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Hónapok óta dolgozott egy kézimunkán. Nem szánta sehová, Nem hiányzik a
a rádió alól, nem kell az asztalra. Egyszerűen jó volt elővenni a varródobozt s
mínden célzat nélkül, a maga gyönyörűségére. meghorgolní egy-egy csillagot. Nem
a terítő volt fontos, ami elkészül majd egyszer, hanem az a csendes áldozat, amely
lyel nekiült, hogy alkosson valamit - nem is a holmit - inkább önmagát.

Az utolsó csillagot mára hagyta. Meghorgolhatta volna korábban is, de hozzá
tartozott a karácsonyhoz, ahhoz a csendes hangulathoz. amelyben eltölti majd
az ünnepet, hozzátartozott az egyszerű öröm, hogy a nyáron kezdett munkát ma
befejezi.

Az elmúlt évek karácsonyaitele voltak gonddal. Tavaly ilyenkor a János-kór
házba futkosott, mérhetetlen aggodalommal a menye miatt. S aztán a szörnyű tra
gédia. Tavalyelőtt Zsoltika éppen ilyenkor lett rubeolás. Kénytelen volt magához
venni a gyereket. A korábbi évben férje elvesztése nyomta rá bélyegét az ünne
pekre. Az előtte lévőben a kórházjárás a nagybeteghez, az a döbbenetes felisme
rés, hogy akivel eltöltött egy hosszú életet, idegenként képes rátekinteni, mert ret
tenetes dolga, hogy meg kell halnia, s ezen a sugallt tudomáson nem jut át már
semmi. Megfakulnak a szavak, kicsorbulnak az emlékek, ronggyá foszlik mínden
kapcsolat. Ráment egy karácsonya, míg fájón megtanulta : a távozás halálos, egy
személyes feladatán kívülreked a legszentebb is.

De éppen mert seorongással s izgalommal voltak tele az elmúlt karácsonyok,
azért várta annyi készülettel az ideit. Nem kívánt semmi különöset, Csak úgy
csendeskén. önmagában lenni. Annyi mínden történt az időben. Oly keserves volt a
teher, amit hordozott. Soha nem sokallta. De hogy szárnyukra kaptak a gyerekei, ó
dolga végezetten magára maradt, nem tölti el békétlenség a fordulat miatt, Amit
jó szívvel megtett az övéiért, tenné ma is, ha szükség lenne rá. De felnőttek, ön
állóak lettek, élik már a maguk életét. Nem roppantja össze a magány. Van dolga
ma is. Pótolni, amit elmulasztott. Találkoznia kell önmagával.

Van ebben gyerekes is. A rácponty például, kedvenc eledele, amit a családi
asztalnál sosem ehetett. Férje utálta a halat, gyerekei is csak fíntorogtak, leszo
kott róla, hogy szóba hozza is, Most hát elkészíti. Tegnap a csarnokban vett egy
tükörpontyot, kint úszkál a kádban, ha befejezi a kézimunkát, mindjárt nekilát,
egy-kettőre elkészül vele. És madártej is lesz, mázsolával és tojáshabbal. A ma
dártej ugyan nem volt ritka náluk, szerették a gyerekei, nem lett volna szíve et
enni előlük, kikaparták még az üvegtálat is. Most aztán betelik vele. Négy tá
nyémyí van a jégs2Jekrényben. Ebédre, vacsorára, mindkét ünnepen.

A horgolás már lelki mutatvány volt. Meg kellett találnia azt az összeszedett
séget, amelyre egész életében szüksége volt, hogy tenmí tudja, amit vártak tőle s
ami bántőn meglazult, hogy nem volt feladat. Kellett a mindennapi munka kény
szerű fegyelme, ráakadní arra a ritmusra, amelyet a folytonos szolgálatban annyira
megszokott, hogy erejének és képzeletének hirtelen üresjárata jobban megvisel
te, mint az egyedüllét. Bravúrokat nem hajthatott végre. De megtette konokul a
szürkét, jeltelent, s míg ujjai közt csúszott a fonal, egyre szaporább lett, amit al
kotott.

Ami pedig dédelgetett álomként él a szívében, mélyen és szégyellten. hogy ön
magának se meri bevallani, az valami elfogódott s reménykedő visszatérés egy
fajta hajlamhoz, amit próbára még sohasem tett, de ami készülödésével és ígére
tességével annyira megszépítette fiatal éveit. A minap a Ougger-hegy lábánál, út
jába akadt egy gyökér. Egy ágas-bogas, a természet iszonyú görcsében torzzá fej
lődött, félelmetes és kínnal teli növényi groteszk. Hazahozta. Most túl azon, hogy
tudja a napirendet - befejezi a terítőt, elkészíti az ebédet, rendberakja a konyhát,
kicsit megpihen - izgalommal várja a délutánt, amikor előveszi majd régi szer
számait, hogy [áratlanul és bizakodva szembssítse magát egy képességgel, amelyet
befúttak az évek.

