
A kő útja
írta SZILI LEONTIN

A ház homlokzatának betúit magasba igyekvő hársak és szétterpeszkedő pla
tánok rejtették el az országúton járók szeme elől. A szociális á-ját már két esz
tendeje sodorta le egy orkán, de már annak előtte is így nevezték - fQghíjasan
- szocilisnak az öregek otthonát. De még gyakrabban a régi nevén szegényház
f,ak, persze csak merő megszokásből, hisz mindenki tudja itt a környéken, hogy
régen megszűnt már odabent a nyomorúságos csajka-rendszer, kikupálódott ott
rninden. A kriptából - a gyógyíthatatlanok alagsori kórterméből - is eltűntek

egytől egyig az egykori poloskás, megsüppedt ágyak; tiszta dunnák duzzadnak
az aszott lapályú megfonnyadt testeken, harsány-üde lenvászon virít a középső

asztalon, élénk-tarka virágok az öblös vázában. A kitágított ablakok is tárva
-nyitva, hogy a bent senyvedők képzelete (már akinek maradt még ilyen l) neki
ronthasson a látszólag elérhető horizontnak, mert mintha az esőtől meghúzott rit
kás lombok, az egész halódó őszi táj egyenes folytatása volna a hosszú kórterem
nek ; csak éppen ki kéne lépni onnan.

Am épp a kilépéssel van a baj. Mert a kripta lakói nemhogy az ablakon, de
még az ágyukon sem léphetnek túl; úgyszólván valamennyiüket egy helybe szögezte
a kor, meg a korral járó valamiféle kórság.

Mihalekné az egyetlen, aki mankójára hagyatkozva még kídöcög úgyszólván
naponta a kertbe. Még néhanapján Sztázi néni is, művésznevén Csurgay Anasz
tázia, századeleji virágcsendéletek egykoron felkapott festője, de most már bí
zonytalanul kacsázó, túltömött vén lúd, hamisítatlan lúdtalpakkal, semmittevéstől

elhájasodott tomporral. Szép időben merengőn sütkérezik egykori modelljei, a
VIrágok között, azoknak röpke tündöklését saját levitézlett fénykorával hasonlít
gatva össze. Látogatási napokon Pöschl nyanyát is klgördítík a lányai, unokái
é!' dédunokái a családi közadakozásból vásárolt kerekes széken. Arra vár most is,
csuparánc nyakát a bejárat felé nyújtogatva ; mert semmiképpen sem kíván tu
domást venni a konok esőről. De a többi is azzal áltatja magát, hogy csupán a
megnehezedett lombokon megült csöppek koppannak egyre felgyorsuló ütemben
és szüntelen : kíp-kop í ••• tics-taest...

Csupa zavaros pocsolya künn a kert, akár odabenn a gondolat nélküli kusza
szem'ek.

- Nem t'orn, elgyönnek-é a fertelmes időbe'? - teszi fel végre a reményt
vesztett kérdést Bujtás néne, akit faluról hozott fel a kórházba, onnét meg ide, a
lizocilisba a menye. Oszintén szólva nem is annyira az övéi, sokkal inkább a rég
óta késlekedő hazai után epekedik, mert lappadt hasát egyre ·jobban feszegeti már
az ehetnékje. Mert mít is tehetne itt egyebet a tohonya meddősegre ítélt öregség,
mint hogy edénycsörgésre, jó falatokat rejtő papírok zizegésére várjon reggeltől

estélig?

Az ozsonnai csőrös bögreket is összeszedte már Márla nővér. Látogatás! napo
kon mindig korábban osztják a délutáni löttyöt, A villanyóra kísmutatója a hár
mason kattan, a nagy most éri be a tizenkettőt. Kint megcsikordul a kavics, s
nu nt míndig, most is a kis Rapcsákné behemót embere az első látogató. Mielőtt

belépne, rábámészkodik a vörös téglákkal mezte.enkedő lecsupaszított falra: utol
só alkalommal még alvadt vérszínű palást takarta, sok évtizedes dús repkényből.

No lám, a félszemű Ancsa addig duruzsolt a folyókán felmászó hernyokról meg
fülbemászókról Méhesnek, az otthon gondnokának, amíg végül mégiscsak paran
csot adott az eleven szép függöny kiirtására?

