
SZABÓ ANDRÁS

F o g y ó  lép tek

Azért egyszer már írni kellene róluk!
Most, hogy fizikai létükben lassan aláhullanak és végérvényesen, minden

korra eltűnnek a szemünk elől.
Csak később, felnőtt fejjel ébredtem rá arra, hogy kik ők; mint nyiladozó 

értelmű gyerek természetesnek fogtam fel, hogy ott élnek mellettem, hozzá
tartoznak a kisvároshoz, mint az öreg épületek.

Akkor még nem tudtam, hogy ők valamennyien élő, eleven lenyomatai egy 
ok-okozati összefüggéseiben rendkívül ellentmondásos kornak, hogy összefog
laló nevük ellenére sosem alkottak, mert nem alkothattak úgy osztályt, ahogy 
más osztályok kimerítik a politikai gazdaságtan eme fogalmát.

Ha behunyom a szemem, őket látom, zöld ragián-, vadász- és lódenkabát- 
jaikat, ahogy suhannak a kisváros alkonyuló utcáin, vagy nyári melegben ülnek 
a ligeti padokon, arcukat a napnak fordítva. Emlékeimben ők mindig öregek. 
Elnéző, zavart mosolyuk, mellyel közlekedtek a városka kisutcáin, azoknak az 
embereknek a közérzetéről árulkodott, akiket kiszakítottak környezetükből, s 
hosszú időre ott felejtettek v alahol. Szertartásos köszönéseik, a kelleténél har- 
sogóbb társalgási modoruk ugyan ennek ellentmondani látszott, de magányos 
poroszkálásaikban, kitekintő, révedező pillantásaikban ott érződött a szorongás.

Így, öregen, ahogy megjelennek az emlékezet horizontján -  persze ez csak 
utólagos okoskodás -  ahogy ülnek a padokon, a ligetben s a főutcán, látszólag 
gondatlanul, kedélyesen beszélgetve, talán egy hajszállal közelebb jutunk a 
kérdés megválaszolásához; ahhoz, hogy ez az egyedeiben kiváló, ez az egye- 
deiben nagyszerű teljesítményekre és kiállásokra képes osztály (nevezzük őket 
továbbra is annak), miért nem tudott cselekvő lenni, miért lett és maradt al
kalmazkodó eleme a világháború előtti magyar társadalomnak.

Ha végigmentem az utcán, az összebúvó szerelmespárok, a piaci bugyraikkal 
megpihenő szügyi, patvarci, mohorai, nándori, halápi parasztasszonyok mellett 
ők ültek a padokon. Átengedték tekintetüket a hétfői vásár forgatagának vagy 
egymással beszélgettek. Magatartásukban mindig volt valami szemlélődő és 
kívülálló, ami humort és bölcsességet kölcsönzött nekik. Megint csak utólagos 
okoskodás, de lehet, hogy ez a szemlélődésre való hajlam, mely valószínűleg 
onnan eredeztethető, hogy korábban se ide, se oda nem tartoztak, se a többséget 
alkotó paraszt- és munkástömegekhez, se a vékonyka uralkodó réteghez, fejlesz
tette ki bennük a dolgokon való felülemelkedés képességét, sokszor a legyintést 
a cselekvés helyett.

Ügyvédet, jogászt, tanárt, orvost, még szolgabírót is ismertem közülük. 
A  szolgabíró a Partiumból jött, s az első világháború előtt telepedett le csa
ládjával a kisvárosban. Diákéveit Zilahon töltötte. Magas, rendkívül szikár, 
egyenes tartású ember volt, aki pettyes csokornyakkendőt hordott kemény, 
mindig hótisztaságú inggallérja alatt és vékony elegáns botot kopogtatott az utca 
járdáján. Szigorú ember hírében állt, aki a törvény és paragrafusok szolgála
tába állította munkaerejét, míg fiatal volt. Alacsony sorból nősült s ezt családja
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egészen felesége haláláig nehezményezte. Később engedett közte és nővérei kö
zött a fagyos viszony, s mikor könyörtelenül rájuk csapódott az öregség, 
megtalálták egymást.

Fogadóórákat tartottak, ha jól emlékszem kedden voltak ezek a fogadónapok, 
ilyenkor illett őket meglátogatni. Zilahi diákéveiről mesélte azt a történetet, 
hogy osztálytársaival valamelyik tanév végén egy lányos háznál zsúrt tartottak. 
Késve érkezett meg a társaságba. Mikor betoppant, a költő, kinek verseiről be
széltek, a másik, csendesebb szobába húzódott vissza, mert éjszaka utazott, s 
nagyon fáradt volt. Tapintatlanul megnyitotta az ajtót, s az ágyon fekve ál
matlanul forgolódva ott találta a versek íróját, Ady Endrét. Ez a találkozás 
még az Új versek megjelenése előtt történt.

Ezeket az embereket a közös nyelv, a közös gesztusrendszer tartotta egybe.
-  Nézze, kérem..., vagy ...nézd, kérlek -  mondta a szolgabíró az orvosnak, s 

ugyanilyen választékos modorban indították vagy folytatták mondataikat a 
többiek is, bármiről folyt a beszélgetés. A  karmozdulatok erőteljesek és kicsit 
szögletesek voltak, amikor üdvözlésre került a sor. A  köszönés pillanatában a 
felcsapódó kézfej a halánték vonalában maradt, s itt, ebben a magasságban 
ingott jobbra és balra.