Igazán nincsenek arra kötelezve a gyerekek, hogy az anyjuknál töltsék a ka
rácsonyestét. Mikor az elmúlt napokban egymás után [elentkeztek telefonon s k.ü
lönböző indokokkal lemondták a megjeLenést, még ő adta szájukba a mentséget.
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Persze, hogy otthon maradtok, korán van sötét, széttörnétek a délutánt, hét után
már nincs is villamos. Margó ugyan próbálkozott, jönne át a mami, náluk meg
aludhat, nem kell az estében hazamenníe, de szavaiőszinteségére árnyékot vetett
Dani neheztelése, Veje máig se tudja megbocsátani, hogy férje elhunytakor nem
követte a tanácsát. Mindenáron azt akarta, adja fel az önállóságát, költözzék hoz
zájuk, ne bajlódjék a lakással, bízza csak rá, majd ő elintézi, túlad mindenen.
Dani tanácsaiban az a nagyszerű, hogy egy pillanatig se lehet az embernek kéte
lye, hol kezdődik bennük a haszonlesés. Ötletel pontosan jelzik, melyek azok a le
hetőségek, amelyek számításba se jöhetnek. Igy vágott ő is a leválasztásba, miután
a háromszobás lakást valóban nem tarthatta s miután Dani önzetlen ajánlata vi
lágosan megmutatta, honnan a veszély. A leválasztással hozzájutott egy háborítat
lan szoba-hallhoz s egy duzzogó vőhöz, Egy számításában megcsalódott üzletember
hez, aki háborogva prüszköl ellene. Margónak se lett volna kellemes eltűrnie, hogy
a férje egész este csipkedi őt a megjegyzéseivel. Míndnyájuknak jobb, hogy itt
hon maradt.

Gábor, szegény, már szóba se hozta, hogy töltsék együtt az ünnepet. Múlt hé
ten, hogy fent járt Budapesten - felcitálta megint az Akadémia - beugrott hoz
zá is. Nem kellett sok beszéd. Az arcára volt írva, kifejezték a mozdulatai, sem
mit sem enyhült az otthoni helyzet. Éva nem javul. Változatlanul folytatja a gyöt
rést, a piszkálódást, a családrombolást. Van egy tehetséges, jól kereső férje, van
egy szemrevaló, csitri Arinija, van egy berendezett villalakásuk Fehérváron, a gép
kocsihoz van társadalmi helyzet, van elismerés - férje az ottani kórház szérum
kutató intézetének jónevű bíológusa, lányuk elsőéves techníkumí növendék, jóma
ga egy fehérvári nagyüzem bölcsődéjének vezetője - ragyogóan megvan mínde
nük, élhetnének gondtalanul, szépen, de nem, Évának nem ez kell. Évának a tűz

csóva kell, amit a hajlékukra dob. Hogy szóba kerül a karácsony, Gábor fukaron
annyit mond: Éva mcstanában megint ideges. Ez kettőjük nyelvén azt jelenti, oda
haza áll a háború, ne gyere, mami!

És Zoltán se jött. A legidősebb. Akinek itt kellett volna lennie, hogy legalább
az aggodalomtól megszabadítsa, attól a szorongó bizonytalanságtól, amely az egyik
pillanatban serkentené, hogy felkeresse, símogassa, mellette legyen, a másik pil
lanatban visszatartja, mert otrombának és könyörtelennek tűnik minden közeledés.
A gyász fájdalmát nemcsak az adja, ki volt, aki elment, de még fájóbban: mit
jelentett annak, akit itt hagyott. Klári a fiának míndent jelentett. Az a sok meg
gondolás, érzelmi kötés, ami Zoltántgyerekkora óta félszeggé és zárkózottá tette,
egyszeriben feloldódott, és rnírit az elátkozott királyfi, aki egy jóságos tündér érin
tésére megszabadul a gonosz varázslat alól, úgy lett Zoltán e szerelemben egy
csapásra teljes, nagykorú. Eltalální a rnódot, ahogyan egy embemek a szeretetre
szüksége van, a közlés lehetséges formái közül rahibázni az egyetlenre, amely egye
dül képes tolmácsoini számára, hogy fontos, az érzést abban a tájszólásban kife
jezni, amelyben myílegyenest a szívbe talál, ez a legritkább ajándék, a legnagyobb
csoda. KLári e z t tudta. Úgy adni a szeretetet, ahogyan Zoltán azt várta. Ettől
lett a házasságuk igézetes, nagyszerű, kerek. És ha Zoltánt ma hetekig nem látja
is, pontosan tudja, hogy az elárvult otthon falai között a megözvegyült férfi azt a
megoldást keresi, a tünékenynek és valószerűnek azt az ötvözetét, amely sértet
lenül hagyja a megtalált egységet.

