
VÉGRENDELET
írta Doromby Károly

Baljós előjelekkel kezdödött ez a nyár. Májusban olyan pokoli hő

ség szakadt le a fojtogatóan száraz levegőégböl. hogyakalászokban
mind megszorult a szem. Egy szép napon pedig azt kezdték rebesgetni
(főleg a tanyaiak mesélték}, hogy a tehenek véres tejet adtak. De a leg
döntőbb jel az volt, hogy Míhály bácsi, az öreg tanyai csősz, Szerit
háromság vasárnapjának hajnalán lúdvércet látott. Föl is kapott egy
gyerekfej nagyságú hantot és feléje dobta, mire a rusnya féreg vagy két
méternyi kékes lángot lökött ki a farából és úgy repült el nagy vijjo-
gással. .

Ilyen előzmények után, ha váratlanul is jött, senkit sem lepett meg
túlsáqosan, hogy Amál tekintetes asszony (Zdrunyics Lázárné született
Horgos Amália) az egyik forró júniusi délelőttőn lefordult a székéről

és föl sem kelt többet. Éppen az aznap felszedett tojásokat számolta,
míközben számonkerte .az előtte álló Tecától, megtojózták-e reggel a
tyúkokat. Az ember szemét is kilopják. ha.nem ellenőrzik őket folyton -
mondta. Teca konok és szinte gyűlölködő hallqatásából azonban ezúttal
is tagadó választ kellett kiolvasnia és ettől szállt úgy a fejébe az índu
lat. hogy azt már nem bírták el azok az apró erecskék. amelyek az em
ber agyvelejét éppúgy behálózzák. mint a csirkéét vagy a borjúét.

*
Amál tekintetes asszony korai ifjúsága még a család számára is fur

csán homályba veszett. A falubeliek már mínt meglett asszonyt, mint az
elcser.evészedett lókupecivadék Zdrunyics Lázár feleségét ismerték meg.
Hites urának ez a kevéssé előkelő származása nem kevéssé bántotta
Amál nénit és ha valaki életre szóló ellenségévé akarta tenni őt. csak
erre kellett célzást tennie. Óvakodott is rnindenkí attól, hogy a kényes
tárgyat feszegesse. Amál néni viszont, ha a családról volt szó, csak a
maga "nemesi" atyafiságát emlegette. Hogy a sok predikátumos ösből és
sógorból mennyi volt az igazság, azt soha senki nem ellenőrizte. Arról
azonban -- rnínden bizonnyal nem alap nélkül - tudni vélt a pletyka.
hogy Amál nénit valójában az öreg Zdrunyics szemelte ki feleségül a
fiának, miután látta, hogy annak kezén hamarosan ebek harmincadjára
kerülne az általa összegyüjtött tekintélyes vagyon. Nem úgy Amál ke
zén, aki maga is szépecskén hozott magával és jövendő férje feje felett
szabályos üzletet kötött az öreg Zrudnyicscsal. Lázár, rnínt mindenben,
ebben is engedelmeskedett apjának és gondolkodás nélkül "hozzáment"
az asszonyhoz, aki hajlandó volt őt "urául venni". Ez a felcserélt sze
rep végig megmaradt közöttük és nem lehet azt mondaní, hogy akárme
lyikük valaha is elégedetlen lett volna a helyzettel.

Az esküvő után Amál asszony úgy határozott, hogy a többfelé széj
jelszórt vagyont egyetlen: tagban összesiti és (talán azért is, mert azon
a vidéken, ahol akkoriban laktak, túl sokat tudtak az emberek a vagyo;
noki eredetéről) az ország egész más pontján szemelt ki egy éppen el
adásra kerülő jókora birtokot. A lankás dombokon elterülő földekhez a
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faluban szép belsőség is tartozott, tágasan épült meszeltfalú udvarházzal.
Amál ízlését azonban a klasszikus stílusú, nemes vonalú épület nem elé
'Jitette ki. Messze földről hozatott mesterembereket, akikkel emeletet
húzatott az öreg házra. Telerakta bonyolult folyosókkal. csigalépcsőkkel

és tornyocskákkal. A berendezést is kicseréltette és csak akkor nyugo
dott meg, mikor sikerült mindcnt az izléstelenségig elrontania. De hiába
volt a sok agyonzsúfolt tarka-barka szoba, legkedvesebb tartózkodási
helye az egészen szekatlan méretű kamra volt, ahol állandóan a háztar
tás szükséqleteít mcssze meghaladó bőségben sorakoztak aszalonnák,
oldalasok. beföttek, liszteszsákok és zsírosbődönök.

A kezdet tehát kielégitette volna Amál asszonyt, amint azonban
rnúltak az évek, egyre aggasztóbb bízonyossáqqá kezdett válni, hogy
házasságuk meddő marad. Ez pedig keresztülhúzta Amálnak az élettel
kapcsolatos számításait. Ezért, míután a tőle mcqszokott módszeresséq
gel és kitartással utána járt a dolognak (egész' sor neves orvostanárt
keresett fel), és semmi biztatót nem sikerült meqtudnia, körülnézett a
családban. Amilyen szerencsé]e volt, nem is kellett sokáig kutatnia.
A Zdrunyics-ágon ott volt Lázárnak egy unokafivére. akit éppen akkor
hagyott ott a felesége (kabarészínpadról vette el), hogy külíöldre szök
jék egy kódorgó zongoristával, itthagyva ragyogó bar.maszemű kétéves
kislányát, a kis Zdrunyics Vandat. Az apa bánatában italnak adta a
fejét és boldog volt, hogy leveszik róla a számára csak fájdalmas emlé
ket jelentő gyermek nevelésének gondját. (Néhány év mulva meg is halt.)
Ez azonban nem volt elég. A Horgos-ágon is akadt két többé-kevésbbé
gazdátlan, nagyreményű csemete, Amál fivérének fiai, a hétéves Vince
és a hatéves Ernö. Anyjuk Ernő születésekor halt meg, apjuk pedig 
Amálnál lényegesen kevesebb szerencsével - mindenféle bizonytalan
üzleti vállalkozások után szaladgált. A Fíúkhoz azonban érthetetlen mó
don ragaszkodott, úgy hogy Amál néninek ezúttal az erszényét is ki kel
lett nyitnia. Végül azért nyélbeütötte ezt a dolgot is.

Mo-;t már tehát együtt volt a család. Ha eleinte talán egy kis rossz
érzést okozott is, hogy igy kellett gyerekekre szert tennie, abban a pil
lanatban elszálltak aggályai, mikor először jutott eszébe, hogy a két fiú
valamelyikével (a rend kedvéért inkább Vincével ) majd össaeházasítja
Vandat. Az ötletet ragyogónak találta és már-már örült, hogy nem a
saját gyerekeit kell felnevelnic. hiszen igy egy személyben anyja és
2.t1lyósa lesz a két gyereknek. A keze alatt fognak felnöni és nem kell
attó! tartania, hogy később idegen furakodik be a családba, aki zavar
hatná az ö köreit. Menten el is állt a gondolattól, hogy adoptálja a gye
rekeket. Majd ha mindenben a kivánsága szerint járnak el, ez lesz a
nászajándékuk.

