
GVASZOLÚK
I rt a B o h u n i c z k y S z e fi

A távirat kora délelőtt érkezett. Testvérbátyja haláláról ér
'tosítették rokonai Ilonát. Lehetölez -azonnal üljön vonatra, -a te
metést másnap délelőttre tűzték ki. A táviratra felkészült, mégis,
mikor kihullott kezéből és az ablakpárkányon előtte hevert, mint
ha szellő suhanna a szobán át, megzavart és felkavart mindent.
- Pista, Pista - ismételgette és ,az égre nézett oly fénnyel, mintha
lelkesedne, Utána előkapta zsebkendőjét, a szája, melyen mindig
maradósan huneutkodotj a mosoly, panaszos lett. A ki.&fiút látta,
akivel valaha együtt barangoltak a nagy faluvégi ház zegzugában,
ismerték padlását, pincéjét és versengve mászták a nagy kert vén
fáit, bokrait. - Pista, Pista ... Látta ahogy rég halott anyjukhoz
szaladva a nyakába kapaszkodtak, A távirat most feltámasztotta
a holtakat, kik valaha öaszetartoztak, egymás boldogulásáért küz
dörtek. Feltámasztotta a kert kidöntött vén fáit, elszáradt bokrait,
kinőtt ruháik panaszait, kedvességeit, veszekedéseiket, osszené
zéssel jelzett cinkosságaikat, birkózást, bolondságot, tréfát és a
rég nem látott arcokban egy-egy már majdnem elfelejtett finomsá
got. Föltámasztotta mindazt, ami nincs, elmúlt. Csodálatosképen
csak a nagy ember nem jutott eszébe, a családra dicsőséget, te
kintélyt hozó, kiváló professzor. - Pistikém - suttogta és föl
-éledt idegekkel kertjük illatait érezte) ételek aromáit, italok ízét
és nótákat hallott, melyek valaha átszárnyalták, betöltötték mos
'taní megvénült. elcsendeeedett házukat. Ö sem volt már fiatal,
bár gömbölyű, fürge és ha sietett, nehezen érték utol, de bizony
öregedő asszony volt, hatvan és hetven között, Azért színesen ma
radt .areához ősz haja úgy Illett, mint jó képhez a rossz ráma,
Különösen a szájá lánvos, apró-cseprő bajaik között is nevetésre
nyílott. Egy kis jó falásra sűrűn jelentkeztek rokonok, szemben
édes Ilonka néni volt, de talán csípős nyelvére emlékezve, amint
távol tudták: vén Ilona lett belőle.

A ház ura, Gábor erősebben megrokkant: a rádió közelében
-vakon, köszvényesen őrizte a málladozó fülesfotelt. Mégis tőle fél
tek, parancsokra hozzá járultak. A jókedvű feleség humora volt
-ez: parancsoljon 6zegény vak, mindig szerétett. A vén Gábor meg
tartotta tekintélyét, ÚgX vélték, vakon többet lát, mínt valaha,

-ép szemeivel és a ház neszeiből többet olvas ki, mint valaha köny
veiből. - Csak azt tudnám - mondogatta Ilona - hogyan ve-szi
.észre, ha a tyúkjaim szakajtójába egy kis búzát csúsztatok az
-oesu közét Mert ilyenkor nyekkent a füles fotel, Gábor az ablak
'hoz toíyögve k,ial2ált: - Pazalni, pazalni l Ha fölfordultam, lesz
~koldúsbotl Utána megsajnálta magát. Pár éve keménytartású, so
vány, lófejű ember volt, de vakságával elhízott, tésetás lett és ha
.safnálgátta magát, mínt a sületlen kalács, elkelt a füles vánkosán,

- Ilona! Ilona! - kiabálta erőszakosan, mert a csöndból ki
'találta, hogy történt valami. Biztosan fontos dolog, vele közlik
utoljára,

- Pistánk meghalt, itt a távirat - helyezte Ilona a papírt a
wak kezei közé. Gábor ssétterítette a térde fölött, ráfoktette sá-
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padt kezét, hogy az ametisztköbe vésett címeres gyűrü érvénye-
süljön. Azután fölháborodott:

- Maga ezt ilyen közönyösen mondíat A család elvesztette
fejét, elhagyott leghíresebb rokonunk és magának ennyi: Pistánk
meghalt.