Mankós Mihalekné siratta meg a legkeservesebben. Ilyen volt náluk is egy
kor, a bihari szülői ház falán.
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- Jó annak, akinek egyéb siratni valója sincs ebbe' a bús életbe'! - szúrt
feléje Ancsa, de öreg Damján, az otthon kertésze, a mankóssal érzett, s bár soha
egyetlen szál szegfűt sem vesztegetett el ingyért, kárpótlásul egy fiatal f'ikusz
szal ajándékozta meg Mihaleknét. Most azután Ancsa - mert irigyel az mindent!
- a fikuszra fogja, hogy az vonzza be kivülről a darazsakat 'meg méheket.

- Magad vagy darázs! - olvas rá Becske Julís, aki tavaszi combnyaktörése
óta szintén az ágyban rekvók számát szaporítja. - Mit fullánkoskodsz örökké? Még
azt a kis örömit se hagynád meg a fikusszal, amikor pont miattad nyesték meg
a mi szép firhangunkat.

Akár a megbolygatott darázsraj, zsongott már az egész terem. A többség Mí
haleknénak és Julisnak adott igazat, míg az epésebbek már csak az ellenkezés
öröméért is - Ancsának helyeseitele Perszé ahol ennyi öregasszony él egy rakáson,
napirenden a marakodás, perpatvar. Am az élesztő mindenkor a "minden Iében
kanál" Ancsa, aki egész életében szeretett a mások portája előtt sepergetni.

- Mit törödtök vele? Há'szen tudhassátok, hogy majd fölveti szegényt a ren
geteg epéje! - szisszent nagyot váratlan aktivitásának hirtelen mozdulatától Toplák
neni, akinek kezét-lábát egyre görcsösebb kérdőjeibe húzza a köszvénye.

Mel'er Janka néni, aki mindenkit véd, Ancsa javára is talál némi enyhítést,
- Csoda-e? - súgja oda öreg kenyeres pajtásának. Janusek Bertának. - Még

soha egyetlen látogatója se akadt szegénynek.
Meglehet, hogy valóban az a nagy elhagyatottsága keseredett benne epévé,

Most is, ahogyan közeledett a látogatás ideje, nagy morcosan nekifordult a falnak.
Ne is lássa mínt zsongják körül Pöschl nyanyál a családtagjai, becézi a kis Rap
csáknét a behemót medvéje! Persze a kis Rapcsákné is túljárt már a negyvenen
(bár harmincnak sem látszik), de mindenképpen csecsszopónak szárnít itt, az

..aszott múmiák kaszínójában", ahogyan Janusek Berta, a vén pedagóga aposzt
rOLaJJa a kripta elaggott gyulekeze.ét,

Ancsa ragasztotta rá a Doktor Berta nevet. Felvág a doktorságával, fogta rá
Irigyen. Szegénynek sose volt valami tág a benső világa, természetes hát, hogy az
öregség még szűkebbre vonta amúgy is egy helyben topogó aprócska és - te
gyük hozzá - gyűlölködő világképét.

Pedig dehogy is jutott eszébe felvágni a doktörságával Janusek Bertánakt Hisz
az idő távlatában oly beláthatatlan messzeségbe úszott már tőle egykori király
gyűrűs avatása és lelkes disszertációja az igazi Horatiusról ! hová tűntek már 
a tavalyi hóval - a lázadó epedosok és szatírák! legfennebb a valóságga vált
horatiusi szavak kattogják körül még éjente, ha szernét elkerüli az álom: Hej
Postumus, jó Postumus, eltűnik a sok futó év, és az erény sem áU a sok közelgő ránc,
a vénség és halál diadalma eUen... Lényegében ő sem sokkal gazdagabb már a sze
gény, félszemű, együgyű balgánál. hisz az ő szellemi tárának egyre szűkülő tája is
elfér már lassan az egyformán fehérrácsos ágyak, a közös hanyatlás megaiázó
szorongásainak keskeny mezsgyéjén: vajon időben érkezik-e Vera nővér az ágy
tállal ? .. Beleit nem fújja-e fel túlságosan a déli passzírozatlan borsó? .. Abba
hagyja-e végre éj szakai cirkuszozását a bedeszkázott Fullerné, Ilon meg azt a
fújtató, idegborzoló hortyogását ? .. Lehetséges Lesz-e végre-valahára zavartalanul
áta.udni az éjszakát? ..

