
Kalász István

EGY OREGASSZONY EMLt:Kt:RE

Az öregasszony konyhájában elromlott a gázbojler. Ha megnyitotta a
csapot, a bojler belsejében nem lobbantak be' a kékes lángok, a csapból
hideg víz folyt.

Néhány napig kísérletezett. hátha elmúlik a baj. De nem történt semmi.
Egyik reggel, amikor mosogatni akart, olyan jéghideg viz folyt a kéz
fejére, hogy ujjaiba görcs állt és neki kellett dőlnie a konyhaszekrény
nek, mert a szorítás fölszaladt egészen a szívéig.

Délútán bekopogott a szómszédékhoz és megkérte őket, hogy telefo
náljanak szerelőért. A szomszéd mégkínálta egy kis süteménnyel, az
öregasszony a tálca széléről vett egy darabot, de azt sem ette meg, hanem
eltette estére, vacsorása.

A szerelő másnap délután csöngetett be. A hibás konyhai bojlert gyor
san megjavította, aztán körbejárta a, lakást, megnézte a szobát, kipróbál
ta a fürdőszobai gázbojlert. elvette a konyhaasztalra kikészített száz fo
rintot. Köszönt és elment:

Éjszaka az öregasszony felriadt. Nem tudta, hirtelen mitől ébredt fel,
feküdt az ágyban és hallgatózott. A lakásban csönd volt. De mégis, maga
sem tudta, miért, nyugtalaónak érezte magát. Felvette papucsát, köntösét,
és elindult' a konyhába, hogy igyon egy pohár vizet. Az előszobában
megállt. Furcsa, kesernyés szagot érzett. A gáz, gondolta, szivárog a gáz.
Ijedten állt a sötét szobában. Villanyt se~ mert gyújtani, félt, hátha rob
ban. Óvatosan visszament a szobába és lefeküdt az ágyba. A szagot ott
{lern érezte, de ez nem nyugtatta meg. Arra gondolt, hogy azért nem érzi,
mert kezd 'hozzászokni az orra. Imádkozott egy keveset a sötétben, így
aludt el. .

.Másnap ismét bekopogott a szomszédékhoz. Elmondta, hogy mi történt
az éjszaka, és megkérte a férfit, keresse meg azt a szerelöt. A szomszéd
megígérte, aztán bocsánatot kért az öregasszonytól, mondván, most nem
ér rá, vendégeket várnak.

A következő nap dálelőttjén megjelent a szerelő.;Az öregasszony el
mondta, hogy nem tudott aludni, a szerelő nevetett és azt mondta, hogy
csodálatos dolog az emberi megérzés, de félni felesleges, a szivárgás nem
olyan veszélyes. Gyufával járta körbe a falon futó gázvezetéket. A fürdő

szobában egy helyen aztán mégis talált valamit. A gyufa nyomán kékes
láng gyulladt a csövön. Ezt a csövet ki kell cserélni, mondta a szerelő, de
ez nem megy rögtön. Most tömítést csinálok rá, az eltart egy darabig. Es
fütyült, miközben a szürkés kócot tekerte.

Az öregasszony, mielőtt lefeküdt, megnézte a csövet. A cső végén, a
hajlatnál ott volt a kóc, a levegő tiszta volt, semmi szagot nem érzett. Ki
csit mosolygott magán, aztán lekapcsolta a villanyt, és elment lefeküdni.

Éjszaka különöset álmodott. Egy tágas réten állt, és vele szemben, a rét
tulsó oldalán, egy fa árnyékában, bő fehér ingben ott állt a meghalt ura.
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o nem' szólt hozzá; megfordult és lement a patak partjára. A férfi meg
csak állt a fa alatt és nem indult el utána. Aztán végül ő intett a férfinak,
mire ai visszaintett és elindult felé a napsütötte réten át. De ahogy az ura
közeledett, úgy vált az ő mezítelen lábán hidegebbé a patak vize. Mire
odaért, ő nem érezte a lábát. Felnézett a férfira, az lemosolygott rá. Mesz
sze, a férfi háta mögött egy gyerek szaladt a réten át. Kezében botféle
sötét valamit szorongatott. Nézd, mutatta az urának, nézd, hogy szalad.

Egész nap .az álmán gondolkodott. Aztán eszébe jutott, nemrég, éppen a
boltból tért haza, a ház előtt .egy csapat gyerek álldogált. Egy fekete
macskát kerestek. A macska beszaladt az egyik parkoló autó alá. A gye
rekek körültérdepelték a kocsit, és at egyik a nála levő súlyos vascsővel

benyúlt a macska után. A gyerekek nevettek. Aztán a macska váratlanul
·előugrott, véresre karmolt egy felé nyújtott kezet, és eltűnt az egyik ka-
pualjban.

