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P. L. Travers

Mary, a csudálatos

(aktuális kiadás)

Szép, csöndes nyári reggel volt. Csak a Cseresznyefa utca sarkán
ácsorgó multiplakát üvöltötte bele a világba, hogy Vegyél –
Egyél. Nem mintha erre a bíztatásra szükség lett volna.

Világválság ide, világválság oda, az emberek eszeveszetten vásároltak.
Vették-vitték az emeletes fûkaszálót, a kerekevesztett rokkantkocsit,

a felesütõs hajregenerátort, a minden hájjal megkent önitatót, a falra
szerelhetõ turistabakancsot, a hátultöltõs mosónõszimulátort, a
pattogatott kukoricametélõt, a koloratúr béranyát, a zenélõ
jégkocka-melegítõrõl már nem is beszélve. Egyszóval megvettek
mindent, amit a reklámok és kedvezményes akciók rájuk tukmáltak.
Tömték magukba a javakat, mintha ez a habzsolás elfedhette volna a
végtelen ürességet, amelyet csak Bumm tengernagy ágyújának
dörrenése töltött be napjában kétszer, este és reggel néhány pillanatra,
amikor jelezte, hogy neki már nyolc.

– Elég! Nem bírom tovább! – hallatszott váratlanul a tizenhetes
számú házból. Rögtön utána kicsapódott az ajtó, és a nyílásban feltûnt
maga Banks papa, amint éppen szabadulni próbált a nadrágjába
kapaszkodó, eszeveszetten sivalkodó háromdimenziós öltönyhajto-
gató-gép szorításából.

A nyitott ablakban eközben megjelent Banks mama elgyötört arca
(a többi része az ikrek etetésével volt elfoglalva). Miközben könnyeit
szárogatta, próbálta számba venni, mi minden baj zúdult rájuk
mostanában, azóta, hogy Mary Poppins elhagyta õket.

Kezdõdött azzal, hogy öt gyermekük ellenére Banks papát kizárták
a nagycsaládosok egyesületébõl, ahol azelõtt tiszteletbeli másod-
alelnöki tisztséget töltött be. Arra hivatkoztak, hogy az (anglikán
egyház heves tiltakozását figyelmen kívül hagyva) egyhangúan (a
kormányfõ által) elfogadott új alkotmány szerint a minimális család
legalább egy férfibõl és egy nõbõl, illetve (tekintettel az angol
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liberalizmus szép hagyományaira és a másság tiszteletére) esetleg egy
nõbõl és egy férfiból áll. Következésképpen nagycsaládosnak kizárólag
a legalább kétnejû férfiak tekinthetõk. E kétnejûség azonban a
Cseresznyefa utca tizenhetes számú házban szóba sem jöhetett. Ennek
nemcsak Banks mama mondott ellent (hevesen és igen meggyõzõen
forgatva a kenyérszeletelõt), hanem az a tény is, hogy a kétgyermekes
családra méretezett házban egy újabb nej számára immár egy
félszobányi hely sem találtatott volna.

Folytatódott a dolog azzal, hogy Banks mamát családvédelmi
közmunkára osztották be. Ennek keretében Lark kisasszony
gyermekeit kellett ápolnia, és megvédenie õket a rájuk leselkedõ
mindenféle veszedelmektõl. Ez mindjárt két kellemetlenséggel járt.
Egyrészt rettentõ nehéz feladat volt naponta öt példányban jelentést
írni az elvégzett családvédelmi munkáról, és azt Lark kisasszonnyal
ellenjegyeztetve beküldeni a kerületi családvédelmi szolgálathoz.
Különös tekintettel arra, hogy Lark kisasszonynak (ha Peti nevû
kutyáját nem számítjuk) se kutyája, se macskája (gyermeke meg
egyáltalán) nem volt. Másfelõl a heti közmunka ideje alatt Banks
mamának Lark kisasszonynál kellett laknia. Képzelhetni, hogy mire
szombat estére hazaért, nemcsak a ház, az öt gyerek, de szegény Banks
papa is fenekestül fel volt fordulva. Mit lehetett tenni? Tudomásul
kellett venni, hogy a kormány számára a családvédelem mindennél
fontosabb.

