
AMADÉ ÉLETE ÉS HALÁLA Irta Szabó Anna

Nem volt fájdalmam, mikor kiszálltam a mentőkocsiból, egészen a
felvonóig eljutottam görcs nélkül. A felvonóban erosen belekapaszkód
tam ugyan az uram karjába, de mire a negyedik ,emeleten kiszálltu'llk,'
már megint jól éreztem magam. Az előcsarnokban az uram le akart ül
tetni, hogy majd előkerit valakit, aki gondjába vegyen, de már jött is
felénk egy kékre-fehérre vasalt-keményített fehérbóbitás szöszke leány
ka. Amint meglátott minket és a lehelyezett kézitáskát, friss gyermek
hangon kiáltott be egy fehér ajtón:

- Amarilli madám !
- Mílyen szép neve van - mondta az uram.
- Teteszik neked? Ha kislány lesz, legyen Amarilli . - kérdeztem, de

csak gondolatban. Éppen nem tudtarn szólni, mert megint összehúzta tes
temet-lelkemet a fájdalom, de mire elmúlt, az eszem már hegyen-völgyön
túl volt. Okosabb, ha nem kezdem. Majd csak lesz valahogy. A világon
minden gyermeknek lett neve, lesz ennek is. Tartottam tőle, hogy az
uram lelkében megrezdítek valami fájó húrt. Minek olyat mondani: "ha
kislány lesz ..." Ebben már az is benne lenne, hogy nem is biztos, lehet
megint fiú.

Természetes, hogy az ötödik gyermekről nem beszélnek annyit ér
kezése előtt, mint az elsőről, de annyit kevés [övevényről hallgatnak a
családban, mint erről a piciről, aki most minden agyonhallgatás ellenére
igen határozott, félre nem érthető módon jelentkezett. Mindig furcsa szo
rongás fogott el, a testi fájdalmak okozta elborult lelkiállapoton túl is,
amikor ott tartottam, hogy találkozni fogok a titokzatos kis lénnyel, akit
kilenc hónapja hordoztam magamban. Magamban sokat beszélgettem
vele, amióta csak tudtam, hogy érkezik.

És ha én úgy gondolom, hogy Amarilli legyen, akkor miért ne le
gyen AmariIli ? Elvégre az uram éppen most mondta, hogy szép név,
tehát neki is tetszik.

Megjelent Amarilli madám. Kedves volt, fiatal, nyugodt, komoly.
- Jőjjön csak be, kismama - mondta -, előbb felvesszük az ada

tokat.
A szöszke kislány is velünk jött. Engem leültettek.
Amarilli madám nyomtatványt vett ki a kis fehér íróasztal fíókjá

ból, rám nézett, bemártotta a tollat. Ekkor valahol a fehér lepedő-függö

nyök rnögött telefon szólalt meg. A kislány szaladt oda.
- Amarilli madám, keresik telefonon - fontoskodott.
- Megyek - mondta Amarilli -, addig te töltsd ki az ívet. Látod a

nyomtatott kérdésoket ? Míndég mellé kell írni az üres rovatba a választ,
amit majd a kismama mond.

A kislány nagy gonddal ült le a székre, mégegyszer bemártotta a tol-
lat, hang nélkül olvasta a nyomtatvány szövegét, csak a szája mozgott.

Megkérdezte nevemet, Ioglalkozásomat, beírta.
- Mikor született, kismama?
Megmondtam, hogy negyven évvel ezelőtt. Oszinte, naiv csodálkozás-

sal emelte rám IDék szemét. .
- Hányadik szülése ez ?
- ötödik.
- F:Inek a gyermekei ?
- Igen, mind a négy.
- Melyik évben, hónapban és napon születtek?
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Nem tudtam válaszolni, mert megint fájdalmam lett. A kislány ijed
ten felugrott, hozzám jött, ügyetlen készséggel megsimogatta a kezemet,
karomat.

- Jaj, kisrnama, ne féljen - susogta -, igazán ne féljen, biztos most
már hamar meglesz. Ötödik baba.

A fájás hamar elmúlt. Szerettem volna megsírnogatni bodros kis
tejét, de összegyűrődöttvolna a főkötője.

- Maga hány éves, kedvesem? - kezdtem én a kérdezest.
- 'I'izenkilenc - és becsületesen, de nagyon halkan hozzátette: -

leszek novemberben. Mivel március eleje volt, ez a legjobb esetben is
több mint nyolc hónap.

