
TÁRSBÉRLET A KONYHÁBAN Lrt a Dénes Gizella

- Nem lesz semmi baj - mondta az illetékes közeg, amikor igény
bevette a ragyogóan tiszta kis ház különbejáratú lakószobáját. A tulaj
donosnak, Semenyinének a törvények szeri.nt nem járt, miután magá
nyosan, egyedül élt, eszegotte az özvegység szűkös kenyerét. A fiatalok,
akiknek k iutaljuk, egl~sz nap nem lesznek idehaza, tehát nem zavarják.

- Nem - rnond!a az özvegy kissé bizonytalanul és rásandított a
gramoíonra, melvet az ifjú férj boldogan az elfoglalt szoba virágos pár
kányára helyezett - ha nem lesznek itthon, akkor nem zavarnak.

- Kár, hogy nincs villany - nézelődött a szoba tulajdonosa hetykén,
mint ópítkezésí szakember. - Sokkal, de sokkal órtékcsebb lenne a ház,
dehútigy is jó.

- Nekem jó - jelentette ki Semenyi néni. - Amíg én élek és a
ház az enyém, nem lesz benne villany. Akinek nem tetszik, elmegy innét.

A közeg és az ifjú lakástulajdonos összenéztek, némi gúnnyal és némi
rnéreggel.

- Nem vitás - mondták morogva. - A magántulajdon nem támad
ható. Holott ha a petróleumra gondol az ember ...

Scmenvi néni összehúzta szemét.
- Ink'úbb petróleum, mint rádió. Hogy egész nap hallgassam, akár

tetszik, akár nem?
A gramofon gögösen szikrázott a párkányon. A közeg és a lakástu

lajdonos kajánul összcnóztck. Semenyi néni elkapta a pillantást és vállát
vonogatta. Ha ezek ketten tudnák, hogy eddig négy gramofont némított
el: saját egyéni módszcrévcl I Kűlőnben is miért jöttek hozzá? Miért
nem hagyják egyedül a kis házban? Ebben a kis szobában, ahol ezek
kelte];! laknak maid, nyaralókat tartott. Azok is hiányolták ugyan a vil
lanyt, mert rézsót akartak, meg rádiót is és rendszerint gramofonnal
érkeztek Ezek a fiatalok nem szerctik a csöndet, mert nem értik. Nincs
gondolatuk, hát nem tudnak hallgatni.

- A rádió annak való, aki gon dolkozní is Iusta c • •

- Na -- nevetett az ifjú tulajdonos. - A nénit még lecsukatjuk
hi tclrontúsért, mert akadályozza a technikai fejlődést. Egyébként Machinka
Róbert vagyok.

Finoman pendülő .óraütés hallatszott akkor, mire Semenyi néni feje
ál mortovóan lrhn tol t. s a kö?eg is, az ifjú férfi is fölfigyeltek. A közeg
nyomban búcsúzkodni kezdett.

- Időm lejárt, Semenyi néni. Itt a lakója, mint igértem, rendes
fiatal házaspór. Egc'sz nap dolgoznak, tehát nem zavarják. ER;yik szoba
az övék, a másik Semenyi nénié. Társbérlet csak a konyhában van.

- Társbérlet a konyhában - bólintott Semenyi néni csüggedten 
Csak a konyhában. - És nagy lendülettel felnyitotta a jelzett konyha
ajtaját.

A közeg és Machinka felkapták fejüket. Meglepetés, csodálkozás csil
lant szernükben, ahogy körülnéztek.

- Ez igen - állapították meg, mía faltól falig lépdeltek. - Ez igen.
Ez tisztaság. Fehér falak, ragyogó tűzhely, ragyogó edények a falakon.
Az asztaton abrosz és virág. A mosdó és a kockakövek ragyognak.

Sernonvi néni clógr-dcttcn és melea szeretettel piruldozott.
- Mert én naponta mindent letörölgetek. A kockát négyszer is fel

mosom, ha egy csepp vizet elöntöle valahova. Edényeim állványára füg-
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gönyt rakok, azt hetenként mosom-vasalorn. Amiért konyha, nem kell
szemétdombnak lennie. .

