
Váratlan halál
Varró Sándorné, született Szabó Erzsébet már majdnem a hetvene-
dik évébe lépett, amikor meghalt a fia. Az egyetlen gyermekét te-
mette el, aki után csak az emlékek és a bánat maradt, hogy a halál
ilyen fiatalon és igazságtalanul ragadta el tőle nagyfiát. Két uno-
kája sírdogált mellette: egy nagykorúvá érett fiatalember és egy ser-
dülő lányka.

Varró Géza éppen betöltötte a negyvenkettedik esztendejét, ami-
kor tüdőembóliában elhunyt a városi kórházban. Legalábbis ezt kö-
zölték hivatalosan az orvosok, és ezt jegyezték fel a jelentésekben,
amelyekben a halál okát feltüntették. Az anya kételkedve fogadta a
hírt, s később egyáltalán nem hitte el, hogy valóban a tüdeje okozta
a fia vesztét. Hiszen ez lehetetlen! Gézának soha nem volt baja a tü-
dejével, súlyos félreértés történt, valószínűleg az orvosok hibáztak.
„Félrekezelték, egészen biztosan félrekezelték” — hajtogatta az asszony,
és felrémlett neki az utolsó hat hónap, amikor folyton a kórházba
járt, s azzal hitegették, hogy hamarosan rendbe jön a fia. Eleinte inf-
luenzára gyanakodtak, mert a tünetei erre utaltak, majd más gyógy-
módot írtak elő, mivel szövődmények léptek el. Aztán új betegsé-
get diagnosztizáltak, és megint kezdődött elölről a gyógykezelés.
Új gyógyszerek, új terápia, kórházi ápolás hetekig, utána pár nap
otthon, s ez így tartott hónapokig. Géza állapota viszont nem ja-
vult, hamarosan pedig rosszabb lett, és egyik napról a másikra vál-
ságosra fordult. Amikor anyja utoljára látta a kórházban, derűs volt
és jó étvággyal evett — egy szóval sem említette, hogy búcsúzniuk
kéne, mert megérezte volna a közelgő véget.

Varró Sándorné még hetekig látogatta a kórházat, hogy kifag-
gassa az orvosokat és megismerje a részleteket, amelyek a váratlan
halálhoz vezettek. Ők pedig hideg tényszerűséggel ismételték el
neki, hogy megtették, amit tudtak, de többre nem voltak képesek…
Szörnyű a csapás, amelyet el kell viselni, s közben szorongatták az
anya izzadt kezét.

„Félreértés, csupa félreértés…” — mondogatta magában az asszony.
„Hisz minden ezzel kezdődött, tévedés volt az egész…”

Termetre alacsony és sovány volt, de a tragédia után hízni kez-
dett, mert bánatában egyre csak evett. Arca kikerekedett, bőre fehér,
szája vékony és egyenes vonalú. Olyan halkan, néha suttogva be-
szélt, hogy alig lehetett érteni a szavát. Szinte csak rebegett, mintha
attól félne, hogy ha hangosabban megnyilvánul, biztosan megszól-
ják. Szemei aprók, pontszerűek; folyton félénken tekintgetett maga
körül és óvatosan emelte tekintetét másra, hogy ne okozzon zavart.
Aztán inkább lesütötte a szemét, és a fejét is lehajtotta, mintha csak
a földet bámulná. Amikor bátorság szállta meg, felélénkült és sze-
meivel kutakodva leste, vajon miféle reakciókat vált ki és mondan-
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dójának van-e értelme, foganatja. Keskeny szája ekkor szélesre
nyílt, derűsen elmosolyodott, majd tekintetében elégedett huncut-
sággal nyugtázta, hogy érdemesnek ítélték a meghallgatásra.

Géza fia fél fejjel magasabb volt nála, de szintén vékony testal-
katú és ábrándos tekintetű. Arca hosszúkás és sovány; inkább ap-
jára ütött, mert kora fiatalságától kezdve ráncok barázdálták. Sűrű,
barna haját kétoldalt fésülte, ám hamar őszülni kezdett, s egy idő
után inkább hátrafelé simította bozontját. Szemében kíváncsiság és
tettrekészség ült, mint akit örökké hajszolna a vágy, hogy csele-
kedjék hasznosan és eredményesen. Álmodozó alkata így kevere-
dett az állandó buzgalommal, hogy ne múljék el nap tétlenül. Gyak-
ran túlzásba esett és felhevülten törtetett célja felé, mintha sürgetné
az idő, hogy ne pazarolja el drága életét. Ám gyakran felesleges volt
az iparkodás és csalóka a terv, amelyet elérni igyekezett, mert hiú-
ság és ábrándok irányították.

