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Panni néni szerelme

Ahogy a férfi megindul a kápolna ingatag félhomályában, az ide-oda billegő tarkók és 
kopaszodó fejtetők koszorújától övezve, Panni néni az ablaküveg hamiskás visszfényein át is 
azonnal ráismer a férjére.

Panni  néni  fiatalon  házasodott,  s  azóta  sem  költözött  el  szülővárosából.  Szerelmével 
serdülőkoruk óta afféle álompárnak, jegyesi eszménynek számítottak az apró városkában, az 
„aranyhajú Pannika és az ő délceg Ernője”, így emlegették a fiatalokat, meg hogy az Isten is 
egymásnak teremtette őket, s  miután a férfi  szakmát  tanult,  s  valahára összebútoroztak,  a 
népek szívesen mentek hozzájuk látogatóba, persze sohasem üres kézzel, majd másnap, más 
népeknek  derűsen,  sőt  büszkén  teregették  ki  a  Pannikáék  tündöklő  boldogságát,  melyet 
minden  kétséget  kizáróan  alátámaszt  a  Pannika  által  felszolgált  ételek  borzasztó  elsózott 
mivolta is. Igaz, ami igaz, olykor süteményes-fronton is akadnak nehézségei a Pannikának, és 
itt  nem kizárólag  repertoárja  szegényességére  kell  gondolni,  tették  még hozzá  némelykor 
ártatlan mosollyal kendőzött fölényeskedéssel, mintegy tapasztaltságuk paternalizmusával.

A  menyegzőt  különben  még  ’46  áprilisában  ülte  a  pár,  nem  sokkal  Panni  néni 
vőlegényének csodával határos hazatérte után. A férfit ugyanis 1944-ben nyikhaj leventeként 
magával sodorta a háború, ahonnan aztán 14 hónap hadifogságba, és bal keze 3 ujjába került a 
hazatérés. Az ifjú jegyesek persze még sosem voltak ennyi ideig távol egymástól, így aztán 
Panni nénit is jócskán megviselte ez az időszak. Egyre csak a kezeit tördelte, miközben napról 
napra kopott és erőtlenedett, és valamirevaló életjelet várt szerelméről: egy sürgönyből, egy 
szóbeszédből,  az  álmaiból és az ég morajából,  persze mindhiába.  A ház körül  legyeskedő 
újdonsült udvarlókra persze ügyet sem vetett, s már-már kísértetként járt-kelt saját udvarukon 
is.  Amikor a németek kapituláltak,  már az egész városka lemondott  a  férfiról,  Panni néni 
kivételével, akinek lassan a könnyei is ízüket vesztették, s a féltve őrzött reménnyel együtt 
kezdtek fakulni aranyszín fürtjei. Ám mikor egy szép napon a férfi éles sivítással felrántotta a 
rozsdás kertkaput – egyből Panni néniék házához ment, s csak azután a szülői házba –, akkora 
volt az öröm, úgy ölelték egymást az elgyötört szerelmesek, hogy irhájuk fehéredett, csontjaik 
recsegtek bele, s még jóformán izzottak a férfi testén a rózsás hegek, de még a szemek alatt is  
ott görbültek az aggodalom festette setét tónusok, mikor a népek már a közelgő frigyre lépés 
mikéntjéről találgattak.

S noha a  városban sokan még a háborúban odaveszett  hozzátartozóikat  gyászolták,  az 
eseményre így is impozáns méretű vendégsereg érkezett. Állakon habzott a pezsgő, s folyt le 
az almabor, és egyedül Panni néni vette észre, hogy újdonsült férje milyen keveset iszik és 
táncol, és hogy az örökké kedélyes szemekben tündöklő vágy mellett immáron ott fészkel, ott 
parázslik  egy  másik,  életlenebb  fény  is.  A vigadalom aztán  nem  tartott  soká,  a  zsivajgó 
násznép éjfél elmúltával lassanként hazatántorgott.

Hajnal tájt a férfi pálinkásüvegért nyúlt, újdonsült  lakásuk konyhaasztalához kucorgott, 
szemét könnyek futották tele. Panni néni is felkelt, s végignézett a férfin. A fogságban töltött 
hónapok alatt arca megnyúlt, teste inas és szikár lett: csigolyái szabályos hegycsúcsok, ágyéka  
tátongó  katlan,  kulcscsontjai  felett  valóságos  szurdokok.  Bordáinak  dűnéi  közt  hernyózó 
forradások, hátán vége nincs, fehérlő vonalak.

