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Nagyvárosokban is kialakulnak apró közösségek, melyekben az ott lakók
éppúgy szemmel követik egymást, mint egy faluban. Ilyen közösség volt a
Palánta utca, ahol csaknem tíz esztendeig éltem. Ezt veszem tehát alapul ah
hoz a történethez, amelynek máshol volt a színhelye s amelvet valójában nem
én beszélek el, hanem a közelebbi-távolabbi szomszédok, ismerősök, rokonok.

A Palánta utca zsákutca, nincsen benne átmenő forgalom, taxi elvét ve ve
tődik arra, az a néhány kocsi, amelyeknek a tulajdonosa ott lakik, reggel el
gurul, aztán visszagurul a garázsba, vagy az úttest szélére.

Nyararikint a Palánta utcában a nők bikiniben járnak - él fiatalok, az
idősebbek pongyolában, kétrészes fürdőruhában mennek át a harmadik vagy
a negyedik házba. kölcsön tojásért vagy a trécselés öröméért. Mindenki tudta
- akár akarta, akár nem -, hogy ennek az özvegyasszonynak mái' egy éve
nincs barátja, a másik - az elvált asszony viszont negyedévenkint változtatja
barátait.

Ehhez a Palánta utcához sok tekintetben hasonló, de más nevű utcában
lakott beteg férjével és idős édesanyjával Waxner Márta, nyugalmazott könyv
táros. Noha elmúlt ötven éves, Mártuskának hívták utcaszerte. Két fia disszi
dált, ő maga savanykásan élt, úgy gyűrte. le a napokat a torkán, mínt a kelet
len buktát az éhes ember.

Egy napon ismeretlen férfi csengetett be Waxnerékhez. Szemügyre vették
jövet-menet, de a találgatások s azokkal párhuzamosan a nyornozások csak ak
kor indultak meg, amikor a Waxneréknél tett látogatások rendszeressé váltak.
S főleg azután, hogy egy alkalommal, Mártuska, koszos rnűselyem pongyoláiá
ban. kídöccent sarkú papucsában. a sarkig kísérte az ismeretlent, aki ott kéz..
csókkal búcsúzott tőle.

A látogató személyazonosságát villámgyorsan megállapították. Neve Sibucz
Károly. vegyészmérnök, még aktív, de közel ft nyugdíjhatárhoz. nemrég jutott
özvegységre. Kítűnően keres.. A hírek Sarolta nénitől eredtek, Sibucz takarító
nőjétől. aki Waxnerék környékére is eljárt takarítani, tehát megvolt a kapcsolat.

Na és mondja, Sarolta néni... - naponkint ezzel kezdődtek a beszélgetések.
Sehogyan sem ment a szomszédok fejébe, hogy egy viszonylag jóképű, jól

kereső ember mít akar egy olyan elhasznált, rendetlen, nem túlságosan gon
dozott nőtől, mínt Mártuska, aki ráadásul férjes asszony és idős édesanyjával
együtt él. A férjének éppúgy szüksége van a gondoskodására. mint az anyjá
nak, aki már jóval meghaladta a hetven évet.

A találgatások korszaka hamarosan véget ért. Mártuska beadta a válóke
resetet és meg sem várva a bírósági döntést, Sibuczhoz költözött. S mintha egész
életében erre várt volna, a bevásárlásokat kivéve ki sem mozdult a házból.

- Mit akartok - jegyezte meg az egyik szomszéd -, a mézesheteiket élik.
Két bő forrásból özönlöttek a hírek, a két bejárónő számolt be arról, mlt

látott, mít hallott, mít gondol. Waxnerékhez Rózsi néni járt a nehezebb mun
kát elvégezni. Sarolta néniről már beszéltünk. Egyébiránt ő mutatkozott beszé
desebbnek. Hanglejtésében. viselkedésében valamelyes csalódottság érzett. Azt
remélte. hogy felesége halála után Sibucz mérnök öt. veszi feleségül. Régen
rnegszolgálta ezt a kitüntetést.

