
Én azért nem panaszkodom

Irta BÁBA MIHÁLY

Az asszony megitta a kávét, kicsit beljebb tolta a csészét, aztán előrehajolt.

- Ha nem is tartottuk nagyon a rokonságot - mondta zavartan -, mégiscsak
ac rokonhoz jöttem én segítségért.

Fazekas mosolygott. Olyan volt az ő rokonságuk a nagy, népes családok
miatt, akivellakodalomkor és temetéskor emlékeztették egymást a rokoni
kapcsolatokra.

- Mondja csak Mariska néni, miben segíthetek?
Elnyomta a cigarettát, s rögtön másikra gyújtott. Az asszony várt egy cseppet,

nézte, hogy rokona, a főosztályvezető milyen gondosan tette az asztal szélére
az ezüst cigarettás kazettát.

- A gyermeken kellene segíteni, az egyszem lányunkon.
A férfi szemöldöke megmozdult.
- A lányán, Mariska néni?
- Igen. Felvették az egyetemre.
Fazekas megkönnyebbülten lélegzett fel. Így legalább nem kell kimondania,

hogy sajnos semmit sem tehet, hogy nagyon kicsi pont ő, meg hivatalból sem
tehetné meg. \

- Na, ennek örülök - mondta vidáman. - Hányszor ugrott neki a felvételi-
nek?

- Mit csinált? - csodálkozott az asszony. - Nem értem mit mondasz.
- Hogy hányszor jelentkezett felvételire? Hányszor próbálkozott?
- Egyszer se. A gimnáziumjavasolta. Ö volt a legjobb tanuló az iskolában,

valami versenyt is nyert. Es rögtön felvették.
- Akkor meg mi a baj? - kérdezte nevetve Fazekas. - Büszke lehet Mariska,

néném a lányára. Igen szerencsés. Milyen kevés gyereknek sikerül, hogy az első

.jelentkezésre felveszik.
- Lehet - sóhajtott az asszony -, de azt írták, hogy helyhiány miatt csak

jövőre kezdheti meg az egyetemet.
- Hamar elröppen az az egy év!
- Ez is igaz, de nem akarom, hogy otthon legyen. Az mam miatt. Jobb

szeretném, ha addig is itt, a városban dolgozna. Ne értsd félre, nem a pénz miatt.
,Én csak azt szeretném, hajó helyen dolgozna. Ezért jöttem hozzád, hogy szerezz
neki egy jó, nyugodt helyet.

Fazekas töprengve fújta ki a füstöt, leverte a hamut, aztán hirtelen felderült
az arca.

- Nos, kedves Mariska néném, ez nem okoz gondot. Nálunk az adminisztrá
cióban mindig keresnek embert. Oda nem szívesen mennek dolgozni, mert kevés
a fizetés.

Az asszony nyugtalan lett.
- Hiszen mondtam, hogy a pénz nem számít. Segítem én, amíg erőmből telik.

Kipótolom a keresetét.
- Kell is, mert drága lesz az albérlet.
- Nem baj - legyintett az asszony nyugodtabban -, csak otthon ne legyen.
- Nyugodjon meg Mariska néném - mondta Fazekas. - Majd intézkedem.

Elsejétől már dolgozhat is. Váltsa ki a munkakönyvét és jöjjön be hozzám -
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mosolygott. Aztán amikor látta, hogy az asszony zavartan kotorász a szatyrá
ban, megkérdezte: - Szóval minden rendben lesz, de mondja meg már kedves
néném, miért nem akarja, hogya kislánya otthon legyen? !

- Az apja miatt.
Csend lett. Néhány pillanatig zavartan fürkészték egymást. Fazekas arra

gondolt, hogy goromba, disznó ember lehet, aki üti, veri a'gyermekét, olyan
zsarnok, hogy az anyja attól fél, megszökik a lánya és örökre elveszti. Mariska
néni meg csak azon töprengett: Vajon mit tudhat róluk híres rokonuk?

- Bántja a gyermekét? - kérdezte Fazekas.
- Nem, nem - tiltakozott az asszony. - Egyszer verte meg, még kicsi korában,

amikor öt kis liba a,traktor alatt maradt. De azt már elfelejtette. Az apja is. Csak
én emlékszem rá. En meg erről soha nem beszélek.

-:- Hát akkor? - kérdezte Fazekas kíváncsian.
- Te nemigen emlékszel rá, hogy milyen hetyke legény volt az én emberem.

Talán azért is szerettem meg. Persze, ki nem szereti a mindig jókedvű, mulatós,
táncos embert? Igen ám - folytatta egy cseppnyi szünet után -, de az élet
nemcsak ünnepnapokból meg vasárnapokból áll! Az is igaz, hogy erre ritkán
gondol a lány, különösen akkor nem, ha szerelmes, ha a legény még hétköznap
is betoppan enyelegni, meg poharazgatni a jövendő apósával. Anyám, szegény,
jó szóval intett, hogy nem hozzám való. Miért nem? - kérdeztem csodálkozva,
meg nevetve is. - Azért lányom, mondta, mert úgy fogja a poharat, mint aki
sohasem akarja letenni. Mondom, csak nevettem, nevettem szegényen. Most
már tudom, hogy igaza volt. De akkor anyám bánkódása ellenére megtartottuk
az esküvőt, nagy lagzit is csaptunk, aztán beköltöztünk a nagynéném házába,
mert éppen megüresedett. Zsófi néném Pestre ment a családjával. Az a nagy,
magas, fekete asszony. Nem tudom, hogy ismerted-e?