A legtöbb cirkuszt kétségtelenül Ful1erné rendezi. Amióta kétszázötven' fölé ug
rott a vérnyornása, habzik a szája, mint valami dühöngőnek. üvöltve követelőzik

víz után, s lehetetlen lenne ágyban tartani, ha nem szögezték volna elébe a széles
deszkalécet, nehogy leguruljon, mint valamelyik éjjel. Akkorát huppant, mint
egy krumphs zsák, csak az nem jajgat olyan keservesen.

"Mintha máris koporsóba tették vóna" ...... vélte Becske Julis, aki mérhetetlen
türelmére még cselédsorában tett szert. Különféle naccságáinak különféle rígolyáít
kellett eltűrnie, - ej, tudják is a mai fiatalok, hogy mí volt az akkor! Felke
rülni faluról a városra, a cupringer padkáján várakozni, hogy kiszemelje vala
melyik elkényeztetett dáma, akinek azután eltűrhette a szekatúráit, minden szeszé-
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lyét, Csak erre kell gondolnia, ha nagyon megkínozza a csigával nyújtott lába,
s ilyenkor még a fájdalomban is átmelegíti a büszkeség: lám, lám, vénségire ő is
elérte az irigyelt nyugdíjasok rangját! Úgy bizony! Nem íngyért tartják itt, a
8zocilisban, és még marad is némi költőpénze. nyalánkságokra meg egyebekre.

Pedig Jullst mindkét szomszédjával megverte a sorsa. Egyik oldalt a bedesz
kázott Fullerné üvöltözik víz után, másik oldalt pedig Hepke Ilon nyöszörög
szakadatlanul a telhetetlen bendőjétől űzve. Elkorcsosult béna ujjaival semmit
sem tud megfogni a szerencsétlen, hát örökkön őt nyaggatja. Az éjjeli szekrénye
fiókjában felhalmowtt nyaskálnívalókból hol csokoládé, hol alma után nyafog,
mert míndétig majszolgatnia kell valamit. Tegnap is betalt vagy egy kilónyi besz
terceit, persze, hogy azután explodált, mint valami vulkán, az éjszakás Katalin
nővér alig győzte a pelenkázást,

- Már megint összehabzsoltál mindent, te javíthatatlan haspók. - paskolt rá
megvastagodott combjára. nem lehetett tudni, tréfából-e vagy fenyítésből? Ezt
kémlelgotte Ilon is, lucskos gumilepedőjén oly ártatlanul píllogva, mint egy ma
született óriás csecsemő. A kis Rapcsákné után Ilon volt a kríptás ÖTYE leg
fiatalabb tagja. Még a harmincat sem töltötte be, mikor úgy fejbeverte a szö
vőgépéből kiugrott orsó, hogy attól koldul még most is, több, mint húsz esztendő

után. Mindenki azt hitte akkor, hamarosan megkondít ják felette a lélekharangot;
mégis megmaradt. Keze-lába azóta is béna, de az agyában megalvadt vércsomó
egy része felszívódott, még beszélni is megtanult újból, ha ugyan beszédnek lehet
nevezni váratlan felvisításaít, torz kacaj ait, gügye gagyogasát.

Most, hogy Mihalekné újfent a repkényt siratta, apró gombszemeivel mohón
figyelte egyre felbuggyanó könnyeit. Béna ujjai meg-megrándultak. és torkából
Ielgargalízálta azt a suta torzkacajt, ami - Julis tudta már - a sírást pótolja
nála. Katalin nővér olyanféleképpen magyarázta, hogy a fejének ugrott orsó
szétroncsolta a síráshoz szükséges idegeit. Azóta lesi szaporán pislogó bámész
Irígykedéssel a mások könnyeit.