Machinka lelJkesen fogadkozott.
- Feleségem, Szuszinkárn mindent kedvére tesz Semenyi néainek.

Tessék elhinni. Igazán ragyogó, gyönyörű. Ilyent én még nem is láttam.
Hátha még villanyrezsója lenne ...

- Hagyjuk - rnondta a közeg. - Tartsuk tiszteletben Semenyi néni
jogát, és maguk meg rendben a konyháját, mert a társbérlet csak arra
szól. .

Machinka hevesen rácsókolt Semenyi néni kezére és ragyogó sze
mekkel fogadkozott:

- Nem, nem lesz semmi rendetlenség, tessék megnyugodni. Szu
szinka nem olyan ...

A közeg elment és míg Machinka különböző kofferok záraival ve
sződött, kis kocsi közelített a házhoz és a kocsin megérkezett Szuszinka.
azaz Machinka Róbertné született Sugar Erzsébet, hat középiskola és
gép- és gyorsíró tanfolyam és a helybeli szövetkezet könyvelője. Amikor
Semenyi néni elé perdült és kis körülnézés után az abrosszal letakart
konyhaasztaIra rakta cekkerét, kissé fölrántotta vállát:

- Ugye, szabad ide tenni ezt a kis cuccot'? Húst is hoztam benne.
meg sajátát. meg karalábét, meg zöldborsót is. Hamar megpucolorn, mind
járt föl is rakom. Ugye nem füstöl asparr '? Aztán evés után megyünk
is, mert én is dolgozom, az edényt majd bemkom ide valahová a sparr
alá is, nem? Édes ez a sp arr, igazán; és a rernin is takaró van'? Kávé
daráló meg vasaló rajta és a tálca is, meg a sárga mozsár. Anyinak is
volt, de odaadták a háborúba. Vagy nem, ideteszem a stelázs alá, a füg
göny úgyis eltakarja. Igazán cuki mínta. Cseresnye ez rajta, vagy málna?

- Cseresnye - mondta Semenyi néni lankadtan, .míg elkerekült
szemekkel nézte, ahogy Szuszinka egyre-másra odagyömöszölí a zöld
borsót is, meg a karalábét is sietve, oda se nézve, ahogy begyűri a füg
gönyszárat és megrángatja és már foltot is hagy rajta. S mondja nevet
ve, vontatottan, akár a gyerek és cuppog is hozzá.

- Cseresnye mégis! Az ember mindjárt megenné. Rém szeretem a
cseresznyét, rétesbe is, meg nyersen is. Megjegyzem, mamám meggyel
keveri.

A szóáradat közben Machinka Róbert fütyölgetett a juttatott szobá
ban s a gramofont is beállította. Róbert azt fütyülte, hogy "Ki tanyája
ez a nyártás ...", a gramofon andalítóari bömfölte a Torreador dalát.
Szuszinka itt-ott beleskátázott s féllábbal táncolgatott.

- Gargalizálás ! - mondta utánozva a bikaviadal hősének hörgését.
- Ugye édes néni, milyen remekül gargalizál szegény. Vagy szólíthatom
másként is.

- Semenyiné vagyok - mondta a háziasszony a tulajdon minden
jogos rezgésével hangjában. - Semenyi Gusztávné.

Szuszinka kissé elgondolkodott. Aztán hátrarázta bodros szőke haját
- mert nagy loknikban a hátát verte a h aj zuhatag, melyet Semenyiné
mérges rémülettel nézegetett és máris arra gondolt, mennyi hajat kell
összesöpörgetnie reggelenként, és a gyúródeszkáját, azt soha, semmi
pénzért oda nem adja ennek a sörényes kétlábúnak.

Szuszinka megelégelte a gondolkodást és csacsogva körülsimogatta
Semenyi néni kissé hegyes állát, ritkás, kicsiny ősz kontyát.

- Akkor ha szabad, úgy fogom mondani, hogy Guszti néni. így ked
vesebb, nem? Olyan jópofa, nem? A családban, mert nagy család va-
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gyunk kérem, nálunk is volt egy Guszti néni. Finom Iinzereket sütött
és aztat én nagyon szeretem,

- En nem! - rnondta Semenyiné hűvösen. - Nézni sem szeretem,
nemhogy sütném.

