosdókagyló miatt esik meg leginkább a vita, hogyha valaki
oda, amellé akasztja a tőrűlközöjét, a másik meg megy, és összevizezi. Akkor azt feleli,
akire rászóltak: miért nem az ágya végére teríti, más oda tudja teríteni, maga nem?
Én nem, mert nekem úgy esik az ágyam, hogy arra járnak, és lesodorják. Ilyen viták
folynak. Még egészen méregbe is gurulnak ilyesmik miatt. Akik összevesztek, egy da
rabig nem szólnak egymáshoz, de egy idő után megint szólnak. Nem lehet annyira el
kerülni egymást. Aki sokáig tartaná a haragot, azt mondanák rá, gőgös, beképzelt, és
kiközösítenék. Az meg nem jó senkinek sem, még a legmagánakvalóbb embernek se.
Van, hogy egész nap nem beszélnek semmit, de tudják, hogy az nem haragból van,
hanem mert már elbeszéltek mindent. De ha adódik valami újabb téma, arról megint
jól eltársalognak.

Éjjel csak végig hallgatnak, ha hallják is, hogy felriad a másik, nem szólítják meg,
hogy: maga se tud aludni? Még ha ki is csoszog valaki szükségére, az se jár semmi
megjegyzéssel. Kibújik, meg csendben visszabújik. Éjjel mindenki magában van a
maga sorsával. De egyszer csak derengeni kezd az ablak mögött. Egyre nagyobb és
nagyobb lesz a világosság, míg végül egészen kivilágosodik. Akkor hozzá lehet fogni
valamit csinálni. Az ember, ugye, feltápászkodik, lekászmálódik félig-meddig az ágy
ról, az ágy szegélyére ül, kiköhögi, krákogja magából, ami fekvés közben benne fel
gyülemlett. Van, aki máris nyúl a dohányzókészsége után. Megesik, hogy ő is azzal
kezdi a napot: elszí egy cigarettát. De ritkán, inkább csak amikor sok a nyugtalanság
az idegeiben. s a keserűség a szívében. Amikor igen-igen sok. Mert nem jó az, valaki
nek éhgyomorra füstöt eregetnie a gyomrába: elveszi az étvágyát. Pedig enni kell,
mert honnét lenne máskülönben az erő. Hát, felöltöznek, felszedegetik magukra, ami
ruha az ágyuk végére van terítve - ő mindig szépen elhelyezi, összehajtogatja -, a
mindennapi öltözet csak odakerül este, minek pakolnák folyton ki-be a szekrénybe. s
nem is mind a sajátjuk, mert az olyanfajta holmi. amit hetente tisztát kapnak, az az
otthoné. Azt nem jegyezgetik meg mosáskor, hogy melyik kié, hanem osztogatják egy
más után, kinek-kinek, ahogy sorra kerül. így az alsó, meg az ing, meg a pizsama min
dig más rajtuk.

Fürdés napján van ruhaosztás. Illetve, két napon, egyik nap fürödnek a nők, másik
nap meg a férfiak. A magatehetetleneket a nővérek fürdetik. Vannak olyanok, akik
pedig még bírnának magukkal, mégis elkívánják a nővér segítségét - merthogy akkor
annak mindenfelé jár a keze. Bizseréltetik magukat. Ö ezt nem teszi, nem is tenné.
Csak ne is adja az Isten, hogy majd odajusson. hogy másokra szorul a tisztálkodás
ban. Női személyekre. Szerinte a férfi mindenképpen addig gondoljon csak nőre,

amíg ő lenne fölötte az uralkodó, ami azután van, már nem férfinak való. Magára is
zárná a fürdöszobaajtót, ne leskelje senki, de nincs belül rajta zár. Azért csak elnyúlik
egy kicsit kényelmesen a jó vízben. Élvezi a fürdést. Olyan jó dolga az embernek,
mint bent a meleg vízben, talán még az anyja hasában sem volt. Sajnálja, hogy ő eb-
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ben korábban nem részesült, most látja, hogy bizony csak nem bolondság a fürdőszo

ba. Kár, hogy hamarosan rányitogatnak, mert jönne már az utána következő.

Különben naponta a szobájukbeli vízcsapnál mosnak kezet, arcot, meg a borotvál
kozást is ott intézi, aki akarja, van felette tükör, de borbély is jár az otthonba, akár
mint az orvos. Csak annak fizetni kell, az orvosnak meg nem.