A bojler most rendesen működött. Később meg akart fürödni, vizet.
engedett magának a fürdőkádba. Mikór a kád megtelt, És az öregasszony
bement, hogy elzárja a csapot, ismét megcsapta orrát a kesernyés szag.
Sarkig kitárta a fürdőszobaajtót és csak hosszabb idő elteltével mert
visszamenni. Nyitott ajtónál fürdött, és miközben háttal az ajtónak a kád
ban ült, olyan érzése támadt, hogy valaki áll az előszobában.

Este, lefekvés előtt visszamereszkedett a fürdőszobába, Újra érezte a
szagot. Közelebb ment a esőhöz, óvatosan vett lélegzetet. Aztán ijedten
kihátrált. Sietve becsukta' a fürdőszobaajtót. ..

Korán feküdt le. Az ágyban váratlanul olyan kimerültség tört, rá, szinte
átmenet nélkül elaludt. Éjszaka ismét felriadt. A szobába is bejutott a
szag, gondolta elkeseredetten, pedig rácsuktam a fürdőszobaajtót is. Fel
kelt, becsukta az előszobába nyíló ajtót. Mielőtt visszafeküdt volna, szel
lőztetett a szobában. Az ablak alatt valaki felnevetett az utcán.

Másnap reggel bekopogott a szomszédékhoz.. A szomszéd megígérte,
hogy felhívja agázgyárat és jól megmondjá nekik. Délben ott volt a sze
relő, Az öregasszony elmondta, mit csinált az előző, fiatal férfi, megmu
tatta a konyhai bojlert, .a Iürdőszobai csövet. A férfi bólogatva követte,
megvizsgálta a csöveket. az illeszkedéseket. Nincs itt semmi szag, mond
ta és elvette a pénzt a konyhaasztalról.

Miután a szerelő elment, az öregasszony bement a fürdőszobába, hogy
meggyőződjék, nincs mitől félnie. Magára húzta a fürdŐszoba ajtaját,
megeresztette a meleg vizet és leült a kád szélére. Nem érzett semmit, a
levegő tiszta volt. Már maga sem volt bizonyos, hogy valaha is érzett
valami szagot. De mikor néhány perc ,elteltével visszame~ a fürdőszoba
ba, hogy elzárja a bojlert, újra ott volt a szag. A levegőben gőz gomoly
gott, a kádba hangosan zubogott a víz. Megszédült. A kád peremébe ka-
paszkodott. .

. Éjszaka furcsa, szíseegö hangra ébredt. Omlik a gáz, gondolta félálom
ban, a fürdőszobában ömlik a csőből. Aztán maga sem tudta, hogy, el
aludt. Ismét álmodott. Egy vályogfal előtt álltak az urával. A férfin a
zöld kabátja, magas szárú bőrcsizma. fején szürke, széles karimájú kalap.
Az ura nevetett. Ide nézz, mondta, és a kezében levő villával, a fal egyik
repedeséből hosszú kígyót rántott elő, O állt, nézte a villa ágán tekeredő,

fényes kígyót. A férfi nevetett. Aztán egyszer csak felé lenditette a villát,
és mire ő észbekapott, a kígyó a nyaka köré tekeredett. Sikoltott, arra
ébredt fel. .
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Mésnap nem kelt fel az ágyból. A kígyón gondolkodott. Tudta, megtör
tént dolgot álmodott, csak nem az ura, hanem az apja dobta nyakába a
kígyót. Sikló, nevetett az apja, nem bánt. Vagy nem is dobta, csak ő félt
ott a falnál, hogy bármelyik pillanatban dobhatná? Olyan rég volt, már
nem emlékezett. .

Reggel érezte a szagot a konyhában. Aznap nem mert benyitni a fürdő

szobába.
Délután átment a szomszédékhoz és elmondta, mit érez a levegőben. A

férfi megcsóválta a fejét, de azért rögtön telefonált a gázszerelöért.
Másnap két férfi csöngetett az öregasszony ajtaján. Az egyik a kony

hában kérdezgetett és jegyezte be egy noteszba az öregasszony válaszait,
a másik keréken ~uruló készüléket húzott maga után és méréseket vég
zett a lakás helyiségeiben. Mikor végeztek, nérnénösszecsomagoltek és
egy papírt írattak alá az öregasszonnyal. Nincs mitől félni, mondta végül
az egyik férfi,' és kezét az öregasszony vállára tette. A lépcsőházban a
szomszéd beszélt él férfiakkal.

Utána két napig nem érezte a gázszagot. Délután lement a szomszéd
utcai boltba, tejet vett, kényeset. A boltban egy Iérfi kiabált az etadóval,
az vonogatta a vállát, aztán sarkon fordult és eltűnt a raktárban. A férfi
odaállt az elfüggönyzött raktárajtó elé és várt. Az utcán kompresszor za
jongott, bontották a kövezetet. A távolban piros trolibuszok sorakoztak
az út szélén. Aramkihagyás, mondta valaki a bolt előtt. Rossz a vezeték,
mondta egy másik. Valahol mentő szírénázott. • ,
Késő délután az öregasszony elbóbiskolt a konyhában. Mikor felébredt,

hallotta, hogy a fürdőszobában a csapból Iolyik a víz. Bement, hogy el
zárja, pedig nem emlékezett, hogy nyitva hagyta volna. A fürdőszobában

olyan erővel csapt-a meg a szag, hogy viss'zatámolygott az előszobába.