Ilona szájára kicsattant a huncutság. Nézte a vak embert, ho
gyan komorodik a gyá&zhoz és talál megfelelő méltőságct.

Sokat szenvedett sze,gény Pista, a gyomorráJk nehéz beteg
ség: végre Isten megkönyörült rajta - mondta egyszerű józanság
gal, mire Gábor dühösebb lettr

- Igy mégse lehet fölfogni! Arra gondoljon, megszólhatják
magát l . .

Gábor eltalálta, Bár csend volta házban, de a konyhában
már mindent tudtak. A szakácsnő elhájasodott arcát a konyha
asztalhoz nyomta:

- Borzasstó, borzasztó és még csak nem issir'atja fl, bátyját..
Egy olyan nagy embert! - A kertből beszaladt a mezítlábas
napszámosleány, a röpikéje mögül elökaparintott egy gyűrött

zsebkendőt:

- Borzasztó, borzasztó, láttam én is, nem siratta.
Csak a kocsisleeénv fogta föl a dolgot józanon.
- Sírhatnak. ezek után elmarad a nagy borravaló! Gavallé

ros ember volt! Asszonyfajtának ez a fől
- Csönd lett. Ilona jött, siettette az ebédet. - Elutazom - mond

ta és semmi változást se mutatott, Talán egy picivel kisebb lett..
s mintha álomközben mosolyo~na, szemlesütve segftett neki. Csak
egyszer nézett rájuk. Elég volt. Különös dolog történt vele: egy
rövid pillanat forgásában, ami mellett évek óta közönyösen el
surrant, most megérintette: fölismerte az élet olcsó silányságait.
Ezekután senkivel se beszélt, dolgozott, tett-vett, sietett és ebéd
után készülődött. Csak mikor előszedte régóta nem látott, divat
jukiat elvesztett ruhadarabjait, jutott eszébe, hogy öt éve ki se
lépett a falu határából. - Meghíztam, nehezen jönnek rám, csak
szét ne repedjenek - kinlódott és végűl, míkor a tükörben meg
látta magát a testére' tapadó egyene&szabású fekete kabátban, szá
ja szétnyílt, bogár szemébe beröppent egy kis vidámság.

- Maga most nevet! Hogy lehet ilyenkor nevetni' Min neve
tetH-- dohogott a vak ember.

- Csak magamon. Kihístam a kabátomat. Úgy fes tek, mint
J ános bátyám, a plébános. Emlékszik rá'

-;- Bmlékszem, Tiszteletreméltó ember volt. Ne nevessen rajta.
- Magamon nevetek. Egyébként János bácsfszent ember volt.

Máson soha, de önmagán sokszor nevetett. Tőle örököltem.
Csak kalapót kellett tenni és fölülni a kocsira. De baj volt a

kalapokkal. Megették az egerek. Gáboré a fehérneműs szekrény
ben állt. Ilona előszedte, fölpróbálta - kis fazékon nagy födő, de
azért jó - és nem tehetett róla, egy kis nevetés elszisszent a
száján.

A vak ember belekeseredett: - egy ilyen vénasszony minden~
kit meg fog botránkoztatni a temetésen, nem fog tisztességesen
viselkedni. Rettenetes, hogy megvakultam! Nem lehetek jelen, ép-

414



pen én nem lehetek! Ilyenkor érzem, mi a vakság: megvertél Is
tenem! Nyöszörögve, keservesen sírt:

- Mondja meg nekik, mondja meg Ilona külön-külön a roko
noknak, lélekben ott vagyok, ott gyászolok maguk között.

