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A villa szépségének cseppet sem használt, hogy kockaalakban kiugró előszó

bácskaja fölé az emeletet megvásárló lakó a háború utáni anyagazükség idején
padlásföljárószerű lépcsöcskét épített. De előszoba és hall sötéten lapult az esté
ben, és Nicu a hegymászás után is- könnyed szívvel nyitott be a lakásba. Lábát
erélyesen mozgatva - hátha hallgatózik valahol Gemmácska - egy klinikai be
mosdáshoz hasonló alapossággal dörzsölgette le. A hallon, üresnek vélve azt, köny
nyedén akart áthaladni, de most a háttérből fölvillant a rnegszívott pipa lomha
fénye és krákogás is hallatszott, A hajdani egyedül-lakás luxusa a hallban fölfelé
kanyargó belső falépcső képében kísértett. A falépcső alatt állt az öreg vaságya 
egy Ferenc József-korabeli puritánság jelképe - ormótlan, falusi parasztházból
ideszármazott tölgyfa asztala és a sok darabból álló ósdi pipatórium. A tölgyfa
asztalon szétszórt, durvára vágott dohány, detektívregények. kivert pipasane és vö
rösrézdrótból tákolt pipászurkáló éktelenkedtek. Az öreg legnagyobb megelégedé
sére Gemmácska immár nem durvította kezét ennek a lakrésznek a takarításával.
A pipafüstízűen ködös odú mélyén ott trónolt az öreg irdatlan sötétbarna irhabun
dájában, és passziánszkártyáit szétzílálva a sötétben pipázott. Spórolta a villanyt,
szunyókált és szortyogott,

Nicu gyors, éppen csak odalehelt csók után meneküLt tovább. Csak az öreg
meg ne fogja, fönn ne tartsa s ezért is ne neki kelljen hallgatnia. "A papával le
fetyelni van időd ..." Ez volt a müsor, ha más panaszolni való nem akadt. De ma
más kép fogadta. Gemma a legteljesebb közönybe burkolózott, azaz ünnepi pon
gyolájának dekorációsan ható barna bársonyzuhatagában nemrég manikűrözött

körmeit lakkozgatta, Ilyenkor aztán igazán nem volt szabad őt zavarni, hogy el ne
csöppenjen a lakk. Mögötte csak egy vörösernyős lámpácska égett, szemébe a kan
dalló tüze parázslott és megvilágította gőgös-szép arcélét, platinaszőke haját és
nyakának híres hófehér vonalát.

Nicu sportolásban vitte életében a legtöbbre, és a sport és társasági lapok be
állításai, az amazonos Iovaglású, derékba szabott kabátú nők, a kesztyűs kézzel
fegyvert töltögető és forgató Dianák, kandalló előtt sportról és vadászatról csevegő

"Lady"-k és "Herrin"-ek míndig színte erotikus hevületiig menő csodálatot keltet
tek ~e. Most is szinte kárpótlásszeeűen mérte le magában, hogy hiába típorta
őt le a' sors és hiába kényszerítette, hogy - bizony - parkőr és utcaseprő is le
gyen élete egyik szakaszán, mégis bármilyen külföldi lakkpapírra nyomott maga
zinba beillenék a felesége. Úgy érezte tehát, hogy mégsem hiába szenvedte el azt
a sok megaláztatást, amit Gemma "különös" viselkedése folytán neki állásvesz
téssei kellett egy ideig levezekelnie. Akkor zárult le előtte a jogi doktorátusa után
kijáró, apjától kijelölt pályafutás s akkor került abba az utcaseprőt helyzetbe, ami
ből csak a szívét megerőltető sporttrénerség szabadította meg. Dehát, nem lehet
meg minden egyszerre, sóhajtotta és kedvteléssel rnerült el körmét ékítgető neje
szemléletébe, aki egy kényeskedő cica kecsességével kente szét a gyorsan száradó
lakk tömör cseppjeit ujjai karmos végződésein.

