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Gutai István

Gyászmise Hedvigért
Már három napja halott volt, amikor 

az egyik utcasepr� rátalált. Hedvig 

a belvárosban lakott; nem messze a 

városházától, a szálloda mögött. Az 

ügyeletes orvos megvizsgálta és meg-

állapította, hogy tüd�embólia végzett 

vele, de többféle betegség (például 

rák) is sanyargatta.

Még hetek múlva is nyitva volt az 

a kiskertajtó, amely a hetvenes évek 

posztgulag stílusában épült rendel�-

intézet és a vakolatlan, szintén lapos 

tetej� garázs közötti zugot, Hedvig 

hajlékát zárhatta volna.

Az ecetfa alatt egy nagyobb fólia-

darabból összeeszkábált sátrat, a fa 

legalacsonyabb ágáról lelógó kék téli-

kabátot láttam, amikor ott jártam. Az 

egyik támlás m�anyag  széken huzat 

nélküli paplan, a másikon lekváros-

üveg, mellette vasalódeszka, odébb 

üres sörösüvegek legyez�szer� elren-

dezésben; könyvek, aprópénz, papír-

fecnik, szemét…

Hedvig úgy nyolc éve kerülhetett a 

városba. Azt rebesgették, hogy rágyúj-

totta családjára a házat, aztán maguk-

ra hagyta �ket.

Eleinte a vasútállomáson húzta 

meg magát; az állomásf�nök meg-

engedte neki, hogy ott éjszakázzon. 

Kés�bb az elhagyott hajóállomáson 

vert tanyát. Ott, ahol néhány évtizede 

kikötöttek a kofahajók, hogy a vidék 

terményeit a f�városi piacokra vigyék.

Napközben a buszpályaudvaron 

id�zött. Azt mondják, akik hallották, 

hogy fi lozófi ai kérdéseket tett föl ma-

gának és válaszolt meg.

A tanév vége felé a szomszéd fa-

luból bejáró tanárn� fülét ez a (meg-

lehet, hiányos, de mindenképpen rej-

télyes) Hedvig-mondat ütötte meg: a 

gyerek önmagának másféle formá-

ban… egy nevelési egység.

A tanárn� alig várta, hogy bérletét 

felmutassa a sof�rnek, gyorsan leült 

és lejegyezte a hallottakat, nehogy el-

felejtse. Kollégan�ivel utána napokig 

elemezték, igyekeztek megfejteni az 

értelmét.

Hedvig kés�bb a m�vel�dési ház 

el�terében talált magának menedé-

ket. Napközben legszívesebben a vá-

rosban született József Attila-díjas 

költ� festett arcképe alatt üldögélt, 

mellette szatyrai, és békésen néze-

gette a büfé el�tt zsivajgó népitáncos 

gyerekeket.

Néha be-beült egy-egy el�adásra, 

kiállításmegnyitóra, de nem állt szóba 

senkivel.

Többször a ruhatári szekrényben 

felejtette összegy�jtögetett ennivaló-

ját, ami nemsokára bomlásnak indult. 

Erre már a színházlátogató közönség 

pohara is betelt: hangadói azonnali 

intézkedést követelek az igazgatóság-

tól. „Ameddig nem okoz közbotrányt, 

együtt kell vele élni.” Ez volt a hatósá-

gi személy válasza a beadványra.

A közbotrány hamarosan bekövet-

kezett, amikor Hedvig megfürdött az 

épület el�tti szök�kút vizében.

H�ségriadó volt akkor is, akárcsak 

megtalálása napján.

Hedvig belépett a gránátburkola-

tú medencébe (ahova a falból hét-hét 

fúvóka lövellt vízsugarakat megun-

hatatlan látványt nyújtva a mellet-

tük sétálóknak), megmártózott, majd 

kimosott fehérnem�jét a krómacél 
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plasztikára teregette, és csak azután 

adta át magát a fürdés önfeledt örö-

mének. Spagettipántos, áttetsz� ru-

hájában nem ujjongott olyan má-

morosan, mint a sz�ke, érzéki Anita 

Ekberg a Trevi-kútban, Fellini Dolce 

vitájában, inkább mélabúsan merült 

el újra és újra.

Nemsokára megérkezett a ment�-

autó és Hedviget beszállította a pszi-

chiát riára, ahonnan – legalábbis úgy 

mondják – gyógyulása után hazavitték 

egykori lakhelyére, a dél-dunántúli 

kisvárosba.

