
A HÁZMESTERNÉ
Irta Enyedi Zsigmond

Kelemenné lekapta a tűzhelyről a fazekat. Levette a fedőt a fazék
ról. Kész a vacsora. Elindulhat hát ő is a hétvégi munkára a lépcsőházba.

Ugyanis Kelemenné házmester volt s minden héten egyszer végígsúrulta,
törölte a lépcsőházat ..•

Az alagsori lakásban mínden készen állt a munkához. Nincsen gyer
meke, férje távol. Zavarás nélkül nyúl a veder, a nyeleskefe és a rongy
után. Fellépked a negyedik emeletre. Amikor fenn van, meghúzza a
derekát, - ropogtatná a csontját - csakhogy nem ropog, elmúlt min
den fájdalma, ami legutóbb is volt a derekában. Kezdeni lehet a fel
mosást,

A negyedik emelet lépcsőpihenőjében áll, fogja a vaskorlátot. B~
világit az emeleti ablakon a ragyogó nap fénye - s minekutána kipi
hente a megérkezés minden fáradalmát - becsönget Solyrnárék ajta
ján. Hosszan, vékonyán visít a csengő, s amíg a fehér gombori van az
ujja hegye, hallja az ajtó csapódását s ott áll a gyerek, Solymárné fia
előtte. Beengedík, Solymárékhoz jár be vízért... Ok nem haragszanak
érte. Körülnéz a konyhában, a nyitott ablakon bekarmolja magát a füg
gönyökbe a budai oldalon a hegyháton égő nap fénye, hegyek sorakoz
nak a lapos tiszta víz felett. Elfelejtkezik - addig néz ki az ablakon ...
Solymár szól neki oda a szerszámos ládája mellől:

- Már megint mos, Kelemenné, hiszen az elébb csinálta!
Mosolyog az asszony a beszédre, de nem válaszol. Mit értenek a ta

karításhoz a férfiak, csak beszélni tudnak. O is tudna, már hogyne. L~
tenné a vízzel teli vedret a konyha közepére - s elmondaná a gond
nokék apró leánykájának betegségét, vagy valami más történetet, rá
esett a tejesarnokos is a gázrezsójára, s a Dunaparton is történt ez meg
az - de nincs hangulata rá. Az ajtóba akasztott kanári lelkesedése kí
séri ki. Az ajtó becsukódik. Letérdel. Kiönti a kezdéshez való vizet és
jár szorgalmasan a keze, a poros kőkockák tetejét ügyesen asszonyi erő

vel és hajlongással súrolja tisztára. .
Magányos a lépcsőház ilyenkor. A lakók otthoni mozdulásai hallat

szanak. Egy előszoba-konyha-ajtó kicsapódik Sándoréknál:
- Te Irma, hozd már ide a lekvárt. Mit tartod a kezedben mint a

süveget? !
Aztán még szidnak valakit továbbra is a lekvárért. Milyen érdekes

az ajtón keresztül a leszúrt tompa hangokat hallani. Jó híreket itt tud
meg az ember véletlenül is. No ki hitte volna, hogy itt tudja meg a
Kecskemétiék krumplí-ügyét, meg a Szabó család kálváriáját a vasút
tal? Amikor úgy lehet igazítani a suroló kefét, közel dugja a fejét az
ajtóhoz, s azon a jogon, hogy ott lenni éppenséggel a lakó ajtaja előtt

lehet neki, kíváncsiskodik józan, gyanútlan szimattal, az értelem az
agyvelejében odalapul a homlokcsontjához, hogy mindent felfoghasson
és beszedhessen, ki ne maradjon valamiből...