A későbbiek meqmutatták, hogy ez volt az első eset, amikor Amál
'néninek nem sikerült keresztűlvinnie akaratát. A lázadás arról az oldal
ról jött, ahonnan legkevésbbé váda: Vanda részéről. Ez annál súlyosabb
csapás volt, rnert Amál néni egészen megmagyarázhatatlan qyenqédséq
gel viseltetett iránta. Vanda ragyogóan szép lánnyá serdült, és már tíz
éves korában olyan ösztönös hájjal tudott a hajába tűzni egy mezei pipa
.c-ot vagy margarétát, hogy a lélekzete elállt annak, aki látta. Ha valaki.
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hát Ő legalább valamennyire meg tud. a olvasztaní az Amál szívét borító
vastag kérget. Ö volt az egyetlen, aki nem is félt tőle. A két bámész
-képű fiú már igyekezett lehetőleg távol tartani magát nevelőanyja köae
léből és rendszerint csak este kerültek elő nyakig szurtosan a cseléd
házak tájáról. Akkor is gondosan ügyelve a kartávolságca, mert a nyak
leves hamar kijárt.

Később, középískolás korukban. már csak vakációkra jártak haza
a gyerekek. A tanévet különbézö intézetekben töltötték. Igy senki sem
csodálkozhatott rajta. hogy a leqotrombább kamaszkoron túljutva. a
fíúk akarva-nemakarva felfigy;eltek nevelt húguk nemmindennapi szép
ségére. Vanda. aki természettől vidám és míndenkíhez egyformán ked
ves volt. nem utasította el mereven félszeg udvarlásukat. Igy azután
Amál néni. aki az emberi szíveket kivéve a világon mindenhez nagysze~

rűen értett. szentül hitte. hogy mínden rendben megy. Annál nagyobb
volt az elképedése, mikor az ellenkezőjét kellett tapasztalnia.

Erre azonban már akkor került sor. míkor Vince éppen elvégezte
<él gazdasági akadémíát, Vanda pedig a negyedik tandtónöképzőt. A gye
rekek szokás szerínt hazajöttek (Ernő jogot tanult). Amál néni az első

e.stén amolyan félszeg családi ünnepfelét rendezett és kivételesen még
bort is tétetett az asztalra. Azután minden tőle telhető kedvességet elő

véve (nem sok tellett tőle). előállt a nagyszerű ötlettel. Vince. aki
legalább is célzások formájában -- már be volt avatva a haditervbe.
nem mutatott különösebb meglepetést. Amúgy is parancs volt számára
nevelőanyjánakminden szava. Vanda azonban az első hallásra ellenáll
hatatlanrul elkacagta magát, Csak mikor észrevette Amál néni arcán a
dermesztő jeget. komolyodott el ő is. De akkor azután nagyon csende
<en, de nagyon határozottan kijelentette, hogy: nem. Erről szó sem le
het. annál kevésbbé. mert szívével ő már régebben és végérvényesen el
van kötelezve és csak iskoláinak befejezését várta. hogy közölje ezt a
mamával (csak ő szólította így).

Amál néni első megdöbbenéséből felocsudva azonnal felvette a har
cot. Először is ki az a vakmerő. aki ilyen arcátlanul bele mer rontani
az ő tc rveíbe. Kiderült. hoqy egy fiatal tanár. aki mellesleg a szépíro
dalomnak is nem éppen tehetségtelen művelője és abban a városkában
tanit. ahol Vanda intézetben volt. Másfél évvel ezelőtt valamí óra
helyettesítés kapcsán kezdődött az idill. amely azután ki-be csempészett
levelekkel. az iskolások számára rendezett szolíd táncmulatságokkal foly
tatódott. hogy végülis ahhoz a csodálatosan: szép héthez vezessen. ame
lyet Vanda, míután a díplomát megkapta. a tanár úr. szüleínél, azok vi
déki' házában töltött. Mindez már magábanvéve is sok volt Amál néni
r7árrám. j,m rníkor Vanda még azt isk'Özölte vele. hogya szóbanforgó
fiatalember, névszerint Kerekes Péter. a jövő héten személyesen is meg
jelenik. hogy annak rendje és módja szerínt megkérje nevelőszü1eitöla ke
zét. Amál néni egyszerre tágítgatní kezdte a nyakára simuló fekete bársony
övecskét. Első pillanatban nem tudta. hogyakezeügyébe eső tortakést
vágjá-e a fiatal leány iej éhez, a,kli a maszületett bárány ártatlanságával
mondta el neki míndezt. vagy a többieket verje-e szét, amiért fül- és
szemtanuí voltak megszégyenü1ésének. Az is átvillant az aqyán, hogy
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majd lezáratja ,a kapukat és ráuszítja a kutyákat a betolakodóra. De az
tán meggondolta magát, felállt. "Erről majd még beszélünk!" - kiáltotta
és súlyos lépésekkel elvonult. Lázár megvert kavasz módjára kullogott
utána.

A "majd még beszélünk't-böl azonban - legalább is Kerekés meg
érkezéséig - semmi sem lett. Vanda csak esti magányában döbbent rá,
hogy tulajdonképpen mi történt. S mert nevelőanyját épp olyan jól is
merte, mint saját szívének vonzalmait. óvakodott előhozakodní a kér
déssel. Inkább naphosszat a réteket járta, gyanitv,a, hogy egyben búcsúz
nia' is kell tőlük. A családi ebédek és vacsórák a fagyos hallgatás Jegyé
ben folytak le. Szinte megkönnyebbülésnek számított, míkor Péter végre
megérkezett. A fogadtatást azonban bizonyára nem így képzelte el. Még
az út porát is alig verhette le ruháiról, márís zuhogtakJ az Amál néni
felelősségrevonó szavai. Honnan "ette il merészséqet, hogy elcsábítsors
egy gyanútlan, fiatal lányt, aki már másnak volt odaígérve?

A Hatalember. miután az első meqrökönyödésen túlesett. nyugodtan
és a legnagyobb határozottsággal jelentette ki, hogy csábításról sza sem
volt. Az ő szándékai a lehető legtisztességesehbek. Egyébként kinevezett
okleveles középískolaí tanár és nem hiszi, hogy Amál néninek báruri ki
fogása lehetne a családja ellen. Amál néni sem hagyta azonban magát.
Felbőszülten rikácsoini kezdett, [ött-rnentnek, éhenkórásznak nevezte az
elképedt kéröt, akiben - bár elhatározta, hogy Vandára való tekítettel
uralkodní fog magáru - színtén felforrt a méreg és míkor Amál néní
közölte vele, hogy hiába spekulál a vagyonára, abból ugyan egy kraj
cárt sem fog látni, kicsúszott a száján a végzetes mondat, hogy köszöni.
de ö csak Vandat akarja, az olyan kéteshírű és kétesmultú vagyon,
azonban, rnint az Amál néníé, még akkor sem kellene neki, ha utána
dobnák.

