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A szerzö gyógypedagó
gus; Svájcban él. Irását

Szegedi Erika színmű

vésznönek, gyermekkori
barálnöjének ajánlja.

Ház a Ráday
utcában

Ha az ember valahová, sok-sok év után visszatér,
megváltoznak az arányok. Minden kicsivé válik, leszűkül.

A mi házunkkal épp az ellenkezője történt. Megnőtt,

kitágult, óriásivá lett, égbolt magasságig emelkedett.

Szürkület volt már, amikor beléptünk a házba - sárga kőkocká

kon át -, először a földszintre.
- A poroló! Látod, a poroló még mindig a régi.
Erika közelebb lép, hogy tapintásával is megbizonyosodjék

róla. Behunyjuk szemünket. s beleszippantunk az ismert dohos
pinceszagba. Ott a sarokban a házmesterék. Ajtójuk fölött külön
kis lámpafény.

Velük szemben a baloldalon találkoztunk gyermekkorunkban
közvetlen közelről a háború iszonyú tényével. Egy család tett
nap mint nap tanúságot róla. A Romhányiék.

- Emlékszel rájuk?
Ildikó, a kislányuk idősebb volt, mint mi. Csak akkor láttuk

föntről, ha a közös WC-re ment ki. Sohasem játszott az udvaron.
Édesapja hosszú évek múlva fél lábbal, megrokkanva tért haza
az orosz fogságból. Édesanyja jobb üvegszeme és nagyanyjának
fél karja hordozta egy életen át anyomokat...

Itt jobbra lakott az Andris. Jóképű, fekete göndör hajú, eleven
fiú volt. Úgy hallottam, 56-ban disszidált, s az idegenlégióba ke
rült. Vele sem játszottunk. Nem is engedtek volna a földszintre.
Mint az indiai kasztrendszerben, mi csak a második emelettől

fölfelé barátkoztunk. Az az igazság, nem is voltak ebben a ház
ban hozzánk való gyerekek. A Nánásy kislányok, Fruzsi és
Csöre - bár remekül statisztáltak nekünk - túl fiatalok voltak
hozzánk.

Egyedül a Balázs. Ő volt az igazi játszótárs, gyermekszerel
münk ideálja. Őrajta osztoztunk nagylelkűen, minden rivalizálás
nélkül. Egyszerűen szerettük. Ebben a háromszögben a ti együt
tesetek harmonikusabb volt, mint a mienk. Én elég sokat vitat
koztam vele. Egy vérre menő civódásra emlékszem. Ennek majd
nem kéz és lábtörés lett a vége. Ő azt állította, hogy háromkerekű
biciklivel nem lehet lehajtani a második emeletről. Én pedig min
denáron be akartam bizonyítani, hogy igenis lehet. Kicsit össze
törve, de büszkén vágtam magam előtte haptákba, s megrökönyö
désére csak ennyit mondtam: Látod, lehet, csak akarni kell...
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Közben kigyulladtak a lépcsőházban a lámpák. Gyenge, sár
gás, halvány fényt adnak, csak éppen annyit, amennyi most, eb
ben a pillanatban kell. Nem tolakodó rivaldafény, hanem diszkrét,
tompa. Csak az emlékeknek van rá szükségük. Megállunk a lép
cső aljában, az első fordulóban. A lakók névsorában keresgélünk.
A névtábla. Ugyanaz a névtábla, fekete, széles - talán ébenfa 
rámában öleli át az itt lakókat. Felváltva olvassuk a neveket.
Egy-két ismerős is előtűnik, s azt még egyszer, együtt mondjuk:
Lupsáné, Agárdiné, Farkas Éva, Végvári Botond, Dr. Keserű Er
zsébet és... Balázs. A híres pécsi porcelán gyáros, az egykori ház
tulajdonos dédunokája, a mi Balázsunk. Hát itt maradt?