- Hogyne, hogyne, emlékszem rá - bólogatott Fazekas. - Korán megözve
gyült és nagy családja volt. Valahol a malom mellett laktak...

- 8 az. Na, szóval, beköltöztünk a házába, ~s szépen éldegéltünk. Asszonyi
életem legszebb esztendeje volt, ez az igazság. Es ez tart meg mellette a halálig.
De azt már nem akarom, hogy a lányom szenvedjen, lelki nyomorék legyen az
apja miatt.

Fazekas hátradőlt.

- Még mindig nem értem. Mi történt a kedves rokon bátyámrnal?
- Antal - vetette közbe az asszony.
- Igen, Antal bátyámrnal.
Az asszony sóhajtott. Arcán a hajszálvékony ráncok megszaporodtak és

árkot kezdtek ásni.
- Minden megértő asszony tudja, hogya férfi iszik. Egy-két pohár bor még

asszonynak se árt. Ebédkor, vacsorakor,mulatságban, lakodalomban, halotti
torban. Sőt illő, hogy kortyolgasson, hogy meg ne szólják. Az én párom gyakran
a pohár fenekére nézett. Ilyenkor jókedvű volt, dalolgatott. Kezdetben ez is
tetszett nekem, mert akkor mintha két férfi lakott volna a bőrében, úgy szerel
meskedett. A baj ott kezdődött, amikor az egyik cimborájától demizsonszámra
hordta haza az olcsó bort. Kutyának se való rossz volt. Csak később tudtam
meg, hogy nova bor, tudod, amelyik teljesen elveszi az ember eszét. A lányom
már nagyobbacska volt, s akkor észrevettem, hogy Antal bátyád;ha betütözött,
csak ült csendesen, bámult a levegőbe és mosolygott. Néha nevetett. Megkérdez
tem: mit nevetsz? Semmit, semmit, kaszált a levegőbe, csak eszembe jutott
valami. Mi? Csak bámult rám. Hát nem mindegy?! - legyintett.
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Az asszony elhallgatott. Fazekas megmozdult, hátrább tolta a széket, bal
.lábát átvetette a jobbon, ismét rágyújtott. A történet végén kezdett töprengeni,
de egyetlen hihető esemény se jutott eszébe.

- Akkoriban már csak fél napot dolgozott, aztán ivott, amíg lábon tudott
állni. A lányom gimnazista lett, kollégiumban lakott. Ritkán látogatott haza.
De ha hazajött, elővettem Antal bátyádat és azt mondtam neki: ha berúgsz és
összerondítod magad, amíg itthon a lányunk, beviszlek az istállóba, leöntöm
benzinnel és rádgyújtom. Négyesztendőalatt egyszer esett meg, hogy megfeled
kezett erről. Na,én azért nem panaszkodom, mert csendes, jámbor, ha részeg.
Nem úgy bolondul meg, mint a Pap Julcsa ura, aki kékre-zöldre veri a feleségét,
a gyermekeit, még az anyósát is. Aztán ha kijózanodik, hinni nem akarja, hogy
mit művelt. Szóval azokban az esztendőkben Antal bátyád helyett is nekem
kellett dolgozni, hogy el ne vegyék a háztájit, meg kellett a kereset is, mert
átépíttettem a házunkat. Nem ismernél rá. Három szoba, verenda, konyha, s
mivel már az utcánkban volt a vízvezeték, fürdőszobát is csináltattam a lá
nyunknak. Könnyen összejött a pénz: két bikát vállaltam hizlalni, meg tíz
süldőt, üresen sose állt az istálló. Látástól vakulásig dolgoztam, de hálát is adok
az Istennek, hogy így történt, mert különben piacoini kezdtem volna én is, mint
néhány ingázó felesége.

Fazekas elnyomta a csikket.
- A kofák ma jól keresnek.
Az asszony meghökkent.
- Én nem a kofálkódásról beszélek. Nálunk ma, ha azt mondják valakire,

hogy piacol, az azt jelenti, hogy fűvel-fával összeszűri a levet.
- 6, bocsánat - mondta zavartan hunyorogva Fazekas.
- Nem tesz semmit, te már olyan régen eljöttél a falunkból, hogy nem csoda,

ha a szokásait is elfelejtetted, De hát így van ez jól, a te életed már más, mint
a mienk.

- Valóban - bólintott Fazekas és hirtelen arra gondolt, hogy bizony igaza van
Mariska nénjének, hogy szive mélyén ő is érezte ezt, de sohasem merte bevallani
még önmagának sem.