- Maga ugy-e bábaképzős? - kérdeztem.
- Igen, első éves.
- Es most meddig marad itt? Ilyen későn.

- Gyakorlatra éjjelre is beosztanaik minket, de csak kettőig. Aztán
a nővér-szebában sza:bad aludnunk.

- Nem nagyon rossz ez ?
- Hát bizony álmos az ember, de tetszik tudni, éjjel többet lehet

tanulni. A legtöbb kisbaba éjszaka jön a világra.
Aztán még hozzátette:
- A kismama lesz a huszadik szülésern.
- Hogyan, hát már önállósikodik is ?
- Jaj, dehogy - és majdnem hangosan nevetett, olyan mulatságos-

nak találta ezt a feltevést -, csak ez lesz éppen a huszadik szülés, amit
látok. Meg még három császármetszést is láttam, lent a műtőben.

Folytatni akarta a kérdőív kitöltését, de én megint elsápadtam és
ősszehúzódzkodtam. A kislányalélekzetét is vísszatoította. A terem má
sik oldaláról hallani lehetett Amarilli hangját, amint szünet után bele
szólt a telefonba:

- Igen, szívem. Hát persze. Legyél egészen nyugodt.
Kis csönd.
- Fiacskám, de most már men] haza. Az ablakban van papíriban fel

vágott, elkészített salátát találsz a konyhaasztalon, a krumplí a gázon
Vian, melegítsd meg. De igazán melegítsd, ne edd hidegen.

Kis csönd.
- Hát azért siess haza, ki kell pihenned magad.
Kis csönd.
- Nem, ezt majd megbeszéljük délután. Most be kell fejeznünk,

várnak.
- Igen.
- :En is.
Picit csendült a telefon, ahogy letette. Fél másodpercig még állt mel-

lette. Szokatlan ez a nagy csend a szülőszobában.

Visszajött az íróaaztalhoz, gyorsan befejezte a kérdőívet.

En az órára pil1antottam.
- Kirnehetek még egy pillanatra a folyosóra?
- De csak egy pillanatra.
Az uram hátul egymásba tett kézzel állt a nagyablaknál, nézett ki.

a sötétbe. Kicsit megérintettem a karját, megfordult. Megsimogatta a
vállamat, megérintette ajkával a homlokomat.

Nagyon halkan beszélt:
- Már megjött Kovács doktor. Bement az orvosi szobába átöltözni.
Sietned kell - mondtam és a nagy órára néztem.

Jó, jó, most egy kicsit ne gondoskodj, most csak te vagy fontos.



- Már rnegyek vissza - nyögtem. A karjára kellett támaszkodnom,
úgy vonszolt vissza az ajtóig.

Kovács doktor Vialóban pillanatok alatt jött. Úsz halántéka gondosan
megíésülve, míntha nem is egy fáradságos nap utáni pihenés helyett jött
volna ide.

- Megvizsgálom. asszonyom.
Mínden idegemmel figyeltem a vizsgálatnál. Nem akartarn kérdezni,

úgyse mondja meg, de az ötödik gyereknél már sokat tudunk.
Igen, a vizsgálat tovább tartott a szekottnál.
Kovács doktor rám nézett:
- Ugy-e, most is olyan bátor lesz, mint míkor utoljára itt volt?

Milyen idős is most a kicsi?
- Négy éves elmult.
- Hogy is hívják? Lássa, már arra sem emlékszem, hogy fiú-e,

vagy lány?
Mínden nyomorúságom ellenére is el kellett mosolyodnom :
- Gidanak hívják, és fiú. Tudja, hogy én arról vagyok nevezetes,

hogy négy fiam van.
- Az ötödik lány lesz - mondta, mintha el akarná hitetni.
Nem feleltem. Valami szégyelnivaló kis babona visszatartott a szó

lástól. Hogy el ne rontsarn.

- Cérnakesztyűt kérek hallottam Kovács doktor hangját.
- Forró-hideg vizet.
Éreztem, hogy erős lámpák égnek, de nem is gondoltam arra, hogy

kinyissam a szemern. Sötétség illett a kínok borzalmához, és időtlenség.

Mintha időben is, térben is nagy-nagy távolságra szaladt volna tőlem

mindaz, ami akkor volt, rnikor még ura voltam a testemnek, mozdula
taímnak, gondolataimnak. Most csak annyiban volt testem, hogy minden
erővel fájt, és annyiban voltak gondolataim, hogy ezt észleltem.