Egyikük se jött. Felnevelt három gyereket, s elkövetkezett egy karácsonyest,
amikor PŐI1én és vaskosan meg kellett tudnia, nincsenek megbízható dátumaí a
találkozásnak, ha megbízhatatlanok azok a kapcsolatok, amelyekben az övéi élnek.
A vásárlás izgalmában nyüzsgő emberek látványa az elmúlt hetekben kelthette
azt a képzetet. hogy mégiscsak vannak napok, amikor az emberi viszonylatok
szüntelen harcában elnyugszanak a fegyverek. Hogy Dani belátja, nem pusztán
neki van karácsonya - többnapos alkalom a fennhéjázó hangoskodásra -, kará
csonya van Margónak is. Hogy Éva talán egy pillanatra visszaretten attól a sza
kadéktól, amelybe hármukat taszítja. A semmit nem várás reszketeg délelőttje
aztán leleplezte, hogy az ünnepek sem képesek fényesre sikálni azokat az ereden
dő tisztátlanságokat, amelyek a jellemek odvaiból megmérgezik az otthonokat. De
lelepleződött az is - nem kívánja magát ámítani -, hogy az emberi rangjukban
megcsúfolt, lehetetlen családi helyzetben vergődő gyermekeinek a távolléte kevés
'bé viseli meg, rnínt a reménytelen tehetetlenség, ha összejön velük.

Mégis. Amint alkonyba borult a délután, a tárgyak elrnosódtak, ai éleket le
.tompította a szürkület, iszonyú lett a némasága, hogy nem szólal a csengő, Egy-
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szeriben kitűnt, hogy a n a p tartalma akaratlanul is a várakozás volt, s hogy fo
gy ób an lettek az órák, megszállta lelkét a csüggedé>, a várás szép reménye las-o
san elveszett.

Nehéz este volt. A vigasztalan számvetés é, amelyben beleszúrt, hogy valami
nincs, aminek a meglétére vakon számított. Marokra kapta a gyanú : h iába élt..
Szomorú este volt . .

K ávét főz, csészébe tö lti, az asztalra teszi. EIŐSZJedi a kézimunkad obozt. K ivá
lasztja a horgol ótűt, k ezére hurkol ja a cérná t - szemüvege akkurátosan ott, ahol
effajta n ehéz v állalkozásn ál lennie kell - , s azzal a n yugalommal, amely nem a
beletörődés kényszeréből, d e az alkotás gyönyörűségéből fakad, h örgölni kezdi az
u tolsó csillagot.

Csen getnek. És akit m egidézet t az a ggodalom, Zoltán topog a k üszöb ön .
A szavak, amelyeket h irtelenében váltanak egymással, át h idalní jók az első

perceket - ha gyd m ár azt a cipőt, bevi szem a sarat, nem árt aparkettn ek, j úcs
k án megjött a tél, od abent meleg van - , igazi mondanivalójuk az ölelés, amely
n ek megh itts égét n em h ordják szavak.

Ulnek a szobában, szemköztí székekben, karnyújtásnyira , d e olyannyira hall
ga tnak valamiről, ami betölti a gondolataik at , h ogy egymáshoz igazában nem jut
h atn ak ell.

- Lá to d, anyám - húzód ik el fi n to rra az arca -, nem mehetek én seh ov á .
- Örülök , hogy itt vagy.
- Am i leolvad a cipőmről . a felmosórongy még csak fe lszedi, de ami csapzot t- o

s ág a lelkemen van .. . ?
Annyit m ondasz, amennyi jólesik

- Új ra kell tanulnom járni. És elmetszettek az inaim.
- Sebzett vagy, fiam . ..
- Az. Ni n cs egyetlen m ondatom tegnapr ól. amit vallanék ma is. Nincs egy et -

len mondata a mának, ami m egá ll h oln ap is. Csak egyet tudok. H ogy ami szép
és jó volt az életemben , m ögöttem van.

- Időben m ögötted, A m egélt tebenned.
Végi gsimít a homlokán, keze m egremeg.
- Nincs ebből kiút. Valami történt velem, ami míndenkit ől elválaszt. Nem

a megözvegy ülés. Ennyi a látható, az anyakönyvi, a rovatszerű, A fájdalom m ö
götte, jóval m élyebben van. Nincs akusztikám . Ú gy gyászol ók , anyám, hogy az
emberek elrettenn ének tőle, ha tudnák, m enn y i örömet érzek. De éppúgy m eg
r et tenn ének. ha tudnák , m ekk ora bennem az űr. Nem úgy ment el, m ín tha $0

sem járt volna itt . A fejfa hazudik. ,.Itt nyugszik ". Nem igaz! Bennem él ma is .
Él mindörökre bennem. Nem az em léke. 6.

Szom orú an, mint aki jól tudja, hiába kérdez, vála sz n em jöhet, fe lszakad lel 
kéből a panasz.

- Hogyan t ud fe lkelni a nap, ho gyan tud szik r ázní a hó, hogyan tehet úgy a
természet , m intha n em tör tént volna semmi borzalom ?

Hiába k üs zk öd ík, k ön nyes a szeme.
Hol van az imén ti bék es h angulat? Hol az a röv idke pihenő, amelyb en m ég .

hihető vol t, akad enyh ülés? Hol a délutáni munka b izalma ? Mindez semmi len.
Bel épet t az em ber - bejött a fi a - , valamit m egmuta tott abból, ami keresztül
.ka su l á tjár ja, egy pillanatra k ivillant a k ínja. A k ö vetkező percben érdeklődni

fog, rni vel foglalkozik, szemügyre veszi majd a h orgolást, elnézőert csóválja a
fe jét , vagy őszinte dicsé rete t m ond, de hogyan lehet k özb en elfelejteni, hogy m íg
roppan t igy ekezettel boc sá t ja útjukra a papírhaj ókat, a lattuk rnélység örvénylik , a
fájdalom feneketlen m élye ?