Rendbe teszik magukat, akkor mehetnek reggelizni. Nagyon jó reggelik vannak,
vajas kenyér, és még ahhoz is valami. Kockasajt vagy szalámi. Egyesek kérték, hogy
időnként szalonna is legyen, és akkor az is lett. Ő is a szalonnahoz szokott jobban, de
hát minek válogatni, jó étel a másik is. Akkor van tejeskávé is meg tea is, azokból
lehet választani, odateszik kancsóban az asztalra, s az ember annyit önt belőle,

amennyi csak jólesik. Az ebédlőteremben már nincs az a nagy elkülönültség, itt ve
gyesen ülnek az asztaloknál a nőkkel, és jó ez, mert jól elbeszélgetnek.

Aztán ki-ki azt csinálhat, amit akar. Ő legjobban szeret sétálgatni. Nézni, hogy rní
lyen is a világ, érezni a jó levegőt. Annak elötte úgyse sokat ért rá szemlélödni. Cse
lédember volt ő, uradalmi cseléd, később, a földosztáskor kapott egy kis földet, de
olyan kicsit, másfél holdat, egyik évben búzát vetett bele, más évben kukoricát, meg
négyszáz négyszögölnyi szölöt ültetett, abból nem lehetett megélni. Mégha valami je
les bor termett volna feléjük is, mint feljebb, a hegyhez közelebbi határokban, akkor
igen. így nem. Ment a bányához, elment a vasúthoz. A fél falu a vasúthoz járt tőlük,

meg jár még a mai napig. Az asszonyoknak is jó, hogy az uruk után szabadjegyet él
veznek, utaznak fel Pestre takarítani.

Tehát kimegy az otthonból. Ő kijárhat - nem mindenki -, mert tudják, hogy nem
csinál galibát. Mindjárt balra elhalad a kápolna előtt, jobban mondva, templomnyi
nagy az, és az egész falunak szolgál, csakhogy bele van építve a kastélyba. A hajdani
nagyuraknak még az útra se kellett kilépni, ha az Úr hajlékába vágytak. Az otthonból
is részt vesznek itt misén sokan, inkább a nök, a nyomorultabbakat tolószéken tolják
át a még jó erönlétüek. Áthallatszik az énekszó: "Amikor elestem, fölemeltél ... "
Ismeri ő ezeket az énekeket, és gondolta is már, hogy neki is át kéne ballagnia egy
szer-egyszer a templomba, ne érezze nagyon szokatlannak, ha majd elhívatja a papot.
Ha majd arra kerül a sor. Ha vén bünös is, ne legyen egészen jeltelen a halála. Nem
is olyan régen, még húsz-harminc éve is, de nagy eset volt, ha a pap vonult végig a fa
lun egy-egy haldoklóhoz. A ministránsfiú csengetett előtte, figyelmeztetöül a népek
nek, hogy közeledik a szent Test, letakart kehelyben hozta a reverendába, karingbe
öltözött pap, s akkor mindenki térdre ereszkedett, ahol éppen érte, le az út porába.
Szép volt. Szép, hogy mindenki ugyanazt csinálta, és igencsak ugyanazt is gondolta
végig közben. Most már, a modern korban mindez nem divat, a pap is olyan ruhában
szaladozik, mint más, meg autója van, de mégis felkészíti talán valamennyire azt, aki
többé nem tér vissza erre a világra.

Ha meg nem is vigasztalja - nem hiszi ő azt a megvigasztal6dást. Ki-kimegy a teme
töbe, olvassa a síremlékekröl az évszámokat, s megállapítja: ez is kevesebbet élt, mint
én, meg ez is . .. Azért én csak jobban jártam nála. Hát még a katonasírok! Számol
gatja: tizenkilencedik évét se érte meg nem egy közülük. Található itt több nemzetbe
li katonasír, de mind gondozott, mind virágos, lett légyen ki alatta fekszik akár barát,
akár ellenség, akkoriban míg élt vagy most. Szép, rendes dolog ez a kegyelet, hiszen a
halott már semmiről se tehet.
Ő a háborúskodásnak a sürejéböl mindig kimaradt, mert az első háború idején túl

fiatal volt még, a másodiknál meg túlságosan idös. Azért a másodikba berántották, de
csak úgy a vége felé, mikor már nagyon szorult a kapca. Nem sokra mentek már ve
lük se. Arra emlékszik, mintha mindig szökésben lettek volna, mert éppen csak be
kaptak egy kicsit ellenséges területre, már szét is szórták őket. Ki hogyan, iparkodtak
hazafelé. Nem törödtek velük a tisztek: csináljanak, amit akarnak meg bírnak. Nem
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volt már az komoly dolog. A Don-kanyar, az még igen, akiket oda vittek a falujukból.
azok közül egyetlenegy se jött vissza.