Elindulunk a lépcsőn az emelet felé. A hosszú, széles, ala
csony lépcsőt talpunkkal tapogatjuk végig. Egyetlen fokot sem
akarunk kihagyni, végig akarjuk járni elsőtől az utolsóig. Egy
pillanatra rácsodálkozunk a még elhanyagoltságában is gyönyö
rű kovácsoltvas korlátra. Erika végigtörli kezével a poros karfát.
A lépcsőház falán, ahollemállott a vakolat, előtűnik a régi
drapp színű olajfestés nyoma. Felül mintegy bordűrként sötét
barna, szögletes csigaminták.

Felérünk az első emeletre. Körülnézünk, egymásba kapaszko
dunk. Elindulunk a körfolyosón jobbra, mint búcsújárók a kálvá
rián - csak a liturgiánk más. Minden ajtó és ablak előtt megál
lunk. Kint nincs még sötét, ha bentről felfigyelnének ránk,
meglátnák körvonalainkat. Még sehol sem húzták le a rolókat,
csak azt nem látjuk, amit nem akarunk.

Egymás után jelennek meg előttünk, akikkel találkozni szerét
nénk. Berci bácsi, a nagyméretű, vörös arcú és öblös hangú hiva
talnok, elengedhetetlen derűjével és aktatáskájával. Hirtelen és
korán halt meg. Mindenki sajnálta.

A matuzsálemkorú, kakaó- és kávészagú Hoffmann néni, aki
rendszeresen kapott IKKA-csomagot külföldön élő fiától. A for
radalom idején nagylelkűen felajánlotta a köznek éléskamráját.
Életemben annyi lekváros maceszt nem ettem. Szomszédja a
Dóda. A Rózsát nehéz volt háromévesen kiejteni. Dóda különös
lélek. Tenyérnyi lakásában minden tárgyat néven szólít. Minden
hez személyes kapcsolat fűzi. Elegáns ruháit mindig maga varrta.
Sohasem értettem, miért mondja, hogy neki egy ruhát ezer darab
ból kell összeállítani.

Most érkezünk a mi lakásunk alá, alsó szomszédunkhoz. Sú
lyos tüdőbeteg anya, ritkán van itthon, csak a postás hoz néha
néha hírt a svábhegyi szanatóriumból a fiatal testvérpárnak. Bo
tond és Csilla oly visszavonultan és csendben élnek, mintha a
halált vámák.

Itt most vissza kell fordulni, mert annak idején sem tudtunk
továbbmenni. Bombázáskor szakadt le a folyosónak ez a része.
Körbemegyünk a túloldalra. Ince László színész, mikor kiszaba
dult a börtönből, soha többé nem tért vissza. Helyébe később
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egy felvidéki népviseletbe öltözött, szép arcú palóc Madonna
költözött. Ha meglátott, így köszönt: Páó, Ejvikém!

Második emelet. Szorosan karolunk egymásba. Alig hallható
an suttogjuk: Jaj, Istenem, itt vagyunk. Mintha megérkeztünk
volna. De hová és kihez?

Balázsék ajtaja előtt, mint a szűkölő kutyák, nyugtalanul te
kintgetünk jobbra-balra. Bentről zsivaj hallatszik. Egy halom
gyerek játszik a földön, asztalon, ágyon. Becsöngessünk? - kér
di egymástól tekintetünk. Ne. Talán mégse. Hátha valaki isme
retlen nyitna ajtót, s akkor magyarázkodni kellene. És ha Balázs,
ő maga jönne elénk? Játékosan befognánk a szemét, amíg ki
nem találna bennünket. Aztán Ómi vetne véget incselkedésünk
nek, az idős pécsi nagyasszony. Nyakig fekete, karcsú, szűkre

szabott ruhában és békebeli hegyes orrú cipőben. Balázs édes
anyja Buci néni, legszebb asszonyéveit pazarolja, tékozolja el út
építő kényszermunkán.