- Sírni... Sírni jó... - rebben artikulátlan hanggal II félrecsúszott szájából.
Julis megérti. Szánalomból odadob neki egy fényesre törölt almát.
- Nesze, egyed - szól rá parancsolóan, a másik kezébe meg aranypapírba

csomagolt, Melódiának elkeresztelt csokoládészeletet nyom, hogy ne eméssze ma
gát a sírás utáni vágytól. Am Ilon nem veszi le tekintetét Mihaleknérál, most
nem tud amúgy igazából belefeledkezni a kicsorduló nedvű ízletes álma, sem a
részére egyedül megmaradt Melódia élvezetébe.

Jobb oldali szomszédja - Doktor Berta - tokája alá igazgatja nájlonpartedlijét.
- Vigyázz a frissen húzott ágyneműre. Ilon, - törölgeti meg jóindulatúan

csokoládétól bemaszatolt bunkós ujjait. Nagyon szánja szegényt, tán a legjobban
Tomi-jának barbárjai közül. Mi másnak is nevezhetné, mert nem száműzetés-e

számára is az idő homokóráján itt lepergő sok egyhangú nap? Olykor-olykor fel- ~

tisztuló agyában újból zakatolni kezdenek még a többnyire feledésbe tűnt ovidi
usi sarok:

Puszta, kopár e vidék, nincs rajta se zöld fa, se cserje,
Mind kit a sorsa kegyel, fusson amerre lehet.

Tán az egész nagymessze kiterjedt földön e tájat
lelték fel sanyarú, gyászteli kínpádomul...

És a minap is, - a nyolcvanegyedik születésnapján - felsajdult benne a másik
Tristia is:

Lám születésnapom újra haszontalanul beköszöntött;
mert mi előnnyel jár, hogy ma is élhetek én?

Mért szaporítod a számkivetett nyomor éveit eggyel,
szívtelen, - inkább vess véget a kínjainak. ..
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Am ugyanekkor mégis érzi újfent az egykori királygyúrűs avatás büszkeségének
meggyöngült kései rnelegét, Pedig akkor se köszöntötte fel senki. Mint ahogyan
egyetlen születésnapián sem jutott senki fiának eszébe istené1tessent mondani, nem
úgy, mint Pöschl nyanyát, akit ilyenkor valósággal elárasztanak ajándékaikkal a
lányai, unokái meg dédunokái. Hiába, a tanítványok nem igazi édes gyermekek,
foszlott szét benne végleg az egykori önámítás, mert lám, ma már egyiknek
sem jut eszébe, hogy legalább pedagógusnapon felkeresse őt egy szál virággal.
A család, a valódi család fogalma kimaradt az életéből. Bár - ha szigorúan veszi
- ezeknek, Pöschl nyanyának, Franyícskánénak, Mellernének a családja is le
tud-e valamit is venni az öregkori állapot végső fázisainak a terhéből? Ezeket
a -terheket - család ide, család oda - nekik is csak önmaguknak kell a meg
süppedt vállaikon hurcolniok. Mert hiába van például Mellernének - Jankának
- jó fia meg menye, azok ketten csak élik egymással megosztott életüket a
közös otthonban, az öregasszony pedig tágra mered] szklerózísos bagolyszemeivel
egymagában nézhet vissza hátrahagyott múlt jába, meg előre, a bizonytalan rémek
ráleselkedő jövőjébe. Mert ugyan miféle jövő várhat még rájuk, bármelyíkükre?

Pedig a Mel!er-fiú igazán figyelmes az anyjához, és jó hozzá a menye is; min
den látogatást napon eljön valamelyik, és sose üres kézzel. Hozzá is hálásak,
értékelik törődését az ágyszomszédjával; hogy meghámozza neki a narancsot, al
mát, f-elkeni kenyerére a vajat, telaprózza neki a sajtot, sonkát, ha rászomjazik,
Iimonádét kever neki, egyszóval gyámkodik fölötte, mcrt rengeteget jelent ám
az a három-négyesztendő, amennyivel fiatalabb ő Jánkánál. Életének utolsó ba
rátsága ez; ezt se gondolta volna, hogy valaha is barátságot kössön valakivel
még egyszer! Éppen elege volt a barátságból, az emberekből. Mindig csak ráfize
tett volna? Talán mégsem, de ami fáj. az míndig tovább sajog az ember emlé
kezetében, így azok is, akik - a hiszékenységét kihasználva - megcsalták. az
után elhajították, mint ahogyan ő a kifacsart citrom héját most, amikor el
készítette már a limonádét.