Varró Sándorné, aki gyerekként még Szabó Erzsébet volt, lányosz-
tályba járt általános iskolásként. Éppen nagylánnyá cseperedett,
amikor táncházba csalták barátnői, ahol a vele egykorú vagy né-
mileg idősebb fiúkkal találkozhatott; ha pedig táncra kérték, biztos
jele volt annak, hogy a legények szemet vetettek rá. De olyan szé-
gyenlős volt, hogy jóformán sosem táncolt; azzal utasította vissza
kérőit, hogy ügyetlen a mozgása és csak kinevetnék suta lépteit.
Majd táncolni fog, ha beletanul a forgásba, és ugyanolyan kacéran
tudja ringatni a csípőjét, mint a cserfesebb lányok, akik oly rava-
szul megbolondítják a fiúkat. Inkább félrehúzódott és a terem szé-
léről leste a forgatagot, amely a zenére hol lassan, hol szaporábban
mozgásba lendült.

Erzsi szeme egy magas, fekete hajú fiatalemberen akadt meg, aki
rendre feltűnt előtte a jövésmenésben, de rá ügyet sem vetett, ha -
nem egykedvűen téblábolt a fiatalok között. A lány maga sem tudta
fel idézni, mikor pillantotta meg először, de egy idő után jól emlé-
kezett délceg termetére, s tekintetével egyre őt kereste. Nem szán-
dékosan cselekedett, mert távol állt tőle a kihívó viselkedés, és még
rásütötték volna, hogy magamutogatón és visszatetsző modorban
prédaként kelleti magát. Éppen ő — hisz még barátnői is azzal csú-
folták, hogy elbujdosik a kíváncsi legények elől, ne csodálkozzék
hát, ha nem akad kérője, aki feleségül venné. Olyan észrevétlenül
szállta meg a kíváncsiság, amely csakhamar érdeklődéssé fokozó-
dott, hogy maga csodálkozott rajta leginkább, vajon mi lelte ilyen
váratlanul.

Varró Sándort futólag ismerte. Olyan csenevész, csontos arcú,
unalmas ábrázatú és végtelenül szürke fiú volt, hogy csak akkor
vétette észre magát a lányokkal, amikor szeleburdi viselkedésével
és bumfordi vicceivel megbotránkozást keltett. Szilaj természetével
és állandó nyüzsgésével inkább visszatetszést váltott ki, noha célja
éppen az volt, hogy személyét belopja mások szívébe és egyen-
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rangú félként fogadják el barátai. Arra törekedett, hogy a társaságok
középpontjába kerüljön, vagy legalábbis a közelébe; s ha ez más-
ként nem sikerült, akkor hát gőggel és szívós rátartisággal ügyes-
kedte ki magának, hogy ne vegyék félvállról. Nem kedvességgel és
tapintattal igyekezett kicsikarni a figyelmet, hanem éppen ellenke-
zőleg: szemtelenséggel és durvasággal, vagy úgy, hogy rafináltan
kieszelt történeteket, amelyekkel becsapta környezetét. Ebben pá-
ratlan és tettre kész volt, mert az esze forgott, s lázasan kitervelt for-
télyait gáncstalanul végrehajtotta, ha törekvésében más már nem
segített. A váratlan körülményeket kedvelte, amikor meglephette
társait; de ha a sors nem kínálta fel a lehetőséget, maga gondosko-
dott egy kiszámíthatatlan eseményről, amelyet előre eltervezett.

Varró Sándor éppen 16 éves múlt, amikor felfedezte a visszahú-
zódó, sápadtan is vonzó külsejű Erzsit. Heteken át csak távolról bá-
multa, leste mozdulatait, kifürkészte, mik a szokásai. Nem meré-
szelt nyíltan elébe állni, hogy színt valljon vágyairól; ugyan, hogy
jött volna ő ehhez, amikor iskolatársai is folyton legorombították
bárdolatlan viselkedéséért? Mi sülne ki abból, ha rárontana a
lányra, aki figyelemre sem méltatja, még egy ártatlan, kósza pil-
lantást sem vet rá? Hiába forgolódott Erzsi szeme előtt, hiába bókolt
suta mondataival, olyan észrevétlen maradt, mint ennek előtte —
egy vékonydongájú, unalmas fiúcskának tűnt, akire legfeljebb lá-
tásból emlékeznek az emberek.