Fájdalmas emlékezés Botosékra, gyermekkorom nagy emberi
csalódására. Egyszerű, jó szándékú emberek voltak, egy árva
kislányt vettek magukhoz. Mielőtt hazahozták Veronikát, megkér
tek, hogy játsszam majd vele, de egyetlen szót se ejtsek az örökbe
fogadásról, mert ők igazi édes szűlők szeretnének lenni. Szavamat
adtam, hogy nem fecsegek. Később valaki a felnőttek közül mégis
elárulhatta, s mint Nyilas Misit, engem vádoltak meg.

Közeledünk a mi lakásunk felé, de közben még elcsoszog fe
kete öltönyben, keményített gallárral, fehér damasztszalvétával
és ezüst tálcával az öreg pincér, Magyarits bácsi.

Mint templom szentélyében, mozdulatlanul és megrendülten
állunk az előttünk bezárt szárnyasoltár-ajtónk előtt. Szeretném
benyomni a rézgombot, körbefutni az egész lakást. Szeles roha
násomban nekimennék a zongorának, aztán hetekig látszana a
kék folt. Vagy inkább becsöngetnék, s halkan megkérdezném,
mondják, hol vagyok én?

Gizike néniék jó szomszédaink voltak. Ha egyedül voltam és
féltem, csak hármat kellett kopogni a falon, rögtön átszaladt va
lamelyikük. De miért csak a lánya neve van az ajtón, hová lett
az övé? Egyetemista fiuk, az Öcsi, tízéves koromtól kezdve min
den évben megkérdezte, hány éves vagyok. Megvárja - mondo
gatta olykor - míg "megnövök és nagy leszek", akkor majd el
vesz feleségül.

Szántó bácsi, az angol-divat úri szabó következik. Balázzsal
való évődéseimnek egyik diplomatikus bírája. Általában Balázs
nak adott igazat, de engem sem akart megsérteni, mint a gom
bostű históriában. Azon vitatkoztunk, lehet-e gombostűvel varr
ni vagy nem. Erika egy szomorú emléket idéz fel. Fiuk, Laci,
egyetemista korában megvakult. Laikus suttogások szerint túl
sokat olvasott és tanult az a szegény gyerek, azért ment tönkre a
szeme...
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És ott a sarokban a báró Sármezeyék. Lonci néni a pohárszé
kével, maradék bútoraival, csipkéivel, mozdulataival és beszédé
vel a letűnt monarchia reprezentánsa. Rangjától és munkájától
megfosztott fia művészi hajlamait használta fel kenyérkeresetre.
Fából faragott különbözö formájú és nagyságú gombokat. Fele
sége Goldi, méltó társa volt. 6 adta el a portékát. Mindig cso
dálkoztam, miért nincs szemöldöke és szempillája.

Most érünk a harmadik emeletre. Odüsszeuszi lelkiállapot
uralkodik rajtunk. Ellenállhatatlan a vágy bennünk, hogy be
csöngessünk Erikáékhoz. Nem, mégsem. Ha valaki kijönne, vala
kivel szóba állnánk, megtörnénk a varázst. Most senki és semmi
nem zavarhat meg bennünket.

Erika hirtelen felszisszen. Haját hátrafogja, hogy ne zavarja a
látásban. A folyosó kövét nézi mereven, a kirajzolódó mozaikfi
gurákat.

- Látod? A halacska. Itt a halacska.
Simogatjuk tekintetünkkel.
- És ott arrébb a sárkány.
Megcsavarodva, kitekeredve, táncot lejtve. Hányszor voltak

ugrálósdink cél- és támaszpontjai ezek a mesealakok? Talán
színpadi díszletnek is használtuk, ha színházasdit játszottunk.

Erika suttogó hangja ismétli ritmusosan.
- Meg-van-még-a-ha-Iacs-ka. Meg-van-még-a-sáár-kány.
Sarkon fordulunk. Kimérjük játékterünk, egész birodalmunk

határait. Ujjainkkal megérintjük az ajtó üvegkazettáit és rajta a
virágmintákat. Milyen csodálatos üvegek, mi mindent bírtak
már ki - az ajtóbecsapástól a bombarobbanásig.