Ez a családmentõ, hagyománytisztelõ kormány találta ki azt is, hogy
mostantól a himnuszt a királynõ iránti tisztelet növelése érdekében egy
kicsit magasabban kell énekelni. E célból minden brit állampolgár
köteles volt egy jókora követ a nyakában hordani, hogy a himnusz
éneklésekor erre felállva kellõen magasan legyen. Ezeket a köveket az
új politikai értelmezõ szótár szerint “apró kavics” néven kellett
emlegetni. A kormány szét is küldött a lakóközösségeknek egy-egy halom
ingyen terméskövet, melybõl ki-ki tetszése szerint választhatott. Elõbb
a Towert akarták lebontani, hogy elég kõhöz jussanak. Ezt az ötletet
késõbb elvetették, és azt tervezték, hogy maga a kormány költözik be a
történelmi falak közé. Ezzel jelentõs mennyiségû pénz és fáradság volna
megtakarítható, választási vereség esetén elég volna, ha egyszerûen
átvonulnának a börtönszárnyba. Hozzá is fogtak, hogy a dolgok további
egyszerûsítése kedvéért felelevenítsenek néhány apró, a politikai
ellenfelekre kiszabható, korábban már bevált olyan büntetési tételt, mint
az elevenen megnyúzás, a szurokban fõzés, felnégyelés.
Természetvédelmi okokból (túl nagy a faigénye!) a karóba húzást elve-
tették.
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selymes felületû, majdnem tiszta kék színû apró kavicsot választott,
de azóta emiatt is egyfolytában rettentõ gondban van. Rájött ugyanis,
hogy a nyári ünnepeken viselt sárga-zöld mintás kiskosztümét nem
veheti fel a kék kavicshoz. Pedig arról nem is álmodhatott, hogy új
ruhát varrat magának. Annabelle születése óta így is nagyon szûkösen
éltek. Banks papa újabban csak minimálbért kapott a bankban. A
kormány ugyanis bankmentõ csomagot vezetett be, aminek lényege
az volt, hogy a bankok bevételeiket azonnal a kormánytagok
számlájára voltak kötelesek átutalni, nehogy a bankárok eltõzsdézzék
a hasznot. Így persze fizetésre alig maradt, a minimálbérnek is örülni
kellett. Ehhez jött Banks mama havi két, királynõi címerrel ékesített
díszoklevele (amit a családvédelmi közmunkáért kapott), úgyhogy be
kellett látnia, bármilyen szûk is rá Annabelle születése óta az a
kiskosztüm, a világ még nagyobb szûkösségre kényszeríti.

És akkor még ehhez járult, hogy tegnap megjelent a Cseresznyefa
utcában a végrehajtó, és azt állította, hogy Banksék hónapok óta nem
fizették be a gyermekességi adót. Ez az új adónem arra szolgált, hogy
növelje a társadalmi igazságosságot. Bántotta ugyanis az emberek
igazságérzetét, hogy egyes családok pofátlanul négy-öt gyerek számára
is igénybe veszik a társadalom szolgáltatásait (óvodát, iskolát stb.),
miközben ugyanannyit adóznak, mint a gyermektelenek. Aki többet
akar elvenni a közösbõl, az fizessen is többet, mondta nagy ívû
programbeszédében a miniszterelnök. És lõn. Bankséknek tehát
fizetniük kellett (bár sem óvodába, sem iskolába nem járt még egyik
gyerekük sem, de hát ne akadjunk fenn minden apróságon!) Banks
mama állította, hogy õk igenis fizettek, minden héten Robertson Ay, a
mindenes inas viszi a postára a pénzt.

– Hol van Robertson Ay? – kérdezte kétségbeesetten Banks mama.
A keresett személy éppen szokásos helyén, az emeleti gardróbban

aludt, és amikor Ellen, a szobalány rátalált, kiderült, hogy a
gyermekességi adó is hetek óta csak idáig, alvásra használt szekrényéig
jutott el, persze, hogy így nem érkezhetett be a mélyen tisztelt királyi
adóhivatalhoz.

Így álltak a dolgok, amikor amikor történetünk elkezdõdik. Ez az a
pillanat, amikor valahonnan (az égbõl? a keleti széllel? vagy csak úgy,
egyáltalán?) meg szokott jelenni Mary Poppins, hogy rendbe hozza a
dolgokat.

De hát Mary Poppins egy mese fõszereplõje. Azt leshetjük, hogy
nekünk megjelenjen.
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