Átnyúl az asztalom, p uh a érin téssel r áteszi kezét Zol tán éra .
- Tudom, szenvedsz, fiam. De nem vagyunk érd em esek a szenvedésre, ha nem

növekszik m eg bennünk a jóság. H a n em akarunk segí teni másokon. Szerivedé
s ünk egyetlen értelme , h ogy fogékonnyá válunk mások szenvedésire, Ha ezt fel 
is mered, dolgod is van. Van dol god elég.

Megrúgják a lakásaj tót. é les csöngetés, bo sszús f érfih ang, újabb dördül és , p H--
lanatny í csend, éktelen nagy bőgés. '
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Felkapja öléből a kézimunkát.
- Margóé!k.
A hallból visszafordul.
- Klári is igy élt. Míndíg kifelé. Ezért volt tündér. Mindig szeretett,
És átsiet az előszobán, és I!ll}'itja már az ajtót, és felkapja Zsoltikát és meg.<

csókolja Margót és üdvözli vejét.
- Büdös kölök!
A belépő, amellyel karácsonyi [ókívánatait kezdi, nem ment azoktól a fordu

latoktól, amelyek Dani Dániel feltétlen érdemeit vannak hivatva tisztázni - saj
nálatosan elmaradt rokonok között - a nevelési elvek meggyőző s egyedüli bir
toklásában, Három perc azelős;zobában elég, hogy újra meghirdesse azt a prokla
mációt, amelynek egyedüli mondanívalója, kizárólagos tartalma, untalan program
ja - Ő.

Margó felfedezi, itt a bátyja is. Ledobalja a hócsizmákat, sietve benyit. Ahogy
a két testvér némán megöleli egymást, visszatér abban valami a régi hangulat
ból, amelyben jó híttel álltak valamennyien a fenyőfa alatt.

Dani követi sajátos illemkódexe szabályait.
- No nézd csak, a sógor - csapja össze kezét az ajtóban -, az, elveszett bá

rányka, téged is látni lehet?
Zsoltika bőgése hüppögesbe csitul, mikor megpillantja a madártejet. Hamar

kerít nekí egy kanalat, etetrit kezdi a konyhában, de hajtja a nyugtalanság, le
gyen odabent, nem hagyhatja magukra őket, a sebzett férfit és a megafont.

- Zoltán éppen indulni készült, amikor jöttetek
- Menj csak Zoltikám. És vidd ezt a fenyőgallyat is. Mond, hogy én küldöm.
- Úgy lesz, kishúgom.
- Én meg azt mondom, sógor, kevesebbet járj ki. Ami elmúlt, elmúlt. Az élet

megy tovább. Nem lehet mindig hátranézni. Élőnek barátja csak élő lehet.
Kint vannak már az előszobában, hangja utánuk ér.
- El ne felejtsem, kellemes ünnepeket!
Zoltán fintora, Zoltán ölelése.
- Meglepő csak te voltál, anyám. Azzal, amit mondtál. Hűtlenségre bímál?
- Arra fiam, hogy hűséges legyél. Hűséges a tűnő alkalomhoz amelyben

még segíthetünk.
A kabátzsebben papír zizzen.
- Nézd, még elvittem volna. Kis megemlékezés.
- Köszönöm, fiam.
Betette már mögötto az ajtót, amikor kibontja. Harisnyanadrág. Hogy jutott

eszébe? Drága nagy gyerek.
A néhány lépés alatt, amíg eléri a szobaajtót, átcikázik rajta a nagyszerűség,

ahogyan most benyithatna egy üres szobába, a fia távozását hangulatában még őr

ző, de cérnájával és horgolótűjével már a délutárit szolgáló eszközeihez, benyit
hatna egy néptelen szobába, ahol nem kerepel a veje, és ahol nem kellene attól
félnie, cserben hagyja a béketűrés,' egyszer kifakad. Dani jogállása mindig azon
múlík, mekkora türelemre kapható a környezete. Miként a tigris, nem szándéko
san vérszomjas, az antilop nem szándékosan gyáva, akként él szándéktalanul Dani
módra a veje. Igy kell elfogadni. Ilyen.

- No lám! - húzza ki magát diadalmasan a kályha előtt. - Csak nem bab-
rál ki velem egy ilyen göcsörtös vacak.

Ijedten a kommódra néz.
- Rátetted a gyökeret?
- Rá én! Nem csodálom, hogy a mama félretette. Rusnya egy darab volt. De

én begyötörtem,
- Te, Dani ... ?!
A legszívesebben sírna. Mit mondjon neki? Hogy azt a gyökeret nem is a

Gugger-hegyen találta, de valósággal a gyerekkorában? Hogy olyasmire készült
azzal a "vacakkal", amin a Dani-féle emberek csak mulatni tudnak? Hagyja ma
gát kinevetni a bolondéríája miatt? A legjobb, ha nem beszél, Eltüzelte, hát el
tüzelte. Nincs mit mondania, A fontos dolgok megmondhatatlanok.
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Zsoltika ezalatt anyai segédlettel bekebelezte a madártejet. És milyen áldott
jó perceit éli most az apja, kiveszi kezéből a poharat.