Sándor azonban ismerte Erzsi szívbéli barátnőjét, akit Olgának
hívtak. Egy utcában laktak, s amikor még gyerekek voltak, együtt
játszottak egy szomszédos üres telken. Azóta is sűrűn találkoztak,
s nemritkán hosszan diskuráltak arról, milyen kapcsolat szövődhet
a fiúk és a lányok között. Olga kedvelte Sándort, mert örökké tré-
fálkozott és igyekezett a kedvébe járni, hogy legalább a lányról el-
mondhassa, mennyire meghitt barátság fűzi össze őket. Sándornak
most kapóra jött Olga rokonszenve, s azon mesterkedett, hogyan
használhatná fel arra, hogy Erzsi közelébe férkőzzön. Mert Erzsi
továbbra is keresztülnézett rajta, egészen pontosan fel sem figyelt
rá, mintha nem is létezne. Azt találta ki, hogy a két barátnő menjen
el moziba, mert ennél jobb szórakozást el sem lehet képzelni. Ezt
megtoldotta azzal, hogy agyondicsérte a bemutatót: korhű kosz-
tümben szereplő filmsztárok lépnek fel, igazi romantikus filmet ve-
títenek, pont olyat, amelyért a fiatal lányok rajonganak. Másnap
aztán letörten közölte, hogy elkapkodták a jegyeket, de egy percig
se búsuljanak, mert megpróbálja a lehetetlent: édesanyja kebelbeli
barátnője a jegypénztáros, vagyis olyan protekcióval bír, hogy a lá-
nyoknak biztosan lesz szabad helyük. Kisvártatva már a jegyeket is
lobogtatva mutatkozott Olgánál, de arca elszontyolodott, amikor
bejelentette: sajnos elmarad a vetítés, mert állítólag elromlott a ve-
títőgép. De erről ne tegyen említést Erzsinek, hanem majd ő maga
értesíti, hogy mi történt. Ezután Erzsihez loholt, s örömtől repesve
újságolta, hogy megszerezte a jegyeket. Az egyiket át is adta, s bú-
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csúzóul jó szórakozást is kívánt az előadáshoz. A gyanútlan Erzsi
azonban hiába várta barátnőjét a moziban. A film hamarosan kez-
dődött, nem ácsoroghatott tovább az előtérben, a jegyszedő egy-
kettőre beterelte a helyére. A mellette lévő székben ekkor pillantotta
meg a csenevész Sán dort, ezt a sápadt képű, kelekótya fiúcskát, aki
szánalmasan ült magában és egy papírtölcsérből pattogatott kuko-
ricát szemezgetett. Amikor Erzsi kérdőn végigmérte, Sándor rög-
tön magyarázattal szolgált. Olgának váratlanul halaszthatatlan
dolga akadt, nem volt ideje szólni sem, a mozijegyet azonban rá-
bíz ta, hogy tegyen belátása szerint. Igazán nem akart tolakodó len -
ni, de ha már úgy hozta a sors, hogy felszabadult egy jegy, pazar-
lás lett volna kárba veszni. Így került ide, teljesen véletlenül, s ekkor
különös nyomatékkal hangsúlyozta a szót, hogy váratlanul, mert ki
láthatta előre az eseményeket…

Az előadás után Sándor hazakísérte Erzsit, mert így illett, s kü-
lönben sem akarta magára hagyni a lányt egy néptelen utcában.
Közben egyfolytában azt pusmogta a fülébe, hogy mennyire saj-
nálja a félreértést, de ha már így történt a dolog, ne vegye zokon a
társaságát. Milyen csodálatos filmet láttak, milyen felejthetetlen él-
ményben volt részük! Mekkora öröm számára, hogy megismerte
Erzsikét, akiről nem gondolta volna korábban, milyen elbűvölő te-
remtés! Páratlan és szórakoztató egyéniség, észjárása lenyűgöző,
csinos küllemére pedig jelző sincsen. És Sándor nem fogyott ki a
szóból, Erzsi pedig szótlanul baktatott mellette.