Ilona sajnálta. Össze kellett szorítania száiát, hogy elrejtse
mosolyát, Búcsúzkodás után felemelte illő komolysággal a mn
tatóujját:

- Vigyázzon a házra! Nézzen utána, rendben menien minden.
Legyen résen, nehogy búza keveredjen az ocsuba,

Egyenes háttal lelperdült a szobából. Ilyen volt: bánat köz
ben tréfás, összeesettségben karó, csikorgó fájdalmában szenvte
len. Méltán megbotránkoztatott mindenkit. Az ostor pattant, a
két pej nyerített, kerekedő porfelhők között vágtatott a kocsi.
J ó néhány kilométerre volt az állomás. Ahogy távolodtak, Ilona
arca láJgyabb lett, tartása puhább, kezei lankadtabbak. Egyszerre
sírni kezdett. Már nem kívánta vísszafogni, .sírt, sírt. A kocsi
aranvlé platánsoron vágtatott át, a röpköd'ő levelek, mínt fénye&
pénzek hullottak szét, szellő játsz,adozott. A borongós, enyhe őszi
nap oly csendes és szelíd volt, akár egy jó alvás. Ez fájt. Az eny
he béke fakasztotta áradóvá sírását.

- Pista, Pista, te már nem láthatod, többé soha nem láthatod
és nem az fájt, hogy elvesztette bátyját, hanem hogy a halott
elvesztette II világot. - Hiába marad minden olyan, amilyen volt,
hiába a sok szépség, gyönyörűség; ha már nem láthatod.

Felnézett az égre, ahol a felhők puha dunyhái közel ereszked
tek II földhöz, aki nézte, azt hihette, labdadobással eléri. A dnny
hák között fény villogott, 'll pillangózó levelek szikrát kaptak és
dúsabbá válva, parádéba öltözött az ősz. Ilona csak mélvebbröl
patakzó zokogással sírt. - Nem látja, semmi sem lehet már az
övé. Pístikém! Ahogy szólítgatta, gyötrelme egy soha át nem ér
zett tudatot fakasztott. Mintha most ismerné föl a tájak szépségét,
most, mikor a testvérbátyja elvesztette. A'lJ élet, ami annyiszor
teher, egyszerre kinccsé vált. Levette arcáról a zsebkendőt, hadd
érje a felhasadt felhők fénye, melegítse, fájdítsa. Olyan volta kis
csillogás, mint bölcs ember mosolya, szomorú és vigasztaló. Az
őszi táj mintha ügyes fotográfus játszana a fénnyel-árnnyal, vál
tozott, kápráztatott, vigasstalt és elbúsított. Ujból zokogott. Ez már
mélyebb sírás volt, követelő és őszdnte. J ól esett. Leereszkedett a
mult kutjába, arcokat hozott fel, emlékeket, dalokat, ifjúságot. Ad
dig sírt, míg úgy érezte, nincs miért bánkódni, A halál benne ir,
várakozik, ei"Yesíti ,az elmentekkel, eggyé olvasztja míndennel,
ami volt, eltünt, elenyészett.

A vonatba nyugodtan szállt föl. Az ablakhoz ült nézelödní.
Nem találhatták ki, hogy temetésre utazik. A rokonok várták a
megérkezését. A magántanár unokaöccse volt, asszisztense az el
hunytnak. Még fiatal, de komoly, aggályos, bizalmatlan ét; nyug
talan: Lehet, hogy utód leszek, de lehet, hogy mikor már nem
respektálják, egyszeruen elütnek. ,az emberek gonoszak. Hinni sen
kinek sem szabad. Erre rendezkedtem be. - Egyébként kifogás
talanul öltözködött, a közeli rokontól elvárható gyászt viselte»
keskeny szalagota karján. Felesége fiatal volt, feltűnően csinos,
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diszkrét gyászban. Ö is aggályoskodott, de kizárólag finom ruháit
féltette: Ilyen moeskos helyen valami hozzátapadhat. Mindketten
símák, jóbőrűek voltak, a pompásan készített ételek közös fo
gyaBztáha látszott rajtuk, ezáltal paránvit sertéshez hasonlítottak.
Mégis ez a vonás vésett rájuk öntudatot, korrektséget, Velük volt
egy öreg kisasszony unokahúga a halottnak. Szegényt rabul ej
tette a bánat, agyongyűrt zsebkendőt szorongatott. Ha szemeire
szorította, leskelődött, nézik-e az idegenek a gyászolókat. Sóhaj
tozva, hadladozva, végül köniereven fölfehzített fejjel bámult az
égre.