Reménye - föltehetőleg - azért nem vá't valóra, mert Sibucz, akit egyéb
ként számos területen könnyű volt klelégíteni, a hasát nagyon szerette és sokat
adott a mínőségre meg a változatossáara. Sarolta néni skálája viszont a rán
tott hús és a paprikás krumplí közöttí területecskét ölelte föl. Ha olyasmit
hallott, hogy padlizsán, póréhagyma. csőben sült csirke. naranccsal töltött ka
csa, Sarolta néni szeme kerekre nyílt s agyát enyhe széríűlet csauta meg.

- Voltatok Mártuskánát - csapta össze a két tenyerét Kalásziné. - Ű

még annyit sem ért a főzéshez, mínt Sarolta néni. Emlékeztek, újévkor milyen
pogácsákkal traktált. Ágyúgolyónak is beváltak volna.

- Ugyan, ugyan - esóválta gömbölvű fejét Fehérné. Mártuska nem
tud fózni, de Sibucz annál [obban tud. Majd ő megtanítja. Az uram rnondta,
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hogy a felesége halála után meghívta néhány kollégáját vacsorára. Ű főzött,

ő tálalt. Azt mondja, olyan finomat évek óta nem evett. Mindenki tudja, hogy
romlik a magyar konyha.

A hipotézist, hogy az új férj a kétbalkezes Mártuskat a húztartás vezeté
sére, elsősorban Iőzésre tanítja, Sarolta néni vallomása megerősítette.

- Én addig nem nyugszom, amíg meg nem hív vacsorára. Szerintem egy
ilyen nő nem tudhat főzni.

Ezt Fehérné jelentette ki. Hamarosan elérte, amit akart, pontosan fél év
vel azután, hogy Mártuslea elköltözött hazulról.

- Ez a Sibucz - tátogott a csodálkozástól. holott régen meaemészthctte
volna a látottakat -, ez a Sibucz csodát művelt. Mártuskából olyan cselédet,
olyan szakácsnőt faragott, hogy állami díjat érdemelne érte.

- Szóval cselédre volt szüksége, azért csábította el - bökte ki a lényeget
Maurerné.

- Azért. De előzménye is volt az ügynek. Romantikus előzmenve,

A ráncos. őszes. táskas asszonyfejek összehajoltak. Sümegné, parányi szem
füles kis asszony, aki sohasem hozott rossz csirkét haza a kosarában, elbeszél
te, hogy Mártuslea meg Sibucz Karcsi gimnazistakorukbal} már-már meny
asszony és vőlegény volt, amikor egy keringő miatt Sibucz megsértődött. Már
tuska táncrendjén előjegyeztette mapát a következő kertngőre, a lány azonban
egy sorral lejjebb írta be. A keringőt mással táncolta s mire körülnézett,
Sibucz Karcsi eltűnt.

Évtizedekkel a végzetes esemény után valahonnan előkerült a táncrend.
Mártuslea már alaposan ráunt némán szenvedő férjére, hangosan panaszkodó
anyjára. s minthozv Síbucz megkérte a kezét, kijelentette, hogy ő nem áldozza
föl az életét és hozzáköltözött gyermekkori szerelméhez, azzal, hogy mindketten
eljátszották az életüket, ami még jut nekik, azt együtt töltik. Már csak a hűt

len gyerekek miatt is. Mártuska egyik fia Ausztráliába disszidált, a másik Új
Zélaridba. néha küldtek csomagot, pénzbeli segítséget. trdekes levelet. soha. Az
Üj-Zélandba származott gyerek közölte. hogy náluk az enyhe éghajlat miatt a
gyerekek nem viselnek cipőt, a városban sem. Fzen Mártuslea gyakran eltűnő

dött. de mínden egyéb, amit a fiai írtak, ki pörgött a fejéből. Sibucz lánya Nyu
gat-Németországba ment férjhez s naphosszat a férjét szolgálta, Segítsége nem
volt.