- Duruzsoltak akkor az én fülembe, hogy váljak el Antal bátyádtól , mert
tönkretesz, mert elszáradok, mint a gyökerétől megfosztott kóró. Én bizony sok
éjszakát virrasztottam át gyötrő fejfájással. de mégis azt mondtam: megátalko
dott asszony lennék, ha éppen a legnagyobb bajban hagynám el az uramat. Csak
azt akarom, hogy a lányom sorsa más legyen, hogy lehetőleg ne lássa, amikor
az apja a veszett nova bortól berúg, amikor piszokban, mocsokban fetreng,
amíg a zuhanyozó alá nem húzom és ruhástól együtt ·le nem mosom. Ilyenkor
egy napig csend van, mert a ruhája szárad, s nem bújhat ki a paplan alól. Ha
a lelkére beszélek, csak mosolyog, bólogat. És elfelejt mindent, lassan még a
nevére se fog már emlékezni. Egyszer megkérdezte, hogy kerülnek a tehenek, az
istállóba? Teremtőm, hát azok; bikák, te vezetted haza őket Pálkováccsal. En?
- kérdezte majdnem kiforduló szemmel csodálkozva. És csak bámult rám
elbambulva.

Fazekas idegesen megrántotta vállát. Lehetséges ez? Miért nem írtak neki
erről? Vagy szégyellték, hogy a faluban, a családjukban ilyesmi előfordul?

- Szőrnyű - mondta. - Miért nem viszi néném orvoshoz?
- Hová gondolsz? Mit szólna a falu - tiltakozott Mariska néni. - Rögtön

szájukra vennének, hogy meg akarok szabadulni a szerencsétlentől, mert ter
hemre van, mert piacoini akarok. Isten őrizz meg ettől fiam. A lányom is
megsínylené. Melyik gyermek örül annak, ha szülőanyjáról ilyesmit hall? Nem,
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nem, megelégszem én már azzal is, ha a lányom ez alatt az egy esztendő alatt,
amíg nem jár egyetemre, nem lesz otthon, hogy ne lássa gyönge akaratú, hitvány
természetű apját a mocsokban.

Mariska néni szeméhez nyomkodta zsebkendőjét.

- Én nem hallottam semmit - kezdte Fazekas, de az asszony közbevágott:
- Az a jó, az a nagyon jó - sóhajtott. - Tudod, beszéltem én az orvossal, úgy

titokban, s azt mondta, hogy a nova lassan szétrombolja az agysejteket vagy
miket, meg valamit csinál a tekervényekkel is, és hogy az az ember, aki sokat
vedelt a novából, vénségére olyan lesz, mint la magatehetetlen gyermek, akit
mindennap tisztába kell tenni. '

- Tudom. De ez szörnyű - hördült fel Fazekas.
- Az - bólintott Mariska néni. - Én azért nem panaszkodom. Mert akkor mit

szóljon Vincze Janiné, aki kezeden férjével küszködik már öt esztendeje.
- Nem értem. Hogyhogy? '
- Jani felborult a traktorral, a rossz nyelvek szerint pityókás volt, és olyan

szerencsétlenül, hogy mindkét kezét Je kellett vágni, könyökig. Az a szerencsét
len Jani éhen vész, ha nem teszik szájába a falatot. Milyen rettenetes lehet az,
reggel, délben, este etetni, mint egy csecsszopóst. Azért mondom, hogy én nem
panaszkodom.

- De Mariska néni, műkéz is van!
- Van, van, de mit érsz vele, ha csak ott lóg a kabátujjában, ha még a kanalat

se tudod megfogni vele?Sajnálom is azt a szegény Vincze Janinét, mert jóravaló
asszony.

Mást 'sajnál, pedig maga is sajnálatra méltó, töprengett Fazekas, miközben
még egyszer szemügyre vette Mariska nénjét. Negyven már biztosan elmúlt
régen, gondolta, de még mindig jól tartja magát.

- Meddig marad, Mariska néni? - érdeklődött Fazekas, mert most elviselhe-
tetlen volt számára a csend. _'

- Az első vonattal indulok én vissza, ha elrendeződött a lányom sorsa, mert
egyedül hagytam Antal bátyádat, és ki tudja, mi~ művel.

- A lánya sorsa rendeződik - nyugtatta meg, kittudja már, hogy hányadszor
Fazekas. - De gondolnia kellene magára is! Meddig bírja így? Nem jobb lenne
kórházba vitetni, kezeltetni, gyógyíttatni Antal bátyámat?

- Lehet, hogy jó lenne - állt fel Mariska néni -, de tudom, hogy ő nem akar
menni, erővel meg nem vitethetem el, életem végéig nem lenne nyugodt lelkiis
meretem. Nélküle nekem még rosszabb lenne. Csak el ne veszítse az eszét, mert
akkor elvitetik. Ezt már nem szeretném megérni. Na, megyek is most már.
Esztendők óta nem panaszkodtam ennyit, mint ma. Akkor majd jön a lányom
a munkakönyvvel. Köszönöm a segítségedet.

Fazekas valam:it dünnyögött, hogy ugyan, ugyan, ez csak természetes, vagy
valami ehhez hasonlót, és táguló szemmel nézett Mariska néni után.
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