Ott megállt. Töprengeni kezdett. Sehogy se tudott visszaemlékezni, mi
kor felejtette nyitva a csapot. Allt tanácstalanul, kezét ai mellére szorítva;

Este a fürdőszobában még míndíg folyt a víz, ő már á konyhában is
érezte a szagot. Kinyitotta az ablakot, bejött a hideg, de nem használt.
Bemenekült a szobába. Ott megnyugodott, nem érzett semmit. ült az ágya
szélén és hallgatta a fürdőszobában folyó víz csobogását. Most még a kád
oldalának verődik, gondolta.

Bekopogott a szomszédhoz. A férfi nevetett, amikor elmondta neki, mi
történik odaát. A felesége átjött vele, bemént a Iürdőszobába, aztán azt
mondta, hogy elzárta a csapot. Hívta az öregasszonyt,..jöjjön át vacsoráz
ni 'hozzájuk. Az öregasszony nem ment. A nő megígérte, hogy később

még átnéz, nem történt-e valami baj. De' aztán nem jött. . .
Az őregasszony lefeküdt. Feküdt a sötét szobában és hallgatózott. A la

kásban csönd volt. Felkelt, hogy közelebb rnenjen az ajtóhoz, hátha
onnan hall valami gyanús neszt a fürdőszoba felől. Ahogy megállt az ajtó
előtt és félig kinyitotta, az előszebából beáradt az ismerős, kesernyés
szag. Nem képzelödöm, gondolta, ha képzelődnék, mindig kellene hogy
érezzem. Visszaigyekezett az ágyához. De a szag már nem tágított, és a
szobában is érezte. Testét kiverte a verejték. Allt az ágy mellett és hirte-
len szomjas lett. De nem mert elindulni. ",

ült az ágy szélén és meghalt urára gondolt. Látta, ahogyafolyóparton
üldögél, vagy ahogy a nyúlketrecek előtt áll az egyik szomszéddal. Az
tán, ahogy benyúl a ketrecbe, előhúz egy nyulat, magasba tartja és gyor
san tarkón csapja. Mindig kihívta őt ezekre az ölésekre, aztán megvetően
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odadobta a nyulat a lába elé. Viheted, mondta, nem fáj már neki semmi,
O felemelte a döglött nyulat, ujjaival érezte a testmeleget a puha ször
alatt.

ülve aludt el az ágy szélén...
Almában' a fürdöszobában állt, az ajtóban az ura támaszkodott. Ment

felé, de az nem várta meg, rácsukta az ajtót és elment.
Ismét felriadt.
Szomjas volt, ki kellett mennie vízért. Felállt, lassan odament az ajtó

hoz és kinyitotta. Nem vett levegőt, hamar átvágott a sötét előszobán és
bement a konyhába. Kapkodva ivott néhány kortyot, megtöltötte poharát
és elindult visszafelé. Az előszoba közepén.varatlanul kifogyott tüdejéből

a levegő. De nem mert lélegzetet venni. Megszédült. Meg akart kapasz
kodni afogasban, de jobb kezében ott volt a vizespohár. Bal kezével ke
reste a falat, de ez túl messze volt tőle. Elesett.

A szomszéd másnap reggel talált rá. Az előszoba kövén feküdt és hal
kan nyöszörgött. A kórházban combnyaktörést állapítottak meg. A hideg
kötől és a sok fekvéstől tüdőgyulladást kapott. Az orvosok, a kórházi
nővérek szerették, alig volt vele baj. Két hét múlva, egy·kedd délelőtt

halt meg.

Bisztray, Ádám

Vonzáskór

Szervátiusz Jenőnek

Iramló szarvasod a futásban mozdulallan,
mocsár felett á foncsoros éjben, felvetett agancsán
gyújtatlan gyúlva kilencágú gyertya ég.
Bltűtük: és előkerül hulló levél mőgött játszikl
ahol nagy a sötétség, elöttem jár és világol,
nappal sose látom,
csonkolt körtefának öltözik a keüben,
feszül és ugrik, vizes agyagon árválkodik.

Ime, iramlik a fában, szelíd késed amit végle megalkot,
hiszed, a szálas, SZá!11Z deszkából'
e látott világ látomássá váltható..
Ugyes remény, otthonos szerencse kell hozzá.
En, -kit származás szerint a szégyen eléget,
nem tudok faragni,
mindig a magam kezét vágom meg,
a véremmel mocskolom össze a tiszta művet.
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