Szuszinka nagy ifjúságában nem vette észre sem a hűvösséget, sem
a kelletlenséget. sem a bizalmatlanságot. Egyszerűen fütyült rá. Vidám
volt és vidám is akart maradni. Mit is faxnizik itt ez a vénasszony?
Azért, mert az övé ez a muris skatulya? Oket a törvény tette ide, mert
igényelték és mort igénylésűk jogos volt. Ha nem tetszik, menjen ő

társbérletbe, nem igaz? Körülbelül ez motoszkált gyapjas, szőke fejében,
Gyors-an egy perecet rángatott elő a cekkerből és mohón falni kezdte.

- Bocsánat - mosolygott féllábon, nyeldeklés közben - megéhez
tem. Mostanában mindig olyan éhes vagyok. De mamám is, meg a védő

nő is moridják, hogy ez így van rendjén. Igaz-e Guszti néni, igaz-e?
Semenyi néni erre hátralépett a pirossávos abrosszal terített asztal

tól, melyen Szuszinka cucca puposodott. Félig kívánesian, félig harago
san, félig riadtan nézett végig a karcsú alakon. Szuszinka akkor már
piros volt, és nevetett, nevetett különös fénnyel a nagy kék szemében.
l'Cicsit fölrántotta a vállát és bizalmas cinkossággal kacsintott a szobá
ban éneklő Róbert felé.

- O még nem is tudja ... Majd este mondom meg neki, majd este,
amikor végre rendben lesz a fészek. Mert ha nem kaptam volna ezt a
lakást, Guszti néni, ha nem kaptam volna ...

A kettőbe harapott perec hirtelen megállt a széjjelnyilt mohó ajkak
között. A két kék szem elsötétült s a piros arc rémülten elsápadt. A
nagyhajú szőke fej lehajolt, egészen Guszti néni vállához.

- Jaj, jaj, tess-ék elhinni, rémes, míre gondoltam már. Hogy majd
megint, hogy ezt is úgy, mint mások, mint a többit ... S akkor, mert
azt mondtam, hogy nem, mert ezt akarom, ezt nem engedem, addig jár
tam a Iakásb ívatalba, míg megunták. Úgy volt, tetszik tudni, hogy azt
mondtam, addig onnan nem megyek, amíg nem utalnak nekem valahol
valamilyen helyet. Mert fiatalok vagyunk, szerétjük egymást és családot
alapítottunk és nem akarok se kutyát, se macskát tartani, mint a töb
biek. Gyereket akarok, igenis gyereket. Úgy, de úgy nevettek rajtam,
meg is ijedtek, aztán mondták, hogy ezt a kis skatulyát - pardon -,
ezt az aranyos kis házat, amiben még villany sincs és rádiót se lehet tar
tani. Nem mondom, Róbert is röhögött, hogy én nem válogattam tovább
és még a petróleumot is elvállaltam - érette! Tessék elhinni Guszti né
ni, csak érette igazán. Biztosan, de biztosan kisfiam lesz! Vagy lány?
Mit tetszik gondolni? A lány ugye jobban az anyjához húz? Róbert, jaj
Róbert, hadd már azt a gramofont, vagy ne fütyül] tovább! És vigyázz
a vitrinre meg a bárszekrényre ! Ha nekem valamit összetörsz ...

Róbert akkor már a "Söpörtem eleget, söpörjön már más is" círnű

dallamnál tartott. Szuszinka gyorsan lenyelte a megkezdett perecet. és
Semenyi néni megértően sóhajtott.

- Csak menjen fiam. Menjen és segitsen neki, majd a konyhát én
rendben tartom.

A következő pillanatban ketten fütyültek a juttatott szobában, ket
ten énekeltek és húzták-emelték a bútordarabokat. Semenyi néni időn

ként óvatosan bekémlelt az ablakon és látta lakói teljes felszerelését.
Kicsit pittyesztett és lenézően mcsolygott.