Végre valaki fölém hajolt, altatómaszkot tettek az arcomra.
- Mélyet lélegezzék, kedves.
És akkor lassan fények gyúltak fel, egyre erősödő világítással. Nem

a szülőszoba lámpái, hanem a fájdalmak mcgszűnésének fényei. Valami
mesebeli napsütötte táj, az egyik pillanatban mint egy tó selymes kélk
ezüst tükre, aztán sárgás-zöld fényű lankás hegyoldal. A hegyoldalra go
molygó fehér felhők ereszkedtek. A felhők között hol eltünt, hol előbuk

kant egy fehéringes kicsi gyermek, olyan, mint a gyerekkori Jézuska
képeken. Ugrált, elbotlott hosszú íngében, négykézláb küszködött, han
cúrozva nevetett. Szerettem volna segíteni, felállítani, de rninduntalan
eltünt a felhők fehér füstjében.

Mikor magamhoz tértern. a szöszke bábaképzős bóbitás Iejét láttam
magam előtt. Verejtéket törölgetett a homlokomról. nagy kék szeme ka
rikásan meredt rám. Bár fehér kendő volt a szája előtt, mégis megértet
tem, hogy ijedten vigasztalgatott:

- Kismama. édes kismama ...
Nagyon nehezen szedtem össze gondolataimat. Tisztán láttam az órát

szemben a falon, de sehogyse tudtam visszaemlékezni, hány óra lehetett,
mielőtt elaltattak. Mintha azóta minden megváltozott volna. Nyugtala
nul néztem körül, és percekig tartott, amíg ráeszméltem, hogy gyerek
sírást hiányolok. Testi-lelki megerőltetésembe került, amíg megkérdez
tem:
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- Él a kisbaba?
Amarilli madám felelt:
- De még mennyíre, hogy él! Nagyon szép kis baba, gömbölyű,

-egészséges, már a doktornő is megnézte, nagyon meg volt vele elégedve.
Azonnal megmutatj uk.

El is tünt. Hamarosan megjelent egy habfehér pólyába kötött alvó
csöppséggel.

- Vajon mennyí ideje élhet már, ha az első sírásori ennyire túl
van? - gondoltam, de jobbnak tartottam nem kérdezni. .

- Tesszék endem mednézni, anutám - gügyögött Amarilli - én
vadot a ledédeszebb kiszbaba a vijádon. Milyen szép fizujárn van, milyen
édesz apjó tezectém, a töímöctém, mint a döndszem !

Könnyek jöttem a szemembe és nagyon gyengének éreztem magam.
- Amarilli lesz a neve, mínt magának - suttogtam.
- Ennek ugyan nem - nevetett Amarilli -, legfeljebb Amadé, mert

ez nem kislány ám: legényke.
Nem feleltem semmit. Legényke, azaz fiú. Az ötödik fiú. Eszembe

jutott, hogy a nagymama mindenkinek el fogja mondani, mennyire re
rnéltük, hogy ez végre leányka lesz, dehát, lám, ilyen az élet - és meg
lepetten összecsapja majd a kezét, még aikkor is, amikor már huszadszor
meséli - legényke lett ez is.

Amarilli várt egy kicsit, de aztán mégis megkérdezte:
- Mit írjak be, kismama, mi lesz a neve?
Magam is meglepődtem, amikor csöndesen, határozottan válaszoltarn.
- Legyen Arnadé.
Amarilli elvitte a babát, nekem pedig igen rossz érzésem támadt.

Ilyen furcsa neve van. Csúfolni fogják az iskolában. Nagymama százszor
meg fogja kérdezni: hogy juthatott eszedbe, hogy ilyen nevet mondj rá ?
Amadé, Arnadé ... Hiszen senkit se hívnak így.

- De igenis, - fogom felelni - Wolfgang Amadeus Mozartot, és az
uram úgy szereti a Mozart-muzsikát.

Vagy talán mégis jobb lesz, ha nem felelek majd semmit a nagy
mamának.

Arra is gondoltam, hogy még lehetne segíteni. Amarilli madám nem
volt ugyan látható, de a szöszke képzős ott ült a szomszéd üres szülő

ágyon, fázósan. álmosan. Ot megkérhetném. menjen utána és mondja
meg, mégsem akarom, hogy Arnadé legyen. De nem kértem meg. Csak
azt kérdeztem, nem megy-e aludni.

