
MÁR NEM FÁJ SOKÁ (Elbeszélés 2. része)

1rta K o p p á n y J á n o s

Az a rettentő út, ahogyan 45 ~anuárjában lementem az Attila ut
cába - pergőtűzben, omló házak között, kerülgetve a romokat, teteme
ken át - hogy felvigyem az unokámat a Németvölgyi-útra, szegény kis
árvámat magunkhoz vegyem. András nem volt több riadt kisgyereknél.
engedelmesen fogta a kezern. Amint a szürkületben hazafelé mentünk,
'egyre azt kérdezte, mikor jön meg a mami, vissza kellett volna már ér
nie, csak vizért szaladt. András csak ekkor volt. De amíg szegény Fri
gyesemmel éveken át elláttarn. gondoztam, pátyolgattam, amíg könnyes
szavakkal megérttettem vele.. mami nem jön vissza, amíg melegfényű

estéken játszottam vele, amíg rendezgettem az ingeeskéit s készültem a
karácsonyaira, amíg elirányítottam az iskolába, megmutattam az élet
dolgait, elvezettem a diplomáig, András addig az élet túloldalán ült, el
tűrte; hogy törődöm vele. Sok időnek kellett eltelnie, amíg a' bugyuta
kisfiúból serdülő kamasz, nyiladozó diákember, lassan férfi lett. És most
ez a gyermekember. akinek semmiféle pirulát sem kell beszednie ahhoz,
hogy gondolkozni tudjon, aki háttal áll' mindannak a keserűségnek. ami
megelőzte bennem a jövetelét, ez a gyerekember most belém köt, gúnyt
űz abból, hogy megfáradt vagyok.

Felmagasodní, Még egyszer az életben olyannak lenni, amilyen vol
tam, mielőtt az öregség megtörtént velem. Nem annak a reszkető vén
asszonynak, akinek a panaszaira az orvos széttárja kezét: hány éves tet
szik lenni? nyolcvankettő? mit akar'a néni? Nem annak az ostoba vén
asszonynak, akinek a .megjegyzésetre legyintenek a legközelebbi csa
ládtagok.

Nocsak! Mintha kopogna valaki. Talán nem jó a csengő? Most tisz
tán hallom. Kopognak. Biztosan a postás. A nyugdíjamát hozza. Hány
szor megmondtam annak az embernek, hagyja a dörömbölést, nyomja
meg a csengőt. Csak azért se. Inkább dörömböl, Minden hónapban meg
kapja a maga ötven fillérét, de hogy megtegye. amit kérek tőle, azt nem.
Pedig meghallanám. A csengőt, azt igen, Nem vagyok süket.

Jól van már, nyitom. Nem kell olyan izgatottnak lenni. Ennek az
embernek mindig sürgős. Csak neki sürgős. Nekem nem. Én nem váram
az özvegyi nyugdíjat. Engem felvet a pénz. Jó, jó, nem kell már ko
pogni, mindjárt kinyitom ... Jesszusom! Zseni!

- Drágám csókollak, csakhogy itthon talállak, már attól féltem,
lementél a frizőr-höz, az autóbuszon olyan tolongás volt, jó, hogy nem
szedték le a kabátomat. a lépcsőházban rettentő huzat van, sokáigcsen
gettem, az emeletről jött eg,y úriember, te, Szilárdka, hogy ebben a ház
ban milyen barátságos emberek élnek, segített zörgetni, segitett rúgni
az ajtót is, nagyon tüehtig úr, nem tudod, ki lehetett?

Nem. Honnan a csudából tudjam, ki lehetett az az alak, aki az én
kótyagos unokanővéremmel odaáll rúgdosni egy tisztességes lakás aj
taját?

- Gyere be, Zseni!
- Jaj, drága Szilárdkám, már olyan nyugtalan voltam, hónapok óta

nem láttalak, ez a csúnya-rossz idő, nem mertem kírnozdulní, a gyerekek
is visszatartottak, minek mászkálnék el, bizonyára élsz még.

- Aranyosak.
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- ügye? Mindig törődnek velem. Szereztek nekem egy társbérletet,
hogy ne zavarjanak, amikor fáradt vagyok. Még a lakbéremet is kifizet
ték. Arra se volt gondom az első hónapban. Roppant figyelmesek.