Ha valaha lett volna egy pókhálónyi reménység, hogy Amál néni
mégis megenyhül, ezekután az is, semmivé foszlott. "Pusztuljon a szeme
elől" - csak ennyit mondott a fiatalembernek, s ezt mondta a minden
ízében reszkető Varidának is, rnikor az kérdő tekintetére azt válaszolta:
ő csak a Péteré lesz és senki másé. Amál néni huszonnégy órára a szo
bájába zárkózott, onnan adta ki utasításait a cselédeknek. csomagolják
össze "annaki a nőszernélynek" (Vanda nevét soha többé nem ejtette
ki), a személyes holmiját. Azok bőgve engedelmeskedtek a parancsnak
és a fiatal pár egy szemszedos parasztgazda igáskocsiján tette m~g az
utat az állomásra. De Amál néni nem elégedett meg ennyivel. A lány
szobáját is kirámoltatta, át festette és a házban található valamennyi ké
pét elégettette. Leszámolt életének egyetlen érzelmes pont jával. A három
férfi ellenvetés nélkül alkalmazkodott hozzá. Vandát többé senki sem
emlegette.

Vince azután két év mulva mégis' megnősült. Amál néni, aki most
már mínden érzelgősség nélkül foglalkozott, ezzel a kérdéssel, ha nem is
volt éppen elragadtatva a jelentéktelen kűlsejű lánytól, akit Vince rövid
ismeretség után hozott a házhoz, különösebb kifogásolni valót sem talált
benne. Teca szófukar, igénytelen nőnek látszott. Krumplíszerű arcából
félig mindig összehúzott szürke szempár világított ki. Leginkább talán
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magára Amál nénire emlékeztetett. De mig Amál néni kérgességében leq
alább volt valami naqyvonalúsáq, belőle még az is hiányzott. Nagyapja
különben még csizmás nagygazda volt, apja azonban már sörtekalapot
hordott, elegáns homokfutón járt vadászni és - bár. némi víszolyqás
sal - az úri társaságba is bevették.

. Amál néni látványos, nagy esküvőt rendezett. Az egész szomszéd
ságot meghívták és Ő· királynői pózban ült az asztalfőn. Megelégedését
csak az zavarta kissé, hogy "az a lány" (egészen azért még sem tudta
kiverni az emlékezetéből ) nem láthatja, mit veszített. Mí lett volna ak
korv-ha úgy sikerül, ahogyan terveztet De elhessegette ezeket a gondo
latokat és okosabbat nem is tehetett, ha Tecára nézett, aki bizony nehe
zen birta el az összehasonlítást. No de Teca révéri szaporodik valame
lyest a vagyon; s aiighanem jól kezélhető asszonyka lesz belök. Majd
ő megneveli magának és arra is megtanítja, hogy bánjék azzal a mam
lasz urával. A vendégek és a cselédek is: kíváncsian szemlélqették az
újdonsült asszonyt. Vele talán egy kis friss levegő i>. kerül a házba.
A fiatala-szony mégiscsak fiatalasszonry. .

Honnan sejthette volna akár Amál néni, akár Vince, akár bárki
más, mit takarnak a kifejezéstelen vonások. Csak lassan, hónapok és
évek multával derült ki, mennyi konok elszántság, mennyi szívós anya
giasság, mennyí céltudatosság rejtőzött a jelentéktelennek látszó külső

mögött. A gyors egymásutánban jött két fiúgyerek (éppen olyan kerek
fejű, bámész két kölyök, mint amilyen valamikor apjuk és nagybátyjuk
volt) eleinte elterelte a figyelmet a lappangó ellentétekről. Annál erőtel

jesebben mwtatkoztak meg később, bár nyilt összecsapásra ritkán
kerűlt sor. .

Teca látszólag tudomásul vette Amál néni feltétlen egyeduralmát.
Bensejében azonhan soha, egyetlen pillanatra sem adta meg magát. Ki
tartóan és következetesen ellenállt. Ellenállása nem csapott át nyilt láza
dá-ba éSI ez nagyolOi megnehezitette Amál néni helyzetét. Ha menye fele
sel vele. ha tiltalkozik a zsarnokság ellen, akkor ő hatalmas hangjával,
tekintélyt parancsoló fellépésével ledorongolhatja és érezheti a győzelem

örömét. Teca azonban összeszorított fogga!, a szekottnál is szűkebbre

húzott szemrnel, némán tűrte eleinte az epébe mártott meqieqyzéseket
és szemrehányásokat, később a vad szidalmakat. Ami kíkívánkozott be
lőle, azt Vince nyakába zúdította, és Vince véleménye hamarosan meg
változott a felesége szóíukarsáqát illetően. Rendszerínt az esti órákban,
lefekvés előtt került SOT ezekre az egyoldalú beszélgetésekre, amelyek
a legtöbb esetben hemzsegtek a becsmérlő kifejezésektől és mínden al
kalommal azzal a szemrehányással zárultak. micsoda férfi az, aki fele
ségét nem tudja megvédení az efajta inzultusoktól. Vince élete hova
tovább pokollá vált így, két tűz közé szorítva. Mert a másik oldalon
Amál sem maradt adós az elkeseredett kifakadásokkal.

Hogy mí volt az- oka a végülis ádáz gyűlöletté fajult ellenséqeske
désnek? Kétséqtelenűl megvoltak annak a maga mélyebb okai is, mínt
például az alkatok túlzott hasonlósága, az alkalmazkodní nem tudás, és
igy tovább; a közvetlen ok azonban mínden esetben valami apró-cseprő

napi dolog volt. A befőzés mühelytítkaítól kezdve a tojáseltevésen át á
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baromfítartásíq: száz meg száz alkalom adódott Tecának, hogy valamí
lyen megjegyzés keretében - náluk ezt így '(agyainúgy, de mínden
esetre jobban csinálják - hangsúlyozza .a maga különvéleményét. Arúil
néind természetesen azonnal letorkolta, hogy ítt pedig ez "így lesz esi
nálva" és megköveteli, hogy az ő házában mindenki hozzá alkalmazk<?d~

jék. Teca rendszerint nem folytatta tovább a vítát, ,de a legközelebbi
alkalommal megintcsak a saját ízlése szerínt csinálta a dolgot. Ez a
passzív rezisztencia aztán határtalanuli felbőszítette Amál nénit.

Mindent elkövetett, hogy a nyakas ellenállót meqtör]e. Halálra dol
goztatta. A kamrában félmázsás zsákokat emelgettetett vele. A legválo
gélltottabb szekaturákkal kínozta reggeltől napestig. Mikor ez sem hasz
.nált, sorozatosan megalázta a cselédek előtt. Tecát azonban kemény Iá
ból faragták. Tűrt. Foqcsíkorqatva, de tűrt. Tűrt abban a biztos tudat-

, ban, hogy mégis ő lesz az, aki túléli a másikat.
Ezért az a bizonyos forró [úniusi délelőtt, amikor a tojózás elma

radása míatt - (Teca ezt az önmagához méltatlannak érzett műveletet

semmikép sem volt hajlandó elvégezni) - Amál néni lefordult a szeké
ről, tulajdonképpen Teca diadalának meg születése volt.

