
SZ IL VESZTER

lrta Mezey Anna

A csupasz gallyak dermedten haldokoltak a vékony jégpáncél halá
los ölelése alatt, de az emberek érzéketlenül jöttek-mentek a kínlódó
fák alatt. Mentek s közben hosszúszárú tarka trombitákat fújtak, igy
búcsúztatták az óesztendőt. Buék - mondták egyre sűrűbben. Buék.
- Buék - emelte poharát koccíntásra Jocó is - Buék. - A poharak
vídáman, csilingelve verődtek egymáshoz.

- Apuci én is kérek.
- Ohó tökmagjános, hogy képzeled, ez nem neked való.
- De apuci - s már görbült is lefelé kis szája - de apuci csak

egy picikét kérek. egy icí-picíkét.
- Na jól van, de csak egy kortyot kapsz. Nesze ... hát akkor ...

egészségedre - azzal apa közelitette saját pirosas lével teli poharát a
gyűszűnyi borhoz, mely az apró kis kézben volt.

- Egészségedre apuci - s ahogya kis Jocó ezt mondta, hangja
elfogódott volt, szeme is zavart, olyan nagy, olyan ünnepélyes dolognak
tartotta, hogy vele koccint az apu. Csillogó szemét rajongó szeretettel
függesztette apjára és egy hajtásna kiitta gyűszűnyi borát, mely szal
maszálnyi torkán pezsegve csúszott lefelé, de utána azonnal homloka
mögé párolgott a gőze s ez a furcsa, bohócos állapot roppantul tetszett
neki. Annyira, hogy azonnyomban nyújtotta gyűszűnyi kis poharát
apja felé:

- Apucikám csak még egy ici-picit kérek, egy nagyon, nagyon
picikét - és ebben a furcsa bolondos állapotában sehogysem tudta fel
fogni, apu arca míért komorul el, apu szeme miért lesz fényes, ahogy
fia ragyogó kis arcát, csillogó szemét nézi s azt sem tudta megérteni 
hiszen oly kicsi volt még, hogy az apu zsebét is csak lábujjhegyre állva.
ágaskodva érte el - szóval nem értette, miért kapja most ölbe őt az
apuci s ahogy szorítja magához, rr.iért remeg annyira egész testében.
Csak azt érezte, hogy ül az apu bal térdén és cirógatja apu frissen bo
rotvált arcát és .•. magában egy kicsit duzzog azért, amiért apu a jobb
térdére Erzsit ülteti, pedig az már nagy lány.

Persze igaz, hogy nagy lány, mert tizenhárom éves és majdnem
olyan magas mínt az anyu -, mint az anyu, aki mindig veszekszik apu
val - de azért gyerek még, csak nagy gyerek.

- Ugye velem is koccintasz apu?
S apu megérezte, Erzsike hangján a sértődést - persze Jocó a kicsi,

a kedves. Szerencsére gyerek hamar sértődtk és hamar megbékél, így
aztán a két testvér, mikor apu két térdén kényelmesen elhelyezkedett,
azonnal el is felejtettek, hogy egy perccel ezelőtt még durcáskódtak
egymásra. Apa pedig hol bal térdével. hol a jobbal csinált egy ,,hoplát"•
mire a kicsi, gyöngyözően nagyokat vísítva kacagott, a nagy pedig ka
maszos hálával feledkezett bele az apró kis játékba. Egyikük sem vette
észre, hogy anyu ezalatt vésztjósló komorságzal ül átellenben az asztal
nál.

- Ejnye, ejnye gyerekek, ilyen nagyok vagytok s apa térdén lova
goltok? - méltatlankodott nagypapa tettetett felháborodással.

- Hagyja csak papa - szólalt meg most anyu és furcsa volt a
hangja - úgy sem sokáig tehetik.
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}\z asztalon a poharak ijedten ütődtek össze, pedig senki sem nyúlt
hozzájuk, csilíngelésük hosszasan, elnyújtva, majd szaggatottan vibrált
a ria-lt, komor csendben. Az utcáról felhallatszott a vídárn trombitaszó,
jókedvű nevetgélés.

Erzsike rladtan nézte anyját. majd apját, akinek arca újra elkomo
rult, mintha álarccal vonták volna be, a kicsi pedig úgy megszeppent,
hogy szólni sem tudott. Nem tudta felfogni a szavak súlyát, inkább be
lülrol érzett valami húzóerőt. mely kis száját kétfelől vészesen lefelé
görbíti. Ö is megnézte előbb apát, aztán anyjára nézett s most hirtelen
eszébe jutott a hamupipőke meséskönyvében a gonosz mostoha arca 
de igazán nem tudta megmagyarázni miért hasonlít most anyu arca
harnuptpöke mostohájára.

