
A MOSOLY Lr t a Szarka Géza

- No "öreg Ignác, lassan eljön a te szölításod ideje is... :€rezted azt a
furcsa, öklelő görcsöt, 'amilyent eddig soha nem éreztél ? . .. Mintha valami
idegen erő fészkelte volna magát beléd! ... Szegény, beteg kutya vagy ...
Mégis csak jobb lett volna a ká-té-észbe beállnod ..., akkor most nyugdíjas
lehetnél ...

- Ejnye anyjuk, szóltál?
- :€n ? - csodálkozott Orbánné, - egy szót se ! Miért? Hallottál valamit?
Az öreg mester kissé zavartan nézett föl a kaptafa mellől:

- Valamit hallottam... Azt mondta egy hang, míért nem álltam be a
ká-té-észbe ? ... Lehet, hogy itt bévül kotonász valami ...

A mellére mutatott. A halantékét kiverte a víz~

- Rosszul vagy, apja?
Az asszony arca színt váltott, mint mindíg, ha valami ismeretlen vész

től fél.
- A, nem. Semmi ... Csak olyan furcsa, olyan szokatlan rándulás ...
- Öregek vagyunk már, Nácikám, öregek ... :€n különben mindig mellet-

te voltam, hogy állj be a ká-té-eszbe ! Igaz? De te ?
- Csönd! En nem vagyok áruló! Nem vagyok Hárs Miska !
Konok, kemény öreg! Hárs Miska nála szabadult föl majd harminc éve.

Elleste az ortopédia sok finom mesterfogását, aztán mikor a szövetkezet meg
alakult, hátat fordított a maszek-világnak és beállt a ká-té-eszbe, ahol vezető

lett. Mert - Orbán Ignác szerint - az ortopédcipész az a suszterválágban
egyetemi tanár ...

- Büszke voltál, Orbán Ignác, büszke - dohogott az asszony -. Büszke
voltál a "tudásodra, édes apuskám, valljuk be az igazat!

- Ne rágalmazz, te örök vádlóm, te! Míndig én vagyok a hibás, úgyis
tudom, mindenben, negyvenöt év óta megtanulhattam volna már! Büszke,
büszke! A fene csinálta büszkeségből ! De elárulhattam a kuncsaftokat ? Hát
elárulhattam ?

Orbán mester nem mondta meg, miért árulta volna el a kuncsaftokat, ha
beáll. Ezt érteni kell, érzék kell ahhoz, hogy az ember megértse. Ehhez tudni
kell, mi az ortopédia?

Hát magyarázza meg ennek a jó asszonynak negyvenöt évi házasság után,
hogy az ortopédia az nem suszteráj , hanem művészet? Hogya rendelő az in
kább páciens, mint kuncsa.ít ? Hogy ez bizalmi dolog: a mester a lelkét adja
abba a cípőbe, aztán a páciens az vagy bízik ebben a lélekben, vagy nem? !
Vagy kitapintja a megjavított lábán az Orbán Ignácot, vagy nem. Teszem itt
van a Benkő ügyvéd úr. Negyven éve hosszabbítja neki a bal lábát a cipőjé
vel, és emeli a gránáttól lefaragott jobb rüsztjét. "Drága Orbán barátom, maga
művész ! Maga szárnyakat ád az én szegény lábaimnak, úgy érzem magamat,
mint Merk.ur isten... így senki se tudja egésszé varázsolni az embert, mint
maga l" Hát ez semmi?

Aztán ott van nagy esete a Jakabffy-lánnyal. Addig rmndig Pesten csinál
tatták neki az ortopéd-cipőt, mígnern egyszer ráfanyaladtak őreá. :€s akkor
Orbán Ignác olyat remekelt, hogy Jakabffyék elfelejtették Pestet... Még a
helyi lap is megírta a dicsőségét vagy huszonöt éve. Hát lehet idyen sikereket
a szövetkezetbe dugni? Lehet azt mondani, ha jönnek a régi "hívek", akik
csak őbenne látják a megjavított lábukat, hogy: nem?! Nem vállalom ? ! ...
lYÍajd megcsinálja a szövetkezet ? ! Ki ? Mi ? Kik? Mik? A Hárs Mihály cipő

főszerkesztő úr, aki nem felel majd semmiért, mert hiszen nem ő csinálja!
Nahát! ...
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Halántékárt kidagadtak az erek ebben a belső vívódásban.
Az asszony törte meg a hosszú csendet:
- Megbecsültek volna a szövetkezetben is, apja ... én mondom neked ...

