
TIZENHAT LÉPCSŐ
Írta Ilyés Dénes

Keresztillsietett az udvaron.
Két hét óta tatarozzá:k a házat. A második emeleti feljáró égője már

két hét óta csüng le a kék, szigetelt dróton. Ha a szél megbillenti, a
rács vetített árnyképe megmozdul az udvaron. Az esti árnyékok fekete
angyalként állják körbe az udvart. A bekötetlen, erősfényű égő imboly
gása rezzentí időközönként ezeket a fekete szárnyakat.

A gyerekek még késő este is nekifeledkezve ugrálnak a házfelügyelő

ablaka előtt a fehérről a feketére.
Ugróiskola.
Amint kilépett a Iüstszürke aszfaltra; még belenyúlt a télikabát 01- .

dalzsebébe. A kék-vörös szegélyű légiboríték ott lapult a frissen vasalt
kockászsebkendőhöz símulva. A lánya írta. Majdnem kitette az éjjeli
szekrényre, csak az utolsó pillanatban csúsztatta a kabátzsebébe. Ez volt
a negyvenhetedik. Boldogabb pillanataiban megszámolta és a borítékra
ráírta gondosan. A szomszéd azt mondta, vigyázni kell a külföldi levelek
kel, az ember ne tartogassa magánál, ha nem szükséges,

Könnyű neki, itthon a lánya.
Már este tíz is elmúlt, amikor egy pillanatra leállította az eszterga

forgását, Amint ujjaival beletúrt az esztergakés könyörtelen nyomása
előtt szétmálló fémforgácsok közé, megint a lányára gondolt.

Kint a hó végigvágott az ablak előtt. Nézte, amint a hó síkálja a le
vegőt. Hagyta, hogy szemei feligyák a lámpa fényében táncoló fehérsé
get. Ha az ember egész. éjjel az eszterga fölé hajló riarancsszínbe mereszti
a tekintetét - ez jól esik. Megnyugtató.

Nem jó álldogálni.
Talán egyszer visszajön. Hajnali négyre készen leszünk, ha Tóni bá

asi leszállítja a darabokat. A fene essen a lábába, minthogy egyhelyben
kelljen topognia. •

Amint hajnalban kilépett a gyár kapuján, egyszerre süppedő hóban
találta magát. Ez megint Németországot juttatta eszébe. Meg a lányát.
Utoljára írta, hogy rettenetes hóvihar dühöngött. Hülyeséget csinált, mi-
kor azzal a taggal kiment. /

A szél fekete foltokat fújt tisztára az aszfalton.
Fekete fehér foltok. Nekiiramodott, mert a kanyarban már feltűnt a

busz. Hopp, ugrás. Egy fekete, egy ugrás. A hónál vigyázni kell, mert
csúszik. Ugróiskola. Lihegve nyujtotta oda az aprót a kalauznak. Aztán
csak nézett kifelé azon a kis nyíláson, amit meleg hüvelykével dörzsölt a
jégvirágak közé.

Ahol ő van, fehér aszfaltutak futnak a tenger mellett. Kőedényekben
tengerszínű, sárga és vörös rózsák. Ö írta. Egy pillanatra megigazította a
levelet a zsebében, nehogy összegyűrje. De azt is írta, hogy mimden meg
maradt idegennek ez ő számára.

Hidegben toporgó hómunkásokat kerültek.
Ezen a zuzmarás reggelen a téli kerítések olyanok, mintha csipkefüg

gönyöket száritanának kiterítve. Amilyen fogékonya lánya, ezt is ész
reveszi. Az anyjától örökölte. Most éjszakázik, akárcsak az apja, kórház
ban, de hajnalban rendszerint odaül cés fáradtan ír, sokat egymás alá.
Ö maga soha sem szerette a könyveket bújni. Ezeket a sorokat azonban
míndíg aláhúzta.