- Rekamé, sublatt, kombinált kerek asztal, négy szék, két karos
szék meg a bárasztal. Most ez a divat. Konyha mínek is, hiszen az úgyis
társbérlet.
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Am 'akkor hirtelen kihúzta magát Sernenyiné. Hihetetlen gyorsaság
gal, ifjúi fürgeséggel ernelte le a falról a habüstöt, a kétfajta habverőt,

a fedőket, a palacstntasütöt, a fényesre súrolt tcrtasütóket, tepsiket.
amelyekre apró pettyeket nyomatott. Aztán a fehérre súrolt gyúródeszka
következett, gyümölcskosarak, tarka tányérok, korsók, kefetartó, szap
pan- és fogkefetartó. Lázas sietséggel mind a nagy szebába kerültek. A
pirossávos abrosz is, meg a cseresznyefűzéres függöny az edényál lvánvról.
Aztán féltett, kedves lábaskai következtek és a díszcsószók, meg a kan
csók, sorban. Végül a kakukkos órához igyekezett, meg a két réz gyertya
tartóhoz. De ezek nagyon magasan voltak, s míg értük ágaskodott, vé
gtgvágódott a fényesre törölgetett kockákon. Róbert és Szusziinka egy
szerre értek hozzá, egyszerre hajoltak föléje.

- Jesszus v-c- visított az asszonyka - biztosan lábát törte szegany.
Semenyiné gyorsan megmozdította míndkét lábát. Megmozdította s

nem fájt és ebben meg is nyugodott.
- Semmi - rnondta ridegen, de szégyenkezve - csak rnegcsúszturn.
- Mert nagyon fényes - állapította meg Róbert -, nem kell any-

nyit cstszolgatní.
Aztán ahogy fölernelték, ámultan forogtak a díszétől fosztott Iala.;

között.
Egymásra néztek és Semenyinére, meg az üres falakra, polcokra.
- Csak nem tetszik költözni? - Kérdezte Róbert kissé bárgyún.
Szuszinka felrántotta vállát, összehúzta pillangós kék szemét.
- Sajnálni tetszik a felszerelést? Azt hiszi, bepiszkoljuk ?

Semenyiné akkor már állt és az asztalon magasló cuccra mutatott.
fulladtan az utálattól és rémülettől.

- Ugyan mire gondolhatnék ? Látom, szobabútoruk van, meg bár
szekrény is. De hol a lábas, a fazék, a konyhafelszerelés, ahogy kell ?

Róbert megdörzsölte kezeit, úgy hajlongott.
- Nincs háztartásunk kérem, üzemiben étkezünk. Csak reggelit, va

csorát fogyasztunk, legtöbbször hideget. Reggel tejet és este teát, ah hov
egyelőre nem kell semmi fölszerelés.

- Szép, szép, Elhiszem. hogy egyelőre ez is elég. De majd ha itt lesz
a család! A gyermek! Talán az én fazekaimat, tányórjaimat, bögreimet
törje össze? Az én gyúródeszkámon gyúrják a Jincertet ? Meg ha p isl.o
tát akar szegény, az én habverőmmel kavarjálc az én üstömben ? Talán
ez is benn van a társbérletben ? Ezt is ki lehet igényelni, mit gondol
nak? Bárszekrény az van, de fazék, meg lábas, meg gyúródeszka, :.lZ

nincs? Cucc van az asztalon, zöldborsó, meg kalarábé, bár nem főznek,

üzemit esznek!
Róbert a homlokát törölgette,
- Hol van még nálunk a család, a gyermek? Mi, Szuszinka ?
Az asszonyka akkor kiegyenesedett. Loknis szőke haját hátrarázta

arcából.
- Szégyelheti magát, mert olyan fösvény, hogy sajnálta volna, hogy

egy vacak tányérját, vagy csempe korsóját összetörje az én kicsim. Az
enyém, aki igenis lesz, lesz hét hónap múlva. Hiába nézel Robikám, este
akartam csak megmondani. Olyan hülyén tudsz nézni sokszor. Hát mit
gondolsz, míért verekedtem ki ezt a lakást itt? Erted talán? Vagy ma
gamért? Nem volt jó nekem amamánál ? Jártunk dolgozni külön-külön
és csak aludni mentünk haza. De, a kicsimet csak nem hagyom úgy
tovább? És vegye tudomásul Guszti néni, ha piszkál bennünket, ha nem
tetszik, hogy itt vagyunk, elcseréljük ezt a skatulyát, elcseréljük igenis
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és akkor majd bottal ütheti a nyomunkat és jók lennénk mink társbér
lőnek a konyhájába, mert majd hatgyerekesek jönnek! Hatgyerekesek !