A férfi  pipára gyújtott,  hosszan köhögött,  majd sokáig mesélt  feleségének a háborúról. 
Hogy miket  műveltek  egyes  katonák az  asszonyokkal  és  lányokkal,  majd  a  gyerekekkel. 
Bujdosó családokról, akik a kóbor kutyák húsát ették. A tisztek szomorú háremeiről. Panni 
néni sokáig figyelte a férfi szemében pernyélő komor fényeket, az emlékezés rettenetének 
eme sanyarú lángjait, s mikor felállt, hogy aludni tér, még látta, hogy a pálinka tükrébe egy 
magányos könnycsepp váj köröket.

A férfi reggelig ült a konyhában, és ivott. Soha többet nem illette a nő ölét.



És teltek az évek, és a házaspárt látszólag így is felhőtlen boldogság lengte körül. Táncos, 
borgőzös  hétvégék  váltottak  dolgos  hétköznapokat,  és  a  népek  szívesen  vendégeskedtek 
náluk, még ha Panni néni oly’ látványosan sózta is el időnként az ételt, és csak amikor arról 
kérdezték, hogy ugyan nem tervezi-e még egy utóddal megajándékozni daliás férjurát, csak 
akkor  nézett  félre  kelletlenül,  majd  financiális  helyzetükről  kezdett  zavartan  motyorogni. 
Holott a férfi,  fogyatéka ellenére is kifogástalanul dolgozott a szakmájában, szívós, kitartó 
munkájával  más feleség büszkén dicsekedett  volna.  Egyedül  csak a  fogságban odaveszett 
kilókat nem bírta sehogy sem visszahízni.

Panni  néni  viszont  tekintélyes  receptgyűjteményt  halmozott  fel  az  évek  folyamán 
vendégeik jóvoltából. Az asszonyok rendszerint negédes anyáskodással okították a főzéssel 
kapcsolatban (süteményes-fronton erőteljes offenzívára), míg a férfiak a nappaliban ultiztak a 
cigarettafüstben, a nyirkos pálinkáspoharak halk koppanásai közepette.

Egy ilyen kártyaparti alkalmával diagnosztizálták Panni néni férjén a betegséget. A doktor 
először  jött  hétvégi  vendégségbe  a  párhoz,  és  már  az  első  pohár  vörösbor  elfogyta  előtt 
felismerte  a  nyavalya  félreismerhetetlen  tüneteit:  a  kissé  rekedtessé  vált  hangot,  s  a 
légszomjat. A doktor furcsállta, hogy a férfi sohasem panaszkodott fájdalmairól. Később úgy 
ítélte meg, itt már nincs mit tenni, a daganat ugyanis már áttétes.

Panni néni azután el nem mozdult a férfi mellől, otthon ápolta, amíg csak kushadt benne 
némi élet. Néha átkarolva támogatta el a templomig, amikor az gyónni, áldozni akart.

A hullaszállítók úgy mesélték, amikor benyitottak, a kihűlt szobában csak néhány ócska 
viaszgyertya pislákolt, a függönyök behúzva, s az asszony a legszebb fekete ruhájában feküdt 
az  ágyon  a  halott  mellett,  kezük  erősen  összekulcsolva, Panni  néni  lehunyt  pillái  alól 
szörnyeteg könnycseppek szöktet, testét rázta a bőgés.

Éppen Jézus Krisztus születésnapján történt.
És Panni néni aranyszín fürtjeit a temetés napjáig fehérre szívta a gyász. Halkan szipogva 

temette el a férjét, szerény tort adott a karácsonyi ebédektől püffedt rokonságnak, majd az 
ablakba ült és várt.

És teltek az évek, és Panni néni egyre csak az ablaknál ült, vagy lomhán vánszorgott föl-le 
az üres lakásban, mint akit a szél gurít arrébb, és várt. Egy jelre várt ismét az újságból, az 
úttörők énekéből, a dohánygyár füstjéből és a köd leheletéből, és bárhogy is sózta, ízetlen lett 
az étel, ahogy álomtalan lett az alvás is.

Majd  lassacskán  felcseperedett  egy  generáció,  akik  az  asszonyt  már  nem  hívták 
Pannikának. Panni néniként emlegették,  ahogy én is teszem, és ahogy a népek látogatásai 
egyre ritkultak nála, úgy az özvegy a városka szemében különös, borzas boszorkánnyá kezdett  
válni, aki naphosszat az ablaknál ül, és jóformán csak vásárolni jár el otthonról.