Nagymama arcán viszont két nagyon kövér könnycsepp gurult vé
gig <; még le sem pottyant a ruhájára, mikor szeme sarkában újabb két
elhízott csepp jelent meg, - nagypapa homlokára pedig sok-sok ránc
futott, olyan sok, hogy ő azt megszámolni sem tudta, mert az óvodában
még csak ötíg tanultak számolni. Ezután nekik gyorsan meg kellett va
csorázniok, mert lefektették őket és mindenki nagyon rájuk parancsolt,
hogy azonnal aludjanak el, mert ők még gyerekek. Dehát hogy tudtak
volna elaludni, mikor megérkeztek a vendégek és olyan hangos, jókedvű

nevetgélést csaptak, hogy igazán nem lehetett tőle aludni, meg külön
ben scm lehetett aludni, mert bizonyos dolgokat meg 'kellett még be
szélni egymással. Például azt, hogy

-- Te Erzsi - súgta a kicsi - te kit szeretsz jobban, aput v:agy
anyut ?

- Én - mondta Erzsi fennsőbbséggel - én természetesen mind a
kettőt e-gyformán szeretem.

- Jó, jó, én is, de azért mégis, egy ici-picit kit szeretsz jobban?
- Bát mondom hogy ... - a másik szobából hangos nevetés har-

sant Jel s az alt meg szoprán hahóták közül, mint vezérszólam harsant
elő aoucí vastag hahótája.

-- Hallod? Apunak jókedve van. - Erzsi már nagylány volt, meg-
figyelte, hogy az utóbbi időben apu sokszor rosszkedvű, anyu meg .
mindig veszekszik ... s olyanokat mond, hogy az apu menjen ... el .

-- Te Erzsi. igaz, hogy az apucinak . .. izé... a rádió hangja el
nyelte a mondat végét, így Erzsinek nem kellett rá válaszolnia. Felült
ágyában, két térdét felhúzta az álla alá támasztéknak. vékony kis kar
jával átkulcsolta és maga elé nézett. A szebában nem égett villany, csak
az utcai neon világított be az ablakon s eltorzította, felnagyította a fala
kon az árnyakat. Ezeket nézte, nézte s észrevette, hogy az egyik árnyék
olyan, mint valami nagy, sötét rabló. Fekete volt a rabló, hosszú lába,
hosszú karja kísértetiesen, félelmetesen mozgott, imbolygott, s ahogy
nézte-nézte. félni kezdett. Annyira félt, hogy fogai !is összekoccantak
félelmében, mert úgy látta, hogy az a fekete, gonosz rabló megmozdul
és. " feléje indul Valami van a kezében, valami csillogó, csúnya nagy
valami ...

- Hát te miért nem alszol - hallotta most hirtelen apu hangját
kÖZ'IT",Uenm az ágya mellől s ez olyan kimondhatatlanul jól esett, hogy
majd elsirta magát. Lám apu bejött hozzá, pedig vendégei vannak.

- J:lj apuci - mondta szégyenkezve - nézd olyan csúnya árnyékok
vannak a falon és mozognak, látod?

-. Oh te kis csacsi, csak nem félsz? Nézd csak, nagypapa ideakasz
totta az ablakkilincsre a kabátját, attól van az egész. Látod? ts ahogy
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az autók szaladgálnak az utcán, azoknak a reflektorfénye mozgatja az
árnyékot. Látod? Most leveszem a kabátot és márís eltűnt az alak.

S a kislány csak nézte a rablótól megtisztított falat. Hálás meg
könnyebbülést érzett. Apu erős, apu bátor, apu segít.

- Te Jocó - súgta öccsének a szomszéd ázvba, de az nem válaszolt,
békésen. hangosan szuszogva, édesen aludt. Erzsi még sokáig, forgoló
dott s figyelte a szomszéd szebából átszürödö szilveszteri vidámságot s
a hangok kőzül megpróbálta kiszúrni apa hangját, ... Anyáét ... alig
alig hallotta, s ha igen, akkor sem nevetését, hanem komor hangját,
hogy

- Nem, nem iszom, nincs kedvem - miért nincs kedve anyának
inni?

