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Nyolcvanassal...Nyolcvanassal...Nyolcvanassal...Nyolcvanassal...    
 
Két feleséget eltemettem. Fiatal voltam először, az asszony nagyon akarta a 

gyereket, de gyenge volt, kihordani se tudta, korábban elindult s beszorult a szü-
lésnél. Mindkettő odalett. Huszonnyolc éves voltam, kiborultam, sírtam, ki se jó-
zanodtam: a temetés után egy hétig ittam. Aztán egy reggel megborotválkoztam, 
felöltöztem szépen, elmentem munkába és összeszedtem magam: a fiatal test élni 
akart, éltem tovább. Újranősültem, szépen éltünk, gyerekünk nem lett, nem is 
akartam volna, és ő sem ragaszkodott hozzá. Hatvanöt éves volt, a születésnapját 
követő héten rosszul lett, gyengélkedett, mire orvos megnézte volna, halott volt. 
Elsirattam, eltemettem, s beletanultam a házimunkába: főztem, mostam, takarí-
tottam, bevásároltam, vasaltam az ingeket, mert nem tudtam már átszokni másra, 
erre a ma divatos nájlonpólóra meg miegymásra, egy életet éltem le úgy, hogy 
reggel a szék karfájára készített vászoningbe bújtam, volt fehérből vagy négy-öt 
árnyalat, és volt sárga, halványzöld, -kék, meg barna, nyakkendőkkel és öltö-
nyökkel, így jártam dolgozni, nyugdíjazás után meg a templomba, a nyugdíjas 
klubba, bridzsezni, színházba, koncertre. Nehéz volt megszokni az asszony nél-
kül, átvenni mindent tőle. Az élet akkor rendes és akkor megy tovább, erre jöt-
tem rá a gyász után, ha az ing vasaltan vár reggel a karfán, a zokni tiszta, ha lyu-
kas, megstoppolom, összekészítem a mosni valót és megrakom a gépet, míg zúg, 
a porszívóval járok körbe, ablakot pucolok, piacra járok az asszonytól maradt, 
karra ölthető fonott kosárral, Béla bácsi, friss murkom van, ma húztam ki a föld-
ből, szól utánam egykori kofánknak immár az unokája, és amit ad, valóban friss, 
ízes, megszínesíti a vasárnapi húslevest. Igen, azt is megtanultam főzni, mert 
nem vasárnap a vasárnap az ünnepi abroszra elhelyezett díszes teríték és húsle-
ves, krumplipüré meg sült hús nélkül, hozzá savanyú uborkát és vegyes zöldséget 
is megtanultam eltenni. Sütni nem sütök, Gizike lánya szemben nyitott cukrász-
dát, félreteszi nekem szombat délután a friss krémest, képviselőfánkot, órarend 
szerint érkezem, percre pontosan csomagolja is. Bekapcsolom a rádiót, még 
anyámmal szoktam meg, hogy cigányzene szól a pontban déli 12-kor elfogyasz-
tott vasárnapi ebédhez, jó ebédhez szól a nóta, jó kis nóta, míg tányért cserélek 
és aztán mosogatok, magam is fütyörészem. 

Nehéz az élet egyedül, nehéz este a konyhaasztalon a vasalópokrócot kitere-
getni s egy újabb ingujjat ráncmentesre igazítani. Arra gondolok, hátha holnap 
nem ébredek fel, s akkor hiába kínlódom, ha meg a koporsóba tesznek, legalább 
annyit fáradjanak, akik majd öröklik a kis lakást, hogy maguk vasalnak inget ne-
kem. De nem szabad megállni, ha csak egyszer is kimarad, másnap már nem tud-
nám folytatni, ha egy reggel nem kelnék idejében, ha a nyakkendőt nem csomóz-
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nám gondosan, vége is lenne: forgatni kellene az ágyban, idegen kéz nyomná a 
kacsát, ágytálat alám, idegen ízű krumplipürét kanalaznának a számba, ha lenne 
türelmük kivárni, míg megforgatom és lenyelem... Évekig kellene eltűrni a türel-
metlen motozást, lesné, szuszogok-e még, sóhajomra sóhajtana, a csalódottságát 
egyre nehezebb lenne legyőzni, s már magam lesném, meddig fúj még a tüdő, 
meddig dobban mégoly picit is az egyre megkeseredettebb szív. Még holtom 
utánra is jutna a keserűségből, kénytelen lennék visszajárni, kísérteni, pedig ezt 
nagyon nem szeretném, remélem, fények és meleg lebbenések várnak odaát, ott 
akarok ülni egy világos, meleg sarokban s csak nézni, nézelődni. Rányomom a 
forró vasalót az ingnyakra, nem csalhatok, friss és fess legyen, különben nem bí-
rom folytatni. Mosolyogva köszönök a beroggyant vállú harmincas szomszédasz-
szonynak, amint az ajtón kilépek, sugárzik rólam az életkedv és derű: kihúzott 
derékkal, katonásan vonulok végig a ház előtti szakaszon: amíg látnak, minden-
képp vigyázni kell, csak ne sajnáljanak. A hídon, a kanyar után kissé leesik a vál-
lam, lefittyed a szám széle, de figyelni kell a gödröket, mert végzetes volna egy 
esés, s a másik oldalon már ott a vegyesbolt, Gizike üzlete, újra kiegyenesedem, 
hogy lássák, jól vagyok, virulok és élvezem a pihenés boldog éveit. Amint ebből 
az ismerős körből is kikerülök, sokszor keményen magamra kell parancsolnom, 
hogy járjak még egy órát vagy felet, s ne vissza a házba rögtön, ahol ilyenkor a 
tétlenségtől a bőröm is viszket, s miután már semmi rendezni való nincs, átjárna 
az önsajnálat, az unalom... A délutáni klubig ólomlábú órák vannak hátra, az 
öregfiúk mind családban élnek, ki unokát lovagoltat a térdén, ki az asszonyt for-
gatja az ágyban, mindnek van bőven mit tennie. Ki kell várni a délutáni közös 
perceket, kibírni addig, túlélni a délelőttöt. Tudatosan rándítom hát a vállat hátra, 
fel, meg a fejet a kalap alatt, a derék sajogva is egyenes, a léptek, ahogy a katona-
ságnál tanultuk, hegyesen peckesek, jelentőségteljesen vonulok, mint aki biztos 
cél felé siet. Így megyek a cigánysorig, sietős méltósággal, ott szabályos hátraarc-
cal visszaügetek, mint aki nagyon fontos küldetésből érkezik. Onnan kezdve már 
megint pörögnek az események, a piac, a bevásárlás, otthon zöldséget tisztítok, 
forr a víz, sül a hús, utána joggal lehet lepihenni, hogy a délutáni klubtalálkozóra 
újra friss lehessek, a partit meg kell nyerni, a vicceken nevetni kell, a féldecit el 
kell koccintani, meghallgatni, kinek üzent Kanadából a fia, Új-Zélandon mit ért 
el a lánya. Aztán este már be lehet a tévét is kapcsolni, még mindig megy az asz-
szony kedves sorozata, pedig már második éve, hogy ő elment, abba belenézek 
helyette is, s míg este elfészkelem magam a tágasra bővült ágy sarkában, még 
gondolatban el is mesélem neki, Esmeralda meg Marie Louis ma merre, kivel ka-
vart.  