Zummerék még mindig égették a villanyt a Iépcsőházban.
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A felső lépcsőn hirtelen zsibbasztó fáradtságot érzett. Nem kellene
az orvost annyira elhanyagolnia. Amikor lehajol, akkor is érzi. Néha
leszaladhatna a gyerekekhez ugróiskolá t játszani. Egy kis felszabadult
testmozgás jót tenne. Csak mindig Kertesék ablaka alatt játszanak és ez
nevetséges volna. Dömjénék kislánya pedig kétségbeejtően hasonlít az ő

lányára. Lehet, hogy egyszer valamilyen ürüggyel felhívja magához, ha
Magdus nem lesz itthon. Fél percig zavartalanul nézné ezt a kis arcot.

Aztán a Iecsurranó víz egy kis időre elterelte a figyeImét. Sietve bújt
az ágyba.

Dél volt, amikor a felesége akaratlanul is felébresztette. Halkan lé
pett az ágya rnellé, hogy a délelőtti póstát már ott találja az éjjeliszek
rényén. De most a takaróra tette a légiboritékot, hogyha felébred, a ke
ze önkéntelenül nyúljon utána. Éberen figyelte az asszony minden moz
dulatát.

• Várt, amíg Magdus betette maga után az ajtót, aztán rézsút lenézett
a paplangyűrődésére. Ott volt. Nem nyúlt a szemüvege után. Magdus
már megelőzte, mert a levél az egyik oldalán már felnyílt.

Behúnyta a szemét egy pillanatra. A redőny keskeny résén vakító
fehér szalag hullt az ágyra. A fénycsík keresztbe esett a takarón. Erős

ujjai, amelyek begörbülve tartották a levelet, ebben a fényben egyszerre
a szeba közepébe kerültek. A szomszédban valaki kilépett az ajtón. Meg
várta, amikor elvonult a fej a redőny nyílásában. Három sorig jutott el
a levélben. Aztán megsűrűsödtek a fekete pontok, fehér hófoltok, hamu
szín szegéllyel. Mi az? - fekete, fehér. Ugróiskola. Aztán a Dömjénék
kislányának oválja úszott el lassan előtte a tarka sávon. Aztán sokáig
semmi. Jó volna, ha valaki a kezébe adná a levelet, már egészen lecsú
szik. Most már a földön is van. Lejjebb kellene nyúlni, de sehogy sem
megy.

Aztán a forróság lecsapott a testére és végigömlött a takaró alatt a
jobb oldalán.

***
.

Két hét telt el az agyvérzése óta.
Már régóta a teljes fény birtokolja a szobát. Magdus nem tűri a sö

tétet. Már nagyobb nehézség nélkül tudja körbevinni a tekintetét a szo
bábari. Azokat a sorokat, amelyek ilyen csúnyán földhözverték, többször
kell elolvasnia a feleségének, hogy megértse. Ilyenkor csak felfelé néz,
mert az megnyugtató. Magdus pedig elolvassa,' türelemmel és fájdalom
mal. "Úgy látom, hogy a szálak visszavezetnek haza, hozzátok. Kétszeres
hálaisten. hogy máe a repülőjegyet itt szerongatom a kezemben. Apám,
nyolc évtől tisztitom meg a szívemet, ha eléd lépek .. .m

Az éjszakai fekvések, amelyek rendszerint őrjítő hullamerevségben
végződtek úgy hajnal felé, mindig éberen, ezek körül a sorok körül talál
ták. Talán ez lesz a gyógyulás is. Az orvos ezt mondta.

Az utolsó levelet nem számozta meg. Magdus hamar megértette a
szája mozgásából, hogy ne vigye messzire, Nehéz napok voltak ezek.
Nappal mégcsak kilátott a tűzfal nyílásán keresztül a harmadik utcáig.
Most, hogy ideje volt megfigyelni az esti órákat, szemmel kísérhette a
házak hasadékában süllyedő napot. Egy kicsit kellett erőlködnie, hogy a
fejét féloldalt fordíthassa. De rnire a sötétség beállt, a terhelés annyira
megnőtt, hogy a tekintete is fáradtan csuklott le a tükör lábához. Ilyenkor
csak a tompított fény égett Magdus jóvoltából.