A szoba ragyogott a tisztaságtól. Gemma egész nap ápolta, fönntartotta és meg
óvta ezt a rendet, s nemrég kelhetett ki súlyos robotja után a fürdőkádból. Illatos
volt tőle az egész szoba, fenyőszagú, fürdővíz párájú telítettséggel. és körmei n im
már mélyvörösen csil1:ant meg az opálos fényű lakkozás. Nicunak kül:Í'öldi útjaill
míndig különleges feladatként kellett a különböző s a legkisebb színárnyalatilag,
zsírosságí fokig és illatokig meghatározott lakkokat, krémeket, puderokat, rúzsokat,
erayouokat és szeszeket összevásárolnia, mert a Gemmácskának szánt ajándékok
nak hajszálpontosságú márkálonak kellett lenniök, ha egyszer békét akart családi
élete front ján. S Gemmacska igen nagy fogyasztója volt ezeknek a külföldi pipere
cíkkeknek, csereberelte barátnőivel is őket, és Nicu hálát adott az égnek, hogy
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Gemrnaeskának az a remek ötlete támadt börtönéből hazajövet és az ő utcaseprőt

mélypontján, hogy visszaszerezze őt összeköttetései tévén a sportéletbe. Igaz, hogy
fáradságos volt az ő korában újrakezdeni a hajszát, de ha Gemmácskára néz, be
kell látnia, hogy egy ilyen asszonyi; igen nehéz lenne utcaseprőként megőriznie.

Nicut mély megelégedéssel, sőt némi büszkeséggel töltötte el, hogy Gemmácska ezt
a nívót akkor is tartotta, mikor bizony ő parkőrként kereste a kenyerét. "Gem
macska tartani tudja a nívót", mondta néha bizalmas baráti körben, mikor a fele
sége bridzstársasága náluk jött össze és egyéb téma nem igen adódván, a hiányzó
porszemek eltávolításának érdemeit záporozta a képes magazinból kivágott pózú
háziasszony felé.

Nicu kis ideig elbűvölve nézte a feleségét, de mert idomítva volt már a hosz
szúra nyúlt némaság vihart rejtegető telítettségéhez, hirtelen kutatni. kezdett az
emlékezetében: nem feledkezett-e meg valami fontos dátumról, név- vagy születés
napról, házassági vagy egyéb évfordulóról, amiket Gemma etikett- és protokoll
szerű pontossággal űzött és ünnepelt, tornyos tortákkal és mártírmosollyal, hogy ő

íme, mindent megtesz, amit egy asszony megtehet. "Ami egy szegény beteg nőtől

kitelik ...", volt a szavajárása szerényen és disztírigváltan, mintegy elhárítva a bó
kokat, amelyekkel háziasszonyi erényeit dicsérték.

Nicu riadtan kutatott emlékezetében, de semmi ilyen évforduló és megünne
pelni való nem jutott az eszébe. Különben is ha valami ilyesféle készülődés fo
rogna fönn, a papa már rég a város innen legtávolabb eső zugában sörözgetne,
Vagy talán bridzsre jönnek? Nem, tegnapelőtt voltak. Tegnap Gemma egész napos
takarítást rendezett utánuk, teljességgel papamentes napot. De akkor miért van a
Gemma nyakán a féltve őrzött igazgyöngysor is, amit csak a legünnepélyesebb al
kalmakkor vesz föl? Csak nem vigasztalódik valami nagy szerenceétlenség után.
Mert akkor is fölöltözik és fölékszerezt magát. Aztán a tükörbe néz és önbizalmat
merít magának az élethez. Az élet nehéz küzdelmeihez, ahogy németes alapossággal
mondani szokta. Ilyenkor két könnycsepp gördül le márványsímaságú arcán, mart
érzi, mennyire mártír ő ebben a vad keleti környezetben az ő tisztaságával, rend
szeretetével, a medve-apósa bárdolatlanságát tűrve, hogy tudja tartaní a nívót, még
ha a körme kopik is le a takarításban.