- Gyászbábu - gondolta Ilona, mikor fölismerte őket. Ugyan
akkor a sógornő ajkán finom irónia suhant át:

- Nézze - szólt az urának - ha nem ismerném, azt gondol
nám egy kövér plébános. Na, jól nezünk ki !

Űdvözölték, körülszagolták és rátértek a lényegre:
- Remélem, a bőröndben hozott Ilonka néni ruhát és gyász

fátyolU
- Bizony, abba csak két hízott kaesát, vajat, turót, tejfölt,

tojást csomagoltunk részetekre. Magamnak fogkefét, szappant,
meg egy hálóinget.

- De Ilonka néni, hogy képzeli' Pista bácsi nagy ember volt,
külőnlegesen pompás temetése lesz. Megjelenik a társadalom szí
ne-java.

- Pista engem életében míndig ilyennek látott, miért csodál
kozzon éppen most rajtam.

- De édes Ilonka néni. egy zseni temetése, egy lángésznek
kijáró utolsó pompa mégis más dolog, mintha falun egy birtokost
vagy bérlőt temetnek.

Ilona mintha önmagának mondaná mellékesen, mert éppen
átszaladt benne: '

- Pista nem szerette a nagy szavakat, minden túlzást ha
ZUgnak, természetellenesnek talált.

Talán összevesznek, ha ugyanakkor az öreg kisasszonyt is nem
kellett volna csititani:

:- De Pepi kérlek, csendesebben .. , ne sírj Pepike, szegény
Pepike,

A vén lány makacsul tovább hadtogatta.
- Én veszítettem a legtöbbet, én .. , én ...
Mire hazaérkezett a taxi, arca merevvényúlott, nyakán ki

dülledtek az erek, ahogy kiszálltak, még hangosabb lett:
_ Én veszítettem a legtöbbet. én. - Az utcán többen feIfi

gyeltek, erre megrándult, lecsillapodott, csod~toBannyugodt lett.
Ilona egész idő alatt hallgatott. Hogy ízegnek, mozognak;

különöhena vénlány. Szegény vár valamit, pedig nem lesz semm.l.
Pista a jó szivével életében elajándékozta, amije volt. Ilona, amit
többször megállapított, megint lerögzítette: akik ügyefogyotts~
gukkal kípottyannak az életből, mulatságosan komédiázzáik,.ami
hez nem volt bennük elég mersz. A magántanár. a nagy lakli ?tt
honukban kis iskolás lett, amint tele gonddal, izgalmakkal resz
leteztet
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- Lehet,nogy nyertem, lehet, hogy veszítettem, egyelőre sem
mit se tudni. Azt se tudom, mihez kezdjek, hogyan kezdjem' Leg
alább tudnánk, hogyan intézte Pista bácsi az utolsó dolgokat.
Ilona úgy ült keményen a fotelban, mint egy nagy, vörös répa.
Szót, könnyeket, köslékenységet egyelőre nem préselhettek ki be
lőle. Mintha függöny mögött szundítva hallgatná kicsinyes rémü
letűket, ideges kiváncsiságaikat. Közönnyel, nyugodtan, mozdít
hatatlanul. Később egyetlen fejbólintással belenyugodott a sógor
nő tanácsaiba: rögtön telefonál és szeréz neki gyászruhát, köpenyt,
kalapot, fátylat és a hozeájárő apróságokat. Mindent. Pici neve
tést mégsem fojthatott el:

- Gyászlóvá eíeomáztok - mondta,
Fölháborodtak:
- Édes Ilonka néni, ngmesak magunkra kell gondolni, de sok

'kal inkább azokra, akikkel összetartozunk. Remek temetés tesz,
mí rokonok közvetlenül a katafalk előtt kapunk helyet.