Ejnye, ezen az esős késő őszi napon furcsa módon kiélesednek agyában a dol
gok Érzi - sőt átgondolni is képes - az összefüggéseket, él szavak és jelenségek
értelmét és jetcntőségét. Újra felmér távolságokat és lehetőségeket, mintha még
míndig egykori tulajdonképpeni életét élné, töretlenül előrehaladva a mindenkori
cÉl, a munkás továbbfejlődés, használni tudás felé.. ,

Ujjaival - mint valami fésűvel - belétúr férfias üstökének fehér sörtét közé.
(Ha elgondolja: valamikor mennyi szóbeszédre adott alkalmat ez az "egyénieskedni
akará" férfi frizura !) Ami a használni tudást illeti, .abban itt sincs hiány; Janka
sokat gyötrödne nélküle, mert a hozzá hasonló szerényele képtelenek kérni. ó meg
szavak nékül is kitalálja kívánságait. Tiszta pillanataikban - amikor mi ridket
ten kifogják a jó perceket - pontosan egyazon hangnemben rezonál nak mi n
dcnre : egy húron pendülnek ők ketten. Két egymás mellé szőgezett vén gyerek,
eavfor-mán kihűlt vágyakkal, messze hagyott állomásokkal. Kezükben egyformán
ett a gyeplő egyik vége, a másik meg az ágy alsó 'rácsozatához kötve, hogy étke
zések előtt egymással versengve próbálják ülő helyzetbe húzkodní elzsibbad6
testüket. De egymást buzdítva tornászgatnak is napközben, hogyelkerüljék a köv
tük settenkedő rémet: a kríptában oly gyakori öregkori tüdőgyulladást.

- Csak frissen, pajtikám, fiatalosan! - biztatgatja a szomszédját, akinek
homlokán ilyenkor - a nagy igyekezettól - mozgolódni kezdenek az erek, s ha
sikerült Ielülnie, csak úgy sugárzik a dicsőségtől az arca. Majdnem olyan boldog,
mint amilyen mohó várakozással néz mindenkor a feléje közelgő gasztronómiai
élvezetek elébe. Pedig fiatalkorában - így mondta - alig tudta lenyelni az
ételt, csak vénségére jött rá az ízére. Janka imád enni. Még a mosogatólé le
vesek is ízlenek neki, pedig semmi íze-sava-borsa nincs itt semminek; egyfor
mán ragacs-kulirnász míndeník pecsenye mellé csapott köret, legyen az rizs,
burgonya vagy egyéb. És még hogy pecsenye... ? Hozzájuk hasonlóan aszott,
rágós vénség itt valamennyi hús. Janka szerint csak ő talál még a kákán is
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csomót, mert ő fenségesnek érez mindent. A legvénebb. rostos szeleteket. neve
nincs levest, kotyva'ék csuspájzt, még azt a felismerhetetlen - kávénak csúfolt
_. lotrvöt is irigylés re méltó áhí-attal kc rtyolgatja. Bezzeg az ő meavénült, lanyha
zsigereit már csak az ínyencfalatok képesek megbízsergetní : hazai süteményele
(ami.yencket ő sohasern kap), ementáli sajt, gépsonka és mindenekfele.t a narancs.

E tiszta pillanatában önkéntelenül mértegelnie kellett: vajon va'óban tiszta
önzetlenségből tesz-vesz ő annyit Janka körül, aki oly szíves készséggel osztja
meg vele gyerekeinek ajándék-e'emózsiáit? Mert a meghámozott és felapr ított
fíuomságoknak a fele míndig őt illeti, Janka egyetlen falatot sem nyelne le, ha
nem osztana kettőbe mindent. Miért tagadja? Érzésben és kalóriában egyaránt
jólesik - jó ízekkel a nyelvén és a szívében - a testvériessége, Jó ha az em
ber nem társtalan; így még a keserű termésű Tomi is kibírhatóbb, tunyán ván
szorgó napjaival és éjszakáíval l

Persze, akad aki nem nézi jószemmel ezt a nagy testvériséget. Elsősorban ter
mészetesen a mohó fullánkú Ancsa irigyli ki a szájából a fele narancsokat meg
egyebeket.

