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Osszekapaszkodó
angyalok
Az angyalos ágy üresen kong, a szúette lécek, mint csontvázbordák.
Három pár matrac nyüstölődöttel rajtuk az első szalmazsákok óta.
Durva dörzspapírral áll a lányom az ajtóban: mi legyen, átfestjük,
vagy adjuk oda valakinek, de kit érdekel az ilyen öreg kacat?

Muci néni és Márti, neki semmit sem mondanak a nevek. Nem
rokonaink voltak: emberek, akikkel egymáshoz csapódva vittünk át
néhány évfizedet. Az örökösök, a fiatalok elmentek, nekünk maradt
a ház őrzése, lomtalanítsunk, érzelmi okokból nem szerétnének ők,

nekik még minden tárgy fáj, de meg sem lehet hagyni mindent, tu
lajdonképpen semmit, mert sok a határ, hosszú az út, egy-két képet
visznek, a többivel tegyünk belátásunk szerint.
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Az öreg test, Muci teste egyszerre volt pihekönnyű, és súlyosabb
az ólomnál. Márti, Muci lánya, nem hívott segítséget, mozdulatról
mozdulatra, centiről centire haladva végül mindig sikerült a lehe
tő legkényelmesebbnek látszó helyzetbe igazítani a hetvenéves
asszonyárnyékot.

Márti derekát szaggatta a kín, szívét a részvét: soha nem hitte,
hogy egyszer ő lesz az, aki az utolsó napjaiban anyja mellett tölti
az órákat, napokat, számolatlanul. Az éjszakák összefolytak a
nappalokkal, és a kezdeti félelem, aggódás, szánakozás belefulladt
a kimerültségbe, és mint akinek szíve nincsen, tette a dolgát, maga
sem tudta, mikor van ébren, mikor alszik, egyformán ólmos köd
vette körül.

Arra sem emlékezett már, melyik volt az a nap, szeptember
hányadik napja, amikor a vonatról gyanútlanul a falu vasútállo
másának begazosodott peronjára lépett, amikor az első benyomá
sa az állomás repedt ablaküvegeiből, galambürülékes korlátból,
tűzpiros bogyóit kínáló díszbokrok látványából állt össze. És illa
tokból. Illatok és szagok fogták körül, lépni sem tudott, maga
előtt is szégyellte, hogy torkába gombóc, gyomrába kő szorult, és
válla, mint nehézséget cipelöké. megfeszült.

Itthon van, mire hát ez a rémület, ami hatalmába keríti? Hogy
otthon nagybeteg anyja várja, előre senki sem írta meg neki.

*/"
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Márti anyját Mucinak ismerte a család, az egész falu így hívta. A
férje nevezte el a nászéjszaka legizgalmasabb pillanataiban, amikor
az összetáncolt pénzt számolták a vacsoráról megmaradt maradé
kok, megkezdett torták, mosatlan edények kőzött akisházban.

Mucikám, ebből megrendeljük a legszebb páros ágyat, amit
csak Sámlis Pisti tud készíteni! Olyan faragást a világ nem látott,
szárnyas angyalok lesznek összekapaszkodva a fejünk fölött!

Úgy lett, lakodalom után két hónapig szorongtak a kopott, ro
zoga sezlonon, és éppen mikorra belefáradtak az éjszakai ké
nyelmetlenségbe, Sámlis Pisti üzent, mehetnek az angyalos tám
lájú ágyakért.

A fejük mögött szárnyukat ötven évig fáradhatatlanul ugyan
abban a pózban tartó angyalok védelme alatt aludtak, eleinte csak
kukoricacsuhéval töltött, havonta alaposan fölrázott zsákokon, de
két évre rá igazi, rúgós matracokat vettek közös napszámukból.