Az éjszaka órái lassan meneteltek a hajnal felé.
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Magdus időközönként fölébehajolt, ilyenkor érezte, hogy a kezében
dobog az arca. A féleLme és a kislelkűsége pillanatokra felivódott ebben a
két tenyérben, aztán folytatódott a viaskodás reggelig.

Másnap megpróbálta a fejét jobban felemelni, így nagyobb erőlkö

déssel végignézhette a naplementét.
Harmadik nap köd szakadt le a házak közé, így aztán másfelé irá

nyította minden figyelmét. Majd holnap, holnap biztosan figyelni tudja
Amíg felesége bent volt, az ujjait tornáztatta. Ilyenkor szaggatott nyögé
sek kísértek, amelyekre Magdus arca már ritkábban rándult meg.

A szemközti csatorna jégcsapjait felnyalta az első meleg délelőtt. Most
szabadságot kellene kivennem és kirchanni az érkező gép elé. Tehetetlen
ség. Valahányszor a felesége azzal a túlzott gyöngédségével nézett rá,
még nagyobb szenvedést érzett mozdulatlanságában,

A magasföldszintre tizenhat lépcső vezetett fel a bejárattól. És visz
sza. Ezidáig figyelmen kívül hagyta. Most kényszerűségből számolta a
hajnali éberségben, amikor valaki feljött, vagy elhagyta a házat. Ti
zenhat koppanás. Ezek a kőlépcsők tekirntetén alul estek. A felesége lé
pését meg tudta már különböztetni a többitől.

A harmadik hét vége felé már az ágy szélén ülve figyelt kifelé az
ablakon. Mcsoly helyett még mindig torz fintorokat vágott, de a kezét
már fel tudta emelni, hogy a beszéd ... A beszéd az még sehogy se meg~.

Miért nem beszél Magdus, hogy mikor érkezik a lányuk ?
Legalább a Dömján gyerek szaladna fel hozzá néha. Szívesen bele.

túnna abba a rövidrevágott kis szőke hajba. Kár, hogy az apjával mindig
olyan közönnyel mentek el egymás mellett.

***
Soha nem gondolta, hogy ilyen hosszú lehet az út a szekrénytől az

ágyig. Magdús ijedten pillantott be, amikor az erőlködéstől kimerülten
leroskadt a szőnyegre. Izzadt, tehetetlen testét próbálta emelgetni, amikor
hozzálépett. Ettől kezdve közös "sétáik" voltak. Ilyenkor átölelte az asz
.szoríy nyakát és imbolygó térdeit igyekezett kiegyenesitení,

De ma nagyon nehezen ment minden.
A postás akkor csengetett be, amikor félúton voltak az ágy és a

szekrény között. Háttal a falnak dőlve hallgatta az elöszobából kiszű

rődő párbeszédet. Az ablakon túl' megint köd volt, Ilyen nehéz, párás
időben megint nagyon nehezen megy minden. Most hetekig abba kellene
hagyni mindent. Heverni az ágyon és nézni a mennyezetet, mert ez az át
kozott zsibbadás ma megint olyan, mint egy héttel ezelőtt, Miért? 
Ahogy Magdús ebéd idő alatt félretólja beteg, béna nyelvét, ez a gon
doskodó szánalom még jobban elkeseríti,

Ma felitatott mindent ez az átkozott szürkeség, Megtörte. magába
szívta a tekintetét. Ilyenkor csak az utca túlsó oldalára látni. Szerette
volna szétfújni, de annyi ereje sincs, hogy egy cigarettára gyujtson. Olyan
reménytelenül szürke minden.

Lent az udvaron a gyerekek megint ugróiskolát játszottak.
Egy kettő, egy-kettő, Klári, nem sikerült, áááá ... lebőgtél.

Újr,a kezdeni. Ma nem akarta feljebb húzni a redőnyt, nem akarta,
hogy a gyerekek meglássák kékcsíkos pizsamájában, amint bámulja őket.