Kis id� elteltével azonban újra 

megjelent nálunk. Fehér övb�l taka-

ros masnit kötött a hajába és a Peking 

(azel�tt Áfész) nagyáruház el�tti  gesz-

tenyefa alatt h�sölt.

Második megérkezése után leg-

kedveltebb tartózkodási helye a há-

romhajós, neoromán, bazilikás elren-

dezés� római katolikus templom lett. 

(A protestáns gyülekezetek istentisz-

teletein és a különböz�, egyre sza-

porodó szekták összejövetelein senki 

sem látta.)

Mindent elolvasott a hirdet�táblán, 

még az egyházközség havonta meg-

jelen� hírlevelét is. A szentmisék alatt 

a Mária-oltár el�tt üldögélt az oszlop 

tövében és csendben jegyzetelgetett.

Az esküv�ket talán még a szentmi-

séknél is jobban szerette, de szívesen 

járt temetésre is.

Volt, aki nem örvendett túlságosan 

Hedvig társaságának, mert ha kedve 

szottyant (akár úrfelmutatáskor is), zi-

zegni kezdett szatyraival.

Mártával, a templom sekrestyésé-

vel azonban összebarátkozott. Ruhát, 

cip�t kapott t�le és egyszer egy hor-

golt fekete kend�t, amikor Hedvig is-

mét ledér öltözetben foglalta el helyét 

az Isten házában.

„Így nem szabad ide bejönni” – 

mondta Márta szelíden.

Ha más utasította volna rendre, 

Hedvig bizonyára hangos szitkokkal 

válaszol. Mint akkor, amikor suhan-

cok csúfolták, olyankor kikelt magából 

és ordítva, de magázva (!) káromolta 

�ket.

Márta kedves szavára azonban el-

fogadta a kend�t és hagyta, hogy a 

templomszolga betakarja vele mezte-

len vállát és félig csupasz keblét.

Márta rendszeresen enni is adott, 

teát f�zött neki, gyakran meghívta fa-

gyizni a templomhoz közeli Ella Bella 

cukrászdába. Hedvig szerette a fagy-

laltot.

�sszel, amikor már h�vösre for-

dult az id�, Márta egy pár cip�vel lep-

te meg. Hedvig fölpróbálta és a lábán 

hagyta, a nyárit pedig eldobta.

„Nem kényelmes” – mondta leg-

közelebb a sekrestyésnek. Kapott má-

sikat. „Hedvig – mondta neki Márta 

akkor –, tudod, milyen hidegek már 

az éjszakák. Nem akarsz bemenni a 

szállóra?”

„Nem!”

„De hát miért?”

„Ott ellopnak mindent.”

Ahogy múltak a hetek, egyre több-

ször panaszkodott gyámolítójának fá-

jó hasa miatt. (Akkor már gyakran 

összegörnyedt.)

„Gyere, elkísérlek orvoshoz” – 

ajánlotta Márta.

„Nem! Nem akarom, hogy tapo-

gassanak!”

Ezután Márta több mint egy hóna-

pig nem látta. Amikor újra találkoztak, 

megkérdezte t�le:

„Hol voltál? Már azt hittem, hogy…”

„A Hortobágyon. Körülnéztem.”

„Jól van. Csakhogy itt vagy!”

„Szeretek itt. Itt nem bántanak. 

Szép ez a város.”

Halála után az önkormányzat csa-

ládvédelmi osztályának munkatár-

sa haladéktalanul elrendelte Hedvig 
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hamvasztását és felkutatta hozzátarto-

zóit. Porait gyermekei (akik Hedvigre 

mint jóságos édesanyára emlékeztek) 

hazaszállították és otthon temették el.

Temetése napján Márta szentmi-

sét mondatott Hedvig lelki üdvéért. 

Dr. Földvári Péter, a templom tudós 

plébánosa (aki újszövetségi Szent-

írás-tudományt tanított a pécsi teo-

lógián, és akit Hedvig öreg pópának 

nevezett) János evangéliumából vette 

az igét: „…Ti szomorkodtok, de szo-

morúságtok örömre fordul. Az as-

szony is, amikor szül, szomorkodik, 

mert eljött az órája, de amikor meg-

szülte gyermekét, már nem emlék-

szik gyötrelmeire, mert örül, hogy 

ember született a világra. Ti is most 

szomorkodtok, de majd viszontlátlak 

titeket, akkor örülni fog szívetek és 

örömötöket senki sem veszi el többé 

t�letek.” 

Sztálin Művek