Elmosern és míndjárt iszom egyet.
- Várj, hozok tisztát ...
- Sose tessék fáradni, édes egy mama!
Nem telik bele három pillanat.
- Huhuuu! Micsoda szép potyka van a kádban?!
- Szép... Nyolcvanöt deka ...
A lányához fordul.
- Rácpontynak szántam. Tudod ...
Dani felhorkan.

Mama! Ezt a gyönyörű halat! Csak nem ment el a [ódolga, hogy elpocsé-
kolja.

Van egy régi, nagyon jó receptern ...
Hogyne! Paprika, bors, hagyma, éppen ez hiányzik. Egész éjjel le nem

hunyná a szemét a rengeteg fűszer miatt. Csínján kell bánni, mama! Bízza csak
rám! A tíz ujját megnyalja utána, olyan felséges lesz.

Csak nem akarsz most főzni ... ?
Hozzákezdek. Amíg beszélgetnek. Nem tart ez semeddig. Gyere, te kölyök!
Ejnye már, Dani, ne bolondozz!
Hagyd, anyu! Úgyse tágít tőle.

De nem is tudja, hol vannak a hozzávalók?!
Megtalálja. ami kell neki.
Szokott ő egyáltalán főzni?

Azt akarja, hogy én főzzelek.

Hja, úgy... Most értem... Akartok valamit mondani?
Nem, Margó semmit nem akar, a konyha felé int, ott a nagyokos, majd ő

-elrnondja, mondja csak ő, neki nincs része benne, ő csak vele tart (engedelmes fe
leség a parancsoló férj jel) , de gondolatai másutt járnak, kint a Moszkva téren,
követik a fenyőgallyas testvért, most száll fel az 59-esre, megy a temetőbe, megy
az asszonyához.

- Zoltán még naponta kijár?
- Nem tudom ... Alig-alig látom ...
- Nem szabad - és szeme könnyben úszik '-, nem szabad ennyire szeretni!

Csak az a baj, hogy másként nem lehet. Csak egészen lehet. Minden kockázatával,
mínden veszélyével. Félelem és meggondolás nélkül.

Mit mondhat neki? Szerencsétlen lányának, aki olyan szereposztásban kény
telen eljátszani az életet, amelyben - kiteheti a lelkét is - meg kell buknia.
Nem az a baj, hogy Dani kíméletlen, hanem hogy a kíméletlenségéről fogalma
sincs. Hogyan juthatott Margó arra a gondolatra, hogy a társadalom dzsungelé
nek összevissza lármájából Dani ri koltásában vélje felismerni a neki szóló, hími
dallamot? Ki tudja ezt felidézni? Látható csupán a tény.

Talán ők hibáztak. Az ura és ő, amikor gyanútlanul türték, hogy a bocitér
dű Margó ne a tucatnyi, szebbnél szebb babájából válassza a játszótársat, de mín
dig és csökönyösen azt a kis idétlent keresse elő - a házat is felverte érte, ha
nem találta meg -, amelyiknek a csopaki országúton egy teherautó megnyomta
a fejét, a haja leázott a kádban, a cipőit szétrágta a Morzsi, Margónak akkor is
a legdrágább volt, pályolgatta, babusgatta, csakis azzal játszott. Találn fel kel
lett volna figyelnlök a készülődő kis szamaritánusra, akinek a tépett kócbaba
kedvesebb volt, mint megannyi ép. Talán e különös hajlam volt az előhírnöke an
nak, hogy évek múltán, a párválasztás rejtelmeiben, az ígérkező férjek kőzűl, a
választottja éppen Dani lett.

E tévedésből született Zsoltika, aki most vísongva beront a konyhából, hang
ja diadal.

- Mamika! Nagyi! Apu megfőzte!

- Főzte a csudát! - tódult be sugárzóari az apja. - Előkészítette. Bent van
a sütőben. Csak egy gyújtós kell és húsz perc múlva kész.

De édes fiam! Én napok óta rácpontyra készülök ...
Az a M, hogy kész. Nem kell vesződnie, csak megennie.
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Sütve.
Különb a rácpontynál.
No hallod ...?!
Szóra sem érdemes. A mamának bármit.

Margóra villan a szeme,
- Megál1apodtatok?
- Még nem mondtam el.
- Mi a csodáról beszéltetek eddig?
Súlyosan leül.
- Minden rám marad. Ha én nem intézek el valamit, megette a fene. Kö-

--~lidegek kellenek, mama.
- De hát míről van szó?
- A csemeténkröl, Nem tudjuk kire hagyni. Margónak januártól dolgoznia

kell. Tavasszal balneológíaí kongresszus lesz Budapesten. Sikerült Margót beszer
válnom az előkészítő bizottságba. Ha már ismeri a keleti nyelveket, megtanult
törökül, arabul, legyen már valami hasznunk is belőle. Négy hónapra szól a szer
ződése, Ebben minden benne van. A levelezés, a programok közlése, a szállás biz
tosítása, protokoll-részvétel, a tolrnácskodás, ahogyan már ilyenkor lenni szokott,
II meghívőktól a számbavételíg, mínden, Négy hónap, mama, és megkeres tízezer
forintot. Csak nem hagyjuk ki ezt a pénzt?