Ezután szinte nem telt el úgy nap, hogy Sándor ne kereste volna
fel Erzsit és ne emlékeztesse az együtt töltött időre, amely mély be-
nyomást gyakorolt rá. Addig sündörgött és fondorlatoskodott a
lány körül, míg elérte a célját, s Erzsi egy idő után a barátságába fo-
gadta. Ez akkor történt, amikor a táncházban hiába nyújtogatta a
nyakát, hogy újra felfedezze a magas, délceg fiatalembert, akinek
láttán erősebben vert a szíve és szorított a gyomra. Még érdeklő-
dött is utána, hátha tud róla valaki, de ugyanazzal a szusszal men-
ten elterelte a szót, nehogy feltűnő kíváncsiságáért megróják. He-
tekig ábrándozott, aztán lassan beletörődött, hogy mást szán neki
a sors. Félreértés volt a vá gya, hogy éppen egy sudár, jóravaló
ember lesz a párja. Ezt csak ő gondolta így, mert túlzottan szabad-
jára engedte képzeletét; hogyan is merészelt álmodozni, hiszen ma -
ga sem egyéb, mint egy csúnya, falusi lányka.

Ahogy múltak a hónapok, Sándor olyan ügyesen behízelegte
magát Erzsi szívébe, hogy a fiatal lány csakhamar maga is elhitte:
szerelmes lett. Nem is olyan csenevész a fiú és mennyi jó tulajdon-
sággal áldotta meg az ég! Milyen szépen leélhetik az életüket és
gyerekeket nevelhetnek boldogan! Nem forgatta már a fejében,
hogy Sándor miféle trükkel csábította el a moziba és voltaképpen
becsapta őt. Azon sem tépelődött, mennyire elképedt és bosszan-
totta, hogy egyszer csak a kótyagos Sanyika termett mellette, aki
bűnbánó képpel rávigyorgott és közben pattogatott kukoricával kí-
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nálta csámcsogva. Ez pedig nem történt véletlenül, hiszen az agya-
fúrt fiú előre kiszámította lépéseit — erről töredelmes vallomást tett
később, amikor a színtiszta igazságot felfedte a lánynak. Erzsi csak
hümmögött magában, hogy mennyire rászedhető volt, hiszen min-
dent elhitt, mert olyan valószerűen hangzott a mese. Mentségére
hozta fel, hogy akkor még nem szövögetett terveket a fiúval kap-
csolatban, éppen ellenkezőleg, igyekezett megszabadulni tőle, de
az események egyre csak sodorták, s az lett a vége, hogy Sándor
már a kezét kérte. Hamarosan aztán egybekeltek.

Rá egy évre megszületett a fiúk. Gézának keresztelték, és együtt
örültek annak, hogy mosolygós és vidám volt. Anyjától sápadtsá-
gát örökölte, apjától pedig azt, hogy nyüzsgő természetével foly-
ton magára akarta felhívni a figyelmet. Sándor egy idő után azon-
ban kimaradozott otthonról, néha napokra eltűnt, s azt hozta fel
mentségként, hogy munkája szólította el a háztól. Egyre gyakrab-
ban maradt távol, ha pedig hazatért, kalandos élményeiről tartott
beszámolót, amelyek fárasztó munkájához kötődtek. De a sok túl-
órával, amire a férfi vég nélkül panaszkodott, nem járt együtt na-
gyobb jövedelem. Több pénz nem került a házhoz, inkább hétről
hétre kevesebb, és Sándor lassan kifogyott a kifogásokból, hogy
mire megy el a keresete. Az asszony gyanút fogott, hogy férje nők
után futkos és rájuk költi a bevételt. Kiismerte Sándor csapodár ter-
mészetét, egy alkalommal pedig rajtakapta, hogy a szomszéd falu-
ban a nyílt utcán egy ledér nővel enyeleg. Kérdőre vonta a férfit,
aki mindent tagadott és úgy állította be a történteket, hogy fél-
reérthető mozdulatával éppen csak barátságát fejezte ki, amikor át-
ölelte a nőt, de esze akkor is a felesége körül forgott. Már hogy fe-
lejtené el drága hitvesét, akit oly forrón szeret?!