A nagy sétálgatásban jól megéhezik, jólesik az ebéd. Elég jó ebédeket adnak, jó fő

zelékeket, meg tészta is van többnyire, az kell már az öregembereknek. Egy kis édes
dolog, amin elnyalakodhatnak. Ő nagyon leveses volt világéletében, és a levest itt
nem sajnálják tőlük, az asztalra teszik a tálat, ki-ki annyit szedhet belőle, amennyit
csak akar. Ebéd végeztével sokan elnyúlnak, alszanak, ő nem, mert hátha éppen ak
kor jön hozzá a lánya. Na, hiszen felkeltenék, nem arról van szó, hogy nem, de mégis
valahogy nyugtalanná teszi az, hogy várakozik. Gyakran eljön a lánya. Mondják is má
sok: magának jó, magának jó gyereke van.

Elég jó, és ő meg is érti, hogy nem tehet érte többet, mint hogy látogatja, mindig
hoz valami kis csomagot is, társalog egy kicsit. Városba ment férjhez, és nem is vala
mi kitünö emberhez. De hát ő választotta. Maradtak ketten az asszonnyal, megvoltak,
de mikor az elhalt, nagyon elhagyatottá vált. Nem is képzelhette előre, hogy milyen
elhagyatottá. Nem volt, aki egy kis ételt adjon elé, aki a holmiját gondozza. Hát kínoz
ta ő a dolgot, ahogy bírta, de a kedve is elment mindentöl, abban a nagy csendben.
Pedig szerette a csendet, mindig szerette, mégse viselhette el, mikor olyan naggyá,
súlyossá vált. Magában beszélt nemegyszer. Kitalálta, hogy ilyen otthonban jó lenne
őneki. Ment a tanácshoz, és kérem, nem utasították el. Egynéhány év múlva sikerült
a felvétele. De addig is elfoglalkozott azzal, hogy érdeklődött, gondolkozott rajta, vá
rakozott. Eladta a kis házat, mert a lánya arra úgyse tartott igényt, nem sokért kelt el,
mindössze hatvanezerért, ugye vályogház volt. Le is rontotta rögtön, aki megvette,
csak a házhely kellett neki. De ő a pénzt legalább rögtön a lányának adhatta, jutná
nak már végre lakáshoz általa, mert az otthonban a nyugdíj fejében is tartják. Szép
nyugdíja van másokhoz viszonyítva.

A lánya nem hagyta el, jön az, amikor tud. Még másoknak is feltűnik, hogy milyen
rendszeresen látogatja, hogy jó, ragaszkodó. Csak neki olyan rossz a természete,
olyan könnyen elveszti a reményt. Amikor nem látta egy ideje, már kishitüsködik. Ma
se jött, gondolja, már biztosan nem is jön többé. Soha. Anélkül múlnak el a napok,
hogy jönne, egyik a másik után, és mindig így lesz. .. Nem kell neki, nem. Senkinek
nem kell, az egész világon senkinek. Végignéz elnehezült testén, csúnya, bütykös
kezén, formátlan kordbársony nadrágba, kitaposott papucsba bújt gacsos lábán, és az
járt a fejében: szégyenli, hogy ilyen az apja, vén nyomorult, mit is akaszkodik rá ...
Meg elképzeli, hogy már el is felejtette, már eszébe sem jut. Biztosan jól érzi magát,
mindenféle kellemetességekben van része - s szinte látja maga előtt, hogy heje-hujá
zik. Friss arcú, csengő hangú, vidám. Boldog. A gyermeke. Néha iszonyodva vette
észre, hogy meg tudná fojtani ilyenkor a lányát. Hát apa az ilyen? Lassan, nehezen
megnyugtatja magát: hiszen jöhet holnap ... Vagy majd jön egyszer. Ki van zárva,
hogy nem jön. Hogy nincs folytatás, nincs több öröm ...

így elérkezik megint az este.
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