Vegyem magamhoz Zsoltikát ...
- Nem lenne rossz. De ha reggelenként átjönne, mama, estig nálunk lenne ...
- Hogy győzném ezt? Legkevesebb másfél óra, amíg elérek hozzátok Zug-

lóba. Este megint másfél óra, vissza Pasarétre.
- Hát ha mamának könnyebb, vegye ide a gyereket. Azt se bánom.
- Szép. Szívességet kérsz a mamától és ...
- Nem kérek, hanem kérünk. Ezt szögezzük le. Úgy tudom, kettőnk ügye.

Ha már egyedül húzom az igát, annyit elvárhatok. hogy olykor besegíts, nem?
Tízezer forintot nem lehet csak úgykidobni az ablakon.

- És Szerí mama? Nem akarok elébevágní, de Szerí mamával egy házban
laktok ...

- Az anyámra nem lehet számítani! Kvarcolni jár, presszókban ül és kü
lönben is. Mindenért a markát tartja. Nem azért keressük a pénzt, hogy mínd
járt rneki adjuk. Dalmáciában akarunk nyaralni az Idén.

- Atjárogiatni nem tudok, fiam.
- Semmi baj! Athozom a kőlYköt!

Nem lenne szerencsésebb, ha én mennék át?
Hozzánk?
Négy hónapig csak kibírod velem?!
No persze, hogyne, de... Hajlandó lenne megválni az otthonától ? Négy

hosszú hónapra itt hagyni a lakást?
- Ha egyszer látni akarod az Adriát ... ?!
- Négy hónapig élne akosztunkon ? Nincs különös konyhánk! Szerény és egy-

hangú ...
Majd én feljavítom!
No nem, ezt nem kívánhatjuk amamától!
Szívesen megteszem. Legalább négy hónapon át megtakarítom a nyug:dí-

jamat.
Eeegen ... Hát meglátjuk! ... Alszunk rá egyet!

A karfára csap.
- No? Mehetünk? A három órai tévé műsorra otthon akarok lenni!
- Anyádhoz nem néztek be?
- Majd este. Most nem csengetek. Hátha velünk jön és akkor fuccs a tévé-

zésnek,
- Nem nézi szívesen?
- Folyton kérdez. Ki kicsoda, miért jött be, mít vitt ki, hová ment; mit mon-

dott, kire hasonlít?
Meglöki a kíspockot,
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- Gyere, te süvölvény! Hadd lám! Eléred a kabátodat?
Margó felkacag.
- Anyu, ez~ volt!
- Lehet. De ha áthozzátok a gyereket, lássátok el ruhaneművel. Ne kelljen

naponta mcsnom rá.
Zsoltika beszalad.
- Puszi, nagyi! És puszi akismozdonyért!
- Nézd csald - kap a táskájához Margó. - Be jó, hogy szóltál, te gyerela
Engesztelő mosollyal.
- Anyu, drágám! Egy kis figyelem.
Daní bekíált,
- Kellemes ünnepeket, mama! És ha nekiül az ebédnek. gondoljon rám, a

nagyszeru vejére, aki öss:zekotyvasztotta.
- Megemlegetlek, fiam!
- Csókolom!
A betett ajtón újra Kocog, válla benyomul a résen, hamiskásari a szemébe

nevet.
- Akkor másodikán hozom a gyereket!
És újabb harisnyanadrággal nőtt az állomány.
A konyha csatatér. Ahová csak néz, edény míndenütt. Egymásba rakja őket,

bekészítí a mosogatóba, rácsörgátja a tísztítószert, nyitná a csapot, szól a telefon.
- Jónapot, mama! Itt Éva! Köszönteni akarom karácsonyra. Sok dolgunk már

nem lesz egymáshoz, de maga tehet a legkevésbé róla, hogy ilyen lehetetlen a
fia. Beképzelt, falelkű fráter. Az én életemet nem teszi tönkre! Egy vacak sífel
szerelést nem hajlandó venni a lányának karácsonvra. Szegény gyerek remeg ér
te, napok óta várja, hogy ott lesz a fa alatt. Azt hiszi, megvette? Kardígánt, hó
csizmát, esztelenségeket. De hogy örömet szerezzen a lányának, azzal Iepje meg,
amit a legjobban várt, arra nem fűlik. Csak egy csipetnyi lelki finomság és nem
romlik el a karácsonyesténk. A reggeli vonattal feljöttünk anyámhoz. Anní már
úton van, hogy átvigye a cuccot, amit magának szántunk. A drágalátos fia meg
ne jöjjön utánam!

A hang sírásba csuklik. A vonal megszakad. Vége, Letették a kagylót.
Mintha csengettek volna. Igen. Anní jött. Sedrén, szelesen. súlytalanul, Ahogy

már szokott. De ami tegnap mosolyt kelthetett, az ma, a történtek után, egyene
sen bántó. Az ember azt várná, sírva fakad, a nyakába borul, sebtiben és lel
kendezve kiönti szívét, De nem! Anní nem ilyen. Minden mozdulata elárulja,
irtó vicces helyzetben van, irtó élvezi a zríkás helyzetet.