Ijedten kapta fel a fejét:
- Nem, még nem, kismama, megvárom, amíg magát kiviszik a be

tegszobába.
Csönd lett.
Lehunytam a szemem, nagyon fáradt voltam. A fülem kicsit zúgott.

Nagyon rnesszíröl valaki azt suttogta: Amadé, Amadé, kicsi Amadé ...

*
A betegszobában már túl voltak a reggeli mosdatáson, mire engem

elhelyeztek a friss ágyban. öt asszony közül négy nagy figyelemmel kí
sérte ezt a műveletet, csaJk az ötös, a szomszédom feküdt mozdulatla
nul, lehunyt szernmel.

Amint az ápolónők kimentek, a túlsó sarokból. a hármas ágyról meg
szólalt egy élénkszemű, pirosképű fiatalasszony:

- Hatoska, ugy-e maga az, aki tegnap este jött be, mentőkkel. Mond
ta a Kató madám, hogy a Kovács doktor úr direkt visszajött maga miatt,
Ugy-e biztos meg voltak egyezve, hogy maga fizet neki aszülésért ?
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De választ sem várva folytatta:
- Hát tudja, nagyon okosan csinálta, mert a Kató madám mondta,

hogy más orvosnál meg se maradt volna az ilyen gyerek., Rosszul fe
küdt, csak a Kovács olyan művész, hogy még az ilyent is ki tudja csa
logatní, A Kató madám direkt odament megnézni, mondta is a kicsiknek,
a képzősöknek, hogy nektek micsoda mázlitok van, két hete se jártok
ide, aztán míndjárt ilyesmi akad, ami csak minden szentídőben egyszer.
Az egyik képzős még el is bőgte magát. Bizony. Meg hogy alig birták
életrekelteni a gyereket, úgy dugdosták hidegből melegbe, meg melegből

hidegbe. Mondja, hatoska, ugy-e örül, hogy életben maradt a gyerek? Fiú,
ugy-e? Mondja, hogy hívják?

- Amadé - feleltem ijedten.
A hármasnak ettől elakadt a szava,
De azért jószívű asszony lehetett.. mert vagy tíz pere múlv:a meg

kérdezte, nem vagyok-e éhes, adna finom Iinzertésztát, még oda is hozná
az ágyamhoz. mert ő már ötödik napos, harmadnapja, hogy [árkál,

Megköszöntem, elhárítottam.
Az egyes - keményarcélű fekete asszony - szigorúan rászólt:
- Ugyan hármaska, hagyja már békiben az ujhatost. Van neki elég

baja, nem kell, hogy maga folyton zaklassa.
Csodálatosképpen a hármas megbékélten felelt:
- Jól van, no, nem akartam bántani. Majd befogem a szám.
Hamarosan hozták a babákat. Az enyémet még nem, mert csak hu-

szonnégy órával a szülés után szokás kihozni. Megpróbálkoztam, hogy
kikérjem a csecsomősnővértől. Vissza is rnent készségesen, de üres kéz
zel jelent meg ujra. A főnővér azt mondta, hogy csak az éjjel született,
még nem lehet kihozni.

A második szoptatás utánra megtudtam. hogy az egyesnek két nap
pal ezelőtt született kislánya, a kettes vidékről jött fel már egy hete,
mert az orvosok úgy jósolták. hogy tegnapelőtt lesz meg a babája, első

gyerek, de még mindég nincs semmi. Készségesen szolgálta ki az ágyban
fekvőket: ivóvizet hozott, kimosta a mellszívót, becsavarta a hármas
haját. Nagy vágyakozással, tudálékos szakértelemmel csodálta a kísba
bákat: hej, mikor lesz már nekem is egy ilyen kis aranyom! Ha lefe
küdt és egyet sóhajtott. a többi asszony felfigyelt, mind istápolni akarta
és beküldeni a szülőszobára. Ijedten védekezett: egyáltalában semmit sem
érez, igazán nem fáj semmi. Borzasztóan félt, de szégyelte a többiek előtt.

- A hármasnak második gyermeke született, kislány, pedig fiút szere
tett volna, mert már van egy hatéves kislánya. A pici most öt napos,
de a férje még nem látogatta meg, Ezért néha a párnába fúrt fejjel sírt
egy-egy verset, de aztán megint tréfált, kérdezett, mesélt. Ha túl zajos
volt, az egyes leintette.