Mártuska a válás után férjhez ment Sibucz mérnökhöz, ugyanakkor meg
ígérte édesanyjának, hogy hetenkint háromszor-négyszer ellátogat hozzájuk, ta
karít, mos, megfőz s amit szükséges, segít a volt férj gondozásában. A sza
kácstanfolyam viszont, ahova Sibucz Karcsi iratta be, túl sok idejét elfoglalta,
úgyhogy egyre ritkábbari látogatta meg édesanyját, s egyre rövidebb ideig tar
tózkodott nála. Vagyis 'gyakorlatilag jószerint semmit sem segített.

Eddig a szomszédasszonyokat elsősorban az új házaspár ügyei érdekelték.
Most viszont érdeklődésük átterelődött Mártuslea anyjára, Lujza nénire. Az
öregasszony szemlátomást fogyott, arra elszűrkült, emlékezete rohamosan gyön
gmt, hol egyik, hol másik szomszédasszonyhoz szaladt át lisztet vagy hagymát
kölcsönkérni. Megesett, hogy ugyanattól a személytől ugyanaznap kétszer kért
lisztet, mert elfelejtette, hogy egyszer már kért.

- Lujza néni, nem sok magának az a munka? - ilyen és hasonló kérdé
sekkel ostromolták a szomszédasszonyok, Többnyire kitérő válaszokat adott. Egy
szer kicsúszott a száján, - nem panasz, valami gyökeresen más:

- Elvállaltam, hogy gondoskodom Ernőról (ez volt Waxner keresztneve),
nem csaphatorn be szegény Mártuskát.

Ráadásul Ernő állapota ugyancsak súlyosbodott. Egy görög sztoíkus méltó
ságával viselte el az izomsorvadással együttjáró szenvedéseket, megalázá helyze
teket. Visszavonultan élt, de dolgozott, hajdani vállalatától kapott számítási
munkákat, amellett rádiózott, tévézett, sót keresztrejtvényt fejtegetett. Sokat
lenditett volna a helyzetén, ha tolókocsit vásárol, ezt a könnyítést büszkesésből

visszautasította. Ehelyett a szobáiában, az előszobában, a toalettben. a fürdőszo

bában, egyszóval mindenütt, ahol megfordult, kapaszkodókat rögzíttetett a falba.
Amíg karizmai bírták a súlyát, Waxner nagyjából biztonságban közlekedett
íróasztala és a többi helyiség között. Most viszont, hogy betegsége előrehaladt,

gyakran megtörtént. hogy a karjában már annyi erő sem maradt, hogy a
tulajdon könnyű testét fönntartsa, keze lecsúszott a kapaszkod6ról, ő maga pe-
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dig a padlóra esett. Azokon a napokon, amikor Róza néni épp takarított, ő
könnyűszerrel lábra állitotta a beteget. Dehát Róza néni hetenkint mindössze
kétszer járt a családhoz. A többi napokon az öregasszonyra háramlott ez a mű

velet. Ha iszonyú erőfeszítés árán talpra állította a vejét. órákig zihált utána.
Gyakran megesett, hogy félmunkát végzett, mível azt hitte, áll már a veje, idő
előtt eresztette el.

- Hagyja csak, mama szélalt meg ilyenkor szemérmesen Waxner -,
majd boldogulok magam.

Már régen elmúlctt az az idő, amikor a maga erejéből képes volt föltá
pászkodni. A szomszédoktól pedig az öregasszony nem akart segítséget kérni,
mert akkor mít gondolnak a lányáról. Hiszen Mártuska "először boldog életé
ben", nem szabad szegénykét Idegesítenie.