Téged megbecsültek volna ... Node hagyjuk ezt. Már késő! Élhetünk majd a
gyerekeink nyakán. Kegyelemkenyéren ...

A levegő is megkeseredett a vén mester nézésétől ezekre a szavakra. Har
sogni kéne most, de az erőből nem futja - így csak tompán puffanak le a
szavak az erős metszésű szájról:

- Nyakán? Kegyelemkenyéren ? Micsoda buta beszéd ez már megint?
Hát a hála, az kiskutya? -Mit gürcöltem én értük? Mit dolgoztam ? Ezt te tu
dod a legjobban, anyja! A dikics meg a csiriz rabszolgája voltam miattuk!
Nahát!

Ezt csak a nagytürelmű asszonynak meg talán annak a belső iiletőnek
meri így megmondani, a gyerekeinek nem igen merne szólní,

"Fiam, a mérnök", a Berci. Pesten dolgozik, valami hajdani gyáros lányát
vette feleségül, saját autója van - neki nem szólna.

"Lányom, a pedagógus", itt tanít, velünk lakik. Ö a család Igavonója.
Leány még, nem is törekszik főkötő alá a szülei miatt. Ahogyan az áldozati
tűz nem beszél, csak ég, úgy Vera sem szól, csak dolgozik. Ennek miért is
szólna az öreg?

"Fiam, a könyvelő" eleven szernrehányás velük szemben:
- Tőlem sajnálták az egyetemet, ugye? Csak minden Berci, a mérnők

úr ! Én vakarhatern a koszos érettségimet !
Éppen tegnap volt jelenet emiatt. Pedig nincs igaza, de ez a gyerek mindig

ilyen volt. Sértődötten jött a világra. Osak magára vethet sorsa miatt. Beírat
kozott az orvosíra, azt mondja, biológus lesz, rákkutató - aztán az első év
után megfogta a rákkutatót egy kis halacska, és nem engedte el. Már négyen
vannak - egy liliputi kis udvari lakásban. Szirnpla kettős könyvelő lett a
nagyálmú biológusból, - de az álmok azért megmaradtak. Falja a rák titkát
bogozó könyveket és tanulmányokat, kotyvaszt, füveket gyűjt. Az ősszel egész
tarisznyára való őszi kikerics-gumót szedett a Bakonyban, aztán magyarázta
Verának, hogy neki a rnérge rniatt kell a gumó, a kolchicin miatt, ami bénít
ja a sejtmagot, tehát a ráksejtek burjánzását is. Persze érzi, hogy ő csak ama
tőr, lemarad az [gazi kutatók, a diplomás szerencsefiak mögött, akik laborban
dolgozhatnak - de ki tudja? Hátha? ! A könyvelőség lelki elégtelenséget ez
zel a kutatási lázzal, a groteszk reménykedés lelki orthopédiájával próbálja
kiegészíteni ...

Hogy várhat az elhasznált, beteges apa ettől a zátonyra futott élettől

támogatást?
- Valami bujkál apádban - húzta meg a vészharangot Orbánné, mikor

egyedül volt Döncivel, a "biológussal".
- Ugyan ne képzelődjenek, anyuka. Apa, aki sosem volt beteg? !
Kis izgalom és szemrehányás volt a hangjában. Mindenki egy kicsit a

saját élete főpróbajának nézi a szülője életét. Milycn betegséget csillogtat fe
lém? Mi ellen kell résen lennem, hogy ne utánozzam az én előképemet ? ! ...

Nem kellett sokáig bizonytalanságban lenniök. Egy este mentők vitték, be
a kórházba Ignác mestert óriási görcsökken. és azonnal megoperálták hasnyál
mirigy-gyulladással.

Ez volt a fedőnév.