A terem másik oldalán a négyessel kezdődött a sor. Gyönyörű vörös
szőke hajú kövérkés teremtés. Duzzadt melléből egész nap áramlott a
tej. Az ő kislánya már négy hetes, császármetszéssel született, azért volt
még itt.

Az ötös nyurga teste majdnem végigért az ágy hosszán, Vagy olva
sott, vagy behunyt szemmel hallgatott. Még négynapos fiacskáját is csak
némán ölelte magához, nem gügyögött neki, mint a többi anya. Nyilván
tartási lapján hajadoni név szerepelt.

Délután négykor hozták ki negyedszer a csecsemőket. Az enyémet
még mindég nem, Megint megpróbálkoztam, de most még vissza se ment
a nővér megkérdezni. Azt viszont megígérte, hogy hét órakor okvetlenül
kihozza.
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Négytől hétig nem tudtam aludni egy pillanatot se. Lehunyt szem
mel próbáltam magam elé idézni az arcát. Kis dagadt orra volt, mulat
ságosan hullámos szája, a homloka vörös, és feltűnően ép koponyafor
mája. Legalábbis így emlékeztem. A szemét, sajnos, nem láttam. Biztosan
sötétkék. hiszen minden újszülötté sötétkék. Nagyon-nagyon kívántam
már látni, legalább a pólyán keresztül megölelni aprócska testét.

A hétórás szoptatás előtt különös gonddal fertőtlenítettema kezemet;
ha majd az ujjamat a pici tenyerébe fektetem és megszorítja, kára ne
legyen belőle.

Kettesével hozták be az apróságokat. Az egyes, hármas, négyes és
ötös már megkapta a magáét, mikor a nővér mégegyszer bejött, karján
csak egy pólyával, megállt az ágyam végében és megkérdezte, mintha
ez lenne a világon a legegyszerűbb dolog:

- Melyik oldalra tegyem, kifmaJ;na, hol fogunk rnost szopizni ?
Nem is tudtam szólni, erre nem gondoltam előbb, de hirtelen úgy

fordultam, hogy n jobboldalamon legyen hely. Sok hely, hogy le ne essen.
Atöleltem a pólyát és odaadtam a mellemet. Amadén fehér ingecske és
világoskék zubbonylea volt. Apró kezeivel a pólya szalagjába csimpasz
kodott, várakozásomon felül nagy, sötétkék szemmel nézett rám. Rám
nézett, nyugodtan, és úgy éreztem, kicsit bánatosan, figyelmesen és ide
genül. Egyáltalán nem mutatott hajlandóságot arra, hogy szopjon.

- Persze, hiszen nincs még huszonnégy órás sem - próbáltam vi
gasztalni magam, de a szívern nagyon nyugtalankodott.

- Amadé - suttogtam. - pici Amadé, Amadeus .. ;
Amadé egy pillanatra behunyta a szemét, aztán megint felnyitotta.

Figyelmesen néztük egymást, amíg csak újra nem jött a csecsernős

nővér, és el nem vitte.
Az este tízórás szoptatásnál mintha néhány szívó mozdulatot tett

volna a szájával.
- Még nagyon fiatal, majdcsak megtanulja - vigasztaltam magam.
De másnapra se lett benne több táplálkozási hajlam.
Szóltam a nővérnek. Odajött, megpróbálta gyengéden pofozgatni a

gyermeket. Négy fiút neveltem, hát ismertem ezt a mődszert, azt is tud
tam, hogy most semmit sem érhet, hiszen nem is alszik Nézett, nézett,
okosan, sőtétkéken - és nem akart szopní.

- Majd bejön a főnővér - igérte a csecsernős. De nem jött.
Harmadnap, még az orvosi vizit előtt megpróbáltam, lábra tudok-e

állni. Sikerült. A másik öt asszony közül négy élénk figyelemmel kísérte
merészségemet, Az egyes helytelenítette, a kettes őszintén csodált, a hár
mas karonfogott, hangosan nevetett, a négyes háromszor is figyelmezte
tett, hogy a főorvos haragudni fog. Csak a nyurga ötös olvasott kőzörn

bösen,
A kísérlet annyira sikerült, hogy szédülve ugyan, a falat támogatva.

de eljutottam egészen a csecsemőszebáig. Bekopogtam és bejelentettem,
hogy okvetlenül beszélni akarok a doktornővel.