- Nem, nem megyek sehova, nincs kedvem - miért ninc'> kedve
anyának elmenni?

- Te csak menj egyedül... - míért küldí aput egyedül? - eddig
sem vittél magaddal minden utadra - hova nem vitte apu anyut ma
gával?

Fantáziájában sokáig kavarogtak a szavak, mondatok, gondolatok,
eszébe jutott sok minden, amit a lányoktól hallott férfiakról, nőkről, s
amit szüleítől hallott az utóbbi időben, ... elvérve ... s lassan elnyomta
az álom. Egyszer ugyan felébredt még, akkorra már a vendégek elmen
tek s hallotta, hogy nagymama, nagypapa motoszkál a szobában, öcsit
átteszik az ő ágyába, azután nagypapa hangját is hallotta.

- Erzsi nem akar békülni - s nagymama nagyot, keserveset sóhaj
tott. - Szegény gyerekek - aztán újra elaludt s azt álmodta, hogy apu
tengeren van egy kis hajón és kitört a vihar.

***
A fák vastag zuzmarával boritott vékony gallyai csillogva terpesz

kedtek a villanyoszlopok fölött. Az emberek áhitattal fújták a hosszú
szárú tarka trombitákat, igy búcsúztatták hangosan, jókedvűen az óesz
'bendót.

- Hát" akkor igyunk az óév búcsúztatására - emelte magasba po
harát nagypapa, - igyunk, hogya következő év jobb legyen.

A poharak csilingelve koccantak egymáshoz s ekkor egy vékony
kis hang szólalt meg a háttérből.

- Anyuci én is kérek egy picikét. .
- Nem kapsz, nem neked való - hangzott a szigorú válasz.
- Csak egy ici-picikét kérek... egy nagyon, nagyon picikét.
- Mondtam már, hogy nem kapsz, nem értetted?
Apuci tavaly adott nekem, pedig még kisebb voltam - s a kis szája

máris görbült lefelé. Ólmos csend terhe nehezedett hirtelen a szebára
s az utcáról felszűrődöttt a vidám, hangos trombitaszó. Nagymama na
gyot sóhajtott, szeme sarkán megjelent két nagy, kövér könnycsepp,
nagypapa homlokára pedig sűrű ráncok futottak.

- Hol van az apuci - sírta el magát hangosan - miért ninc'> itthon
apuci?

Erzsi is elsírta magát, pedig ő már nagy lány, olyan magas mint
az anyu és főzni is tud már, a nagymama szípogott, csak anyu volt mér
ges, anyu sokat dolgozik, egész nap késő estig dolgozik és mindig mér
ges.

Mondtam már, hogy apu elutazott, nagyon messzire ment, nem tud
hazajönni.
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- Akkor is jöjjön haza - bőgte a kicsi vigasztalanul. Apuci mindig
játszott vele, anyu mindig dolgozik, nem ér rá. Apuci leült vele a sző

nyegre. ő kirakta autóit, legalább nyolcat, a lendkerekeseket is meg az
egyszerűeket is, odahúzott egy széket a szőnyeg szélére és a szék két
lába volt a célpont. Azután egy autót ő lökött, egyet az apuci és olyan
nagyokat lehetett nevetni, mert az apu lökése sosem talált, az apuci
autója mindig a nagy asztal alá, vagy a szekrény alá gurult s akkor
az apuci négykézláb utána mászott és az olyan vicces volt, mert még
ugatott is ahogy az asztal alá cammogott. Ha pedig visszabújt onnan,
ráülhetett apuci hátára, akkor meg nyerített és azt mondta, hogy nyi
heh.. és ezen is olyan nagyokat lehetett nevetni.

- Hívd vissza apucit.
A trombitaszó felhangzott az utcáról, a vidám nevetés is és a gye

rekeknek gyorsan meg kellett vacsorázniok, mert vendégek jöttek és
le kellett fekűdniök. Persze hiába parancsoltak rájuk, hogy hamar alud
janak el, nem lehetett aludni, egyrészt mert nagyori hangosan szólt a
rádió a másik szobában, de különben is fontos megbeszélnivalójuk akadt.