A sógornőn meglátszott, hogy felkészült a másnapi ünnepre.
Haja frissen bronzoltatva, szemöldőke kiszedve, szép arcán töké
letes kozmetika. Méltán nézett szét ellentmondást nem tűrő szi
gorúsággal: amit az emberek nagy üggyel-bajjal felépítettek, azt
nem lehet falusi szeszélyből felborítani.

Mikor később megint körülülték Ilonát s a nagy halottat em
legették, apró-cseprő dolgokra emlékeztek és a magántanár mel
lékesen, míntha véletlenül szalajtaná ki száján:

- Mit gondol Ilonka néni - kérdezte -a hagyatékkal nem
lesznek komplikációk1 Még azt se tudjuk, mije maradt. Pista bá
-osí mint agglegény, elég szeréuven élt.

- Szerénven, de sokat ajándékozott, Szerette a boldog ar-
cokat, - mondta Ilona. -r-r- 'I'udom, hogy nem hagyott semmit, a
könyvtára nagy és értékes, de az az egyetemé. A bútorai nem so
'kat érnek.

- Ezért maradt agglegény' Ezért! - kérdezte és kiáltotta
-egyszerre a vénlány. A lakásban csend lett. Az est csalódott hall-
gatással, kényszeredett udvariaskodások között úszott át az éjbe.

Másnap nagy gyászuk dacára apró nevetések fakadtak: a
sógornőnek sikerült Ilonát parádéba préselni, s a magántanár
kijelentette, most már méltán elfoglalhatja helyét a katafalk
előtt. - A szép feleség ajkán - mintazokén, kik távolról nézve
igen ostobák, de közelről okosak - átsuhant, visszatért és végűl
ott maradt az a finom irónia, melv pompás. külső megjelenésének
megadta a végső símítást, Mikor helyüket elfoglalták a katafalk
közelében, akkor is ott maradt félprofilban állított arcán. A ma
gántanár merev nyugodtsága nyugtalanított. Sápadt arcát moz-:
dulatlanul őrizte, mintha vigvásna, hogy a fekete kalap meg ne
rezdüljön összekulcsolt kezében. Kék szeme szokatlanul hideggé,
mozdulatlanná hült. Ilona ismerte aggályait: ha most nem ka
pok katedrát, soha többé. És akkor mi lesz' MJég élhetett volna sze
gény pár évet, akkor biztosan kialakult volna a sorsom, de most
semmit se tudni ... máris kárörömmel leselkednek. Utálatosak az
emberek, Miért jöttek el olyanok is, akiknek semmi közük a do-
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Ioghoz! Persze, érdekes látványosság, meg jól esik mulatní raj
tam. Azokra gondolt, akik kizárólag információ szerzéséért őgye
legnek nagy emberek temetésén. Most is, mint .mindig, kiváló
ságok búesústatója előtt jövés-menéssel kezdődött a parádé. Egy_
egy hangos szó elárulta: a rokonokra nem maradt semmi. 
Lesz csalódás egyebekben is - ejtette el elég hangosan valaki.
A barátok, ismerősök zavarba jöttek. A gyászoló család kifogásta
Lan ízlése tiszteletet érdemelt. Akik közelükbe kerültek, vélemé
nyük, mely az imént még ingadozott, a részvét kézszorítás után
megszilárdult: ilyen család emelkedést érdemel, a katedrát bizto
sítani kell.

:MegfeJt az egyetem csarnoka. Aki számított, ott volt. Az ün
nepség szárnyaló beszédekkel kezdődött, Pompás mozdulatok kö
zött, dallamos hanghullámokkal és mindazsal, ami az élőt a ha
lott árnyékába Jelentékenyebbé varássolhatta, Ilona idegenül, meg
ütödve hallgatott: Pistát senkise ismerte." Szegény Pista, 
mondta magában. '- Senki se ismert! Csak az Isten ismerhetett,
ő bíztosan látta, hogy te, egysze,rü, szerény, életet szerető ember
~a!rY ..es nem ~z, akine]! itt .méItatnak. Nev7,tgélni szerettél, adni,
or.omot szeresm, a vallásod IS csendes volt es annyira mélv, mint
mmden, amiből az életed és tudásod alakult. És ezek itt micsoda
nagy szavakat, milven hozzád méltatlan tetteket halmoznak rád.
Istenem, de magányos ember lehettél közöttük!