A fehérre festett bölcsőt is Sámlis Pisti készítette, amibe az
első, anyja mellett töltött hete után Márti, egyetlen gyerekük ke
rült. Márti később mindenkinek azt mesélte, a legelső emlékei a
bölcsőből származnak, pontosan emlékszik a ringásra, arra, hogy
a feje fölött jobbra-balra lendült a gerendás plafon, és a tányéros
égő, a mestergerendán a sok kacat is vele ringott.

A továbbiakban hiába szerettek volna, nem született több gye
rekük. A számolatlanul megfoganó, és utána a harmadik hónap
végéig elhaló magzatok Mucit jobban tönkretették, mintha sorra
szülhette és nevelhette volna őket.

*'"
Aztán Márti került az angyalos ágyba.

Amikor bementem hozzá - akarta ellenére látogattam meg
-, először a fal felé fordult, néhány percig csak szapora lélegze
tét hallhattam, aztán annyit mondott, hogy minek jöttél ide, én
már elköszöntem tőled, mindenkitől telefonon.

Csontsovány teste átlátszott a vékony takaró alatt, csontjai
szúrták a takarót és olyan rettenetesen idegennek, ismeretlennek
tűnt előttem, majdnem visszafordultam, haza, felejteni, lezárni,
ha már valóban elköszönt, minek a téblábolás, neki nem jó, ne
kem sem az, csodába az egésszel.

Mérges lettem, tehetetlenség érzete fogott el, se menni már,
de maradni se lehetett nyugodtan: én csak látni akartam, beszél
ni, ha hagyja, és ha nem, akkor meghallgatni őt. Úgy éreztem,
mint aki valamiben bűnös, mindenben, semmiben, az ugyanaz,
féltem Márti betegségétől, a halál a sarkokban fészkelt.

Mindenki tudta, hogy kevés van hátra, kétségbeesett hazudo
zásainkat nem akarta hallgatni, inkább elbújt előlünk.

Minden jól alakult, a helyzethez képest. A rossz minden pilla
natban jelen van, keressük azt, ami megment, ideig, óráig bár.
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Vele mindig, mindent megbeszéltünk, mindent, amit senki más
sal nem lehetett.

Te, figyelj, ne áltasd magad, a férfi nem azért van, hogy beszél
gess vele, mondta, és a szemébe még visszatérő csillogással hitet
te el velem, hogy van holnap, holnapután is.

Nem volt. Neki úgy, nekem egészen máshogy lett vége.

*'"

A virágárus asszonyt mindenki ismeri, az iparengedéllyel műkődő
virágosok megtűrik, van elég halott, aki eltartja őket, a feketén
dolgozó asszonyt is, mert itt többnyire csak a halottakra vesznek
virágot, esetleg gyerekek születésnapjára.

Muci lánya, Márti a halott, mondja az árus, és fogalma sincs,
hogy pontosan tudom, kiről van szó. A csokor, amit rendelésem
re készít, egyáltalán nem halottra valónak készül, inkább, mint
vidám, "csak úgy hoztam" csokor, amilyent régen akkor is vit
tünk egymásnak, ha nem volt rá semmi különösebb ok, alkalom.

Mártinak mindig ilyent vittem, kicsit, tömöret, tarkát, vidá
mat, szemtelent, de gyorsan hervadót.

A vágott virág halottakra való, mondta nevetve, egy méretes
kávés bögrébe állította, és nem szentelt túlságosan sok figyelmet
neki, néha hetekig ott bűzlött a konyhaszekrény sarkán, mielőtt

kidobta volna. Azok a csokrok még a saját kertemből valók vol
tak, saját összeállításomban. de az elmúlt sok év elvitt mindent:
se kert, se más, a hervadás végleg kisemmizett.

Mindenféle maradékból készítettem a csokrot, az árus így men
tegetőzött közben, de nem volt miért mentegetőznie, hiszen talán
éppen azért, mert maradék virágokból készült, sokkal szebb lett,
mint előtte bármelyik csokra. Ha nem rakattam volna rá fekete
szalagot, akárki szívesen fogadta volna. A fekete szalagon elcso
dálkozott: erre az meg minek, kérdezte. Csak, mert kell, mormol
tam, és Mártiról inkább nem mondtam semmit.