- A doktennő még nincs itt - válaszolták, de majd szélnak neki,
és be fog jönni hozzám.

Egyébként pedig ne aggódjak, mert a gyermeket mostantól kezdve
mesterségesen táplálják, a doktornő különös gonddal kezeli.

Egyre jobban szédültem, vissza kellett mennem az ágyba.
Ebéd után bejött a csecsemös főnővér. Kedvesen érdeklődött hogy

létem felől. Elmondta, hogyadoktornő nagyon sajnálja, éppen a pro
fesszor úr volt bent a kórtermünkben. rnikor be tudott volna jönni, ké
sőbb már nem volt ideje. De különben is, higgyem el, ő mindent megtesz.
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a többi csecsemősök is. Hiszen ez a legédesebb kisbaba az egész osztá
lyon, mindenki nagyon szeretné, ha megmaradna. A doktornő tegnap este
is külön betelefonált megkérdezni, hogy van a kis Amadé,

Aztán megkérdezte, hogy ugye, ez már az ötödik gyerek, és mind fiú.
- Hát bizony, édes jó Istenem, nagyon szép az, nagyon szép. Mírit

az orgonasípok. És mind fiú. De ugye, négy fiút felnevelni is éppen elég?
Biztosan most már lányt szeretett volna. Lehet ám még magának gyere
ke, kisrnama, kislány is. Mert babona az, akárki mondja, hogy ha egy
asszonynak öt fia volt, akkor már nem lehet lánya.

- Hiszen ezt nem is mondta senki - próbáltam közbevetni, de ő

erélyesen folytatta:
- Hát nem mondta, nem mondta, de mondhatta volna, mert sok az

asszonynép a vrlágon, aztán sok mindent beszélnek össze. Meglátja, kis
mama, majd még mondanak ilyesmit magának. De ne higgyen ám nekik,
ne. Olyan szép egészséges kislánya lehet még magának! Mert nehogy azt
higgye, hogy én csak a kísbabákhoz értek, értek én a szüléshez is, tíz
évig voltarn szülésznö odahaza a kórházban. Sokat mesélhetnék én ma
gának, ha most is nem kéne már megint szaladnom. mert a körmére
keH ám nézni ezeknek a fiataloknak. No, minden jót, édes kismama, és
higgye el, mindent megteszünk. én is, meg a doktornő is, meg a többiek is .

•
Amióta megértettem, hogy Arnadé csak igen rövid látogatásra jött

erre a világra, még jobban vártam a pillanatot, amikor kihozzák. és
mindenképpen azon ravaszkodtam, hogy utolsónak vigyék el. Most már
nem is erőltettem, hogy egyen. Az arcocskáiáról lassan elmúlt a vörös
ség, fehér lett és egyre vékonyabb, a szeme egyre nagyobb. Sohasem
sírt. Fontosnak tartottam, hogyaszobatársaim meg ne tudják, hogy
Amadé nem maradhat meg. A hármas nagy zajjal dicsérte, milyen jó fiú
a kis Arnadé, sohasem bőg úgy, mint az ő picíje, akit úgy hívott: "rosz
szaság kisasszony" és mínden kórházi intelem ellenére cuppanósokat
csókolt rajta.

Négy órakor megint kihozták Amadét a többivel. Most tiszta fehér
ben volt. Sokáig csukva tartotta a szemét, lehet, hogy aludt. Én moz
dulatlanul vártam, mintha egy felnőtt féltett álmát őrtzném. Egyszercsak
kinyitotta a szemét. Akkor belemártottam a középső ujjamat a pohár
vízbe, kereszt alakban háromszor megkentem a fejecskéjét, és nagyon
halkan mondtam, hogy más ne érthesse:

- Amadé, én téged megkeresztellek az Atyának és Fiúnak és Szerit
léleknek nevében.

Amadé rebbenés nélkül nézett. Aztán még sokat mondtam neki:
- Amadé, te csak vendégül jöttél a családba. Talán nem is fogsz

sohasern hazajönni. nem fogod meglátni a kosarat, amit készítettem ne
ked. Tiszta fehér pelerikával béleltem ki, most még be van zárva a gye
rekszobaszekrény felső részébe, hogy ne lepje a por addig se. Kis ágyat
még nem vettünk neked, mert őszintén szólva nem tudjuk, hova ten
nénk. En nem mertem a témát sohase előhozni, mert attól féltem, az lesz
él megbeszélés vége, hogy valaki kimondja: mínek nekünk ez az ötödik
[{vermek, nincs elég gond a néggyel? Ne haragudj ránk, Amadé, és ne
gondold, hogy nem fogadunk szívesen.