*
A temetésre benépesült a ház. Két napon át valamennyi fogat állan

dóan üzemben volt, hogy a gyászolókat az állomásról beszállttsa. A szű

kebb és távolabbi rokonságon kívül sokan jöttek el ismerősök is, akik
nyaranta vendégként meg-megfordultak a házban. A legnagyobb ese
mény azonban Vandáék megérkezése volt. Pontosan húsz év telt el vi
haros távozásuk óta és Teca abban a biztos tudatban küldte el a táv
iratot az ismeretlen sóqornönek, -- akinek történetét csak a cselédek
hézagos előadásából ismerte - hogy úgysem jönnek el. Annál nagyobb
volt a meglepetése, mikor huszonneqy órán belül megjött a válasz, amely
Péter éJ Vanda jövetelét jelezte.

Vanda szívszorongva lépte át gondtalan gyermeksége színhelyének
kapuját. Idegenes riadtsággal állta a kívánesi szemek kereszttüzét.
Az utolsó vendég is otthonosabban mozgott már ezek között a falak
között, amelyeknek ő egykor minden zugát olyan jól ismerte. Még mín
díg feltünöen szép volt, de a hajában sűrűn csillogtak ezüst szálak és
a szeme alatti árok arról tanúskodott, hogy a két évtized az ő feje felett
sem múlt el gond nélkül. (Hároméves gyönyörű kislányát maga temette
el, mialatt ura a fronton volt. Később a másodikat már nem tudta kíhor
dani. ) Míkor a temetés előtti délelőttöm kísétált a kertbe, szinte fojto
gatták a rajokban rárohanó emlékek. Pedig mennyire megváltozott, mí
lyen más, milyen kicsi lett mínden. Annak ellenére, hogy a karvastag
ságú csemeték helyén ma hatalmas szálfák állnak. De a levegő ugyanaz
volt és ugyanaz volt a gazda,ági udvar felől érkező széna- és trágyaillat.
Amál ,::'~ni, drága, erős, hajthatatlan Amál néni. Soha olyan biztonság
ban nem érezle é, nem fogja magát érezni, mint az ő gorombán csap
kodó védőszárnyai alatt. AzeJső években hányszor vágyott rá, hogy
eljöjjön. és bocsánatot kérjen tőle: de tudta, hogy úgyis hiába tenné és
'Péter sein engedte volna. Amál néni most kiterítve fekszik a fekete kár-

'476



pitokkal bevont, ravatalozóvá átalakított nagy fogadóban. Ez a nap még
az övé. De aztán új világ kezdődik itt is.

Nagy temetés volt. Hosszú kocsisor állt a temető kapuja előtt.

A papról és a gyászolókról is csurgott a veríték. Alig várták, hogy vége
Ieqyem a szertartásnaki Lázár bácsit, akit két oldalról támogattak, már
közben haza kellett vinni. Boroqatások között feküdt otthon, mikor kint
él temetőben végre dörögni keidtek a koporsóra hulló, keményre száradt
rögök. Este a vendégek búcsúvacsorára gyűltek össze, sokars már vilá
gos nyári ruhában. Teca gondolkodás nélkül elfoglalta az asztalíöt,
amely emberemlékezet óta Amál néninek; volt fenntartva s amelyről mín
denki azt hitte, hogy legalább ma még üresen marad. Másnap azután
megindult a fogatok hosszú som az állomás felé.

Vandáék eredetileg úgy tervezték, másnap ők is .hazautaznak, Lá
zár bácsi azonban nem tudott belenyugodni, hogy ilyen hirtelen elsza
kadjanak egymástól. Könyörgött, maradjanak, ott, töltsék ott a nyarat.
Tecáéknak biztos nem lesz kifogásuk ellene. - tette hozzá. Az öreg em
bert nagyon megviselte a csapás és ágynak esett. Egy súlyos beteg kéré
"ét nehéz lett volna megtagadni. Péter tehát beleegyezett a dologba:
Vanda maradjon, őmaga pedig majd az Iskolaev befejezése után tér
vissza.

Vandán kívül Ernöék maradtak még ott. ök a nyarat amúgyis mín
den, évben otthon töltötték. Ernöt annak idején még Amál néni helyezte
d a megyei árvaszéknél és azóta - hála részben a hazulról jött repre
zentációs mellékjövedelemnek - az árveszéki elnökségig vitte. Volt egy
örökké kócos, varjúarcu felesége és három gyereke, - két lány, egy
fiú - akik éppen olyan kócosak és éppen olyani varjúarcúak voltak,
mint az anyjuk.

Ott maradt végül dr. Ladanyí András, aki amolyan háziorvosféle
szerepet töltött be Lázár bácsi mellett. Senki sem tudta már, ki aján
lotta annak idején Amál néninek, amikor Lázár szívbaja kezdödött, an
nak tetszését azonban nagyon megnyerte a választékos modorú, vig
kedélyű fiatalember (az emberismeret nem volt erős oldala szegénynek),
aki remekül tudott bánni vele, gyakran megnevettette és a háta möqött
ragyogóan utánozta. Lázár bácsi baján nem sok kúrálni való akadt. Ah
hoz azonban elég vclt, hogy Ladányí doktor - helyesebben "Bandi" 
mínden évben jót r varaljon, részt vegyen néhány kellemcs téli vadásza
ton és míndezért még tekintélyes summákat is zsehrevágjon. Mindenki
szerette. míndenkíve l xzemben megtalálta a legmegfelelőbb hangot és mí
közben Amál néni leltétlen bízalmát élvezte, a pletyka szerint bokros
érdemei voltak Tccánál is, akivel - persze csak Amál néni háta mö
gött - tegezödött.

Ezúttal azonban, valóban szükség volt Bandíra. Lázár bácsi álla
pota - legalábbis néhány napig - komolyan aggasztó volt. Az asszo
nyok felváltva virrasztottak mellette. Legtöbbet, Vanda és leglkevesebbet
Teca, aki a háztartás birtokbavételével volt elfoglalva. Két hét is bele
tellett, míg sikerült megint lábraállítani az öreget és Vanda karján meg
tehette az első bizonytalan lépéseket a kertben.
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És ekkor furcsa dolog történt. Akik évtizedek óta éltek egy fedél
alatt vele, megdöbbenve eszméltek rá, hogy ő is a világon van. Sőt, a
.családban betöltött szerepe és pocíciója óriási fontosságúvá nőtt. Hírzen
végeredményben övé volt rnost minden, az egész hatalmas vagyon, mínd
nyájukJétalapja. Egyelőre nem beszéltek erről. de érezni lehetett, hogy
titokban mindenki gondol rá és ezeknek a lappangó, eltitkolt gondolatok
nak a légköre nehezedett az amúgyis gyászos családi vacsorakra.