- Hülyének nézi az embereket, amikor megjátssza. hogy tiszta önzetlenség
ből cucliztatja meg MelIernét azzal a sok narancs- meg citromlével ? - villan
gonoszul a szeme. - Drága dada ez a Doktor Berta, sokba van a fiataloknak!
Én a helyükben az erszényemben sem hagynám kotorászni a vén szarkát, Alaposan
megszabja ám a dajkaságának az árát!

Fortyogó rága'rnaí szerencsére nem jutottak el Berta füléig, Meg aztán va
lóban nem ő szabta meg a szolgá'atainak árát, maguk a fiatalok (mindkettőnek

deres volt már a haja) kérték rá, hogy tegyen eleget a mama kívánságainak: ossza
kettőbe a hazai falatokat. Eleinte szabadkozott is illendőségből, de azután "hagyta
magát meggyőzni", hogy Jankának jobban ízlik a megosztott falat. Etetgette hát
gondoskodó bizalommal, becsületesen mérve kétfelé az ínycsiklandó finomságokat.
De igyekezett meghálálni azokat, s volt bőven alkalma erre, lévén Janka négy
evvel idósebb, vagyis sokkal, mert ebben a korban valóban rengeteg különbség
az a négyesztendő.

Bár, ha úgy vesszük, itt az a harminc év sem számít, amennyivel fiatalabb
nála a tehetetlen óriás pólyás, az Ilon, avagy lányos formáival a csinos kis Rap
csákné. Fejlett esztétikai érzékének jól esett megpihennie mosdatáskor Botticelli
ecsetjére méltó sudárságán az elhájasodott meg inasra aszalódott öreg testek
rengetegében; nem csoda tagbaszakadt mackó-emberének a rendíthetetlen hű

sége! Pedig nem is a törvényes férje - nem ő a Rapcsák - és röstelli, hogy őt,

Janusek Bertát is átmodernizálta a korszellem, mert elfogadta Vera nővér magya
rázatát, miszerínt boldogan feleségül vette volna, de akkor - állítólag - elve
szítette vo'na a meghalt törvényes férje után megállapított valamiféle rokkant
ságiját. Akárhogyan van is, ez az esetlen nagy mackó nagyon szerethette, mert még
most is elárasztja minden földi jóval. Babusgatja, becézi, és Marina hagyja ma
gát kényeztetni: duruzsol neki, nyűgösködik, olykor kacérkodik, olykor meg fe
nyegetőzik. Tehetetlen magakelletésében félelmesen szánandó, hisz a nyolcvan
esztendőseknél is bénább szegényke. Szépvonalú szája épp oly torz hangzatokra
rebben, akár az Iloné, szemének zöld tükrében tétova zavarodottságot leavar a
benső bomlás, mely képtelen már a helyére tenni, összeilleszteni a fogalmakat.
Kacérkodó törleszkedései, mosolyai és sértődéseí már csak titokzatos ösztönéle
tének reflexei; oly mélyre süllyedt vágyak mozgatják, amelyekre már nem is
emlékezik, mégis benne élnek még a sejtjeiben, az Idegeiben. a vérében.

"Haza!... Haza!. .." rikácsolja berzenkedő papagáj módjára, üde szájának
egyenletes gyöngyeit vicsorgatva, és nagyratágult félelmesen üres pupillákkal néz
mereven kifelé, a kerten túli messzeségbe. "Haza!... Haza!.. ." marja körmeit
kétségbeesett erővel az izmos férfrkarba, miközben zöld szemében vészes hullám
zással tombol a megveszekedetten habzó titokzatos tenger. S amikor a férfi csitítva
próbálja megsímogatní a kezét, prüszkölő vad rikácsolással húzza el előle. "Majd...
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majd..." - biztatja gyöngéden, bár maga sem bisz már ebben a maidban. de
az asszony ösztöneit sem csaphatja be; most már egész testében rángatózva,
gyűlölködő lndu.attal taszítja el simogató kezét. "Most!... Most!.,." - hörgli
eltorzult arccal, és vad índu'a.tal harap a símogatásra kész férfi kézbe. Testét
merevre feszítve, fejét hátraveti a vánkosan. Viaszosra sárgult arcából mintha
az élet utolsó szikrája is kihunyt volna; oly mozdulatlan, mint egy durcás szép
halott, aki már csak a szemfödőjére vár. Szólongathatja már a párja, még a szem
pillája scm rezzen, csak fekszik ólmos mozdulatlanságában,