Noha e belső, titokban lejátszódó eseményekről a szomszédok csak keveset
tudtak, valamennyiüknek föltűnt; mílyen gyors ütemben romlik a mindig egész
séges. jókedvű Lujza néni állapota. Próbált tréfállcozní. ahogy azelőtt, de a
tréfák eJfonnyadtak a száján. A szomszédasszonyok nemcsak "lélekben éreztek
együtt" Lujza nénivel, ki-ki a maga módján, elfoglaltságához. erejéhez képest
segített rajta, Kalásziné lesöpörte a ház elől a frissen esett havat. Sümegné
levessel vagy tésztával kedveskedett, Maurerné kölcsönkérte a mosógépet s
egy füst alatt a házi szennyest is kimosta. Afelől, hogy odabent a házban
a két ember úgy szenved, míntha a pokol valamelyik bugyrában szurokban fő

nének, sejtelmüle sem volt.
Abban viszont közösen megegyeztek, hogy szólni kellene Mártuskának, aki

ugyan a fellegekben jár s olykor azt sem veszi észre, ami másnak majd ki
szúrja a szemét, de alapjában jólelkű, jóindulatú. szeréti az anyját, szcretí el
vált férjét, különben miért tartott volna ki mellette oly hosszú ideig. Ertésére
kellene adni. hogy fogl~llkozzék egy kicsit többet édesanyjával, vegye le a ter
hek egy részét a válláról.

- Amíg nem késő - szélalt meg Kalászlné komoran.
- Bizony, amíg nem késő - erősítette meg a kis Sümegné szelíden.
Csak hát szólni Mártuskának nem tartozott a könnyű : dolgok közé. Kü

lőnösen második házassága óta, amelyet sokan élesen kífoaásoltak, Minden
megjegyzésre, tanácsra, sőt kérdésre is sértődötten reagált. Hogy másra ne hi
vatkozzunk, legrégibb, legbizalmasabb barátnőjével egy megjegyzés miatt sza
kított:

- Úgy bánsz anyáddal, mintha ötvenéves volna - mondta a barátnő.
Mártuska összerezzent:
- En nagyon sokat tettem az anyámért. Nem áldozom fel az életemet,

mert nem használtam ki olyan alaposan, mint te.
Célzás a barátnő viharos múltjára. Hatalmas ajtócsapás tett pontot az év

tizedes barátság után. Az esetnek persze híre ment,
Elsőnek Sümegné hívta meg egy délutáni teára Mártuskát, azzal, hogy na

~on hiányzik, nélküle üres az utca, majd elbeszélgetnek. mint régen.
Karcsi. az új férj, aki példás fegyelemben tartotta kissé szétszórt felesé

gét, megtudakolta. ki is az a Sümegné, - Ja, persze, persze, emlékszem 
aztán megkérdezte a lakáseimét.

- Hánykor mégy oda?
- ötre - válaszolt Mártuska engedelmesen.
A két asszony megörült egymásnak. Elhangzottak az obligát kérdések, bol

dog vagy-e, mílyen férj a Karcsi? Hát te Erzsikém. hogy érzed magad?
Aztán Sümegné, aki olyan szemfülesen forgolódott csarnokban-píacon-szu

permarketen, óvatos bevezetés után megpróbált a tárgyra térn i.
- Nagyon örülök. Mártuskám, hogy öreg napjaidra megoldottad az élete

det. Jobbat érdemeltél, mint az a szegény Waxner, akinek egyébként szemlá
tomást romlik az állapota. épp azért arra gondoltam, hogy be kellene vezetni
néhány könnyítést, ha mást nem, hogy Róza néni sűrűbben járjon hozzátok,
ugyanis ...

Ugyanis édesanyád állapota egyre aggasztóbb, gyöngül, romlik az emléke
zete, nem bírja a beteg gondozását meg mindazt, ami azzal együtt jár ...

Igy folytatta volna, ám ebben a percben megszélalt az előszobában a csengő.

- Kezét csókolom.
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Mártuska fölismerte férje hangját. A férfi szabadkozott, hogy hívaUanul
megzavarta beszélgetésüket ...