Lázár bácsi volt az egyetlen, akinek még csak eszébe se jutott
ilyesmi. Sőt, mintha voltaképpen nem is ébredt volna tudatára annak,
ami történt. Megérezte talán. hogy ha teljes valóságában fölfogná vesz
teségét, bele kellene pusztulnia. Több mint negyven évet töltött el Amál
néni oldalán, s ezek az évek elsősorban azért voltak zavartalanok, mert
Lázár bácsi míndenkor ellenkezés nélkül alávetette magát felesége aka
ratánaki Nem volt ez szolqaí, meqalázó, papucs-állapot, mert Amál néni
ebben a tekintetben a régi világ neveltje volt: gondosan megörizte a lát
szatot. A nagy gazdaságban minden Lázár bácsi nevében történt. Ha
unaImában kikecsizott a tanyakra. a földekre. az emberek meqsüveqel
ték; születés vagy névnapján küldöttségben köszöntötték fel. Mindez
végeredményben nagyon kényelmes volt. Fiatalabb korában sokat vadá
szott és mindvégig szenvedélyes szeretettel foglalkozott a lovakkal. Ez
legalább olyan terület volt, amelyet Amál néni fenntartás nélkül áten
gedhetett neki. Az utolsó tíz évben különbözö betegségei foglalták el.
és Bandi segítségével vaiósáqos szakértője lett a gyógyszereknek.

Most itt áll hetven esztendejével és meg kellene tanulnia a maga
lábán járni, önállóan gondolkodni, akarni. Nem csoda, hogy minden ideg
szálával ösztönösen védekezett. Olyan volt, mint a bábu, amelyet három
ujjával mozgat a játékos. Amíg az ujjak benne vannak, bólogat és tap
sol; de ha lehúzzák a kézről, őssze lehet gyűrni, rnint egy zsebkendőt.

Vele is így volt. Legfeljebb azzal a különbséggel, hogya hosszú időn

át beidegzett reflexek többnyire pótolták a mozgató ujjakat. Ilyenkor
úgy tett-vett, beszélt, mintha semmi sem történt volna. De egyszerre
eszébe jutott az eltávozott és ilyenkor meg kellett fogni, hogy össze ne
essék. Beültették a legközelebbi karosszékbe, ahol percekig rázta a zoko
gás. Idegesen rángó ajkai közül alig érthetően szűrődött ki: Málikám.,.
Málikám... (Ez a meqszólítás az ő előjoga volt, Amál néni senki más
tól nem tűrte volna el.)

A család hamarosan .k.iís"merte ezeknek a rohamoknak a természetét.
Kinosan kerültek a beszélgetésben és távolítottak el a környezetéböl
míndcnt, ami közvetlenül Amál nénire emlékeztcthctte. Más szebába
költöztették, azzal az ürüggyel, hogy azt nem éri úgy a nap és a meleg
nem veszi annyira igénybe a szívét. Még így is elkerülhetetlen volt, hogy
néha a legmeglepőbb eszrnetársítások útján eszébe ne jusson a halott.
Bandi azonban megnyugtatta őket, hogy apránkint majd csak megtalálja
~ lelki eqyensúlyát. Ebből a szempontból kapóra jött Vanda jelenléte.
Ö legalább szekatlan arc volt és Lázár bácsi nagyon ragaszkodott hozzá.
Vele ment a legszívesebben sétálni és az ő kedvéért hajlandó volt min
dent megenni. (Mert néha úgy kellett etetní, mint egv gyereket.) Vanda
készségesen vállalta ezt az ápolói szerepet, a többieknek meg kényelmes
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volt, hogy levette róluk a terhes szolgálatot. Július közepéri megérkezett
Péter ésa gyakorlott pedagógus hajlékonyságával találta meq a testi
leg, lelkileg egyaránt beteg öreg ember számára a legmegfelelőbb han
gat, úgy, hogy Lázár bácsi hamarosan őt is nagyon megkedvelte.

. Lázár bácsi víláqéletében lovak, disznótoros vacsorák és téli kör
vadászatok közepett töltötte napjait. Most a felfedezés erejével hatott
rá. hogy olyan emberrel találkozott. akinek: érdeklődési -köre homlok
egyenest más volt. aki tanítványairól mcsélt mulatságos és megható dol
gokat. miközben szavain mínduntalan átcsillant - Lázár bácsi szemében
elképesztő .- müvcltsége. Felébredt benne az öreg embereknél nem ritka
szellemi érdeklődés és az a vágy. hogy amit lehet. még gyorsan pótol
jon a mulasztottakból.Gyerekes mohósággal hallgatta Péter szavait és
reggel. alighogy kinyitotta a szernét, máris utána érdeklödött. Péter szí
vesen beszélt neki olvasmányairól. élményeiről, irókról és arról, melyík
ben mi az érdekes.

Ekkor már úgy látszott. az öregúr egészsége lassan helyreáll. Amál
nénit még míndíq nem lehetett emliteni előtte és senki sem tudta. mit
takar valójában az a szinte megdöbbentően hideg közöny, amellyel
egyébként a közelmult eseményeit kezeli. A rohamok rítkultak, erejük
ből is veszítettek. Néhanapján már kedve támadt a kíkocsízáshoz is.
Rendszerint hármasban mentek ki egy könnyü kis homokfutón. Elől a
két férfi; Péter hajtott. meglehetősén ügyetlenül tartva a gyeplőt kezé
ben. Szerencsere megbizható. szelid lovak voltak. irányítás nélkül is is
merték már a megszokott útvonalat a bakhátas mezeí dülőutakon. Vanda
;} hátsó ülésen ült és előre hajolva rákönyökölt az első ülés támlájára.
Í~jY kocogtak végig az akácsorok mentén a lekaszált tarlók meg a szá
razság miatt ritkás kukorícatáblák között.

Egyik ilyen kirándulás után jelentette ki Lázár bácsi. hogy jövőre.

ha egészsége megengedi. míntegy utókúraképpen, Vandaékkal külföldre
utazik. Szegény Péter a háborútól eltekintve soha se tudott kijutni kül
földre. pedig olyan érdekesen tud beszéli az ídegen városok szépséqeí
ről. A kijelentés magukat Péteréket lepte meg a legjobban. mert ilyesmi
ről szó sem esett köztük- és az ötlet Lázár bácsi kósza fantáziájának
<züleménye volt. Hatása azonban nem maradt el. Ezen a pontan hatá
rozta el Tcca, hogy közbelép és végetvet az egyre veszélyesebbé váló
idillnek.

Vincének Amál néni halála óta nem volt többé része a kínos esti
beszélqetesekben és ezt is a halálesettel kapcsolatos pozitív nyereségek
között könyvelte el. A nyári munkák minden idejét lefoqlalták, s így
örült neki. hogy nem kell családi dolgokkal bajlódnia. Annál inkább meg
rémült. mikor a Lázár bácsi könnyelmű kijelentését követő estén (ő maga
nem is hallotta. mit mondott az öreg. mert későn jött haza). Teca a jól
ismert vészt jósló arccal, keskenyre húzott szemmel lépett be a hálószo
bába. Szokása szerínt közömbös hangon kezdte. Valahogy így:

- Mit gondolsz. miért ültek azok olyan nagyon rá a Lázár bácsi
nyakára?