Volt eset, nem is olyan régen, annyira buzgólkodott ilyen irányban,
hogy valósággal megrúgták. Hirtelen nyilt az ajtó, kapott is kis nyomást
a fejére. Dehát szórakoztatóvá kell tenni a nehéz munkát valamivel. A
vödörcipeléseket, a piszkos lé behurcolását és a hajlásből származó derék
fájást; be kell valahogy pótolni a szenvedést jó érzésekkel ...
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A víz csorog a keze alatt, és a vízben a lépcsőház szemetje, piszka,
Gyuíaszalak, crgarettavégex, apró vaaoratdaraook, oogiott legyek és a
vasar,o asszonyou sL.<UYOLjab01 kíeso eteu.ereseges : bao, borsó, lencse,
kukonca, meg néha kaiapoól kiesett gombostű. Ott hevernek a veder
feneken, nem gyozi keruigetní a kezével, zorog a pléh Oldala, és olyan
nagy magányosságnak a tukörképe ez a hang. Alig-alig jár ki valaki a
.foJ.yosora. Mlllt valami, távoli zene, tör lel a pincéuot a Török-gyerek
farurcszeíése. Halk imádkozasnak monuhatni, mert tompa és méíy és
elgyengült a hang... Kelernenné ilyenkor, amikor a lépcsőház széles
íven keresztül raíat a saját házmesteri haza ueíutání napsütötte udva
rára, nézetedik egy kicsit, s rruver nincs lakó, aki lekötné a figyeimét
egy kis ujdonsággal, s rnivel a munkájávai is jól haladt, körülnéz a
maga birodalmában. Ha egy légy bátran elhúz mellette, a tekintetévei
utanakap. ugy pmen meg, no gy nalíja a néma Iépcsoház mozdulatlansá
gát. Nem tudni miért, talán a csendtől, vagy talán a zsongó pincéből

feljövő fűrész zajától, vagy a fárasztó munka után a pihenés miatt 
jókora szend érzes bújik a lelkébe, s azzal a szendséggel megbarátkoz
ni kiván, hogy sokáig maradhassanak együtt. Kerernenné boldog a ne
héz munkája közepen. Lehet mondani: uoídog ! Semmiféle nyereményt
nem nyert, nem is remélt, de még csak meg sem gyógyult senkije, csu
pán fölfedezte a saját :elkének megillető részét, ott a lépescházban.

Más asszony talán imádkoznék. vagy könnyezne az érzésektől. eset
leg hangosan meg is szólalna: hé emberek! - emberek! - boldog va-
gyok! elégedett! - itt a lépcsőházmosás kellős közepén! O nem szót
Lehajol, megfogja a vizes, kicsavart feltörlőruhát, s mintha most csi
nálna először, olyan újdonsággal, vagy mintha közönség előtt csinálná,
olyan élvezettel húzza oda-vissza a kezét. Ez az ő imádsága.

Néha megnézi a térdét. A gyorsaságban önkéntelenül is letérdel s
kibékitgeti a ke....ével és a tekmtetével .a vörös térde kalácsát, hogy csak
a földszintig birja ki, aztán már nem lesz semmi baj, mert jut az időból

egy egész hét a gyógyulásra.. Csakhogy a térde makacs és a vizes Iép
esőktől még jobban piros lesz, oda kell tenni valamit alája.

Minekutána a boldogság oJy hirtelenében odaröppent a lelkébe, nem
akarta elengedni Kelemenné, s úgy fogta, mintha egy madár volna, ami
kor fogni lehet a lábát ... Olyan végtelen türelemmel kaparászta a lép-
csőház piszokját és olyan akarattal, hogy véglegesen melléje szegőd

hetett a. boldogság.
Nem igen jutnak az ember eszébe ilyenkor a gondok. De igen és

maradandóan a tervek és a szép elindulás, amikor még neki is megpö
dörték a legények a bajuszt, amikor ő is kedvence, féltett kincse volt
több embernek... Hát kivel beszélhetne igazán az ilyen házmesterasz
szony ? Kinek mondhatná el a legrejtettebb álmait, amelyek elröppentek
már rég, de az emlékezésre előjönnek és megjelennek!

