
MÁNDY IVÁN:

VAKÁCiÓ

1.

Kis patak a töltés mellett, arrébb szántások, kukoricás,
mint szépen egymás mellé tett szőnyegek. A szántások mö
gött lusta hegyhát. Tetején bárányfelhő, mínt valami vatta
csomó.
~. Imre minden évben látta ezt a tájat. Kívánesi volt, mi
kezdődik a hegy mögött. Talán egy nagyon kedves, kis falu
pirosfedeles házakkal. Jó lenne ott élni ... Aztán továbbro
bogott a vonat és ő elfelejtette az egészet.

Az iskolára gondolt, amit egy nyárra megint a háta mö
gött hagy. Az évzáró ünnepély, ahogy álltak az udvaron ...
Az ig-azgató beszélt. Minden évben egyformán. Búcsúzott a
nyolcadiktól, az évtől, megemlékezett a halottakról. És köz
ben valahogy olyan volt, mint egy öreg, fáradt diák, aki sose
végez. Imre egy vékony, előreszegezett nyakat nézett. A haj
egészen lenőtt, a rendes, tiszta ing már rojtosodott egy kicsit.
Ez a fiú itt marad a nyáron. Az ünnpély végével egy pilla
natra megfogta a karját. A másik ránézett. A szája félig ki
nyilt, mintha mondani szeretne valamit, de aztán elfordult.
Hátul összekulcsolt kézzel végigment a napos udvaron, nad
rágszára libegett az enyhe, fínom szélben.

Aztán arra gondolt Imre, ami előtte van, ahova megy.
Az anyja ...
Kicsit előbbre hajolt, szaporábban vette a lélegzetet.

Igen, apa halálával valahogy anya is mcsszebb került tőle.

Miért? Hogyan? Nem, azt igazán .nem tudja. Nem a távolság
miatt, az bizonyos. Minden vakáéiéra hozzá utazik és mind
jobban eltávolodik tőle. Sokszor elgondolta, így a vonaton,
hogy majd mesél anyának az osztálytársairól, a tanárairól és
magáról, igen, magáról is. Hisz annyi mondanivalója lenne...
Aztán... ? Nos igen, nagyon kedvesen elbeszélgettek. A fiú el
is mesélte, amit akart, de ez már egész más volt. Anya re
mek frizuráját nézte, a színes pongyelát és közben meghal
lotta a saját hangját. Olyan idegenül, olyan hamisan csengett.
Ilyenkor valami egész furcsa szégyenkezést érzett. Mintha
anya frizuráját szégyelné, a pongyolát, a közben megjelenő

barátnöt, a mérgesen csörömpölő telefont és a saját esetlen
ségét. Fölpillantott apa szerényen mosolygö képére. Ez kissé
megnyugtatta.

Igen, tudta, most is így lesz ... De most már nem is akar
semmit se mondani. Megmutatja a jeles bizonyítványt, anya
pedig meglepi egy nyakkendővel, vagy könyvvel.

Egy vörösképű úr kihajolt az ablakon.
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- Itt vagyunk.
És megtörölte izzadó homlokát.
A vonat befutott az üvegtető alá.
Imre a escmagja után nyult. Közben ahogy hátranézett,

megpillantotta anyát egy széleskarimájú szalmakalap alatt.
Integetett.
Mikor leszállt, egy magas, szürkeruhás úr is hozzálépett.

Kezetszorított vele.
- Az édesanyja nagyon sokat mesélt magáról.
És úgy nézett Imrére, mint aki meg akar győződni vala

mirőL

2.

Anya a bizonyítványt nézegette.
- Jele,s, mint mindig.
Imre bólintott.

- Jeles.
Az ablakhoz lépett. Kinézett az utcára. Magas, barnaka-

bátos férfi fordult be a sarkon. Innen egész olyan, mint apa.
Emlékszel anya ... ?
Mire?
Hányszor lestük így apát az ablakból.
Emlékszem. Hogyne.
Integettünk.
Az ám!

Anya hangja olyan kedvesen, fiatalosan csengett.
- Apa megállt. Fölnézett. És ő is integetett.

-És hogy haragudott, ha nem vártuk az ablakban. Nem
mutatta, ó nem, de milyen rosszkedvű volt ... !

A fiú megfordult.
Anya föltette a kalapját.
- Mindjárt jön a Zoltán. A szigetre megyünk, jó? 

Hirtelen megfogta a fiú karját. - Mondd, mi a véleményed
róla? - Vizsgálódva, gyanakodva nézett Imre arcába, mint
ha a vonásairól akarna valamit leolvasni. Aztán még mielőtt a
másik megszólalna: - Sebész. Egész kitűnő sebész. London
ban tanult. - Közben egész görcsösen szorította a fiú karját.

- Igen anya, igen... Bizonyára kitűnő ember és orvos
is . .. - Elhallgatott. Arra gondolt, hogy beszélt anya előbb

még apáról. Milyen kedvesen. Aztán most már ...
Anya végre elengedte a karját. Az órára pillantott.
- Fél öt.
Gyors, ideges mozdulattal cigarettára gyujtott.
Csöngetés.
Anya leverte a cigaretta hamuját.
- Azt hiszem, itt van.
A fiú elfordult. Ismét az utcát bámulta. Az ablaküvegen

elmosödva, homályosan fölmerillt az arca. Mintha valahon
nan nagyon messzíröl, egy másik világból figyelné őt.
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3.