- Te Erzsi - kezdte a kicsi azonnal - te tudod, hogy hol van
apuci? -

- Tudom.
- Ide nézz - iskolatáskájából elővette a térképét, xiterítette az

asztalra s a két gyerek buzgón föléje hajolt. Látod? m3.gyaráZ+~-

látod (", a kis pont ez itt Budapest.
- De hol van apu?
- Várjál majd mindjárt megmutatom. Ez itt egy másik ország,

ez egy harmadik ...
_. És nagy egy ország?
- Nagyon nagy. Olyan nagy, hogy gyalog egy hónap alatt sem

lehetne végigjárni.
- És autón?
_. Autón hamarabb, de úgy is kell legalább egy nap minden or

szágban.
- Hát hacsak három nap az egész, míért nem indult el apuci há

rom nappal korábban?
- Mert nem elég három nap, három nap alatt csak a tengerig

érhet - ez az a nagy itt látod, azon ment el.
- Tengeren? - a kicsi elálmélkodott. - Te Erzsi milyen nagy a

tenger?
- Oh az nagyon nagy, olyan nagy, hogy beleférne egész Magyar-

ország és ez a sok ország is mind, mind még ez is látod?
- Te Erzsi. Nem süllyedt el a hajó, amivel apuci ment?
- Nem.
- Honnan tudod?
- Mert... mert... írták volna az ujságok.
- Az ujságok? - majd ha megtanul olvasni, mindíg elolvassa az

újságot, hátha írnak az apuciról, hátha megírják míkor jön haza az
apuci.

Erzsi még mindig a térkép fölé hajolt, sokáig, nagyon sokáig nézett
egy pontra ... egy városra. Vajon ott messze is trombitálnak az embe
rek? Vajon ott is koccintanak, mint anyáék a szomszéd szobában? Anya
jókedvű, áthallaní a falon vídám nevetését, pedig anya küldte el az
aput ... hallotta egyszer anagymamától.

* * *



Minden esztendő, minden óesztendő magával visz 365 napot - van.
amelyik 366 napot - tele változatossággal, küzdelemmel, reménnyel s
minden új esztendő magával hoz 365 napot - van amelyik 366 napot 
tele változatossággal, küzdelemmel, reménnyel, s minden évben felhar
san az utcákon a vídám trombitaszó.. . megjelennek az árnyak a fa
Ion. " csak apu ... nem jelenik meg.

* * *

- Te Jocó, gyere hozzánk szi1veszterezni. Halálos lesz meglátod.
- Nem lehet anya miatt.
- Csak nem akarsz mindig a mamád szoknyája mellett ülni?
- Tudod, hogy mennyire egyedül van.
S ahogya ropogó, csikorgó friss havon hazafelé baktatott, mélyen

elgondolkozott. Tizenöt évet kalandoztak be a gondolatai. Mennyi mín
den történt azóta. Azóta meghalt nagyapa, nagymama örökké beteg.
Erzsi vidéken van férjnél, alig látják, írni is csak minden szent időben

ir, anya szája körül kímélyült és megmerevedett a keserű vonás. Es ő

még mindig nem tudja, miért ment el annak idején apu ...

* * *

A hópihék könnyű szappanhabként táncolva röpködtek a levegő

ben, ráültek a fák vékony gallyaira, . sapkát raktak a házak tetejére.
Az emberek pedig fújták, fújták a hosszúszárú trombitákat, búcsúztatták
az óesztendőt.

- Buék gyerekek - s a poharak csilingelve koccantak egymáshoz.
- Buék Jocó. Rendes srác vagy, hogy mégis eljöttél. - S míg a

poharak piros tartalma nyomtalanul tűnt el a szomjas torkokon, hal
kan nyilt a hálószoba ajtaja s egy parányi, világoskék pizsamás ember
palánta jelent meg a küszöbön. Arca ijedten járt körbe- körbe majd
felfedezte apját, odaszaladt hozzá.

- Apuci kérek egy picit én is.
- Ohó tökmagfilkó. nem neked való az.
- Csak egy nagyon picit kérek, egy igazán ici-picikét.
Jocó kezéből hangosan, csörömpölve, a földre esett .a pohár.
- Bocsánatot kérek - hebegte zavartan - ügyetlen voltam.
- Sebaj - mondta nevetve a háziasszony - sebaj, törött pohár sze-