Meg se lepődsz, hogy itt vagyok?
- Anyád telefonált.
- Mit szólsz hozzá?
Nyoma sincs benne szomorúságnak. Athatja az izgalom, hogy történt valami

náluk, történt valami érdekes, amit már nem elhallgatni kell, mínt az eddigi CÍ
vódásokat, de kiállni" vele, hiszen nagy esemény, írtgylésro méltó esemény, külön
élnek a szüleí.

No nem! Nem áll oda ezzel a szerencsétlen gyerekkel arról beszélgetni, hogy
amit az anyja ma reggel elkövetett, az nem a sífelszerelés miatt történt.

~ Anníkám! - a könnyes hangján átsüt a mcsoly. - Csitri vagy. Nem ért
heted, ami körülötted történik. Csúnya és fájdalmas, ezt magad is látod. De hogy
mi váltja ki, azt nem tudod. Ezért egyre kérlek: ne mondj véleményt!

- Eszern ágában sincs!
- Csak éppen teszed. Már azzal, hogy Pesten vagy. Hogy eljöttél hazulról..

Valakinek máris igazat adsz.
- Én nem hagyom el az anyámat!
- Az apádat igen?
Váltat von.
- Mindig miatta van a veszekedés. Apu nem rossz ember, de olyan dolgai

vannak ...
A sífelszerelés ... ?
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- Kell is nekem sífelszerelés! Ha két hete, míkor eszembe jutott, ha akkor
megkapom. talán még igen. De rnít csinálnék vele? Ki se dugom az orrom a hi
-degbe, Utálom a telet! Nincs valami kajád?

Van, persze, hogy van, be jó, hogy enni kér! Be kell fejezni az ebédet, be
gyújtani a sütőbe, kivenni a jégszekrényből a levest, feltenni a tűzre, előkészíteni

a madártejet. Csupa értelimes mozdulat, nem sötétlik mögöttük rettenetes árnyék.
Lobban a gyufa, végigfut a láng, serceg az olaj. Bemegy a szobába, az asztal cse
csebecséit felrakja a rádíóra, az ezüsttálra helyezett fenyőgallyakat át a komód
ra, feldobja a damasztabroszt. az üveges szekrény aljából előkerülnek a tányé
rok, poharak, evőeszközök, keze alatt sistereg a munka, Nem baj, hogy a prücsök
nem segít, üljön csak a karosszékben, forgassa a reggeli lapot, jó most ez a lá
zas elfoglaltság, kell a unatatás,

- Annikám! - nyit be a szobába, hangja csupa készség. - Összeütöle egy
burgonyasalátát. jó?

De Anní másutt tart. Felszökken.
- Képzeld, mi megy az Erkelben ? - s az újságet összecsapva az asztalra

veti. - A Jónás zenekar. Félháromkor, nagyi! Mit gondolsz, kapok még jegyet!
Kislányom, mindjárt tálalok,
Jaj, nagyi, ne tarts fel most az ebéddel !
Ne légy már ilyen szertelen! Az ebéd percek alatt az asztalon van ...
Nem, nagyi, muszáj, hogy ott legyek!
De étlen, fiam ...
Veszek perecet.
Legalább egy madártej et egyél ... !
Kösz, nagyi, azt akár kettőt is.

Alig, hogy beviszi, alig, hogy nekilát, kurta csengetések. Egyezményes je
lük. Családtag jöhet.

- Gábor!
Nem kell fürkésznie, Nyugalma csak álarc. Ilyen eltökélten. fakó, merev arc-

cal az néz a ví lágba, aki erőlteti magára a fegyelmet.
- Éva nincs itt?
- A lányod van itt.
Bemennek.
- Csókollak. apu!
An a karosszék előtt, áll csak hidegen, moccanást sem tesz, hogy megcsókol-

ja, kanalázza amadártejet.
- Anyád hol van?
- Anagymamánál.
Ingerülten, robbanásszerűen.

- Mí történt ma reggel? Míért jöttetek el?
- Mindíg zűröltök. Megmondta a mami, nem JO vége lesz. Most kiborult.
- Elvárnék tőled annyi értelmet, hogy megállapítsd: amit te zűrölésnek mon-

dasz, azt nem csinál j u k, hanem csinál j á k velem.
- Tudom, apu, mindig neked van igazad. De ha egyszer a mami kér tőled

valamit, miért nem teszed úgy, ahogy kívánja? .
Mi t nem tettem úgy?

- Apu, hagyj ki engem! Ez a ti dolgotok!
- Nem, Amni ! Majd mmdent tisztázunk együtt, ha nála leszünk. Legjobb, ha

indulunk.
Egyetek előbb!

- Köszönöm, anyám, semmi étvágyam sincs. Te, Arsni ?
- Apu, én nem akarok veletek lenni! Intézzétek el egymással! Engem hagy-

jatok ki! Kaptam az anyutól ötven forintot. Moziba akartam menni, de meggon
doltam. Az Erkelben játszik a Jónás-zenekar ...