- Hát tudod ...?! Neked igazán szerencséd van, Zseni!
~ Te sem szólhatsz egy rossz szót sem. András rendes gyerek.
- Persze, hogy az. A táskát kint hagyod?
- Jaj, drágám, milyen ostoba vagyok, hiszen benne van a pasztrána,

neked hoztam, megláttam a kirakatban, gondoltam, örülsz neki.
- Ki nem állhatom a pasztránát! Már százszor megmondtam, mi

előtt hozol valamit, kérdezd meg, kell-e. Mindenféle hülyeséget mindig
kífizetek, mert nem akarom, hogy pénzedbe kerüljek. de csupa olyan
dolgot hozol, amire semmi szükségem sincs. Hoztál volna inkább csá
szárzsemlyét,

- Nem tudom, Szilárdka, én szeretem a pasztránát ...
- Nekem ne hozzál. Ki se fizetern. Tessék előbb megkérdezni, rní-

előtt költségekbe versz.
- Nem baj, drágám, sose törődj vele, az a nyolcvan fillér már iga

zán nem vág földhöz, de milyen jó meleg van nálad?! És milyen barát
ságosak ezek a régi bútorok?! Nicsak, Szilárdka,új rádiód van?

- Egészen új. A Rákóczi-úton vettük, a Sternberg-cégnél, 1929-ben.
- Érdekes. Majdnem olyan régi, mint a világháború és még egy-

szer se vettem észre. Szól is?
- Nem. Zsebkendőket tartok benne. Hogy te miket kérdezel?!
- No, ne haragudj, persze, hogy szől, ha már örízgeted, de meg-

szokhattad, hogy csacsiságokat kérdezek, tudod, ha én meglátok vala
mit, akkor eszembe jut valami és-csak aztán veszem észre, hogy az a va
lamí egy nagy semmi, amikor már régen kimondtam, baj?

- Te mindíg ilyen voltál, Zseni! Mindenki menekült a kérdéseid
elől.

- Igen, látod, engem senki se vett komolyan. pedig én míndent ko
molyan vettem. Aztán már semmit se vettem komolyan, ezért egy ki
csit bolondnak tartottak, de nagyon jól mulattam.

- Annak jó, Zsenikém, aki mulatni tud az életen.
- Én bizony nem csinálok belőle faksznit. Legyen meg a minden-

napi kávém, ne fújjanak füstöt az orrom alá, szaladjanak át az un0
káim, ugorhassák be egy barátnőmhőz, kapjak egy jó kávét, apropó
kávé, te miben szoktad főzni?

- Rézkandliban, törökösen ...
- Jaj, Szilárdka, nagyon jó, nagyon finom, úgy szerétern a leg-

jobban. remek áromája van, a csésze alján ott marad a zacc, az ember
kanállal kiszedegeti, órákig lehet majszolgatni ...

- Ra van szemeskávé, Itthon pedig nincs.
- De édes Szilárdkám, mekkora csacsi vagy, itt vagyok már egy

negyedórája és ahelyett, hogy szólnál, Istenem, Istenem, öt deka elég?
- Csak nem akarsz lemenni érte?
- Már hogyne mennék! Képzelem, mennyire hiányzik neked. And-

ráséknak nincs kávéjuk?
- Nem tudom, mijük van. Még csak az hiányzik, hogy kutassak a

holmijukban. Minden dekát számon tartanak.
- Jesszusom!
-- A menyem még azt is tudja, hány szem kockacukra van.
- Ne beszélj! Megszámolja a kockacukrot ...
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- A szappant benn tartja a szekrényében, hogy ne tudjak rnos
daní vele.

- Rettenetes!
- Ha nincs itthon egy falat kenyerem, akkor se nyúlok az övéké-

hez. Ne mondják, hogy eleszem az ennivalójukat.
- Jaj, szegény Szilárdkám, ne is mondd tovább, mindjárt elpitye

redem, hogy öregségedre ilyen sorod legyen?! Dohányzik?
- Kicsoda?
- Hát az a nő. A menyed, Ilyen fukarságra csak egy dohányos ké-

pes. Hogy ir'igyelje tőled a kenyeret is?! Szörnyű! Milyen szappant hoz
zak? Piperét?

- Nem kell semmilyen!
- Jaj, Szilárdka, ne legyél már ilyen morózus! Ha úgyis lemegyek

kávéért, miért ne hoznám meg, amire szükséged van?
- Ne bolondozz, Zseni! Féléve, hogy utoljára nálam jártál. Csak

nem képzeled, hogy rád vártam azzal a szappannal?
- Jól van, Szilárdka, már megijedtem, hogy nem tudsz mosdani,

tudod, akármilyen kevés pénze van az embernek, mosdani azért kell,
roppant egészséges. Nekünk volt egy kertészünk ., .

- Várj, megnézem, hátha találok egy kis kávét. Talán akad még a
doboz fenekén.