Éreztem, így kellett volna mondanom: nem fogadtunk volna szívesen.
- Szeress minket Amadé, pártfogolj minket, ne felejtkezzél meg ró

lunk, nagymamáról se, szüleldről se, testvéreidről se.
Arnadé lassan lehunyta a szemét. Most igazán elaludt. Én legalábbis

úgy gondoltam. •
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Mikor elvitték a csecsemőket, izgalomba jött az egész szülészet: szer
da van, öt órakor látogatás. Én tudtam, hogy hozzám csak az uram jö
het, a nagymama nem hagyhatja ott a gyerekeket. Az uram is csak hat
felé.

Már megérkeztek az első látogatók: a császármetszéses négyes ~gya

köré bőbeszédű, gömbölyded rokonok csoportosultak, főleg nők, sok cuk
rászcsomaggal és virággal - míkor az én ágyamhoz odalépett Kovács
doktor. Nem orvosi köpenyben volt, polgári ruhában, a többiek talán.
észre sem vették, hogy ő az.

Megkérdezte, hogy vagyok, és csöndes, bíztató hangon beszélt olyas
miről, amit a délelőtti vizit alkalmával már megbeszéltünk. Aztán, mint
ha csak mellesleg mondaná, figyelmeztetett, hogy az uzsonnakávét ne
igyarn meg. Ki fogják ugyan hozni, mert már nem lehetett lemondani,
de vigyázzak magamra, minél kevesebb folyadékot fogyasszak. O tudja,
hogy erős vagyok, és most a legfontosabb aZ,ho·gy a négy nagy fiam
érdekében ...

A többit alig értettem.
Magam is ostobának tartottam magam, amint mégis megkérdeztem.
- Mondja, doktor úr, már nem él ?
Kovács doktor csak a fejével intett, hogy nem.
Még ostobább volt, hogy erre azt mondtam:
- Értem. Köszönöm.
Kovács doktor még mondott valamit, amire nem emlékszem, és el

ment.
Úgy néztem körül a harmadnapra már megszokottá vált kórtererrsben,

mintha rnost kerültem volna oda.
Az egyesnél egyenestartású feketekeridős néni ült a széken, durva

kezű, kínos rendességgel öltözött ember állt mellette, A kettes valahol
a folyosón sétált esetlen testével, a hármas hangosan zokogott a párnába.

Megpróbáltam az általános beszélgetésen keresztül odaszólní hozzá:
- Ne sírjon, hármaska, ma egészen biztosan bejön a férje.
De a hármas csak zokogott, buzgón, szenvedéllyel, Irigyeltem.
A mennyezetet néztem, amíg végre hat óra tájban megjött az uram.
Két szál piros rózsát hozott, mint eddig minden újszülött üdvözlé-

sekor: egyet nekem, egyet a jövevénynek. Mindjárt vízbe tétettem vele,
virágtartó híjján az ivópohararnba.

Úgy találta, jó színben vagyok. Elmondta, hogy még akkor, vasárnap
éjjel telefonált, mindent megtudott. Kicsit csodálkozott, hogy Amadé lett
a neve, de helyesli, mert igen kedves név.

Pedig jó lett volna, ha kifogásolja. így még nehezebb. Éreztem raj
ta, rnost még kevésbé akarja éreztetni velem, mint valaha, hogy meny
nyire szeretett volna végre kislányt.

Elmondta, hogy a két nagy fiú otthon Amadé-indulót komponált,
a nagymama pedig kijelentette, hogy madártejjel fog várni engem, at
tól szaporodik a tej. Gida addig könyörgött, amíg márís készített egy
tállal. ezt ugyan a fiúk megették, de új lesz, mire jövök.

Negyed hétkor hirtelen az órájára pillantott:
- Ugy-e most már mutatják akisbabákat ? Megyek, megnézern

Amadét.
És már fel is ugrott. Tudtam, szélnom kellett volna, rnindent elmon

danom, de elmulasztottam. Rémülten ültern föl, utána nyujtottam a ke
zem, de már nem látta meg a mozdulatornat, kilépett az ajtón.
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