A  szolgabíró túl kilencvenedik életévén szociális otthonba került és húgom
mal látogatására készültünk. Húgomhoz különösen vonzódott, tizennégy évesen 
magázta őt és üdvözléskor mindig megcsókolta a kezét. Utoljára láttuk őt, s 
mintha így is indultunk volna el hazulról, mintha sejtettük volna ezt már előre, 
megilletődve léptük át a terem küszöbét. A  magas, hosszú ember a felpolcolt 
vánkosok árkában mozdulatlan, elnyílt szájjal feküdt és már nem sokat tudott 
a világról. -  Szóljanak hozzá erősen -  intett a szomszédja -  azt meghallja.

Csak nagyon lassan nyitotta ki a szemét, s azt mondta, hogy haza szeretne 
menni. Aztán megint csak lassan, igen lassan a fiókjához nyúlt és kihúzott onnan 
egy rumosmeggy desszertet. Ez a figyelmesség a húgomnak szólt; mindig cso
koládéval várta, ha testvérem meglátogatta őt.

S most az emlékezés homályából előjön egy másik idős öregúr; avitt öltözé
két választékos eleganciával viselő szemüveges férfi és az asztalfőre ül. Ő a 
pénzbeszedő! Ez a szóösszetétel igen változatos jelentésben él ma is, de nekem 
s öcséimnek mindig őt idézi.

-  Maradjatok csöndben -  hallom nagyanyám hangját -  bármikor itt lehet a 
pénzbeszedő! A  toliseprű s a törlőrongy ilyenkor már reggel óta dolgozott a 
bútorokon, hogy a politúr fényesre csiszolva várja a vendégeket. Magas, haj
lott alakjával aztán megérkezett a nyugdíjas ügyvéd, s miután nagyanyám fel
hajtotta az asztal egyik felén a horgolt terítőt, a pénzbeszedő helyet foglalt, s 
kockás papírján szarkalábas, dőlt betűkkel igazolást adott az egyházadó be
fizetéséről. Maga a művelet nem tartott öt percnél tovább, de illett szóval tar
tani a vendéget, s az öreg ügyvéd mindig szívesen vállalta a társalgással eltöl
tött időt. Ekkor már tokjába tette a szemüvegét, iratcsomóit is visszacsúsztatta 
csatos bőrtáskája mélyébe, s hátradőlve, egy-két figyelmesen elhelyezett meg
jegyzéssel irányította a társalgás menetét. Hogy miről folyt a szó? Ezt nemigen 
tudnám megmondani, de áhítattal hallgattuk ezt a beszélgetést, mert esemény 
volt, s korán megözvegyült nagyanyánk várakozása ránk is átragadt, ha a 
pénzbeszedő látogatása esedékes volt.

Ennek a kisvárosi társaságnak a tagjai valamennyien nagy lokálpatrióták vol
tak. Az is, aki nem innen származott, hát még aki idevalósi volt. A  csesztvei
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költőóriás, s a Szklabonyán született s ott gyerekeskedő író személye már csak 
a két falu közelsége miatt is vonzotta őket.

Ma, amikor a nyelvtanulás elengedhetetlenül szükséges voltáról értekezünk, 
s a nyelvoktatás nehézségeinek fő okaként a nyelvi laboratóriumok hiányát hall
juk emlegetni, egy kicsit az ő szemöldökük alól nézek értetlenkedve. Nyelv- 
oktatásuk technikai apparátusa aligha terjedhetett a tankönyvnél és a tanárnál 
többre, azt az egy-két idegen nyelvet -  dacára idős koruknak -  mégis jól be
szélték.

Már elszakadtam a kisvárostól, s csak hazajáró vendég voltam odahaza, 
amikor hírt kaptam róluk, hogy ez is, az is... ma két hete, már egy hónapja... 
nincs a városban. Ahogy kifordult a macskakő a mellékutcákból, egységes 
aszfaltburkolatnak adva át a helyet, úgy fogytak ők is. Eltűnt a szolgabíró, a 
pénzbeszedő, gumivégű botjával -  melynek ritmikus mozgására odatapadt a 
gyermeki tekintet -  elköltözött a körzeti orvos. A  kis utca sarki házából kivo
nult az öreg vívómester -  mindig kuruc kori nótákat játszott a klarinétján. Fes
ték- és csempeárus kisiparosok költöztek az utcába, akiknek boltja előtt egymást 
váltja a puffogó szállítókocsi.

Nem tudom mennyire figyelt rájuk a város, s ők mennyire éltek együtt a 
várossal a későbbiekben, öregkorukban. Vagy maradtak a múltjukban? Biztos 
érte őket méltánytalanság is, s lehetett idő, mikor súlyos hátrányt jelent sor
suk alakulásában középosztályi mivoltuk. Erről már nem indíthatok velük 
beszélgetést.

Én szerettem őket, vonzódtam hozzájuk. Kisvárosi gyermekkorom forgó
színpadának ők a felnőtt főszereplői.
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