Imre a virággruppokat nézte, középen a szökőkúttal. Oly
szép, oly békés volt. Úgy érezte sokáig, nagyon sokáig el tud.
ná nézni. Aztán megpillantott egy sima, remekül borotvált
arcot.

- Mikor öt évvel ezelőtt Szingapurban voltam, - kezdte
az orvos.

- Mondd csak, tulajdonképpen milyen Színgapur? - ha
jolt feléje anya.

- Hisz épp arról akarok beszélni.
Imre figyelte, hogy milyen szépen, símán gördülnek a

mondataí. És a kellemesen, férfiasan zengő hang. Bizonyára
ő is szörnyen élvezi.

- Hogyan, ön nem angol ... ? kérdezte a lord ...
Anya izgatottan kuncogott. Mint egy bakfis.
- Mit mond? Hogy magyar ... ? Engedje meg uram,

hogy kételkedjem a szavában ... Ezzel a kiejtéssel ... Tud
niillik, - fordult hirtelen Imréhez - mindenki el van ra
gadtatva a kiejtésemtől. Ez nem túlzás.

- Nem! Nem! - helyeselt anya.
- Tud angolul?
- Egy keveset.
Zoltán egy hallatlanul elegáns mozdulattal, színes, kis

bőrkötéses könyvet húzott elő a zsebéből. Olvasni kezdett.
Anya mosolyogva bólogatott. Közben Imrére kacsintott.
Zoltán ölébe eresztette a könyvet.
- Értette?
- Nem túlságosan.
- Egy parkot ír le. Egy fejedelmi parket. Igazán mond-

hatom, gyönyörűen. - Azzal zsebre csúsztatta a könyvet.
Imre a szökőkutat nézte. Ez is gyönyörű. És itt van az

orrunk előtt.

Az orvos pedig csa kbeszélt, beszélt. Közben úgy nézett
anyára, mint egy kígyóbűvölő.

Imre érezte, hogy elvörösödik. Valahogy nagyon lealázó,
értelmetlen ez az egész. Mít akar ez az ember? Hisz hazu
,dik! Minden szava, mozdulata hazugság!! És anya, anya egé
szen ...

Fölállt.
- Sétálok egy kicsit.

4.

Otthon anya az orvosról beszélt. Igyekezett könnyed len
ni, de minduntalan elbicsaklott a hangja.

- Tudod, nagyon egyedül vagyok és kell valaki ... Hisz
már elég nagy vagy. Talán megérted.

- Azt hiszem, értem.
Pizsamájában kuporgott az ágy szélén. Anya arca olyan

kicsinek látszott a párnán.
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Hirtelen Imre felé nyujtotta a kezét.
- Lehet, hogy feleségül vesz. Mit szélnál hozzá?
Imre megfogta anya kezét. A vékony, fehér ujjakat si-

mogatta.
- Boldog lennél?
- Nagyon.
A fiú apára gondolt. Látta mosolyát, azt a mozdulatot,

ahogy átöleli őket, anyát és Imrét. Sokat sétáltak együtt. A
ligetben, mindenfelé. Apa a virágokról mesélt, a fákról és,
és ...

- Nagyon boldog lennék, - hallotta valahonnan mesz
szíröl anyát.

5.

Imre az ajtó előtt sétált. Fölpillantott apa képére. Kicsit
közelebb ment hozzá. IIN nézte egy darabig, aztán tovább
sétált.

Odabent az orvos beszélt. Halk, fátyolozott hangon, mínt-
ha beteghez szólna,

- Nem kell mondanom, mennyire szerétlek.
Anya felzokogott.
- Hát akkor ... ?!
- Hátakkor? Az embernek a jövőjére is gondolni kell.

Karrier, egyetem ... Tudod, kedves ...
- Zoltán!
- No, no, nem kell úgy, nem szabad ... Természetesen

jóbarátok maradunk.
Anya csendesen sírt.
A fiú elképzelte, hogy topog most az orvos anya körül.

Simogatja és közben, úgy lopva, a karórára pillant. Be kéne
menni, az arcába csapni és... és... Keze már a kilincs en volt.

Az ajtóban megjelent az orvos.
Egy pillanatra szembenéztek. Aztán Zoltán elkapta a te

kintetét. Nem köszönt.
Anya a bőrfotelben szípogott. Válla sután, szánalmasan

előreosúszott. Orra valahogy megnyult. Hátul a nyaknál vas
tag, öreges ráncok.

A fiú közelebb ment. Egy szöt akart mondani, egyetlen
egy szót, amivel megvigasztalhatná. Semmi se jutott az eszé
be.

Igy állt ott egy darabig, anélkül, hogy anya ránézne, Az
tán csöndesen, észrevétlenül, mint ahogy jött, kiment a szo
bAból.

Mándy Iván
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