Ilyenkor nincs rnít tenni, ki kell várni, amíg "elmúlik a bónáia". ül hát
mellette - magát kínozva - a melák nagy ember, akinek érzékeiben még élén
ken él közös életük, és kimondhatatlanul szenved félelmes közelségétől. szenved
otthoni magányától. Nézi a mozdulatlan arcon hirtelen megvonagló rubin kí
gyócskát, a pirosító nélkül is élénk-nedves száj érzékeny vonalát, megremegő

finom orrcímpáit ; itt fekszik ez a keskeny csípőjű, valamikor oly mozgékony
karcsú test az aszott vén múmiák, gyógyíthatatlan élőhalotlak között, éppoly
tehetetlen magára hagyottságában várva az öreg emberroncsok csőrös bögrejére
vagy az ágytálra. . . Az ő hajlékony testű, rugalmas kis Marinája, aki lázas
odaadásaiban mintha mindent sűrítve kívánt volna felhabzsolni a számára arasz
nyira megszabott létből.

Mély fájdalommal nyúlt a mozdulatlan kis kéz után, de az asszony oly esze
veszett sztlajsággal dühösödött valóságos fúriává, hogy habzott a szája. "Nem!. ..
Nem!..." vadult félelmesen féktelen gyűlöletbe, s a férfi csak állt előtte, magába
roskadt tehetetlenséggel.

Vera nővér megsokallotta a cirkuszt.
- Hallod-e, Marina? Elég legyen már akomédiából! - kiáltott rá zord szi

gorral, de az asszony rá sem hederítve tombolt tovább hisztériás felajzottságában.
Vera a valeriánás üveget hozta, s hiába fintorgott, krákogott, rúgott, szájába

erőszakolta, majd haragosan vert rá még mindíg szoborszerűen formás kis hátuljára.
- No, most azután nyughass már! - és elparancsolta ágyától a férfit. 

Várjon, amíg lecsillapszik, ilyenkor jobb, ha magára hagyjuk.
Kikísérte a hallba, s melléje telepedett a sza'.mafonatos székek egyikére. Hall

gattak. A férfi zsebkendőjével itatgatta homlokának verejtékét, majd cigarettára
gyújtott, de remegett a keze, amint felkapott fejjel figyelt fel Marina makacsul
ismétlődő, de lassan monotonná csöndesülő rögeszmés követelőzésére: Hazal, . .
Haza!. ..

Utólag mentegetőzve kínálta meg cigarettaval Verát, de keze még rnlndig
reszketett, amikor tüzet adott neki. A felvillanó lángnál hirtelen világosodott meg
benne felismerése a Vera leeresztett pillái mögött részvét leplében bújkáló. szá
rrntó asszonyiságának. Kiszámított, mű részvét ez; mélyre szíppantva a füstöt, az
5, leplezhetetlen ellenállását kémleli. Nincs mit kezdenie vele, fejezi ki ked
vetlen vállvonogatása. és a férfi igyekszik legalább gavallérfában kitenni magáért:
a szekottnak dupláját csúsztatja diszkréten fehér köpenyének zsebébe.

- Ugye továbbra is törődik vele, drága Vera?
- Tudhatná, hogy én csakis a betegeimért élek, - ereszti tüdejére a füstöt

Vera, és csupa bensőséges hivatásérzéssel toldja meg: - És vele különösen tö
rődni kell!

Persze, hogy tudja. Gondosan előkészített borítékaí pontosan ezt célozzák min
dig - a következő látogatásig. Marinának valóban szükséges a különleges bá
násmód, s ezt - meg kell hagyni - a soron kívüli juttatások ellenében meg is
adja neki a pillanatnyi előnyöket ravaszul felmérő, emberségével ügyesen sza
tócskodó Vera.