A szövettani vizsgálat nem hagyott kétséget afelől, hogy rákos daganatról
van szó. Persze avaskaptafa ! Müvi irritáció és a végén kitör egy sejtforrada
lom, "és tudjátok, a szteránvázas hormonokból lehasad a negyedik gyűrű, és
előáll a háromgyűrűs fenantrén-váz, ami erélyes rákképző vegyület ..."
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- Hagyd ezt a nagyképű tudományos halandzsát! - fakadt ki Vera a
biológus ellen. - Mit érdekel engem, hogyan lesz. Az érdekel, és az fáj,
hogy van!

Sírásba lazultak a szavai.
- No ha áttétel nincs, akkor van még remény! - állapította meg csen

desen a rák-lexikon biológus. - En hiszem, hogy van még segítség.
Megegyeztek abban, hogy még egymásközt sem ejtik ki többé azt a szót,

ami magát a kérlelhetetlen, leküzdhetetlen halált jelenti. A beteggel szemben
pedig felveszik a legártalmasabb optimizmus álarcát. Neki sejtenie sem sza
bad a kórt,

Mikor Ignác rnester a negyedik héten az operáció után lábra állt és sé
tálni kezdett, "fiam a mérnök" leruccant Pestről vadonatúj Skodájával, fele
ségével együtt, és valósággal beléimádkozták az autóba, Két órás sétára vit
ték "fiatalodni". Betértek egy velenceí-taví eszpresszóba is, Berci különleges
narancskrémet és tripla feketét hozatott az apjának.

Ö ezek a gyerekek: !
Vera csupa derű és optimizmus volt az apja előtt. Anyját is felszárnyalta.

Hermin mama még a moziba is elcsábította beteg párját.
- Ö Nácikám. de nagy bolondok voltunk mínk, hogy mindig csak dol

goztunk, gürcöltünk. rnint az állatok! Elfelejtettünk élni. Hát most meg köll
köszönnünk a jó Istennek, hogy ezt a te gyulladásodat küldte, anert végre rá
eszüdtünk, hogy más is van az életben, mínt robot!

Hősies, hitető mosolygással mondta ezt, de maga is csupa hit volt, csupa
csakazértis remény, hátha tévednek a doktorok, hiszen emberek azok is ! Aztán
meg az ő imádságos lelke tudván tudja, hogy "Istennél semmi sem lehe
tetlen !" ...

Mintha a mesék manóit is mozgősította volna egy láthatatlan erő: az ope
ráció előtt megkezdett, félig kész ortopédcipő - régi páeiensé - egyszeruen
készre "csinálódott", amíg ő a kórházban volt. Az asszonyok tréfásan a manók
ra fogták a dolgot, akik éjjel dolgoztak, mint az egyszeri csizmadiánál - de
végül is meg' kellett vallani, hogy - Hárs Mihály, a szövetkezeti vezérkolorn
pos, -az "áruló" volt az éjjeli manó ...

Ez sok volt Orbán Ignácnak. Szinte jobban szerette volna, ha a 'Miska
"abban a méretben" maradt volna, ahogyan ő keserűségében, csalódásaiban
.Jciszabta" magának ... Mi van itt, hogy őt mindenki úgy dédelgeti? Hogy
őhozzá most mindenki olyan jó ? !

Dönci, a biológus, nyugodt derűvel nézett a szemébe:
- Tudja mit, édesapám? Fütyüljön maga azokra abesugárzásokra ! A

Koltay csak nagyképűsködik. Belebolondul abba anagybüdös kontroliba ...
Kinek kell az ilyen besugárzás? -kérdem én. Akinél rosszindulatú volt a
daganat. De magánál szó sincs erről. Azt én tudom. Inkább ezeket a cseppeket
veszi be majd, háromszor naponta két csepp egy pohár vízbe ...

Ignác mester megcsókolta a "tékozló" fiát. Mennyi jóság szorult bele ebbe
is ! Biztosan az anyjából. De azért ellenmondott a besugárzásokra vonatkozóan.
6 nem akarja megbántani a Koltayt. Olyan finom ember! Este tízkor ope
rálta. Ö különben nem akar senkit se 'megbántani ezentúl. Inkább sugározza
csak tovább a röntgen! De a cseppeket is beszedi, .rmert te, Döncírn, te zsebre
vágsz a tudásoddal három orvosprofesszort" ...

