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Osztrák írónő, 1921-ben
született Bécsben. Kiváló
stnusú költő és prózaíró,
különösen a rövid elbe
szélések és vázlatok
nagy mestere.

A hely, ahol lakom
Tegnap óta egy emelettellejjebb lakom. Csak halkan mondom, egy
emelettel lejjebb lakom. Azért nem merem hangosan mondani,
mert nem költöztem el. Tegnap este, mint minden szombaton, kon
certen voltam. Amikor hazajöttem a koncertről, elindultam felfelé
a lépcsőn, miután kinyitottam a kaput és felkapcsoltam a villanyt.
Mit sem sejtve mentem a lépcsőn fölfelé - a lift a háború óta nem
működik-, és amikor a harmadik emeletre értem, azt gondoltam:
"Bárcsak már megérkeztem volna", és egy pillanatra a liftajtó mel
letti falnak támaszkodtam. A harmadik emeleten mindig kimerült
ség fog el, ilyenkor néha azt hiszem, már a negyediken vagyok.
Most azonban nem éreztem így, tudtam, hogy még hátra van egy
emelet. Tehát kinyitottam a szememet, hogy megmásszam az utol
só szintet is, de akkor megpillantottam a névtáblámat balra a lift
melletti ajtón. Tévedtem talán, és már négy emeletet jöttem? Meg
akartam nézni az emeletet jelző táblát, de éppen akkor kialudt a
villany.

Mivel a villanykapcsoló a folyosó másik oldalán van, két lé
pést sötétben tettem meg az ajtómig, és kinyitottam. Az ajtómat?
Dehát ki másét, ha az én nevem áll rajta? Éppen ezért semmi két
ség, hogy már a negyediken voltam.

Az ajtó ellenállás nélkül kinyílt, megtaláltam a kapcsolót, és ott
álltam a kivilágított előszobában, az én előszobámban,és minden
olyan volt, mint mindig: piros tapéta, amelyet már régen ki kel
lett volna cserélnem, előtte a pad, és balra a konyhába vezető fo
lyosó.

Minden olyan volt mint máskor. A konyhában a kenyér, amit
nem ettem meg vacsorára, még a kenyértartóban. Minden válto
zatlanul. Vágtam egy szeletet és enni kezdtem, azonban hirtelen
eszembe jutott, hogy amikor bejöttem, nem csuktam be a bejárati
ajtót, így visszamentem az előszobába, hogy bezárjam.

Közben az előszobából kiáradó fényben megpillantottam a fo
lyosón az emeletet jelző táblát.

Ez állt rajta: Harmadik emelet. Kirohantam, benyomtam a vil
lanykapcsológombot, és még egyszer elolvastam. Majd elolvas
tam a névtáblákat a többi ajtón. Azok nevét láttam, akik eddig
alattam laktak. Aztán fel akartam menni eggyel följebb, hogy lás
sam, ki lakik azok mellett, akik eddig mellettem laktak, ki lakik
fölöttem, hirtelen azonban olyan gyengének éreztem magam,
hogy be kellett mennem lefeküdni.

Időnként még mindig csábítást érzek, hogy felkeljek, felmen
jek, és bizonyosságot szerezzek. De túl gyengének érzem magam,
és az is előfordulhat, hogy a folyosón kigyulladó fény felébreszt
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valakit ott fenn, kijön és megkérdezi: "Mit keres Ön itt?" Pedig
eddig szomszédok voltunk. Nem, ettől annyira félek, hogy in
kább ágyban maradok, bár tudom, hogy nappal még inkább ne
hezemre fog esni felmenni. Hallom a szomszéd szobában lakó di
ák lélegzetvételét: albérlő nálam, hajóépítő mérnöknek készül,
mélyen és egyenletesen lélegzik. Fogalma sincs arról, hogy mi
történt. Fogalma sincs, és én itt fekszem és virrasztok. Azon töp
rengek, vajon megkérdezzem-e tőle holnap. Ritkán mozdul ki, és
valószínűleg itthon tartózkodott, mialatt én a koncerten voltam.
Tudnia kell valamit, talán megkérdezem a takarítónőt is.

Nem. Nem teszem. Hogy kérdezhetném meg ezt olyasvalaki
től, akinek nem tűnik fel semmi? Hogyan menjek oda hozzá és
mondjam neki: "Nem tudja véletlenül, tegnap nem laktam még
egy emelettel magasabban?" És ő mit válaszoljon? Csak abban re
ménykedhetem, hogy valaki megkérdez, holnap valaki azt kérde
zi tőlem: "Bocsásson meg, kérem, de nem lakott még tegnap egy
emelettel följebb?" Bár ahogyatakarítónőmet ismerem, nem fogja
megkérdezni. Vagy egyik régi szomszédom: "Tegnap még mellet
tünk lakott?" Vagy egyik új szomszédom. Bár ahogy ismerem
őket, egyikőjük sem fogja megkérdezni. És így nem marad más
hátra, úgy kell tennem, mintha mindig is egy emelettel lejjebb
laktam volna.