Nem értem, mit mond rá, féllábbal már a konyhában vagyok, in
kább megfőzöm azt a nyomorult kávét, csak ne kelljen végighallgatnom
az öreglaki kertész históriáját, hallottam legalább harmincszor, a könyö
kömön jön ki az egész. Amíg felteszem a kandlit, előkészítem a csészé
ket, elgondolkodhatom rajta, rnit szólnak majd a fiatalok, ha a fülükbe
jut, milyen képet festettem róluk. Nem egészen úgy van, ahogyan el
mondtam, végtére nem zárnak el semmit, biztatnak is, egyem csak nyu
godtan, de mit csináljak, ha egyszer nem esik jól a kegyelemkenyér?
Amikor ráfanyalodom, mert végkép nincs nekem, Ancsa akkor pofákat
vág, nem szeréti a meglepetéseket, abbari a hiszemben jön haza, van itt
hon vaj, kenyér, tojás, nem számított rá, hogy minden elfogyott, most
mehet vissza vásárolni. Mintha istentudja milyen falánk lennék, saj
nálja azt a keveset is, amit megeszem. Hát tudják meg a hozzátartozók,
mennyi keserűségembe telik az együttlakás. Legyen csak belőle szóbe
széd l Tudják meg a fiatalok! Legalább bejönnek hozzám. Elbeszélgetünk.

- Segíthetek?
Nem, Zseni képtelen nyugton maradni, öt percet nem bír ki egye

dül, állandóan szüksége van valakire, akivel közölje megfigyeléseit a
dohányzásról, a kertészről. a pasztránáról, mindenkiről, ami éppen eszé
be jut. Segiteni viszont ne segítsen, mert amilyen kétbalkezes, csak bajt
okoz.

- Kész vagyok, Zseni, éppen kitöltöttem, rnáris behozom.
Különös. Még sosem vettern észre Zseninél. így oldalról, arnint a

karosszékben ül, akár az apját látnám. Pedig nem hasonlít rá. Ambrus
bácsi szikár volt, egyenes tartású. Zseni puha, szétfolyó. A hol szőrnyű

ködni, hol mosolyogni, hol ámuldozni kész arc ma is olyan együgyű, ami
lyen lánykorában volt. Nem véletlenül szánta rá magát Ambrus bácsi,
a statusára kényes iskolaigazgató, hogy áldását adja a házasságra, ame
lyet kelekótya lánya egy szabómesterrel kötött. Rangbéli házasságról szó
sem lehetett. Annak a Tóth Zsölének se volt ki egészen a négy kereke.
Házassága után nem vállalt mást, csak díszmagyart. Persze, hogy nem
vitte semmire. Legkevésbé a Kálvária-téren, ahol a műhelye volt. Sze-
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gény Zsőle egy ideig várta, hogy betévedjenek hozzá díszmagyarért. de
nem győzte kivárni a megrendelőt, kiköltözött a Kerepesibe. Ambrus
bácsi még élt, Zseni átvette a háztartását, a fiával együtt odaköltőzött.

A bácsi kézbe vette Sándorka nevelését, kikupálta alaposan, a gyerek ma
osztályvezető egy állami vállalatnál, sokat jár külfőldre, nagyon jól ke
res. De két olyan ellentét, mint a megfontolt, míndenre kényes Ambrus
bácsi és a meggondolatlan, örökké rendetlen Zseni, nem élhetett békén
egy fedél alatt.

- Igyál még egy kávét!
- Nem, drága Szilárdkám, az már ártana. De ha nem haragszol, egy

kis vizet iszom.
- Várj, adok poharat!
- Szó sincs róla, c-sak így a csészéből, így szoktam.
Kísérteties. Akár az apja. Ambrus bácsi kortyolgatta így a vizet bög

réből, csészéből, akármi után. :És most Zseni. Szakasztott, mint az apja.
Ugyanúgy teszi.

- Mondd, Zseni, te mikor vetted észre, hogy öregszel?
- Te, én nem is tudom. Azt sem, hogy öreg vagyok. :Én mindig

ezer helyen szeretnék lenni egyszerre, rengeteg programom van, min
den érdekel.

- Engem semmi sem, ha két autó összefut az utcán a ház előtt, én
nem megyek az ablakhoz sem.

- De Szilárdkám, miért nem? Annyi érdekes dolog történhet, nem
lehet kimaradni belőle, le kell rohanni mindjárt az utcára, mustrálni az
összetört kocsit, perlekedni a sofőrökkel, dumálni a rendőrökkel, csak
nem maradok ilyenkor odafönn?

- Az öregedés, igen... Tudod, ha valamikor Toledóról hallottam,
Capriról, Taormináról, mindig úgy gondoltam, egyszer odautazom, kö
zöm lesz hozzájuk, látom majd a sétányaikat. Egy nap megtudtam, szá
momra csak helységnevek. Meghalok anélkül, hogy láttam volna őket.