Klári újra kezdte. A hetedik kockánál egy pillanatra elveszítette az egyen
súlyát. Odaszorította a homlokát az üveghez. Na, most talán sikerül.
Nem sikerült. Az a kis Dömjén nagyszerűen ugrál. Azután a gyerekek
abbahagyták a játékot. Ujjaival végigkoppintotta az ugrótábla primitív
rajzát az üvegen. Egész jól megy. Hátha még a lábával is megpróbálná.
Reménytelenül nézett maga elé.
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Hosszú percek teltek el, amíg kicsoszogott a konyhába. Csak bólin
tania kellett, ha Magdús kérdezett tőle valamit. Hamar megértette. csak
azt nem értdte, hogya hazaérkezésről miért nem beszél. Talán a lánya
meggondolta a dolgot.

Nekitámasztotta a hátát a konyhaszekrénynek. Akkor rninden bebo
rul. Aztán megkezdték .az evést. Az etetést. Nyelte apránként a falatokat.

Kínosan lassan múlik az idő.

Esténként már jobban oda tud figyelni a felesége szavaira. Ha úgy
ütemesen sírnítja el a homlokán a zsibbadást , akkor még jobb. Most
már beszél a lányukról, hogyelhalasztotta az utazást. Valami közbe
jött. Igen, tudja, hogy az apja beteg lett, de valamí nagyon fontos do
log az, ami megbénítja. Így írta, hogy megbénítja.

***
Sokáig tartott, amíg Magdus megértette, hogy mit akar hozatni

vele a holtból. Kis doboz borsózöld olajfestéket és fehéret, Nem vajszí
nűt, hanem fehéret. Ilyenkor látni, hogy a felesége mennyire figyel, mi
kor közelhajol hozzá. A szájára, meg a szavaira.

Még .az éjjel határozta el, hogy mmdent megpróbál. A konyhaszek
rényt szemelte ki magának. Tetőtől talpig lecsiszolja és lealapozza. Igen,
ilyen ujjakkal. Mire a végére ér, már jobb lesz. Aztán majd fényt ad a
szekrénynek. Kell, meg kell próbálni mindent, hogy az ujjai a legfino
mabb mozgáshoz is hozzáidomuljanak.

Amikor a postás ismételten csengetett, óvatosan tette le az ecsetet
az asztalra. Magdús nem volt itthon. ügyetlenül állt, képtelen volt ar
ra, hogy kezetfogjon vele. Próbált mosolyog:ni,amikor elköszönt. Pró
bált, de nem sikerült. Remélem nem ijesztettem meg. Ne, ne, ne ...
mindig ezt mondja ki, míndenre, mert mást nem tud. Most is így kö
szönte meg ezt a piros-kék szegélyű levelet.

A mérlegre tette, nehogy Iecsöpögtesse. Aztán folytatta a munkát,
Meg kell Magdust várnom, úgy sem tudnám elolvasni. ügyetlen rnozdu
latokkal osiszolta tovább a szekrény oldalát.

Reggel, hosszú idő után először, pihenten ébredt.
. Harmadikándélelőtt fél tizenkettőkor érzik. Ez már bíztos l Ezt

várta már hetek óta, már nagyon régóta. Balfelén érzett egy kis zsíb
badast. Ez a munkától van. Izomláz. Nincs semmi baj, csak egy kis fá
radtság. Majd a lányának megmutatja azt az oldalt, amelyik először el
készül. Az ablakfelőli. napos oldalt. Meg a számozott leveleit az alá
húzogatásokkal. Meg azt, hogy már tudja maga mellett húzni a lábát, ha
(bottaI megy a szobában. A folyosón is ki kellene próbálni.

Ezt megpróbálom. Meg kell próbálnom.
A gyerekek abbahagyták az ugrálast az udvaron, amikor kilépett

a bejárati ajtón. Puha gumidarabot ütött a bot végére, hogy tapadjon
a kövön. Vigyázni kell minden lépésre.

Tizenhat lépcsővel lejjebb a gyerekek álldogáltak, A kis Dömjén
felköszönt, aztán a Kovács gyerek is. A többi tovább játszott. A hűvös

szél nekilökődött az arcának, Hosszú idő után először. Meg keUenepró
bálnorn, gondolta.

De aznap még nem próbálta meg. Elhatározta, hogy a hajnali órák
ra halasztja, amikor senki nem látja. Ne nézzék.