- Kik? - kérdezte Vince. akinek fogalma sem volt, kiről lehet szó.



- Nagyon jól tudod, kikről beszélek. A kedves húgodról, vagy
mínek nevezzem. .

Vincének rémlent kezdett, hogy látta néhányszor az öreget Péterék
kel a határban. De mert még mindig nem tudta, mit akar a felesége, csak
annyit mondott: azt hiszi, az öregnek nagyon jóJ: tesz, ha van, aki 5ZÓ

rakloztassa.
- Ez megint a te jellemző mujaságod. Eltürnéd, hogya szemed lát

tára forqassanak ki az örökséqedböl.
- Mit beszélsz?
- Igen, igen. Erről van szó. Tudom én, mi van a kocsíkázások és

a nagy udvarlás m.ögött. Húsz éven át le se köpték az öregeket. de most
jó lenne a mi pénzünkön. amiért mi dolgoztunk, külföldre utazgatni és
aztán kényelmesen beülní a vagyonba. De ebből nem esznek!
. Vincének kezdett kínossá válni a beszélgetés. Amennyire ő Vandát

és most már Pétert is ismeri, - motyogta - nem hiszi. hogy ilyesmit
forgatnának a fejű'tben. Egyébként ő és Ernő úgyis úgy gondolták, a
történtek után Vandát nem lehet egészen kirekeszteni az örökségböl és
annak idején, ha nem is egyforma arányban, - elvégre Vandaéknak nin
csenek gyerekeik - de megosztoznak majd vele. Ezt különben ö· már
említette is Vendának.

Ami ezután következett. azt Vince még álmában sem tudta volna
elképzelni. Még az Amál nénivel való legnagyobb ellenségeskedések ide
jén sem tapasztalt olyan elkeseredett kitörést, amilyen most Tecából
áradt. Hát mit képzel, miért szenvedett, míért törte magát húsz éven. ke
resztül? Míért tűrte a megaláztatásokat. a cselédhez sem illő bánásmó
dot? Azért. hogy egy jött-ment egyszerűen kilopja .a zsebéből vaqyoná-

- nak egy részét? Hát nem. Ö ebbe nem megy bele. Majd beszél Ernővel

is. Az biztosan jobban tudja, mivel tartozik a családjának és a gyerekei
nek. Az sohase volt reménytelenül szerelmes a ..szépséqes" Vandába...

Vince most már rettenetesen bánni kezdte. amit mondott. Csitította
Tecát, hogy hiszen ez egyáltalán nem végleges, ő csak futólag említette
a dolgot Vandának és a kérdés most még úgysem időszerű. De legköze
lebb beszélhetnek egyszer róla.

Teca szaván fogta Vincét és néhány nap mulva megtartották a hadi
tanácrot. Ernő bevonásával. ö, mínt árvaszékí elnök, hivatásánál fogva
ért a kérdéshez. És Ernő szakemberhez illö tárgyilagossággal valóban
meg is maqyarázta nekik, hogy miután Amál néni végrendelet nélkül halt
meg (ezt Teca ÍJ bizonyította: ő ugyanis míndjárt a haláleset után gon
dosan átkutatta Amál néni fiókjaít, de testamentumnak nyomát sem
lelte), a vagyon felett egyedül Lázár bácsi rendelkezik. Ha ő is végren
delet nélkül halna meg, - amitől. sajnos, most ig.azán tarthatnak - ak
kor c rak bonyolult örökösödési eljárással lehet tisztázni a helyzetet és
Vanda rnínden bizonnyal érvényesiteni tudna bizonyos jogokat. Termé
szetesen sokkal egyszerűbb lenne a dolog, ha Lázár bácsi Végrendeletet
készítene ...

Több ce kellett Tecának. A végrendelet meglesz és Lázár bácsi alá
fogja írni. Másnapra eltűnt; odahaza járt az apjánál. harmadnap hozta a
megírt végrendeletet. Míkor Vincének megmutatta, az valami nyomást



érzett a gyomra tájékán. de aztán eszébe jutott Teca célzása a "remény~
telen szerelem't-re és nem szólt semmit. Különben talán igaza is van
Tecának: gyerekei vannak és elsősorban azokra kell gondolnia. Ernő is
nyelt egyet a végrendelet láttán, mert ő viszont nem egészen igy kép
zel te a dolgot. Aztán arra gondolt, hogy ez még mindig jobb. mintha hár
masban kellene osztozkodni és Tecával úgyis reménytelen lenne szembe
szállni.

A végrendelet röviden úgy szólt, hogy örökhagyó, azaz Lázár bácsi.
teljes összhangban megboldogult felesége akaratával, úgy határozott,
hogy a birtokot (területének telekkönyvszerü pontosfeltüntetésével) két
nevelt fiára, Vincére é:; Ernőre hagyja, akik végig hűséggel kitartottak
mellettűk. A földön egyforma arányban osztozik a két fiú, a rajta levő

élő és holt felszerelést teljes egészében Vince kapja, jutalmul a gazda
ság érdekében húsz éven át kifejtett odaadó munkájáért, mig a zegzugos
..kastély" berendezésével együtt külön Tecának jut. Csalétkül Lázár bá
csi számára még az a mondat is hozzá volt biggyesztve: az örökösöknek
kötelességük, hogy belátásuk szerint Vandaról is megfelelőképpen gOlY
doskodjanak.

Ernőnek csak az az aggálya volt, hogyan lehet ezt majd Lázár bá
csival aláíratni. mikor úgyszólván állandóan Vandaékkal van. Nem
volna-e jobb megvárni, amig azok elmennek. Teca azonban hallani sem
akart semmiféle halasztásról. hiszen - mondta - éppen attól kell tar
tani, hogy amazok megelőzik őket. Ezt ugyan mind a két férfi valószí
nűtlennek tartotta, de Teca letorkolta őket. Ha máskép nem megy, vala
melyik.éjszaka iratják alá. Ernő figyelmeztette, feltétlenül szükséges lenne
két - lehetőleg orvos -- tanu jelenléte és iqazolása arról, hogy az örök
hagyó teljes elhatározó képességének bírtokában van. Mindenki tudja, 
a cselédek is beszélik - milyen gyerekes lett Lázár bácsi a 'haláleset
óta. Tulajdonképpen alig lehet beszámíthatónak tartani. Megfelelő iga
zolás híján az efféle szóbcszéd is elég a végrendelet meqtámadásához.

Teca ennek a kérdésnek az elíntéaését is vállalta. Itt van míndjárt
tanunak a Lázár bácsi kezelése eimén még mindíq a házban léhűtösködö

Bandi. Vele - úgy gondolta Teca - könnyu dolga lesz. Bandí ugyan
fintorgott egy kicsit, de a pénztárcajának. ő sem volt ellensége; meg aztán
a jövőre is kellgondolní. A másik tanunak a községi orvost szemelte ki
Teca. Vele ugyan volt egy ki> baj: rendkívül utáita fővárosi kollégáját
s mikor az ott tartózkodott, gondosan el is kerülte él ház táját. Teca
azonban két másfélmázsás hízót helyezett kilátásba íebruárra, továbbá
egy éven át naponta két liter ingyentejet. Ilyen kedvezö ajánlatnak már
nem lehetett ellenállni és ő Í3 vállalta a neki szánt szerepet.