Ilonán könnyeket facsaró érzés először csak mellékesen röp
pent át, de azután a lelkébe ült, hatalmába vette, A nagy beszédek,
a gyászoló rokonság, az óriási parádé egyaránt azt suttogta neki:
az embert életében nem ismerik, magánvos. Mind magányosak va
gyunk. És felejtve a rokonok által előírt fegyelmet, belsejében
összeroskadtan, elfelejtkezetten zokogott, egyre mélvebben és mire
kimerült, megnyugodott. Eltette átázott zsebkendőit. Vörösremart
arccal, megenyhült puhasággal nézett maga elé: mély zokogása
közben halott bátyja és ő egyek lettek, a halott élővé, Ilona ha
lottá, Öreg asszony szíve, mínta szikkadt föld nyári zápor után,
megboesádtást, jóságot, bölcseséget illatozott. Amikor később a te
metőben a nagy szónokok és kíváncsiak oszladozni kezdtek, elő
került a halott professzor pár ifjúkori barátja. Összeesett aggastyá
nok, bolyhosak a vénség takarőjában, az emlékezet 'sátra alatt
tompa, fátyolos tekintettel. De mintha valami mégis jól esett volna
most nekik: - Mégse mi mentünk el, talán kicsit még maradha
tunk - árulta el fi kis fény, mely úgy csillámlott szemükből. mínt
mikor porral fedett drága köveken átssitál a napsugár. - Ilonka,
Ilonka - tömörültek az öreg asszony köré. S míg pergett a gö
röngy, jégdarabok zajával csörgeiveaz érckoporsót. elhúzódtak
Ilonával és bánatukban egyszerre, a legemberibb dolgokat emle
gették - mílven jóízűen ette Pista maguknál aIig kéi éve a ro
pogósra sütött kaesákat uborkasalátával. - Az! Es hogy itta rá
a bort! hát Iíléga malacpörköltet mennvire szerette és a me.ggyee
rétest! _. De legjobban a birkagulyást szüretkorl - Emlékszik
Ilona' Alig egy éve ő főzte októberben maguknál. sok hegyes
papríkat taláH beletenni, erős lett. Attól ittunk annyit ..., aHaj!
- És II mult év karácsonyán, mikor beállítottunk Pistával! Em
lékszik' Gábor mintha morgott volna, de délután a tarokknál ne-



vetett. Igaz, hogy van az öreg Gábor' - Él. Vakon, köszvényesen.
Napestig őrzi 'a füles fotelt. Azért a régi. Zsémbeskedik. gs ha
ősszel fagyok jönnek, sürgeti a disznóölést.

- Elhíszem. A maga konvhamüvészete, Ilona, páratlan.
- Lássák, lássák! Jőjjenek hát egysze,r le hozzánk!
Maguk se tudták, mitőllágyulnak el, zsebkendőket szedeget

tek elő, könnyeztek, végül sírtak mínd.
Egyszerre megszünt a kopogás, borzongató csend lett. Olyan

nagy csend, hogy hallani kellett. Akkor egy tiszteletreméltó gyász
ember illő komolysággal a családhoz fordult: kinek adja át a ko
porsó kulcsáU

Ilona tétovázott.
- Legyen Peplkéé - szólt aztán és szemében valami pajkos

ság derült.
- Maga a régi Ilonka, - suttogta az egyik öreg és paráuyit

kacsintott.
A gyászoló család ideges lett, úgy vélték, ezek útán nyomban

széledni kell. A magántanár felesége változatlanul őrizte szépsé
gét, de a magántanár látta, hogy szemében nő, arad és fenyeget
a szigorúaág. A hangját csak ő hallhatta.