Éjjel vizet kért.
Ma,gdus megértette. Egy darabig üldögélt az ágya szélén. Felnyúlt

a balkezével és rátette az asszony hajára a tényerét. Az ő lánya, aki
őhozzá hasonlít. Meg az enyém. Holnapra itthon lesz.

289



Reggel hat és hét között van az az idő, amikor Magdus bevásárolni
indul. Ez az idő lesz arra a legalkalmasabb, hogy megpróbáljam. Iste
nem, őrült hosszú volt ez a hónap. Most már elég lesz a csoszogásból.
Le akarok menni a lányom elé, ha megérkezik Tizenhat lépcső, csak
hogy idáig már eljutottam, hogy nekiindulhatok. Magdus most úgy
sem értené meg. Majd megkéri, hogy a pontos időt mondja meg.

Oldalt, kétkezes szorítással kellett a korlátba kapaszkodnia, A jobb
oldalt ez tartotta. Egy. Kettő. Há ... né ... gy. Pihenés. Pontosan kétszer
fogok feljönni és lemenni. Hogy biztosan menjen. Meg kell tennem.
Negyvenöt percem van, amíg Magdus hazajön.

Felfelé sokkal nehezebb volt, mint gondolta.
Csak egyszer tudott le és felmenni. A konyhában lerogyott a fá

radtságtólaz asztal mellé, Magdus amikor hazajött megrnosdatta és fel
öltöztette - ma nagyon szépnek látta a feleségét -, feladta rá a hal
ványszürke ruháját.

Nyakkendőt nem kötött hozzá.
Felállt, körülcsoszogott és leült.
Ujjaival végigketort. a fal mellett és felemelte a botját.
Az udvarról halkan szűrődött be a gyerekek játékos kedve. Volt,

aiki már behunyt szemmel ugrált, volt aki háttal.
Odanyomta a hűvös üveghez a homlokát.
A kis Dömjént azért feltétlenül felhívja, ha a lánya megérkezik,

legalább egymásrnellett látja majd őket. Nem is tudják majd, miért. Mé:
a felesége sem. Csak ő, hogy ezt a hosszú időt megszenvedrte. .

Biztos egyedül jön a lánya.
Csak így egyszeruen fölsétál a lépcsőn. Nyolc év után? És ő szá

molni fogja a koppanásokat. Nem. Mindegyik emlékeztetné a gyötrődés

óráíra, perceire, éveire. Nem is tizenhat lépcső, hanem jóval több. Ahány
levél, ahány gondolat, ahányszor éreztem, hogy élek.

Egyedül, nélküled, kislányom.
Te ...
Vigyáznom kellett, nehogy meggyűlöljelek. De erre nem került sor.

Meggyűlöltem a tehetetlenségemet, a tiédet, amely elválaszt bennünket
egymástól, a kilométereket, azt az őrjítő távolságot, azt az egyetlen lé
pésedet, amelyet nem tudtam megakadályozni.

Atforrósodott az üveg a homloka alatt.
Most majd elédmegyek, a te nyomorék apád. Én megyek eléd. Le

megyek eléd, hogy minden lépésedért vezekeljek, ami elvitt tőlünk.

Elédmegyek, kislányom, mert már alig bírom a várakozást. Nem aka
rom, hogy apádat ágyban találjad. Bírja apád. Bírta ezt a nyolc évet,
Megbocsártok neked.

Talán már kiszálltál a gépből.

Nem, ne félj, nem visz vissza. Nem félek, hogy vissza akarsz menni.
Már gyorsabban tudok lépni, amióta várlak. Az ujjaimat akarom köny
nyebbé tenni, hogy érezzem a hajadat.

EIédmegyek, várj csak a kabátom meg a botom ...
Már itt vagy ebben a városban. Idehaza.

Az alsó lépcsőn érte utol a második agyvérzés, amint a korlatba.
megkapaszkodott. Egészen közel jött hozzá. Allt a fal mellett, aztán
nézte a kis Dömjén gyereket,aztáin a kép felbillent és el kezdett csúszní.
a fal mellett lefelé.

Ujjai .az ég felé görbültek.
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