Panni  néni  várt,  lelkét  méreggel  köpte  be a bánat,  amiért  a  népek nem kíváncsiak rá. 
Amiért a népek csak az álompárra voltak kíváncsiak, és nem őrá. Mivel a városkának nem 
volt  külön  nyugdíjas  klubja,  az  asszony  elkeseredetten  kereste,  kutatta  a  régi  ismerősök, 
barátnők  társaságát  a  szociális  tereken:  a  közértben,  az  orvosnál,  majd  vasárnaponként  a 
templomban is.

Pedig dehogy érdekelte őt az Atya, a Fiú vagy a Szentlélek. Törődött is ő a szenteknek 
egyességével, a bűnök bocsánatával, vagy a test feltámadásával. A magány dörömbölt Panni 
néni szívén, amikor az asszony körmenetre indult, magányból merített vizet Vízkeresztkor, s 
magánya tett barkát az ablakba Virágvasárnap. Szégyentelen vagy!, korholta olykor magát, 
egy imatolvaj! A misék prédikációkra egy idő után egyáltalán nem járt. Olyan lett, mint azok a  
suhancok, akik csak az áldozás idejére osonnak be, s  miután bekapták az ostyát, sietősen 
távoznak. Panni néni általában a mise vége felé, a prédikáció után érkezett, s némán foglalt 
helyet a leghátsó sorban, hogy majd könnyen szóba elegyedhessen a kifelé áradó népekkel. 
Hitet hazudott, s mások fohászai révén próbálta újjáépíteni világát.



Jézus  Krisztus  születésnapján  Panni  néni  éjféli  misére  megy.  Már  javában  tart  az 
istentisztelet,  Panni néni  pedig kémlelve néz be a hatalmas üvegen, leheletének párájában 
halvány gömbökké nőnek a gyertyák apró lángnyelvei.

Letörli a párát, s ekkor látja meg a férfit.
De hát az nem lehet… hogy az ő férje… hogy tényleg az ő délceg Ernője… egy perccel 

sem öregebben, mint halálakor, s még az a durva sötétkék zakó is, amiben eltemették… 
Panni néni tekintete kétségbeesetten kutatja a férfi bal kezét.
A férfi az áldozásra vár, épp ő következik a sorban, az ostyát a tenyerébe kéri, majd saját 

kezével teszi a szájába.
Fekete bőrkesztyű van rajta!
Nem igaz!, ilyen egyszerűen nincs!, gondolja Panni néni, keze remeg, ahogy a templom 

kilincséért nyúl, ám az ajtó váratlanul kivágódik előtte, a férfi sebesen ront ki rajta, elsuhanva 
Panni néni mellett, aki egy pillanatra egyensúlyát vesztve, tétova mozdulattal ered a nyomába.

Zihálva, botladozva szalad a férfi után, aki végül a város macskaköves főterén áll meg.
A Megváltó születésének ünnepére a népek ezernyi színes izzósorral díszítették fel az apró 

tér  szélén  görnyedő  fákat,  s  a  fények  most  a  holdsarló  törékeny  világosságát  elnyomva 
tarkállnak a férfi zakóján.

Panni néni még szuszog, és hunyorog, ahogy utoléri a férfit,  a téren még érezni a sült 
gesztenye illatot. Hódara kavarog kettejük közt, amikor az asszony kitárja a karjait.

Ernő, Maga az?
A férfi nem válaszol, csak felesége szemébe néz, majd bal kezét nyújtja felé.
Szemeiben Panni néni a szerelem tompa izzását látja iszonytató távolságban szunnyadni.
A bőrkesztyűre  tekint,  s  ahogy  megérinti,  arcán  könnycsepp  mar  vonalat,  ám amikor 

lehúzza a kézről a kesztyűt, nem talál benne semmit. S ahogy felnéz, a férfi már eltűnt, mintha  
csak feloldódott volna az izzósorok cifra pókhálóiban, az izgága színkavalkádban.

Az asszony ezután hazamegy, a bőrkesztyűt egy karfára teríti, majd meztelenre vetkőzik, 
forró fürdőt vesz, s pőrén végigfekszik az ágyon. Nem érdekli az éjszaka hidege, sem a kóbor 
gyerekek,  akik  az  utcáról  csillagszóróval  világítanak  az  ablakába.  Nem érdeklik  többé  a 
népek!  A kesztyűt  bal  kezére  húzza,  majd  életében  utoljára  hangtalan  sóhajok  közepette 
méznél is édesebb álomba kényezteti magát.
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