Pálfalvi Évának, a színésznőnek még most is érezzük finom
parfüm- és festékillatát. Ott áll félhomályban a tükör előtt,

hosszú fekete haját fésüli, miközben halkan kiszűrődik éneke:
"Belzebub lánya vagyok én ..." Ötvenhatban eltűnt, aztán soha
többé nem hallottunk róla.

Reiniger néni lánya falusi ténsasszony lett. Időnként nagy ko
sarakkal érkezett, hogya városban élő kiéhezett szüleit minden
földi jóval elhalmozza. Egyszer nem tudom hányadik gyermeké
vel jelent meg, s éppen dús termékenységét, no meg falusi jólétét
fitogtatva elővette óriási, tejtől duzzadó, kékeres mellét, és így
kiáltott: Idenézzetek! S egyszeriben, mint a szókőkútból, úgy
spriccelt a plafonra a sűrű, sárga anyatej.

Keserű néni minden reménysége, vágyainak beteljesülése
egyetlen leánya a doktornő, aki tanulmányaiba már beleőszült.

amikor életében először megjelent egy férfi. Anyja a hétvégi lá
togatásokra addig nem ismert izgalommal készült. Mikor meg
kérdezték tőle, miért rohan annyira, azt felelte: mindjárt jön a
Fiú, és még annyi dolgom van. Évek múlva nagymama lett, de
számára a vő mindvégig "Fiú" maradt.
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A harmadik emelet legtávolabbi sarkában laknak a Vida kis
asszonyok, a szorgos kis varrónők. Elhalt húguk leányát, Ilonkát
felnevelték, férjhez adták. A kis Fruzsit és Csörét saját unokájuk
nak tekintették. Történt egyszer, hogy a jámborságáról és szelíd
ségéről ismert fiatal apa, karácsony éjszakáján elvesztette tűrel

mét és az asztalra csapott, "Lesz Jézus, vagy nem lesz Jézus!" 
kérdezte a megszeppent nagynéniket. A gyerekek elkókadtak
már, a vacsora kihűlt, lassan leégtek a gyertyák is, a karácsonyi
ajándéknak szánt rongybabák még mindig nem készültek el. De
hát a varrókisasszonyoknak előbb az utolsó megrendelt ruhát
kellett hazaszállítaniuk.

A következő ajtó elől hiányzik valami. A két nagy dézsa, a
tündöklő bordó és fáradt-rózsaszín oleanderrel. Az ajtó mögött
élnek Wittmannék, az ősöregek. Idős asszony az édesanyjával.
Kis kerek asztalnál teáznak. Egyikük kártyalapok fölé hajol, a
másik, főkötővel a fején, félig nyitott szájjal figyeli a paszíánszo
zót. Kűlső zajra összerezzennek. Ha néha kinyitják az ablakot, a
múlt századból itt maradt illatok, hangok és szavak áradnak ki
bentről.

A körfolyosó végére érünk. A papagájos és dzsungeles néni
hez. Nevére sajnos nem emlékszünk, csak őreá és arra a sokféle
élőlényre, amelyekkel magányát próbálta megosztani. Színes tol
lú madarak röpködtek kalickában és szabadon, pálmalevelekre
és fikuszokra.

Ez zarándoklásunk utolsó stációja. Végigjár szemünk még
egyszer a megtett úton, nekidőlve a korlátnak kicsit előrehaj

lunk. Végtelen mélység alattunk. A tériszony mindkettőnknek is
merős. Megtanultunk a fal mellett szorosan jámi, különösen azo
kon a részeken, ahol a leszakadt korlátot kifeszített spárga
helyettesítette. Erről egy-egy pillanatra csak akkor feledkeztünk
meg, amikor az énekes koldusok verklije, hegedűje könyörgött a
mélyből alamizsnáért.

Lassan elengedjük egymás kezét, mint ahogya múlt is el
ereszt bennünket.
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