- O, dehogy zavart... - vetette közbe kurta kis lihegessel a háziasszony.
Még elbeszélgettek egy darabig, csupa semmiségről, aztán Karcsi karonfogta

feleségét, aki szemlátomást maradt volna:
- A tárkonyos bárány - súgta a fülébe gyöngéden s már künt is vol

tak a kapun.
Néhány nap múlva a hangoskodó, csöppet sem tapintatos Kalásziné hívta

meg teára Mártuskát, úgy rendezte, hogy négyszemközt lehessenek, Isten óv
jon, hogy Kalászi megtudja. mí a helyzet a szomszédban. Kalásziné rninden
esetre egy lépéssel tovább jutott, mínt Sümegné, a vészhírt legalább kibökte:

- Anyád nincs jól, segíteni kellene rajta ...
Hogyan I'; mível, ennek kifejtésére nem volt mód, megszólalt a csengő, mind

járt utána az új férj udvarias szabadkozása. Ezúttal is elüldögélt nehány per
dg vendéalátó iánál, s végre Mártuska unszolására kelt fől és köszönt el, sűrű

bocsánatkérések közepette.
Vasárnap, mint rendesen, Mártuska új férjével együtt meglátogatta édes

anyját. Hosszan csengetett, míg végre tétova mocorgás kelt a ház belsejében,
csakhamar az ajtó résében megjelent Lujza néni álmos feje, Iélarcan a párna
huzat gyűrődései. Amint a látogatókat megpillantotta, fölragyogott a szeme.

- Milyen kedves tőled, Mártuska, hogy ilyen váratlanul meglátogattál ...
- Nem váratlanul - vágott közbe a pontosságrá hajlamos lánya -, a

vasárnap a mi napunk.
- Igen. igen... - hadarta az öregasszony oda sem figyelve - és

tól ed is, Karcsi fiam. Gyertek! Gyertek! Kávét fózzek, vagy teát?
Mialatt meguzsonnáztak, Waxner horkolt a szobájában, lebukó-fölkunkorodó,

meg-megszakadó horkantásokkal. míntegy zenekíséretet szolgáltatva az uzsonná
hoz. Tejeskávét kaptak, kész kaláccsal.

Lujza néni, miután betessékelte a horkantások lyuggatta szobába lánvát és
ó.j vejét. kiszaladt a fürdőszobába, púdert, rúzst kent az arcára, a csinosabbik
pongyolaját öltötte fö!. Aki nem vette tüzetesebben szemügyre. aligha figyel
hette meg a romlás jeleit az arcán, boldogságában a szeme szinte szíkrát hányt
lS örömmel sugározta be egész arcát. Lánya közelsége valósággal megftatalította.

- Láthatod, édesanyád makkegészséges - jegyezte meg Sibucz Karcsi szá
razon. Enyhítésképpen sietve hozzáfűzte: - Istennek hála.

Maurerné volt a következő meghívó. O valamivel előbbre haladt az infor
mációk szolgáltatásában, mint Sümegné meg Kalásziné. Alig hozta szóba az
öregasszony állapotát, Mártuska megjegyezte, mennyíre megijesztette Kalásziné
s mennyire hiába. Vasárnap meglátogatta anyját, volt férjéhez is benézett, töl
tött káposztát vitt nekik, legalább négy napra elegendőt:

- De hiszen az felfúj! - csattant ki az aggodalom Maurernéből - Nem
való öreg embereknek.

Mielőtt a vita elmélyülhetett volna, megszélalt a csengő, Maurerné bebo
csátotta a szabadkozó férjét, ezúttal virágot hozott, kárpótlásul tapintatlansá
gáért. Egy darabig elbeszélgettek a vi rágokról, a többi között arról, hogy az a
rózsa, amelyilenek nem vagdossák le a tüskéít, sokkal tovább eltart.

A szomszédasszonyok nem akartak belenyugodni a kudarcba, hiszen az öreg
asszony az ő szemük előtt soványodott, ő előttük zavarodott bele a szavakba.
Segíteni akartak rajta. Tudták, hogyha ajtóstul rohannak a házba, semmire
sem mennek. Mártuska felugrik székéből, becsapja az ajtót maga után s többé
szóba sem áll vel.ük. Ámde akárhogyan mesterkedtek, ügyeskedtek. Sibucz Kar
csi csodálatos időérzékén véletlenül sem fogtak ki. Finom idegei értesítették róla,
rnelyík az a perc. amikor a szornszédasszonvok a kényes kérdésre terelhetik a
szót, ujja akkor bökte meg a csengő gomblát.