"Mégis valami nagy szerencsétlenségről lehet szó ..." - fészkelődött meg Nicu
a várakozáara szánt futószőnyegen toporogva, mert felesége csodálatából fölocsúdva
megpillantotta a kis asztalkám a már-már üres dernalgonos fiolát és a pohár víz
maradékait. Kis ézüsttáícíkán, fehér receteritőcske alatt, mert Gemmácska még az
ezüstöt is félti a kopástól és szereti a Madeira- és Ríchelíeu-terítőcskéket, a musz
lin zsabókat és mandzsettakat mosní, keményíteni és vasalni. Mert ebben is mes
ter és mindenben, ami a rendet és tisztaságot illeti.

Nícu, a hajdan szép és daliás Nicu bizony erős árnyékba borult képeslap szép
ségű felesége mellett. Gemma olyan szép volt, hogy jobb ízlésű emberek már-már
érnelyegní kezdtek a közelében, Nicu pedig, akit az egész ország hajdani sport-be
cenevén dédelgetett, összement, megtotyakosodott és szinte elenyészett ennek a kia
báló szépségnek az árnyékában, miközben hordozta, ápolta és fönntartani segített
azt. Dehát vannak férfiak, akiket a feleségük sikerei föltüzelnek, elégedetté és
már-már boldoggá tesznek. Húsz év előtt még Nicu volt az első számú híresség,
míközben egyszerre megfeleLt a magyar és a román sportközönség érzelmeinek. A
magyárok fonetikusan Pap Nicunak ejtették a nevét, a románok pedig Nitu Popnak
írták, de csak Nicu maradt mindenkiinek. "Nitu a fost míraculos" - díszelgett haj
dan óriás, több cicerós betűkkel a sportlapok élén. A csodálatos Nicu azonban az
asszony intését várta. s mikor az bekövetkezett, még egyszer futó pillantást vetett
kint már többször ledörzsölt és megkefélt cípőjére, és megindult a felesége felé.
Kezet csókolt és szokása szerint a bálványozott arcot is megcsókolta volna, de
Gemma elfordult és zsebkendőjét egy bánatos Niobe mozdulattal a szeméhez emel
te. A zsebkendő bizonyos mértékíg gyűrött és nedves is volt, de a beleapplikált re
cehímzés kívülről esett és a vasalás négy éle is meglátszott még rajta. Gemma p
középső csupa-batiszt csücsökkel szárogatta immár kiapadóban lévő könnyeit, az
tán fejét kissé mélyebbre ejtve a kandalló tüzébe bámult.
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- Mi történt? - suttogta Nícu derrriedezve.
- Ne is kérdezd! Valami rettenetes. A papának még meg se mertem mondaní,

micsoda rettenetes kárt csinált,
Nicu már sejtette, hogy ennek a közlése valószínűleg rá vár és valószínűleg

cseppet sem lesz kellemes, dehát már beletörődött. hogy Gemma nincs beszélő vi
szonyban az apósával. mert el akar kerülni vele minden ellentétet. Előtte is csak
halkan, szótlanul seperte a port, mártírmosollyal törölte föl a hall beéresztetlen
parkettjét, ahol nem teljesíthette háziasszonyi kötelességeit, mert az öreg nem volt
alábtörlés ceremóníájához hozzáidomítható. így hát ez a terület a barbárság leg
sötétebb nyomait viselte magán. Nem, Gemma sohasem szólt most már egy szót
sem, némán szenvedett és némán próbálta eltüntetni ll. sárfoltokat.

Mi történhetett mégis, ami ezt a mártirasszonyt ebbe a csüggetegségbe sújtotta?
Nicu apránként és diplomatikus óvatossággal kiszedte a feleségéből, mi is az a ret
tenetes. Gemma reggel elővette a férje anyjának ékszereit, hogy megtisztítsa őket.