- Capri mcssze van. :Én Gárdonyba akarok menni a nyáron Sán
dorékkal. Gárdony nagyon szép, A telkük végén van egy szornorúfűz,

odateszem a nyugágyat, gyönyörű kilátás van, édes Szílárdkám, gyere
le Gárdonyba, Sándor örülni fog, a gyerekek tündériek, a menyem majd
főz ránk.

- Nem, Zseni! Nekem már senki sem éri meg a fáradtságot, hogy
olyan látszatot keltsek a viselkedésemrnel, mintha nem lenne semmi
bajom.

- Gárdonyba kell jönnöd, tudod, csupa levegő, csupa madárdal, éli
én azt mondom, ne a Déliről menjünk, ilyen maskaráknak, mint mí
vagyunk, Kelenföldön is szorítanak . helyet.

- Másból is megtudtam. eljárt az idő. Abból is, hogy ... Valaki
megharagudott rám. Ha találkozunk az utcán, elfordítja a fejét. És én
már nem tartom szükségesnek, hogy magyarázkodjam.

- Csak az a rossz ezekben a kupékban, hogy hiába nem dohányzó,
mindig akad renitens, aki előveszi azt a büdös cigarettát és kikerget a
világból az ordenáré füsttel.

- Mindenkivel jóhiszemű voltam és mindig félreismertek. Meg kel
lett tanulnom, hogy nem megérteni akarják a szándékaímat, hanem ki
forgatni őket.

- Reggel nyolckor van egy gyorsított, kilenckor már Gárdonyban
vagyunk, a nyaraló az állomástól tíz percnyire van, Sándorék majd' vár
nak minket, tíz órakor reggelizhetünk.
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- A családtagok érzelmeiről azt hittem, beburkolják az embert, óv
ják minden bajtól. Egy nap megtudtam. pőrén állok a világban, nem
ved semmi sem.

- Csak azt nem tudom, Sándoréknak hány nyugágyuk van, mert
Gárdonyban lenni nyugágy nélkül ... ?!

- Mi t akarsz már azzal a nyugággyal?
- Hát hogy pflégold magad.
- Utálom a nyugágyat!
- De Szilárdxa drága, miben akarsz ülni?
- Semmiben. Azt is utálom, aki benne ül.
Punktum. Legalább elhallgat. Nem lehet győzni ezt az örökös du

ruzselását. Kibírhatatlan. Mint egy imamalom. Folyton mondja. Azért
külőnös ... Van benne valami írigyelnívaló. Nem fér hozzá semmi bán
talom. Zseni Gárdonyban él. Mindig megtalálja a maga Gárdonyát. Jri
gyeini kell.

- Emlékszel, drágám, Hellmutra?
- Nem emlékszem.
- Juj, dehogynem. Ott voltál te is az esküvőjén.

- Én. Hellmutén?
- Még rámszóltál, hogy ne vihogjak.
- Semmiféle Hellrnutra nem emlékszem,
- Ejnye, Szilárdka, ne mondj már ilyet! Nemsokára nyolcvanhá-

rom leszek, de Hellmutra még ma is emlékszem,
- Kiről beszélsz?
- Hát a főhercegről. Aki elvette a Degenfeld Andreát, Gyönyörű

pár volt! A főhercegen hófehér egyenruha; azt hiszem, ulánus, azoknak
volt olyan ízéjük, de milyen ruha volt a grófnőn?

Erre mondja András, ha netán érdeklődik, volt-e látogatóm, erre
mondja naivan, nagyszerű, hogy itt járt valaki, legalább volt kivel be
szélgetnem. Ilyen hát a beszélgetés. Ami foglalkoztat engem, ami ak
kora teher, hogy csaknem összeroppant, az nem kerül szóba. Csak az
ostoba dolgok. A semmirevalók. Zsenivel nem lehet beszélgetni. Csak
azért jár látogatóba, hogy alkalma legyen a locsogásra.

Csak menne végre el. Ül a nyakamon óraszámra. Nem tud elindulni.
Letette magát, most itt van. Meddig, uramfiar Meddig rabolja még a
drága időt? Megint kortyint egyet. Akár ha az apját látnám. Szegény
Ambrus bácsi. Drága jó ember volt. És milyen ügyesen hámozta a na
rancsot?! Azóta se láttam senkinél, hogy egyetlen metszéssel körülka
nyarítsa, három füzérben omoljék a héj. Táncoltatta az egybefügzö hé
jat, mintha baba ugrált volna a kezén. A felső ív a fejét adta, a lábakat
az alsó, középütt a jÓkora pocak. Szétnyitotta egy kicsit a gerezdeket,
kifejtette a a fehér csutakot, úgy kandikált elő a héj ából, mint a bögyölő.