Napról napra kevesebb lett Orbán Ignác ("Jobb is, apukám, hogy könnyebb
2. test, kevesebb a munka a szívnek"), a mája körül nagy, feszítő nyomást
érzett ("ez jó: védekezik a máj a besugárzások ellen"). Ejjelente verejtékesen
ült fel az ágyában, és néha idegen ember beszélt belőle: hol valami régi, ke
gyetlen mester, aki bambuszpálcával verte inasait. hol meg valami kegyes,
öreg pap. Percekig tartott, míg magához tért. Azt mondta az egyik éjjel:
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- Mintha itt állna az öreg Bónis Gáspár ..., a pap ... Azt mondja: ha az;
Isten megmenti az embert egy halálból, akkor valami terve van vele ...

Vera és Hermin mama dermedten hallgatták a kísérteties szavakat. De
aztán gyengéden teljesen öntudatra hozták, Herminke még tréfált is:

- Olyan voltál apja, mint egy próféta ... Hát persze, hogy valami nagy
cél végett mentett meg az Isten az operációval ! Még sok hibás lábú embert
kell boldoggá tenned a tudásoddal ! ...

A dunyha alatt aztán sírtak az asszonyok. Ignác mester meg törte a fejét:
mi is lehet hát az a szép dolog, amit ő véghez v:isz? A kíváncsíság nielengette
és húzta magához, mint az éhes tyúket a zsinórra fűzött kukorica, A fájdalom
is elosont a testben, mint a megrepedt gáton a futamó víz. De ő nem szólt
erről. Mcsolygott. Erősen, kitartóan mcsolygott.

- Apuskám. ha így rnosolyogsz, olyan hálás vagyok a jó Istennek - sut
togta boldogan az ő öreg Herminkéje. - Énekelni szeretnék örömömben.

A vén mester összeszorította protézísát, és tovább mcsolygott. Szinte ő is
boldog volt, legalább néhány percig.

- Anyuka, gondolnunk kell a papra - súgta Vera egyik este, mikor a
beteg nehéz álmait vigyázták.

- De hogyan? - tépelődött Orbánné. - Mindjárt rosszra gondol! Mit
is fogadtunk, Verkám ? Hogy nem sejtetünk vele semmit!

Nem kellett hívni, maga jött el a pap. Ortopéd cipő-ügy. Régen ismeri a
mestert, nem tudta, hogy beteg. Jó ötvenes volt, duzzadt az erőtől, sokért nem
adta volna, ha betegágynál esettebbnek látszana.

A két asszony szépen kiment a szobából, az új páciens pedig elkezdett be
szélni Orbán Ignácnak a "beépített" betét áldásairól. Mennyivel jobb ez a ki
vehető ludtalpbetétnél! Beszélt, beszélt tapasztalt, érlelő hangon - aztán el
jutottak a vallomásig.

Ez úgy történt, hogy Ignác mester hirtelen megfogta a pap csuklóját, és
fájdalmait leplezve, szinte ravasz mosollyal mondta neki:

- Tisztelendő úr, ezek azt hiszik ám, hogy én nem tudom!
- Mit nem tud, Orbán bácsi? -
- Azt, hogy nekem rákom van. Ok tudják .. , de takarják ... az áldottak.

azt hiszik, hogy én nem tudom!
- De hiszen nincs magának rákja!
- Ehhh! Hagyjuk ezt! Tudtam már az operáció előtt. De ők abban a

hitben vannak, hogy én nem tudom. A világért ne áruljon el! Borzalmas
volna nekem, ha megtudnák ...

A pap döbbenten hallgatott.
- Aztán miért volna borzalmas? - kérdezte kisvártatva.
- Miért? Mert csalódottnak éreznék magukat jóságukban ... Tessék el-

képzelni: gyógyíthatatlan beteg! Halál fia az ágyban! ... Ezt nem, soha! Hadd
higgyék, hogy én nem tudom ... Abban a hitben vannak, hogy én így - nem
tudva - nem szenvedek annyit !

Megint mcsolygott. Ez a mosolylárva már külön vendég-arc volt rajta,
talán el is szakadt már -az érző arc vérközösségétől.

A pap nem szólt, és nem mozdulf egy darabig. Mit is mondhat? De aztán
halkan illesztgetni kezdte az örök vigasztalás igéit:

- Nézze, Ignác testvér, a szenvedés -az a mi földi tisztítótüzünk. Ez érlel
meg bennünket igazán testvérekké a szeretetben és a megértésben ... Aki nem
szenvedett igazán, az nem is ember! ...