(Nicu elfelejtette megkérdezni, minek az aranyat és platinát sűrű időközökben tisz
togatni, pláne mikor az nem is az övék, hanem hagyatékilag a Nícu külföldön élő

hugát illetik, de annyira fúrta már az oldalát a kíváncsíság és a rejtett izgalom,
hogy ha eszébe jut, akkor sem merí föltenni a felesége tetteit kritizální látszó kér
dést.) Tény az, hogy Gemmácska a reggeli órákban, férje eltávozta után elővette
a dobozt, kivitte az előszobába, és hogy a lakást ne píszkítsa ezzel is, sem pedig
a papa dohányszagú odújában ne kenjen a rossz tüdejével tartózkodnia, kirakta
őket a kis nádfonatú asztalkára, amit nemrég hoztak be a teraszról, hogy ne fagy
jon szét. Közben pedig jatt a postás és ajánlott levélre szóló recepíszt hozott, hisz
új szokás szerínt ajánlott levélért a postára kellett mennie a címzettnek. Otthon
betegen feküdtek öreg szülei, és már napok óta aggódva várt hírt ahogylétükről.

Csoda-e, hogy nem gondolkozott sokat, hanem magára kapta a kabátját és elrohant
a levélért. Az ajtót persze kulcsra zárta, de siettében nem zárta el újra az éksze
reket, hiszen; a posta csak pár lépésnyire van innen. A papa ott pipázott a hallban
az üres teafőző és teáscsésze mellett, tehát már túl volt a reggeli jén. De neki úgy
is van ku1csa, ha el akar menní. És mikor a postáról visszajött, elszörnyedve látta,
hogy az előszobaajtó tárva-nyitva áll, ékszernek és papának se híre, se hamva. A
papa szokása szerínt nyitva felejtette az ajtót, mikor elment. Lehet, hogy ő vette
magához az ékszereket, lehet, hogy valami besurranó tolvaj.

Gemma újra zsebkendőjébe temette arcát s Nicu csak nagy sokára merte meg
kérdezni: - És a ... papa ... O mít mondott?

~ A papa? - vetette föl Gemma haragosan a fejét, - Hisz tudod, hogy én
nem beszélek vele. De ha nem ő vette magához az ékszereket, akkor én jelentést
.teszek a rendőrségen, hogy az ékszerek ügyét tisztázzam.

Nicura tehát rászakadt a közlés, sőt a kérdés nem épp kellemes föladata - el
vitte-e a papa a Zinaidának szánt ékszereket? Nicu jól ismerte őket egytől egyig.
Zimankós, havasesős téli délutánokon a mama is elővette őket egyszer-egyszer,
mmtha az ólmos hegyvidéki alkonyatokba akart volna egy kis fényt becsempészni,
Egy kis kulcsra járó vasládikában álltak, hogy az esetleges betörő tudhassa, ezt,
csakis ezt kell elvinnie. De Gemma takarítási 'buzgalmában szetrakta őket az elő

szobában s a türelmes betörőnek most úgy kellett összeszedegetnie őket egyenként.
Nicu csak állt és hallgatott, Gemma pedig tovább csíszolta és igazrtgatta a

körmeit. Nem mert a feleségére nézni. Hát odavannak a gyűrűk és az ósdi pompát
lehelő gyémántokkal kirakott tekinőcfésűk is, amikre a múzeum is pályázott, mint
különleges, XVII. századbeli erdélytrntkaságokra. De Nícu nem ezeket a parádés és
inkább értékük miatt őrzött ékszereket sajnálta. Sokkal sajgóbban hiányolta az apró
kis egyszerű ékszerkéket. a kis fújt arany szívecskét, az igénytelen zafír és rubin
függőket, az ametiszttől és smaragdtól villanó gyűrűcskéket, amiket viselt is a
mama, nagy bánatai és szívbaja ellenére is igyekezvén az emberek előtt, vidámnak
és gondtalannak látszani. Ezekkel a fülbevalócskákkal hajolt betegsége idején fö
lébe a mama, keze simítása közben a gyűrű hidege is enyhítette lázas homlokát
s most ezeknek az enyhítő simogatásoknak utolsó emléke is elszállt a házból, s
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