Es hogyan tudott mcsolyogni hozzá?! Mennyi huncutsággal a szemében"!
Nincsenek már ilyen emberek! Ambrus bácsi meghalt s eltűnt a világ
ból a narancshéjbaba. Minden ember tud valamit, amit senki más nem
tud. Minden ember elvisz valamit. Szegény Frigyesem is. A Kassa-Oder
bergi vasútvonalnak volt egy állomása, a neve úgy hangzott, mint a csi
csergés, derültünk. ha eszünkbe jutott. Sose tudtam megjegyezni a ne
vét. Boldogult Frigyesem álmában is fújta. Csak oda kellett fordulnom
hozzá: hogyan hívták azt az állomást? Rávágta azonnal. Tévedhetetlenül.
Az a bolondos név hozzátartozott az életemhez, bármikor kérdezhettem.
nyomban meg}d,,,nt. Frigyesemmel az is elveszett. Elvitte magával a vá
laszt, az állomást, életemnek azt a szegletét.
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- Mondd, Szilárdka, nem verik az ajtót?
- Én nem hallok semmit.
- Érdekes... Esküdni rnernék rá ...
- Hallucinalsz. •
- Pedig verik. Határozottan verik.
Megnézem. Soha nem lehet tudni. A postástól minden kitelik. Hiába

adom a borravalót, ő már csak dörömböl ... Úristen, Ancsa! Megrakod
va, mint mindig. Megint nem tudott bejönni. A szeme csupa düh. Mínd
járt nekemront.

- Megjöttél, fiam?
Halkabban már nem kérdezhetern. Mintha csak annyi erőm lenne.

amennyi a kérdésre futja.
- Meg.
Csak így. Foghegyről. üdvözlés, mosoly, ilyesmi nincs. Csak szúrós

odavágás. Pökhendien, kurtán. Meg.
- Már nem mész el?
Elhaló hangomra az illenék, hogy menten eldobja a oekkert, eltá

mogasson a legelső székig, rémülten vízért fusson, felhívja az orvost.
Esze ágában sincs. Betolat az ajtón, a könyökével lenyomja a konyha
kilincset, mindent, ami a kezében van, az asztalra csap, félvállról oda
veti:

- Nem.
Hogy törődne az egészségi állapotommal, megkérdezne, miért va

gyok bágyadt, bevezetne a szobámba, megmérné a lázarn, ehhez szív
kellene. Ancsának nincs. Megátalkodott. De én kizökkentem!

- Olyan rosszul vagyok, fiam, alig kapok levegőt, a fülem zúg, a
fejem majd szétpattan . . . '

- Miért nem fekszik le a nagymama?
- Nem lehet, fiam ...
-' Miért ne lehetne?
- Itt van a Zseni ...
- Tessék rámbízni, majd én elküldöm!
- Jaj, fiam, ne tedd, tudod, milyen érzékeny, megharagudna ...
- Akkor ne tessék panaszkodni!
Kész. Bölcsessége tárházából elém hajította azt a mondatot, amely

ben kimondta a szentenciát. A többi az én dolgom. Egyedül csak rajtam
áll, bolondos vénasszonyon. megfogadom-e, amit mondott nekem. Töb
bet nem tehet. Ezer dolga van.

- Mi van, Szilárdka, ugye dörömböltek?
- Ancsa jött meg.
- Jaj, olyan régen láttam, míndjárt kimegyek hozzá ...
- Nem szereti, ha zavarják.
- Dehát én csak köszönök neki ...
- Ancsa nem olyan.
- Itt jártam és ne is üdvözöljem?
- Nem szereti a látogatókat.
- Istenem, micsoda emberek vannak?!
Szedi a cókmókját.
- Hát akkor... Azt hiszem ... Legjobb, ha én most elmegyek ...
- Menj, Zseni!
- Aranyos voltál, Szílárdka, örülök, hogy láttalak, kellemes volt

beszélgetni veled és vigyázz magadra, ne krenkold magad semmiért
sem, az életben csak az élet fontos,
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- Okos vagy, Zseni!
- Andrást csókolom és ne dohányozzon, mert letöröm a derekát.
- Köszönöm, hogy meglátogattál.
- Majd olyankor jövök, amikor egyedül vagy, jó? Szervusz,

drágám!
- Csókollak, Zseni!
Ancsa vajon mit csinál? Megint várnia kellett az ajtó előtt. El le

hetek rá készülve, skandalumot rendez. Csak jönne már! Ez a legrósz
szabb. Ez a várakozás. Voltaképpen miért van itthon? Kint még vilá
gos van. Este szokott hazajönni. Estig százszor kihúzhattam volna a
kulcsot. Honnan tudja, hogy nem húztam volna ki? Nincs joga vesze
kedni velem. Jött volna rendes időben! Tartozom tudni, hogy korábban
állít haza? Nevetséges. Semmi oka sincs, hogy belémkössön.