Most már csak az volt hátra, hogy megállapítsák, melyik nap kerül
jön sor a nagyfontosságú aktusra. A választás augusztus elejére esett..

A száraz forróság úgyszólván megszakítás nélkül tartott május óta.
A levegő ezen a napon is kábítóan fülledt volt, olyannyira, hogy Lázár
bácsi egész nap ki sem mozdult szebájából. Éberen szunyókált, vagy a
mellette .ülő Vandaval beszélgetett. Tecaezt jó előjelnek vette. így leg
alább - gondolta - cbrebb lesz éjszaka az öreg. A vacsorát valami
vel korábbra tették [csak úgy, hogy ne legyen feltűnő) és Teca egyszerű
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'ételt főzetett, hogya lányok korán végezzenek a mosogatással. Kiadta
.az utasítást, hogy csak feküdjenek le, a kapukat majd ő bezárja, mert
'vacsora után még egy kicsit levegőzni akar a kertben. A kutyákat be
csukatta az istállóba, nehogy lármát csapjanak, ha az orvos meqérkezík.

. Úgy beszélték meg, éjjel fél tizenkettőkor találkoznak a Lázár bá
csíé melletí szebában. Akkorra Vandáék már biztosan alusznak. Tizen
egy órakor egyébként a villanyt is kikapcsolták a faluban. A jel a hall
ban álló nagy óra ütése volt, amelyet az eqész házban meg lehetett hal
lani. Vacsora után kicsit zavart kedvességgel búcsúztak el Vandaéktól.
aztán ki-ki a szebájába mcnt és számolta az ütéseket. A községi orvos
valamivel előbb megérkezett. Őt Teca várta a kertben és mindjárt a
találkozás színhelyére vezette.

Végre ütni kezdett. Bongó hanqú. régimódi óra volt, minden ne
gyednél kiverte az előtte lévő órát is. A szobákból megindultak az ár
nyak. Lábujjhegyen lopóztak le, ki gyertyával, ki zseblámpával világí
tott magának a Iépc.ön. Néhány percen belül együtt volt a társaság.
A petróleumlámpát Teca hozta. Annak a világánál vonultak át csende
sen a másik szebába.

Lázár bácsi az öreg emberek éber alvásával szendergett és a fényre
azonnal kinyitotta a szernét. Gyerekes rémület ült ki arcára, mikor a vilá
gosságtól.elvakitv,a, megpillantotta a bevonulokat. Csak akkor nyuqodot:
meg kissé, míkor jobban kivette az ismerős arcokat.

- Mi történt? Hány óra van? - kérdezte síró; hangon.
Teca vitte a szót.
- Nincs semmi baj, Lázár bácsi, nyugodjék meg. Csak meg szerét

nék beszélni magával valamit.
- Velem?
- Arról van szó, hogy úgy gondoltuk, jó lenne... ha Lázár bácsi

megcsinálná ,a végrendeletét. Ne gondoljon semmi rosszra, mi se gondo
lunk, de tudja, nekünk gyerekeink vannak, összesen öt és szeretnénk
biztositva .látni magunkat.

Lázár bácsi beesett, megtört arcán kibogozhatatlan érzések tükrö
zödtek.. Kicsit felemelkedett ágyában, mire T cea ..ietve a dereka alá
tömködte a párnákat, hogy könnyebben üljön. Alig hallhatóan szólt:

- Hiszen úgy is a tietek lesz minden ...
- Tudjuk, de mégis egyszerűbb, ha van végrendelet.
- De míért kell ezt ilyen késő éjszaka csinálni?
- Nem akartunk. feltűnést kelteni. Tudja, mílycnek a cselédek.

Mindjárt elpletykálnák a faluban. És mi szükség van arra?
Lázár bácsi révetegen végigjáratta tekintetét az ágya előtt állókon.

Szeme megakadt az orvoson:
-:- Jó estét, doktor úr. Régen nem járt erre mífelénk. Most azért

van itt, hogy bizonyítsa, hogy nem vagyok bolond. Ugy-e, hehehe ...
- Üres formaság, kérem -' legyintett az orvos.
Lázár bácsi tovább szemlélödött, azután hirtelen megkérdezte:
- Hol van Vanda? Remélem. róla nem akartok megfeledkezni?
- Neki most nem akartunk szólní. ők olyan sokáig távol voltak,

mégse tartoznak annyira a családhoz. De azért gondoltunk rá. Nézze,
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a könnyebbség kedvéért meg is írtuk az egészet -'mondta Teca, míköz
ben Lázár bácsi felé nyujtotta az írást. Pápaszemét is .odaadta neki és
a lámpát az éjjeliszekrényre állította.

Lázár bácsi lassan, betűzve kezdett olvasni, ráncos, öreg arcán a
vonások hol fellazultak, hol megmerevedtek, aztán röviden csak ennyit
mondott:

- Ez így nem jó. Ezt nem írom alá;
Teca kicsit élesen fe1csattanva kérdezte:
- Miért?
- Mert az rendben volna, hogy Vince meg te valamivel többet

kapjatok, de miért nem kap Vanda éppen úgy, mint Ernő? Ő éppen
olyan kedves gyerekem.

Pillanatnyi dermedt csend következett. Végre Teca vette át a szót,
- Nagyon jól tudja, Lázár bácsi, - mondta szárazon - Amál

néninek az volt az elhatározása, hogy Vandát engedetlensége miatt mín
denböl kitagadja. Mi csak az ő akarata szerint jártunk el.

Mindenki rémülten tekintett Tecára. Lázár bácsi arca Amál néni
nevének említésekor megrándult, mintha villanyütés érte volna. Arcizmai
remegni kezdtek, fátyolos szemében különös tűz villant fel.

- Ez itt Zdrunyícs-vaqyon - kiáltotta rekedten. - Az apám sze~

reztc, Vanda az utolsó Zdrunyícs-qyerek, neki jussa van ebből.

Most már Teca ama i3 vonaglani kezdett. Hirtelen kinyúlt és a
sötétből előrántotta (amit nyilván már előbb odakészített ) Amál néni
majdnem életnagyságú mellképét. A kép, - amely azelőtt mindíg Lázár

. bácsi szobájában volt és csak a haláleset óta tüntették el - olyan hú
volt, hogy Amál néni akár ki is léphetett volna a keretből.

- Akkor is így beszélne, ha ő itt volna? - rikácsoita Teca.
Lázár bácsi szemei egy pillanatig rnereven szeqezödtek a képre.

aztán egész testében remegni kezdett. Szemét elborították a könnyek.
de a zokogás előbb belülről kezdte rázni. Látszott, hogy mondani sze
retne valamit, de rángatódzó ajkai közül csak habos nyál türemlett elő.