Mintha először látná, úgy néz a lányára. Keserűen ingatja fejét. Hirtelen
mozdulattal a zsebébe nyúl.

- Itt az autokules ! Lernész a 'kocsiba, beülsz, megvársz engem! Két perc múl
va én is lenn vagyok.

- De apu ... !

549



Azt tedd, amit mondtam.
Nagyi, szólj már neki! Látod, hogy milyen.?
Anní! E~ legyen! Ha már úgy alakult a karácsonyunk, ahogyan alaku~,

le sem vonhatod ki magad. Valami feldőlt. Nemcsak az én kötelességem, hogy
helyre tegyem. Ha nem segítesz talpra állítani, nagyobb baj lehet. Nem ülhetse
a nézötéren, amíg veszélyben vagyunk.

- Mit tudok én tenni?
- Lernész és megvársz. Egyelőre ennyit.
- És aztán?
- Aztán segítesz megmenteni azt, amiről fogalmad sincs, rnílyen fontos neke•.
- Látod, nagyi, míndig így bánnak el ... Amit én szeretnék, az nem fontos ...

Hallgathatok megint egy veszekedést... Szép kis karácsony ez is ...
Szomorúan megcsókolja: Kifordul az ajtón.
- Ne várasd em a gyereket, Gábor! - sürgett nyomban a fiát. - Ami tör

tént sejtem. Nem kell mondanod. Máskor, ha időnk lesz, visszatérünk. Most menj!
Ne hagyd magára a lányodat!

- Anyám, restellem ... Nem akartam a gyerek előtt ... üres kézzel mégse
mehetek . " Valamit csak kell vinnem az anyósomnak . " Az üzletek zárva ... LeR
ne valamid ..•?

- Itt a terítő! Ma fejeztem be a horgolását; . Igazán nincs rá szükségem, Ha
úgy tetszik, vidd! Az asszonyok örülnek az ilyesminek. Jó szívvel adom.

- Köszönörn, anyám!
Begöngyölí selyempapírba, átköti aranyfonállal, betűz egy ágacskát, átnyúj\

ja a fiának, járjon szerencsével, nyerje meg ajándékkal a jóindulatot.
És újra egyedül. De ez az egyedüllét merőben más, mínt ami akkor volt, ami

kor még nem jelentek meg a gyerekei. A látogatások árja levonult, de a sorsok
iszapja ott maradt. ZSúfolásig a lakás - a szív - rníndazzal, ami az iszappal be
jött. A tehetetlen aggódás Zoltánért, aki a törvénynek, hogy a szerétet tovább
tart, mínt az élet, még ma is szenvedő je csak. És aggódnia kell, reménytelenül
aggódnia Gáborért. akin az apai fellépés határozottsága az imént segített, de med
dig győzhet az effajta fellépés!

Zoltán most csukott szemmel áll a sír előtt s pontosan lát mindent, ami so
sem tűnik €IL Margó ezer mosollyal próbálkozik, hogy megbékítse az anyósát, Gá
bor kiszáll az autóból, nehéz szívvel feltekint a házra, Annival a karján belép a
kapun. Míndnyájan a pillanatot élik, míndnyájuknak van feladata, a látogatásuk
nyomán ébredt gondok azonban itt maradtak, itt maradtak nála, éles csőrökkel

tépik a szívét.
Zoltánt félti a legkevésbé. Bármekkora sebet kapott, az élmény nagyobb. A

boldogság-adta öntudat ma is az övé.
A lányát inkább félti. Még jobban a kisebbik fiát. Arcukon a gyötrő küzde

Iem, Nincs súlypontja az életüknek. Túlságosan gyanútlanok. Kintről várnák a
megváltást. A csalódásban még csak úton vannak. Sérülésüle friss, nem hegese
dett. Mozgásuk, beszédjük egyre szürkülőbb. Fényt csal>: a szeretettől kaphatná
nak, s abból kevés jut.

Nem tud segíteni. A sorsával míndenkí összenő. A csigát is szerencsétlenné
tenné, ha elvennék a házát. Bármennyire küszködík vele, nyomorékká tenné. aki
megszabadítaná. Kellenek a saját sebeink. Építenek rajtunk. A sors és az ember
- ugyanegy.

Amit délutánra tervezett, abból semmi sem lett. Nincs seunyókálás, nincs
próbálkozás a gyökérrel. Rácponty sincs. madártej sincs, nyugalom sincs. Csak
egyvalami. Sírás.

És telefon.
- Te vagy, drágám? Itt Szerénl Csókollak. Most aztán kikapsal Egész dél

előtt kerestem Daniékat, hiába csengetek. senki nem nyit ajtót. Most értesülök,
hogy nálad jártak. Ejnye, drágám, szép dolog ez? Magad köré gyűjtöd a gyere
keket és arra nem gondolsz, hogy más is szeretmé látni őket karácsonykor. Hogy
lehetsz ennyire önző?

Nem. Nem csapja le a kagylót. Elmosolyodik
Halkan, szelíden. sokat tudőn. Ehhez kell a legnagyobb erő.

Tudni és merni mcsolyogni is ...
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