- Nagymama - állít be hirtelen András és az ijedtségtől elszorul
a szívem, nem hallottam csengetést, azt se tudtam, hogy itthon van, egy
szer csak betoppan, váratlanul támad - nagymama, nem tetszett lehúz
ni a WC-t!

Az ember nem tudja, mit mondjon erre. Tiltakozzon a feltételezés
el1en? Bizonykodjék, hogy lehúzta? Én nem állítom, hogy kifogástalan a
memóriám, de annyira azért nem mond csődöt, hogy ilyesmivel lennék
gyanúsítható. Az unokám úgy néz rám, mintha tetten ért volna. Képes
feltételezni a nagyanyjáról. aki tanítónőképzőt végzett Esztergomban,
hogy nem tudja, mire való a lánc. Nem magától sütötte ki. E mögött
Ancsa van. Minden alkalmat megragad, hogy Iejárassori. A mafla unokám
beugrik neki.
~ Én nem voltam, fiam!
- Akkor a szomszédból kellett valakinek itt járnia. Használták a

WC-t.
- Zseni néni járt itt.
- No persze, a Zseni ...
Hümmög, morog, behúzza az ajtót. Szegény Zseni! Ki se mozdult in

nen. Bolond lettem volna megmondani. Legalább nyugalmam van. Nem
lett folytatás. De hová tettem a rántottlevest? Nem ettem meg. A vízve
zetékbe nem öntöttem. Oda vittem volna? Nem, én ezzel nem foglalko
zom. Nem teszem meg Ancsának azt a szívességet, hogy lealacsonyítsam
magam. Valami szépre kell gondolni, valami egészen másra. Meránra,
igen, a kursalonra, a fürdő előtti térségen a zenepavilonra, a sétányon
hullámzik a nép, a katonazene a Mühle im Schwarzwaldot játssza, apa
léggömböt vesz nekem, lakkcipő van rajtam, rózsaszín ruha, egy naper
nyős néni megsimogat ...

Ancsa nyit be.
- Nagymama, tessék egy kicsit átjönni hozzánk!
Rosszallóan csóválja a fejét.
- Rettenetes, mílyen levegő van itt. Miért nem tetszik szellőztetni?

Ki kell nyitni az ablakot!
Nem. Én nem hagyom magam felizgatni ettől a taknyostól. Még hogy

büdös van itt. Ilyet mondani. De mondjon, amit akar, nem törő

döm vele.
- Meg tetszik fázni, tessék csak átjönni hozzánk!
Támogat, Utálom, ha támogatnak. Egész életemben megálltam a ma

gam lábán. Nem kell engem vezetgetní. És nem kell rámnyitni az abla
kot. Kiengední a meleget. Ezért fűtenek?
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András a hallban, valamit tart a kezében, Ancsa mellé lép, ketten
fogják már a csomagot, megbiccentik a fejüket, pukkerliznek, András
mórikál,

- Kicsi szívem, kicsi szám, a Jóisten a nagymamám sokáig meg-
tartsa!

Ancsa kezébe virág kerül, megölel, átnyújtja.
- Sok boldog névnapot. drága nagymama!
András megcsókolja a kezemet, szóhoz se tudok jutni a meglepetés-

től, kezemben a csomag. ,
Fogadja jószívvel, nagymama, ezt a rnelegitő párnát! Amikor kínozza

a szaggatás, tessék bekapcsolni a konnektorba, kartanásig elfordítani, rá
tenni a párnát a derekára. Meg tetszik látni, jót tesz!

- Gyerekek. " Az Isten áldjon meg benneteket Hogyan jutott
eszetekbe? ... Nem is tudtam, hogy névnapom van Ennyi pénzt ki-
adni! ... Ilyen drága ajándékot venni! ... Éppen egy vén asszonynak ...
Miért csináltok ilyet?