Semenyi néni csüggedten sóhajtott. Pirult és remegett is. Szégyen
kezett is, háborgott is.

- Mit tudják azt maguk! Mit tudja maga, hogy mi nekem ez a
konyha? Hányszor rakosgattam benne, hányszor díszítettem. És most ez
a cucc az asztalon! És minden, ami majd lesz! Pelenkamosás, fürdetés,
mert, ugye, itt fürdőszoba nincs.

Róbert akkor már üvöltőzve emelte magasra Szuszinkát.
- Igaz? Királynőm, Gyönyörűm, Tubarózsám, Puckosom! Igaz?
Szuszinloa mérgesen kalírnpált a magasban.
- Hagyj békén! - sivított. - Eressz el, ne szoríts, hallod? Vi

gyázz, vigyázz!
Semenyi néni mellettük termett, lerángatta Róbert karját az asszony

derekáról.
- Vigyázzon hajja! Ha már egyszer annyit szájaskedott ez az asz

szony és megszerezte az én szobámat, meg a társbérletet a konyhában ...
- Drága Házinéni - lelkendezett Róbert - tessék meabocsátani,

hogy itt vagyunk, hogy idejöttünk. Veszek tányért, meg korsót. meg lá
bast, meg tepsit, habverőüstöt, mindent, mindent! És felmosom a koc
kaköveket is minden nap négyszer. Pelenkamosás előtt, meg után, tessék
elhinni' Olyan, de olyan boldog vagyok!

- En is - szípogott Szuszinka. - És még a mamám se tudja ...
Jaj. nem is gondoltam. hogy Guszti néni, a Háztnéni . . .

Semerivinó csöndesen lehajtotta fejét.
- Igazuk van, Maguknak is igazuk van, De lássák be, hogy nekem

is igazam van, És nem vagyok se irigy, se fösvény, nem. maid me<!látiák.
- Persze - hünnöaött Szuszinka -, persze. Sajnálni tetszik. amit

szeret. En ezt megértem. ezt meg lehet érteni. Én is ilyen lennék, biz
tosan. De hát olvan nehéz az élet, olyan nehéz, hogy nincs rendes la
kásuk, fés7kiik a fi:]t:lloknak ...

A kakukkos óra fenn a falon sziaorúan verni kezdte a tizenkettőt.

- Elé.g a dumából. Csirrmi - mondta Róbert. - Lejárt a két óra
szabadom. f'alnál a bútorok. Vérrezd a többit, ahogy tudod.

Szusxinka duzzogva felrántotta vállát.
- Finom alak vagy ! Tudod, hogy nekem is csak két óra szabadom

van.
S egyszerre csak sírni kezdett. reszketve, hünnögve. gyerekesen és

lázadva. Semenyiné meg lassan végigcirógatta a vaskos loknikat, melyek
kissé zsírosan tanadtak az asszonyka nyakára.

- Most már rnmdegy, szívem, most már míndesry. Ha már kítalál
ták ezt a társbérletet. ne féljen semmit. En nem ölöm meg magát. mint
ott fenn a Durgácz utcában az az asszony az övét. f:n nem. En majd rendet
tartok itt. De az én rendemet, hallják! A szobában csinálhatnak, amit
akarnak, nem tartozik rám. De '3 konyhámat nem hagyom. Az én aszta
lomon nincs cucc, se karalábé a stelázs alatt. se semmi. Majd én rendet
tartok. Most menjenek, menjenek mind a ketten. A szobát majd akkor
elvégzik, ha megjöttek. De a konyhában én leszek az úr továbbra is,
akárhány társbérlőt küldenek nekem a nyakamm !

Azzal ment szobájába, rakta vissza az edényeit a régi helyükre.
Szuszinka és Róbert pedig indultak a munkájukra, s ahogy kiléptek

a kapun, hallották, ahogy Semenyiné vizet merít és mosní kezdi a koc
ka köveket.
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