- Ha sietünk, a délutáni vonattal el lehet utaztatni, külőnben
a nyakunkon lóg reggelig.

A magántanár bátortalanul, azokott aggályaival:
- Mégis, talán valamit ennie kellene neki.
- Majd valamit pakolole - zárta le' vítájukat az asszony.
Otthon, mintha valami inéltatlan dolgot végezne, sebbel-lobbal

szedte le Ilonáróla kölcsönkért dolgokat,
- Kérlek Ilona néni, siess az átöltözéssel: a taxit, mellyel 'a

temetőből jöttünk, nem engedtük el, az óra tovább níér, sietned
kell, hogy ne legyen túl nagy az összeg. Készen vagy' Hamar,
hamar o.. '

Betuszkolták, csak 'a lakásban jutott eszükbe, hogy nem ad
tak neki az útra semmit.
~ Cbakhogy végre magunkban vagyunk! Na, de azért bor

zasztó!
A magántanár. bár nem- tudta mdért, többször ismételte: bor-.

zasztó! Végül különös megenyhültségge,l jelentette ki:
- Hanem a temetés remek volt: megrendített! Mindenki meg

jelent. Láttátok, mennvíen jöttek részvétüket kifejezni' Lehet. hogy
lesz valami a doloeból i.. Csak azért nem bízni benne... Sok hit
vány ember van. Ismerem őket, ellenségeim. Hanem megéheztem
eudarul, Kérlek, hozasd ~z ebédet, nem gondoltam, hogy a parádé
ilyen hosszúra nyúljon.

Ilona. sült kaesái egyszerre az asztal közepén pompáztak. Min
den pompásan sikerült Az aprólékos kása csillogott a zsírtól, a
fölszeletelt mádak körüldíszítették, ahogy az új sírt a friss koszo
rúk. Minden jó volt, csak: falni kellett. A magántanár hozzálátott.

419'



Az élet egyik furcsasága, hogy az. aggályosok, nyugtalanok, a
mándig valamit elérni akarók és másokat hibáztatók úgy vélik,
hogy rettenetes étvágyukkal Iecsendesíthetik kis időre magukat.
Végűl ez is önbolondítás: mí lesz most már az emésztéssel'l

- Miért etettetek agyon' - fortyant föl a magántanár 
szólhattatok volna, ne egyek annyit. Borzasztó, borzasztó I És a
vénasszonynak azér,t kellett volna valamit csomagolnie ki fog be
szélni bennünket.

A szép feleség finom iróniáját nem mosta le az ebéd. Pepike,
mióta oly hősiesen megőrizte méltőságűt és szigorú tekintettel tás
kájába csúsztatta az érekoporsó kulcsát, többet nem .mondta: én
veszítettern a legtöbbet. Az tuszkolta a taxiba Ilonát, de oly ügyes
figyelmességekkel, hogy közben igéretet kapott: övé lehetnek a
halott bútorai. Gyászba homályosodott szemében ki .. káröröm buj
kált: - hogy felháborodnak majd ezek, ha megtudfák, hogy ne
kik semmi sem jut. Eladom a bútorokat. ruhákat, pénzem lesz és
itt hagyom őket.

~ Furcsa, hogy Pepi ilyen gyorsan megvigasztalódott - súg
-ta feleségének később a tanár.

Arról beszélgettek, hogy az élet jdvár, kegyetlen, nincs hála,

NEM TÖRTÉNT SEMMI

Nem történt semmi furcsa; süt a nap,
egy erkélyen pálmák és lepedők.

JI.!ost végtelenül szép a gondolat,
amely összeköt veled, mielőtt

megszóla~nának ajtók és csapok,
teniszezők, és az asszollJlok sora
a közértnél. Iriak? Te akOYT'od?
Szólj bele az életembe (soha

nem engedtem meg másnak), ahogyan
neked jobb. Hallgatok, csak vonalak
játszanak az arcomon és nyugodtan
fénylő erkélyek, pálmák. Süt a nap.

Telek György
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