Elő kell kapnom a zsebkendőrnet, felitatnom a könnyeimet, kifújnom
az orrom. Annyi mindenért kell sírnom. Gyenge vagyok és utálatos, egész
délelőtt csak megszóltam őket. Talán mikor a legjobban kifakadtam elle
nük, akkor léptek be egy áruházba. hogy ajándékot vegyenek nekem. Név
nap, születésnap, évek óta nem gondolok velük, az egyik nap olyan, mint
a másik, a határkövet nem a napok jelentik, hanem a hasogatások és a
kiállások. A rosszullétek nem igazodnak a kalendáriumhoz. Olykor dél
előttre esik, hogy jól érzem magam, olykor délutánra. Voltam én már
rosszul karácsonykor is. Mégis kedves tőlük, hogy számon tartják a név
napomat. Én is számon tartom az övékét. A naptárarnban karikák jelzik
a születésnapjaikat. Ilyenkor átnézern a fiókjaimat, hol egy kézimunka,
hol egy régi csetresz, valami csak előkerül, de nem hiszem, hogy örülné
nek neki, igazában nem is ajándékok. Megemlékezés, figyelem, ezt szok
tam hajtogatni, befejezni már nem tudom, elfutnak a könnyek, nemcsak
a muránói virágkosár miatt, amelyet hosszú éveken át őrizgettem és ami
kor megválok tőle, megválok egy Frigyesemmel töltött velencei délután
emlékétől is, de sírok a tehetetlenségem miatt, hogy csak a nekem ked
ves tárgyat adhatom, olyat, ami nekik is kedves lenne - áhitottat, mo
dernet, frissen csomagoltat - olyat nem adhatok. Mégis gazdagon visze
nozzák, tavaly pongyolát kaptam, tavalyelőtt íngnadrágot, másszor ágy
neműt, ruhaszövetet, igazán csak sírni lehet rajta, mennyire jók. Tele .
vagyok rosszhiszeműséggel,bosszantó szokásokkal, nem egyszer megkese
rítem napjaikat, de szívükben nincs harag, ajándékot adnak. Forgatom
a zsebkendőmet, találnom kell egy szárazabb csücsköt, nem fejeztem be
a sírnivalót, itt van ez a drága villanypárna, szolgál évekíg, valaki a ha
sára fogja húzni, mikor már régen nem leszek.

- Öregasszonynak nemszabad tartós holmit venni... Csak napjai
vannak hátra ...

- Ugyan, nagymama, ne tessék már ilyet mondani!
- És ez a drága virág ... Legalább ötven forint ... hogyan lehettek

ilyen könnyelműek?

- Nagymama, nagyon szépen kérjük, ne beszéljünk a pénzről!

- Miért? Nektek annyi van? Évekre szóló, drága holmit vesztek és
engem bármely pillanatban elvihetnek egy faládában.

- De nagymama, kérem ...
- A szekrényben majd megtaláljátok. Benne hagyom a dobozban.

Nem fogom használni. Hátha visszaveszik.
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- Miért ne tetszéne használni? Mindig kendőket teker a dereka
köré. .Most itt van '8Z a párna ...

- Ugyan ham, nagyon jól tudod, nem értek én a másinákhoz. Az
hiányzik, hogy felgyújtsam az ágyat.

- Ha időben kihúzza a zsinórt ...
- Es ha elfelejtem? Kigyullad a pléd, meggyullad a toll, füstmér-

gezést kapok,
- Hát vigyázni kell vele.
- Vigyáztam én a vil1anyvasalóra is, mégis odalett. A kávéfőző is

elromlik nálam. Nem való nekern az ilyesmi. En már csak megmaradok
a födőnél.

Hiszen nem mondom, kedves ajándék, de hogyan örüljek a költséges
megemlékezésnek, ha cserébe csak lomot adhatok. Még jobban szégyen
kezzem, ha rákerül a sor? Ha túlságosan hálálkodom, felbátorodnak, leg
közelebb még nagyobb kiadásba verik magukat. De úgy látom, rosszul
esnek a szavaim. Elköltötték a drága pénzt és nem sikerült örömet sze
rezníök. Meg kell békítenem őket.

- Köszönöm, gyerekek, de ne vegyetek nekem semmit. Amire még
szükségem van, bent van a szekrényben, új dolog már nem kell. Arra a
kis időre, ami még hátra van, el vagyok én látva.

- No, én behozom a kávét! - pattant fel Ancsa. Sajnálkozást keres
nék az arcán, de csak rosszállást találok rajta. Megpróbálom Andrásnál
jóvátenni.

- A virágot, fiam, tedd be egy vázába, állítsd a tévé mellé, ott mu
tat a legjobban, díszíti a szobátokat.

- Csak nem képzeli, nagymama, hogy magunknak vettük?
- Ugyan fiam, minek az egy ilyen vénasszonynak? Ancsának való

a virág.
- De édes nagymama ...
- Hogyne, még azzal is vesződöm, hogy vizet adjak neki. Gondoz-

zátok csak ti! Sokáig úgyse tart. Drótozva van.
Ancsa hozza a tálcát, rajta akiskannát.
- Jókor mentem, Éppen kijött a kávé.
- En nem kérek, szivem - állítja meg András a mozdulatát, mely-

lyel töltené a kávét - Hazajövet ittam egyet.
- Igyál csak nyugodtan - beszéli rá Ancsa - én most nem iszom,

az imént vettem be egy antineuralgikát.
Milyen ravaszok l Attól félnek, kevés lesz a kávé, három csésze nem

telik ki, nem akarnak zavarba jönni, kölcsönösen lemondanak róla. Hát
velem ilyet ne csináljanak! Majd én fogom meginni előlük a kávét l
Hogyne!