- Ma is, amikor soron kívül megfürdettern, láttam, hogy már megint fogyott.
Majd többet diktálok belé! - és biztató mosollyal hagyja ott a férfit, mert most
lép a hallba Pöschl nyanya fiatalabbik lánya. Kitárt karokkal szalad elébe.
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- Ma nincs kertben-kocsikázás, bánnennyire igényl! is a drága dédike l
Amúgy ls náthás kissé, ezért hagytam el tegnap a soron kívüli fürdetését. E hé
ten nem lesz fürdés!

A férfi -nem hallja, mit mond, de megfigyeli egészségesen vicsorgó erős fo
gait, szélesen széthúzódó, húsosan virító szájában. Egy párás növényházban va
lamikor látott rovarevő virág mohón vörös szírmaira emlékezteti: igen, igen, afféle
kancsókaszeTÚ teremtmény ez a Vera! A látogatási időben lesben állva szív fel
mindenfajta lehetőséget. S jót mulat a Pöschl lány ismerős rokonmozdulatán az
ismerős rokonborítékkal. miközben ellenséges idegenkedéssel méri fel Vera el
omlón terebélyes combját, amelytől még fájóbban kell emlékeznie Marina lá
nyosan rugalmas, finom formázottságára.

Bent már halkká csöndesedett az ellenállása, most már inkább csak önmagának
ismételgeti bús csökönyösséggel : Hazai, .. Haza!... és Vera a Pöschl cerele-t
befejezve biztatóan mosolyog:

- Már hatni kezd a valeríán. Pár perc múlva már bemehet hozzá, - és elé
gedetten simítja meg köpenyének immár két borítéktól is megzizzenő zsebét, De
rnárís fürgén siet a befelé Igyekvő csizmás Bujtások elébe, akik gondosan össze
kötözött dobozban meg kosárban hozzák végre a rég várt hazait.

- Bujtás mama örömében kiugrik a bőréből! Már a tegnapi soron kivüli für
detéskor is emlegette magukat! - és megint zörren köpenyének a zsebe, míg
Vera arca meg sem rezzen. - Legyenek nyugodtak, van gondom a drágámra,
ha nem jöhetnek, akkor sem szanved hiányt semmiben! - és fuvolázza tovább
ct megfelelő szöveget, mindegyíknek a maga matricáját, amivel magafelé fordít
hatja a rokonszenvüket és pénzes tárcajukat. Persze, ahol ezt üdvösnek ítéli,
némi politikai aláhúzással is fűszerezi hivatásának odaadásáról szóló ódáit : az
idősebb Pöschl-Iiúnak, aki párttitkár az üzemében, ügyes kis szemínárium; sze
melvénnyel, a csizmás Bujtásoknak. akik csak nehezen léptek be a téeszbe, az
egyéni gazdákodás egyéni büszkélkedéseit ecseteIve, Mihalekné lehervadt, régi
módi eleganciával öltözött éjjeliőr fiának (valamikor főbírói tisztséget viselt Bihar
ban) elismételgeti meséjét eltitkolni kényszerült arisztokrata édesmarnájáról. (aki a
valóságban háztartását vezette a báróéknak, így került közelebbi kapcsolntba a fiatal
bár.rval) - és így tovább. Pontosan kiszimatolva a hozzátartozók életmódját,
anyagi körülményeit és világnézetét ; szólamait mindenkor gondos előtanulmá

nyok alapján hangolta megfelelő hangnembe. És éles emberismerettel megfogal
mazott, lehetőleg négyszemközti intim vallomásait sűrűn rnazsolázta soron kivüli
fürdetésekkel és egyéb kötelességén felül teljesített gondoskodásaival.

A két Bujtás után Meller Janka néni menye került SOHa. A szerda volt a
napja. Esőtől fénylő hólyagkabátjában most is percre fordul be a kavicsos át
[árón, kezében az elmaradhatatlan szatyorral, melyben - Vera már kívülről

tudja - cítromot, narancsot, sonkát, sajtot meg házi sós süteményt hoz. mert
Janka néni nem állja az édeset. HIába magyarázza Berta aki édes süte
me.iyre áhítozik, - hogy a lustuló öreg szívnek .jobbat tesz az édes.

- De ha egyszer a sósat meg a savanyút szerétern l - és félrecsúszott száját
mohón tátja az üdítően savanykás narancs-girizdek elébe.

(Folytat juk)
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