- Ugyan hagyja már, tisztelendő úr - legyintett türelmetlenül a beteg. 
Érti maga ezt? Mert én nem értem! Én egész életemben becsülettel dolgoztam.
javítottam a mások életét... nem mulattam, nem züllöttem ..., egyszer se
csaltam meg a feleségemet ..., és énnekem itt kell szenvednem, mint a tűzbe
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-dobott féregnek... Kuldúsként kell elpusztolnorn, még rendes temetésre is
alig telik... A másik, az csalt, cigánykodott, fajtalankodott . .. aztán egyszer
majd kap egy kis szelet,... nyekk - nem is szenved, aztán vége! rnegy a
.szép, jól szigetelt kriptába... Hol itt az igazság? ! Meg lehet ezt érteni ? ! ...

Könnyek serkedtek ki a hamuszin arcra. A mosolylárva pörölő, lázadó
latorarcnak adott helyet.

A pap olyan lett, mint egy kisfiú, aki nem készült a leckéből. De csak egy
percig. Aztán lassan leszedegette emlékezete mestergerendáiről a gondolatok
tekercseit:

- Nem, en se értem, Ignác bácsi. Hogyan értenem? De nézze, aki egyszer
embernek születik, annak ez a sorsa. Az Isten fölvette az embertestet, hát
keresztfán kellett meghalnia ... Vonaglott, és fulladt, mint a legbűnösebb la
tor ... mint egy féreg ... Lássa, szemére is hányta mennyei .Atyjának, hogy
miért is hagyta el?! Az édes üdvözítőnek kellett a legtöbbet szenvednie az
emberek között meg leLkileg a Szűzanyának - pedig a legártatlanabb, leg
szentebb lények voltak.

Aztán még szép zsongással beszélt a jó emberek engesztelő szenvedéséről,

arról, hogy csak ez a plusz, ez a fölös szenvedés engesztelheti az Istent a bű

nösök durva bűneiért ...
Orbán Ignác keserűen legyintett. Szólní akart, de még se merte kimon

dani. Csak a lelkében kavargott a tompa tiltakozás; ezek a szent példák arra
jók, hogyagyonnyomják velük a szenvedő, nyomorult embert. Hátha azért
végezték ki Jézust, azért engedték meg odafönn, hogy fára szegezzék - hogy
később majd letTomfoljanak az ő példájával minden szenvedőt, akik nem tud
ják megérteni ezt a .. , ezt a fordított igazságtevést: hogya jóknak többet kell
szenvedniökvrnint a rosszaknak ...

Aztán valahogy elszégyelte magát.
Hirtelen valami sírós, reszkető szeretethullám borította el. A saját fáj

dalrnain keresztül megsajnálta a Másikat. A még ártatlanabbat. A legártat
lanabbat. Aki csak szeretett. Nem úgy, mint ő, aki gyűlölt is. Hárs Miskát
meg másokat is.

Arcán átcikázott a fájdalom villáma. Még jobban eltorzult.
A pap szinte bátortalanul tartotta eléje a feszületet. Ignác mester megfog

ta izzadt kezével, aztán görcsösen megcsókolta. A Másikat. A még ártatlanabbul
szenvedőt. A pap feltett néhány kérdést, Ignác mester bólintott, vagy tagadóari
rázta a fejét.

- Csak egyet, ... egyet szeretnék kérdezni - sóhajtotta nyugodtabban. a
feloldozás után.

- Mit szeretne, Ignác bácsi! ?
A beteg egy pontra meredt. Még sem kérdezi meg. Ki is tudna megfelelni

arra, mi szépet akar vele az Úr, amiért nem engedte elpusztítani az első

rohamban ?
Kérdés helyett megint ráeröltette szenvedő arcára a mosoly lárváját, mert

bejöttek az asszonyok. Még a morfiurn-injekciók kábulata sem tudta teljesen
elhessegetní az arcáról ezt a bíztató, emberfeletti mosolyt.

A halál pecsétje sem bírt vele. Ott maradt az arcára fagyva. Csak akkor
már nem kérdést fejezett ki, hanem talán maga volt a felelet.

•
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