rencsét hoz.
. Az utcáról pedig felhangzott a vidám, bohém trombitaszó.: a rádió
ban szólt a zene, a vendégek táncoltak. Jocó is táncolt. Volt a vendégek
között egy lány, Sárinak hívták, unokahuga a házigazdának és nagyon
szép lány volt. Erzsire hasonlított egy kicsit. A szeme és a hangja, meg
az alakja is, az a nyurga, vékony kislányos alakja. Jocó színte egész
este vele volt. Csak akkor hagyta magára, mikcr észrevette, hogy a
házigazda csendesen beoson a hálószobába. Eszrcvétlenül utánalopako
dott. Megállt a küszöbön s látta ahogy a házigazda gyengéden a kis
ágy fölé hajol és figyeli az alvó gyereket. A paplant szépen megigazítja
és visszamegy vendégeihez. Jocó a szobában maradt. Leült egy székre
és nézte a falon az árnyakat. Az utcáról felhangzott a vidám, hangos
trombitaszó. Vajon a tengeren túl is fujják a trombitát? Felállt, hogy
az ablakhoz lépjen, nézni akarta az utcát, az árnyakat, a hullámzó,
trombitáló tömeget. Ahogy óvatosan az ablak fejé lépegetett. egy borí-
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tékot pillantott meg az íróasztalon. T. Andrásnak Budapest. Nézte a
levelet. Szeme előtt karikák kezdtek táncolni, sokáig kergetőztek egy
mással, míg végül eloszlottak s ekkor megint csak előbukkant a levél
boríték ... mert, a feladó... a feladó... Homlokát szoros abroncs szo
rította össze, halántéka lüktetett, mintha belülről kalapáccsal ütögették
volna. .. a feladó ...

Szóval Bandi ezért hívta meg, ezért ...
- Hát te míért bújtál el? - Sári szemrehányó hangja riasztotta

fel ábrándozásából - únsz velem lenni?
- Dehogy únlak - mondta gyorsan Jocó - sőt nagyon jól érzem

magarn veled.
- Igazán mondod? - s az volt a furcsa, hogy Sári szemében mintha

ugyanaz a rajongás fénylene, mint a kis Bandíéban, mikor koccintott
vele az apja. Önkéntelenül a lány keze után nyúlt.

- Milyen szép vagy - mondta s azon csodálkozott, hogy ezt csak
most fedezte fel.

- Jocó én úgy sajnállak téged - mondta a lány kezét a Joeóé-
ban hagyta.

- Engem ... ? Miért?
- A . " Bandi mindent elmesélt.
Szorosabban fogta a lány vékony ujjait.
- Beszélj, mit mesélt Bandi?
Ült a félhomályos szobában és már nem hallotta az utcáról felszű-·

rődő trombitaszót, a falakon mászkáló árnyakat nézte s a lány halk
suttogó hangját figyelte.

A szürke falon autó árnyéka vált ki s csendesen gurult végig szé
lesretárt szeme előtt. Látta, hogy az első ülésen ketten ülnek, ketten,
egy nő s egy férfi. Aztán újabb árnyék bukkant elő a semmiből. Be
lesett a kocsi ablakán, ahol ketten ültek, ketten, egy nő s férfi. Aztán
eltűntek az árnyak, csak Sári halk hangja duruzsolt a szeilveszteri éj
szakában.

- Anyád sosem bocsájtotta meg apádnak. Hiába esküdözött apád,
hogy ártatlan dolog volt. Aztán pedig ...

Szóval elúnta a sok veszekedést... így mondta a Sári elúnta ...
és ezért ... s a szíve e gondolatra nagyot csavart, elúnta persze ez
lehet: de mégis,... olyan volt ez a csavarás, mínt míkor mosás után a
nedves ruhákat csavarják s a nedves lepedőből a vízsugár vastagon öm
lik a hideg kövezetre. Ezért várta ő hiába sok-sok szilveszter éjszaká
ján, hogy apu koccíntson vele ... s megint érezte a csavarast ...

- Nagyon tetszel nekem - mondta a lánynak és hirtelen beteges
vágy fogta el valami után. Elmenni otthonról, valakihez tartozni, aki
nem hagyja el, aki megérti ...

- Szeretnék sokszor, nagyon sokszor veled lenni. Minden nap ...
- Pszt ..., nézd a kicsi felébredt - s a lány odahajtotta piruló

arcát a kis ágy fölé.
- Apuci, elvették akisautómat.
Jocó is odalépett az ágyhoz. megcirógatta az izgatott kis arcot.
- Ne félj, - mondta - majd én visszaszerzem - mire a gyerek

megbékélten tovább szuszogott. - Akkor jó - motyogta még.
- Szereted a gyereket? - kérdezte Sári és közelebb lépett hozzá,

olyan közel, hogy Jocó érezte arcán forró lehelletét.
- Nagyon szeretem... és ha nekem lenne, nem tudnám elhagyni

semmiéri sem.
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