*'"
Az én nagymamám a halott, Márti néninek hívják, mondja a kislány,
még nem teszi múlttá a mamát, itt van, él, a test csak test, virágokkal
körülrakva. A kislány korához képest viselkedik, virgonc, eleven,
ügyesen egyensúlyoz egy sírperemen. rászól valaki, rokon, idősebb

személy. Lelép a sírról, lehajol, fölvesz valamit, a bárányfelhős ég felé
tarja: átsüt a kezemen a nap, mondja, közben kihull ik kezéből az
apró kavics, amit a földön talált. Nézi a kezét, széttárja ujjait, becsuk
ja, újra és újra eljátssza ezt, odalépek, lehajolok, nézek én is onnét,
ahonnét ő, nézem a kezét, áttetsző piros, narancsvörös inkább.

A halott lányának, Marikának arca is olyan, mint a koporsó
ban fekvő Márti arca: fakó, kimerült, még a mai napot bírjam ki,
mondja, és pihegve fogadja a részvétkívánságokat.
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JAMIE MCKENDRICK

Az angyalos ágyakat készítő Sámlis Pisti messzebbről nézte a te
metést, kivárta, amíg szétszéled a rokonság, és csak akkor ment
oda Marikához, amikor az a férjével és a kislánnyal egymagában
maradt az utolsó koszorúkat sírra helyező munkások között.

A faluban sok éve mindenki Sámlis Pistinek hívta, a fiatalok
nak fogalmuk sem volt, hogy mi az igazi neve, még az István
ban sem lehettek biztosak. Fehérre festett sámlikat árult, maga
készítette őket.

Abban az időben is sámlikkal foglalkozott, amikor senkinek
sem kellett portékája, mert régen kiment a divatból az efféle asz
talosmunka.

Raktárra dolgozom, van vagy százhúsz sámlim apadláson,
mondta a kocsmában, borostás, barázdás arcához nyomva a párás
sörösüveget, nyár volt, meleg, így hűtötte magát kívülró1 is a sörrel.

Ne mondd már Pisti, megette azokat a szú, évődtek vele a fi
atalok. Azt se tudta mindegyikük, hogy mi az a sámli, de ennek
ellenére Pistinek szívesen fizettek egy-egy italt. Többnyire sört
ivott, de a temetéseken mindig jóféle pálinkát. A sírásók körül
sündörgött, azok nem sajnálták tőle, itatták. cserébe az italért el
kérte a szerszámukat, és helyettük dolgozott valameddig.

A vulkanológus
Atanáziusz Kireher

miután befejezte alapvető

művét a kopt nyelv nyelvtanát
(amit joggal rokonított a hierog-

lifákkal) ott hagyta Rómában a bioorosokai
és belekezdett a tűzhányókról iri latin nyelvű

traktátusába. Meglátogatta az Etnát, meg a Vezúvot,
és az utóbbiba bele is ereszkedett, annak belső falán le

engedve kátélen, mind kisebbé és kisebbé válva, akárcsak
egy fonalon csüngő bogár, amelyik parányi adamant-tűkkel

van az ég boltozatához tűzve. Itt elkerülte a méregzett sárga lángok
gázgárgetegeit, egyre lejjebb hatolva a kénkő és várás hamu kertjein

át. Látta az előcsarnokot, amelyik földalatti tüzek roppant labirintusához vezetett,
bitumen-tavakhoz és égő barlangjáratokhoz, amelyek a föld és tengerek alatt össze

kötötték Izlandot Patagóniával. Könyvében felmérte a tűz birodalmát és előőrseit,

Héphaisztosz egész, megkfnzott testét, akinek olvadt szívére építjük ingatag városainkat,
ide ültetjük és itt gondozzuk múlandó ligeteinket.
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