- Nekem se tölts, fiam! - és tenyéremmel befedem a csészét. Hogy
semmi kétségük ne legyen, mennyire tisztában vagyok a családon belüli
helyzetemmel, elhalóan hozzáfűzöm - Nekem nem fontos!

- Hogyhogy nem fontos? -- csattan fel Ancsa, rettenetes természete
van, mindjárt elönti a pulykaméreg - Mit tetszik gondolni, mégis, ki
nek főztem?

- Majd ti megisszátok, gyerekek!
Olyan szelíden mondom, olyan belenyugvó lemondással, mindenki

meghatódna tőle. Ancsa nem. Mint a fúria, felkapja a tálcát, egy pilla
natig attól tartok, a fej emhez vágja, de nem, csak toppant egyet, a tálcá
val együtt kirohan.

- Miért nem rnész vele orvoshoz? - fordulok végtelen türelemmel az
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unokám felé, de András már talpon van, rohan a felesége után, a hallban
megállítja a telefoncsengő.

- Nagyniamát keresik.
Az a bolondos Zseni. A rádióban hallgat valami futballmeccset, a be

mondó dicséri a szilárd védelmet, Zseninek erről eszébe jut, jóságos egek,
elfelejtett gratulálni Szilárdka-napra, az ördög vigye a memóriáját, ezért
jött éppen ma.

Nem megyek vissza a helyemre. A fiatalok kint vannak a konyhában.
Semmi keresnivalóm náluk. Legjobb a kuckómban. Egyedül vagyok.

Odakocogok akarosszékhez, elengedern magam, huppanok, ahogyan
huppanók. Senki sem szisszen fel, hogy tönkreteszem a rúgókat. a lezök
kenest megsinyli a bútor, hívni kell megint a kárpitost. Ez az öreg jószág,
ameddig én élek, addig már kitart. Utána úgyis szemétre kerül. A fiata
loknak nem kell. A mi értékeink, a mi féltve őrzött csecsebecséink, a mí
nagyra tartott javaink az ő számukra vásott kacatok. Becsukjuk a sze
münk és a tárgyakból egyszeriben eltűnik, ami szép volt bennük, ami
rangot adott nekik. A tárgyakat is elhagyja a lelkük. Nekik is van végső

sóhajuk.
El ne felejtsem a virág selyempapírját. Ancsa biztosan a szemétré

veti. Kár lenne érte. Nagyon jó papír.
Nagypapának is tele volt velük a kabátzsebe. Ha megkérdeztem. miért

rakja el őket, rámhunyorgott pillátlan szemével: csak nem képzeled, hogy
eldobom? Kínevettem érte. Ma már értem. A javakkal való gazdálkodás
az élet végére összezsugorodik.

Szegény fiatalok! Nekik sem könnyű velem. Mégiscsak szerétettel
készültek a névnapomra! Ancsa most sír odakint, András csillapítja. Miért
sikerült ilyen szerencsétlenül? Nem ezt akartam. Tele vagyok jószándék
kal, segítőkészséggel. Szeretnék észrevétlen maradni közöttük. A világért
sem lenni a terhükre. Ez lett belőle. Keserűség. Nem tehetek rója. Az
évekkel nemcsak a test öregszik, de a képesség is, hogy ki tudjuk fejezni
a szeretetünket. Hogy közölni tudjuk, ami jó van bennünk. Hogy úg.y je
lenjenek meg az érzéseink, ahogyan érezzük őket, nem pedig eltorzultan,
felismerhetetlenül.

Drága gyermekeím. . . Csak annyi erőm lenne, hogy értelmesen tud
nálak szeretni benneteket. Ti nem tudjátok, milyen nehéz rninden az
életben. Elmenni is. Nem mi választjuk meg a napot, az órát. Legyetek
eJnézőek. Addig is ...

J

Az értelem elvezet az út egy részén a hit felé, de nem tudja azt megadni
senkinek. Bár a hit valóban ésszerű, mégsem vezet el semmiféle okoskodás
Istennek Krisztusban váló megtestesüléséhez és a Szentháromság titkához. Ter
mészetes ésszel nem lehet felfogni, hogy miképp egésziti ki a teremtés múvét
egy hidépités vagy a gyermek születése, és hogy miképp viszi tovább a meg
t'óltás misztériumát a kórházi beteg szenvedése.

Michel Quoist

Isten parancsai mindenkor a szetetet tanúsítására és a teljes emberi élet
megvalósítására ösztönöznek. Csak aki ezeret, ismeri föl Isten akaratát és dönti
el helyesen, hogy mit kell cselekednie.

JohannesDegenhardt
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