I'yen állapotban, ilyen csöndes áhítatban, rnondhatjuk életközelben
legutoljára a padláson volt az elmult hónapban ruhateregetés közben. A
vizes ruhák a kötélen lógtak s a'~ illatos fehérnemű, vagy a tündöklő

fehér leplek síkjai mintha bíztatták volna, egyszerre jó lett a szive, és
úgy akarta mondani: Istenem, én olyan boldog vagyok! Nem szól t azon
ban. Kis gyertyajával elballagott a ruháktól a sötét padlásrészeken át,
el egészen attól a helytől, hogy külön, hogy önállóan, egészen ő lehes
sen. Akkor erry kicsit folytak a könnyei. A loboaó gyertyafény megvilágí
totta az arcát, belenézett a láng közepébe. Ezzel vége is lett az egész
nek.



Férje azóta elhagyta. O azonban nem zúgolódik a sorsa míatt, Egye
düi van az otthonában. Egyedül töpörödik a teste, egyedül fenyesedik
a lelke. Ot csak bántotta al: az ember nundig.

Idáig jutott érzéseiben az asszony, A iepcsőmosásban is haladt a
keze, a szorgaíma miatt Elternetkezett, a bejárati vasíábtörlö ébresztette
föl elmerüreseból. A jól végzett munka üromével haradt a vas felé, s
mintha nem is lett volna kiváncsi a lepcsoház híreire, mint máskor. A
földszintiek beszélgetését sem hallgatja ki.

Hogy ne zavarja a lakókat, az alagsorba jár le felmosóvízért.
A lépcsőház pedig felélénkül. Jobban hallani a fafűrészelést a pin

céből. Recseg a ta. Többet hallani az ajtócsapódásokat is, míntha min
denkinek az előszobában volna dolga.

Nem szabad lankadásba hagyni az erőt. Befejezn}, elvégezni, minél
előbb a lépcsőházat. Kiönteni az utolsó veder vizet, a megmaradt négy
zelméterekre, gyúrni, hasítani, súrolni, igazi tisztára a kőkockákat.

Az udvari lépcsőn már arany nap üldögél rneleg sugarakkal. Az bíz
tatgatja, az sürgeti: még Kelemenné, még egy kicsit, iparkodjál !

És ő iparkodik. A vizet összegyüjtí száraz ruhával, lehajol, szinte be
lefekszik a rongyba. Ezzel meg is volna elégedve, ezzel a munkaíramo
dással. De mégsem ez a fontos, az a sok szernét, amit lehordott. Hanem
az a tudat, hogy fölfedezte az örömöket az életben. Amelyeket mindíg
várt és messze távolba gondolt el magának. És amelyek, lám benne
voltak.

Dudolgat is már. Mosolyog, Összeszedi a kacat ját, a kefét, a vedret,
s a rongyot s kiáll az ajtóba mereven, erősen - jó nyakon tartva a
fejét - és sütteti arcát a nappal. Olyan szépek a délutánok a nyárban,
olyan jó megállni a sok hajlongás után. Megrázza a fejét egy kicsit.
Mikor lány volt, az ilyen hajmozgató fejrázással kapatta a férfiakat.

Szelíden, okosan és tapasztalattal ballag a lakásába. A macskája
nyávogva kéri a napi tej adagot a kicsinyeinek. Rakosgat a szobában.
RávilJog a szoba fehér falán a kirajzszögezett naptár vastag betűje.

Megmossa a kezét. Magányosan, csöndesen vacsorázik. A nap még erő

sen á ll, amikor vacsora után van már. Elrakja a felmosó szerszámokat,
A veder úgy zörög, mintha harang volna a kezében. Tesz-vesz még
soll-áig, szinte elfogyasztja tevékenységével a napot. Mindig tud csinálni
valami hasznosat. Az ágyban két harrnatszilánk fényes csepp jelenik
meg a szemében:

- És olyan boldog vagyok, Istenem! De olyan boldog vagyok!
Aztán elkezd sírni. Nem zavarja reggelig senki. Megadással és ki

kerülhetetlenül öleli a párnáját. Mikor olyan szép ez a világ és ei
.Jyan boldog benne.

Az öreg macska csak nézi a könnyező asszonyt és nem érti a dol
j!(okat. Két szeme zöldesen foszforeszkál a sötétben. Sétál fel és alá. S
az óra jár, serceg a mutat6ja: kit-kat, kit-kat. Egy óra is elmúlt már
~jfél után.