Azon töprengek, vajon mi történt volna, ha nem megyek el a
koncertre. Ezen gondolkodni azonban mától fogva éppoly hiába
való, mint bármi máson. Megpróbálok elaludni.

Most a pincében lakom. Az az előnye, hogy a takarítónőmnek

nem kell többet lefáradnia szénért, hiszen mellettünk van, és ő

ezzel, úgy látszik, teljesen meg van elégedve. Az a gyanúm, azért
nem kérdezősködik,mert így kényelmesebb neki. Sosem vette túl
komolyan a takarítást: itt pedig igazán nem. Nevetséges is lenne
azt követelni tőle, hogy óránként lesöpörje a bútorokról a szén
port. Elégedett, látom rajta. És a diák minden nap fütyörészve
szalad föl a pincelépcsőn. majd este ismét le. Esténként hallom,
ahogy mélyen és egyenletesen lélegzik. Szerettem volna, ha egy
napon egy lányt hoz magával, aki furcsának találja, hogya fiú a
pincében lakik, de még sosem jött haza lánnyal.

Egyébként sem érdeklődik senki. A szenesemberek, akik han
gos robajjal rakják le terhüket a pince jobb és baloldalán, meg
emelik a sapkájukat és köszönnek, ha a lépcsőn találkozom ve
lük. Gyakran lerakják a zsákokat, és állva maradnak, amíg elha
ladok mellettük. A gondnok is barátságosan üdvözöl, ha meglát,
mielőtt kimegyek a kapun. Először egy pillanatig azt gondoltam,
hogy barátságosabban köszön, mint eddig, de csak képzelődtem.

Barátságosabbnak tűnik talán, ha az ember a pincéből jön.
Az utcán megállok és lesöpröm a kabátomról a szénport, de

mindig marad rajta egy kicsi. Télikabátnak is ezt hordom, sötét.
A villamoson meglep, hogy a kalauz ugyanúgy bánik velem,
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mint a többi utassal, és senki nem húzódik el a közelemből. Azon
töprengek, hogyan is lesz, ha majd a csatornában lakom. Lassan
ugyanis megbarátkozom ezzel a gondolattal. Mióta a pincében la
kom, esténként néha ismét elmegyek egy koncertre. Többnyire
szombatonként, de gyakran előfordul, hogy hétközben is. Eddig
végül is ezért nem mehettem, mert egy napon a pincében talál
tam magam. Most már néha csodálkozom az önvádon, mind
azon, amivel kezdetben ezt a leszállást kapcsolatba hoztam. Ele
inte mindig azt gondoltam: "Bárcsak ne mentem volna el a kon
certre, vagy egy pohár borra a szemközti bárba!" Most már nem
gondolkodom így. Amióta a pincében élek, teljesen nyugodt va
gyok, és akkor megyek bort inni, amikor csak kedvem tartja.
Örültség lenne félni a csatornagázoktól, hiszen akkor ugyanígy
félnem kellene a föld belsejében tomboló tűztől - túl sok dolog
van, amitől félnem kellene. És ha mindig otthon maradnék, és so
ha többé nem mennék ki az utcára, egy napon akkor is a csator
nában találnám magam.

Csak azt nem tudom, hogy mit szólna ehhez a takarítónöm.
Szellőztetnie mindenesetre nem kellene. A diák fütyörészve mász
na fel és le a csatornanyílásokon. Az is eszembe jut, hogyan le
gyen azután a koncerttel és a borral. És ha a diáknak épp akkor
jutna eszébe, hogy egy lányt hozzon magával? Azon gondolko
dom, hogya szobáim vajon ugyanolyanok maradnának-e. Eddig
ugyanolyanok voltak, a csatornában azonban véget ér a ház. És
nem tudom elképzelni, hogya lakás - szoba, konyha, szalon 
beosztása és a diák szobája egészen a föld belsejéig tart.

Eddig azonban minden a régi. A piros tapéta, előtte a faragott
láda, a konyhába vezető folyosó, a képek a falon, a régi karos
székek és a könyvespolcok, bennük minden egyes könyv. Kint a
kenyértartókosár és a függönyök az ablakok előtt.

Az ablakok egyébként, az ablakok megváltoztak. Mostanában
azonban többnyire a konyhában tartózkodom, és a konyhaablak
mindig is a folyosóra nyílt. Mindig rács volt rajta. Semmi okom
emiatt a gondnokhoz menni, még kevésbé a megváltozott kilátás
miatt. Joggal mondhatná, hogya kilátás nem jár a lakáshoz, a
lakbért a lakás nagysága szerint szabják ki, a kilátás nincs benne.
Azt is mondhatná, hogya kilátás az én dolgom.

Nem is megyek hozzá, boldog vagyok, amíg barátságos velem.
Az egyetlen dolog, ami miatt szemrehányást tehetnék, talán,
hogy az ablakok feleakkorák. Erre azonban azt válaszolná, hogy
biztosan még nem szoktam meg, de ez nem is csoda, hiszen nem
sokkal ezelőtt még a negyedik emeleten laktam. Ha ilyesmi zavar,
már a harmadikon panaszt kellett volna tennem. Most már késő.

Fiirjcs Gabriella fordítása
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