Az asszony aztán megérezte rajta az alkohol szagát. Sándornak
elég volt résnyire nyitnia a száját, s ömlött belőle a szesz bűze.
Hiába lopózkodott haza szemlesütve és ajkait összeszorítva, hogy
ne érződjön rajta az ittasság; felesége a szeme állásából és tétova já-
rásából menten kiszúrta a kicsapongást. A férfi ilyenkor kelletlenül
megszólalt és hosszú meséket szőtt arról, miféle kalandok estek
meg vele aznap, s milyen tévedés áldozata lett, hogy italozással vá-
dolják. Hiszen még reggel volt, amikor felhörpintett egy kupica pá-
linkát, mert munka előtt így járja, utána kora délután ejtette szerét,
hogy egy pohárka borral búcsúzzon a kollégáktól — így szokás ez
cimborák körében, jó munkatársak között, hogy emlékezetessé te-
gyék az együtt töltött vidám órákat. De mennyi idő eltelt azóta; az
a csöppnyi szesz, amelyet rábeszélésre kelletlenül lenyelt, régen fel-
szívódott! Micsoda félreértés a gyanúsítás, hogy vödörszámra ve-
deli az alkoholt!

Nem múlt el néhány hónap, de talán hetek sem, amikor a feleség
fülébe jutott, hogy Sándort bizony egy pincérnővel látták mula-
tozni, és az éjszakát is nála töltötte. Ezt pedig már nem lehetett ta-
gadni, noha a férfi hárította a szóbeszédet: éjszakai túlórákra hi-
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vatkozott, amelyeket kötelezően kellett elvállalni. Napokra, majd
hetekre eltűnt, egyre ritkábban adott életjelet magáról, akkor is csak
úgy, hogy útba esett az otthona, s ha már arra közlekedett, hát be-
köszönt. Megkérdezte a feleségét, hogy van, és rendesen tanul-e a fi -
uk. Közben mélyen sóhajtozott, hogy mennyire megváltozott a világ,
s maga sem tudja már, merre áll a feje. Az asszony nem sokkal rá be-
adta a válópert, s hamarosan felbontották a házasságot.

Hosszú évek teltek el, Varró Sándorné nem is számolta az esztendőket,
amikor hírül vette, hogy volt férje meghalt. Azt beszélték, hogy töb-
bé nem nősült meg, de egy darabig együtt élt egy elvált asszonnyal,
aztán egy szociális otthon gondnoknőjéhez költözött, végül magá-
ra maradt, s azt sem lehet tudni, ki temette el. Minden asszony el-
kergette maga mellől, mert nem viselték el iszákos természetét és ál-
landó halandzsáit, amikkel mentegette magát és esküdözött, hogy
másnaptól megváltozik. Városról városra, faluról falura vándorolt,
utoljára egy tanyán kötött ki, ahol háziállatokat tartott, hogy abból
tartsa fenn magát. De a tanya nevére sem emlékeztek a rokonok, akik
Varró Sándornét értesítették a halálról; minden úgy ment feledésbe,
mintha meg sem történt volna. Csak Varró Sándorné nem felejtette
el a pillanatot, amikor a csenevész Sanyika odatolta a képét a mo-
ziba, s olyan ártatlan arckifejezéssel tömte magába a pattogatott ku-
koricát, mintha előre megbeszélték volna a találkozót, s együtt töl-
tik el azt a pár órát, amelyből randevú lett. „Félreértés, micsoda félreértés
történt!” — rémlett az asszonynak, s egyre azon töprengett, hogyan
eshetett ez meg.

Amikor fiát temette, ezt gondolta: „Nekem kellett volna meghalni,
hisz én vagyok az idősebb… Tévedés történt, engem kellett volna koporsóba
tenni. Egy hiba miatt veszett oda a fiam!” — Máskor az unokáit emle-
gette: „Ők legalább jól vannak… Ők maradtak nekem, ők a vigaszaim.”

Aztán újra, folyton-folyvást eszébe ötlöttek a percek, amikor a
kelekótya Sanyika a nézőtéren csámcsogva ropogtatta a kukoricát
mellette, és tele szájjal magyarázta, hogy Olga helyett miért ő jelent
meg a moziban. Azzal a félreértéssel kezdődött minden, akkor tör-
tént az első tévedés. Vagy talán mégsem, mert a sors akarta, hogy
így legyen. Sanyika akkor csak annyit mondott, hogy kár lett volna
veszni hagyni a mozijegyet — s ha már megtörtént a találkozás, hát
hazakísérte a lányt. Ki láthatta előre az eseményeket? Hisz minden
olyan váratlanul és felfoghatatlanul zajlott, csupa-csupa véletlen,
ami végbement.
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