A következő pillanatban hátrazuhant párnáira.
A két Orvos egyszerre ugrott hozzá, érverését tapoqatták, szívét

hallgatták; Bandi félig hátrafordulya sziszegte:
- Tisztára őrült vaqy!
De Teca maqánkívül volt..
- Nekem ehhez jogom van! Ezért énmegszenvedtem!
Vince és Ernő vízért rohant. T eca megragadta Bandi karját, a sa

rokba rántotta. fojtott hangon mondta neki:
- Ide hallgass! Holnap ezret fizetek neked, érted? Ezret. Ha most

magához téríted, hogyaláírhassa.
Bandi vállatvont:
-' Úgy is ez a dolgom.
A petyhüdt bőr alá könnyen csúszott be a fecskendő tűje. A másik

orvos csak a szemével kérdezte, mi az. "Coffein" - volt a csendes vá
lasz. Amaz bólintott. Közben Vince és Ernő is visszaérkeztek és most
együtt várták az' injekció hatását. Lázár bácsinak először a szemhéja
remegett, aztán lassan. zihálva lélekzeni kezdett. Felnyíló szeméből az
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üldözött vad rémülete s\1l9áIzott. Lassan végigjáIatta rajtuk tekintetét.
Teca könyörtelenül lépett hozzá.

- Akkor aláírja, Lázár bácsi? _
- Mit? .. Ho'QY?... Ja igen ... - mondta az álomból ébredök hanq-

ján. Majd a kezébe nyomott tollal, reszkető kézzel odaírta a nevét, ahová
Teca a toll hegyét illesztette. Aztán visszahanyatlott párnáira. Tüdejé~

ből zaklatolva tört elő a lélekzet. Kifejezéstelen tekintete a szoba meny
nyezetét pásztázta.

A többiek néma csendben vártak. Most, hogy meqvolt, amit akar
tak, nem hitték, hogy sikerült. Meddig álltak igy, nem tudták volna mcg~

mondani. Csak arra figyeltek fel, mikor a beteg lélekzetvétele meggyor
sult, szája újra habzott, tagjai újra reszkettek, De ez már az agónia
vonaglása volt. Bandi gyors mozdulatokkal tépte fel az öregúr mellén
az inget, de már nem segíthetett. Az 'öreg szív felmondta a szolgálatot.
Néhány hörgés után Lázár bácsi feje oldalra bicsaklott, szemhéjaí fenn
akadtak.

- Meghalt? - kérdezte a községi orvos.
- Meg - felelte Bandi.
Egyszerre összenéztek valamennyien,. mint a cinkosok.
- Most mi lesz? - kérdezte Ernő.

- Ezt bizony nehéz lesz titokban tartaní - mondta az orvos. -
Hogy állítsam én most ki az orvosi bizonyítványt, hogy természetes ha
lállal halt meg? Teca asszony, "ezt erősen túlzásba vitte.

Teca maga is nagyon megdöbbent. Csak lassan kezdtek megindulni
a gondolatai. Aztán csendesen, vontatott hangon azt mondta:

- A Zulejkának (ez a gazdaság legjobb karreája volt) nemsokára
csíkaja lesz. Azt hiszem, doktor úr jól fel tudná használni a csézájához.

Megrökönyödve néztek rá. Az orvos a táskájáért nyúlt.
- Én most haza inegyek - mondta. - Félóra mulva tessék értem

küldeni. Ajánlom ma ... - A.z utolsó szótag a torkán akadt. Az ajtóra
meredt.

Az ajtóban, amelyet Víncéék nyitva felejtettek, Vanda állt, bokáíq
érő fehér pongyolában, kibontott hajjal, kezében lobogó gyertyával.
Senki nem tudta', mióta állhatott ott. Dermedten nézték.

Meqínt Teca nyerte vissza elsőnek a lélekjelenlétét.
- De nagyon elmerültetek az enyelqésbe, mig szegény Lázár bácsi

az utolsót lehelte.
- Ugyan, Teca - hangzott föl Bandi hangja.
Vanda nem szólt, lassú léptekkel bement a szebába. Odament a

halotthoz. Szeme mindjárt megakadt az éjjeliszekrényen heverő íráson.
Felvette és olvasni kezdte. Iszonyodva döbbent rá a valóságra. Egy
szerre átvillant rajta. hogy itt neki is járt volna valami, megszabadulhat
tak volna az anyagi gondoktól, Péter e1utazhatott volna Firenzébe: és
hogy most csak a gyertya lángjába kellene tartania ezt a papiros: '2S
míndent meqsemmísíthetne.

Aztán kiejtette kezéből a papirlapot és csak ennyit mondott:
- Ezért kár volt megölnötök őt... Mi megmondtuk, hogy nekünk

nem kell semmi sem.



Teca felcsattant:
- Hogy megöltük? Hogy mered...
- Teca! ... kiáltott föl Vince; de 'Feca nem folytatta tovább. Hír-

telen mozdulattal felvette a Végrendeletet, négyrét hajtotta és ruhája nyí
lásába süllyesztette. Néhány szempillantásig farkasszemet néztek, aztán
megfordult és elindult kifelé. A férfiak zavartan oldalogtak utána. Vince
menteqetözésképpen visszaszólt:

- Míndjárt beküldjük a cselédeket, azok majd rendbehozzák.
Vanda egyedül maradt a halottal. Mílyen csúnya, eltorzult egy

ilyen öreg halott! Eszébe jutott az a másik, akinekugyanigy állt az ágya
mellett.. Milyen szép volt, olyan, mintha csak aludnék. Egyenesre igazí
totta Lázár bácsi fejét, a gyertyát odatette melléje és keresztbe rakta a
két kihült kezét a mellén.

Egyszerre úgy érezte, fullasztó a levegő. Az ablakhoz lépett és szé
lesre tárta. A légvonat lobogtatni kezdte a gyertya lángját. Kinézett a
koromfekete augusztusi éjszakába. Az ég kárpitját éppen keresztül hasí
lotta egy lehulló csillag fénye. És Vandának úgy tűnt, mintha sötét árny
suhanna tova a fák között, túlvilági. panaszos vijjogással.

Talán a lúdvére volt, amelyet .Míhály bácsi látott és amely most
dolgavégezetten repül odébb, más vidékekre.

EGY SZÉP FEJET ...

Egy szép fejet ma megidézek.
S felbukkan márís: újra látom
meredt szemedet és sörényed
vad kíqyóít a koponyádon.

Parancsolok a levegőnek

s az hozzám egyre közelebb hoz
A szájunk színte összenőhet

s homlokod csap a homlokomhoz.

Egész közelről és keményen
így nézünk mo it farkasszemet mi,
hogy ami volt, az véget érjen
s gyűlölni tudjunk, vagy szeretní,

Mert felemás volt rnínden eddig.
Kerestük egymást iszonyodva,
mint aki tudja: nem menekszík
s magát, ha futna, visszafogja.

Mert aki már-már hátrahökölt.
azt vélte látni, hogy a másik
jelenti neki az idős föld
s az ég még nem látott csodáit. Toldalagi Pál
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