Egy nap Waxner a toalettre menet eltévesztette a fogást, végigvágódott a
padlón. Fojtott jajgatására az öregasszony hozzárohant. megcsúszott s többé
nem kelt föl, mert combnyaktörést svenvedett, Harmadnap akadt rájuk Róza
néni, akinek kulcsa volt a lakáshoz. Anyós és vej Úgy feküdt egymás mellett,
mint akiket együtt végeztek ki. Az élet már csak plslákolt bennük.

Róza néni iszonyú [aiveszékelésben tört ki. az egész környéket föllármázta.
A szomszédasszonyok "jajistenemezve" behatoltak a lakásba, körülállták a két
haldoklót.
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- Nem megmondtam?
- Ugye, megmondtam.
- Rosszul csináltuk.
- Finomkodtunk, tapintatoskodtunk, és közben megtörtént a baj.
- Pedig előre láttuk.
Hosszan elvHatkoztak, hogy ki telefonáljon Mártuskáéknak.
Aznap Mártuska mexikóí csirkesültet sütött Karcsinak, aki házikabátjában

boldogan elterpeszkedett a karosszékben. Az utóbbi időben valamelyest hízott.
Hivatkozott gyakran rá, hogy öreg, már nem kedveli a mozgást, Néha megszólalt:

- Innék egy pohár vermutot,
Mártuslea megtörölte kötényében a kezét s rohant a bárszekrényhez.
- Citrom is kéne hozzá.
Mártuska rohant a konyhába és szelet citrommal tért vissza.
- Jeget is hozhattál volna egyúttal ...
- Azonnal hozok.
Ekkor rikoltott föl a csengő.

- Ki az a tapintatlan barom, aki ilyenkor zavarja az embert!? Vedd föl,
Mártuslea.

Kalászíné elmondta, mí történt; hogy már alig volt bennük élet, amikor
a mentők beszállították őket a klínikára. Ott szenvedtek ki.

Mártuslea megbűvölten meredt a kagylóra, amelyből még egyre csordogál
Kalásziné érdes hangja.

Sokára fordult a férjéhez:
- Ilyenek az emberek: súgnak-búgnak, kárognak, aztán mikor a baj meg

történik. nincsenek sehol.
- Hidd el, Mártuska, jobb így nekik
Azzal Karcsi tovább szürcsölte avermutot.

FÁY FERENC VERSEI

Körkép
Mit félsz? - Az arcuk: lárva, sáros emlék;
öZük szene csak kiégett salak.
Elszöktél tőlük, százszor. Mit akarsz még,
hogy halálukban megbocsássanak?

Kapard elő az utcát, hol a porból
csigát sodort, búgócsigát a szél;
s varjak figyelték fenn, a nyárfasorrál,
hogy' szédül át a réten egy levél,
s hogy' issza már, hogy' szívja már Q; holnap
nehéz szagát egy réz-ernyős kapornak.

Kovácsikné, hajnalban, elkötötte
a köldökzsinórt... s reggel már kapált.
Egy bodza ága hajlongott mögötte,
kapirgálva a kifordult halált;
é,mint a fény, ha átbukik a párán,
rubin vér csurgott barna 7,ábaszárán.

Keresd elő a kertet és a házat,
keresd elő a mész-szagú szobát .•.
késekre hajló arcát egy diáknak,
s az "Űszikék"-et mondó katonát,
ki bámul rád, de nem ismer meg 6 sem!
Csak a halottak néznek ismerósen:

Riesz Ráza néni... ruszlik, málnacukrok,
arany-nyalókák, polcok zöld pora .•.
Bolond fiával állt, hogll összecsuklott
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