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D E M J É N  FERENC  

BUNDÁS 
Bundás házőrző volt s a fáskamra ajtajához láncoltán élt. Öreg volt m á r -

mint  a nagyapa  az unokákkal  teli  házban - ,  de azért  nem  lehet  rá  rosszat  
mondani, mert nem hasonlított nagyapára. Nem volt házsártos, követelődző, 
nem hallott nagyot és nem panaszkodott reumáról, ischiásról, s az unokákra 
sem  ordított,  ha  láb  alatt  jártak,  vagy  összetörtek  egy  játékot,  vagy  a  
tűzhelyre  tették  a radírgumit,  hogy „jó szag" legyen.  Ő nem bánt  semmit.  
Azonban életunt, sovinista,  vagy közömbös sem volt,  mert  ha egy  koldus  
jött és nem volt ismerős, az meg lett ugatva, ha számlával jöttek a fűszerestől, 
szintén. Ha ügyvéd jött, vagy végrehajtó, akkor, ha csak tehette,  kimentette 
a fejét a láncból  és megszámlálta  a csíkokat  a pantallókon,  minden  ugatás  
nélkül. Kihúzta a fejét, egy ugrás és már laskatészta volt a nadrág  lábszártól  
az  ülepig.  Testet  sohasem  harapott,  mert  azt  tudta,  hogy  talán  az  életébe  
kerülhet.  A hentesre, tejesre és az udvarban  levő szolgálókra sem  haragu-
dott  soha,  mert  tudta,  hogy  nem  akarnak  rosszat  a  családnak.  Bizonyos  
fokú szolidaritás élhetett már egyszerű kutyalelkében az öreg Horvát  tanító 
iránt, aki immár az ötödik helyre is magával hozta. Visszaemlékezett  arra,  
hogy mikor  a családhoz került,  a konyhában  aludt egy évig, később,  hogy  
barátkozott  a falu kutyaismerőseivel  és megszedte  magát bogárral,  hát  az  
előszobába deportálták.  Itt is egy évet élt, csak a harmadik év elején került 
ki a fáskamra ajtajához egy láncra, mert törvénybejött  le, hogy a kutyákat 
meg kell  kötni  és utánuk  adót  fizetni. Lehet, hogy  erről  is tudomása  volt,  
mert  mikor  oltani  vitték  minden  évben  egyszer,  ugyanakkor  a postára  is  
elsétált  a gazdájával befizetni  a kutyaadót.  Ilyenkor  mindig  becsületesen  
viselkedett.  Különösen  az  győzte  meg  gazdája  és  családja  szeretetéről,  
hogy immár négy falu után az ötödik helyre, a városba is magukkal  hozták.  
Ugyanis Horvát Péter évekig tanítóskodott és minden évben oda költözött,  
ahol  többet  fizettek.  Bundás  ezekre  a napokra  örömmel  gondolt  vissza.  
Mindig az utolsó bútorokkal  és lomokkal  megrakott szekér tetején  utazott  
kis viskójával egyetemben,  s innen végignézte az előtte haladó  szekereket.  
Egyben  vigyázhatott,  hogy  senki  el  ne  emelhessen  valamit,  ha  esetleg  
betértek egy-egy útszéli kocsmába egy kis szíverősítőre a kocsisok.  Ilyenkor  



látott Bundás gyönyörű szép mezőket, templomtornyokat,  sok nagy  házat,  
automobilokat  és'embereket.  Ezek új dolgok voltak  és szépek. Legjobban 
megmaradt  azonban  emlékezetében  az  a  nap,  amikor  megérkeztek  ide  a  
városba. Ide messziről jöttek és automobilon: kettőn. О ismét a hátsó kocsira 
került. Az autó száguldott terhével és vele is. Kimeresztette  a szemét,  hogy 
jól figyelhessen mindent: szőre felborzolódott, fülét kihegyezte. Kissé talán 
boldog is volt, hogy ő ím automobilon utazik, nem úgy mint a többi egyszerű 
paraszt, falusi kutyák, akik csak szaladnak a szekér után, vagy előtt, mikor 
hogy  bírják  szusszal.  Ez  tetszett  neki.  Ha  nincs  tekintettel  a  gazdájára,  
útközben  lekiabált  volna  itt-ott  a kollégáknak:  „Látjátok,  én  úr  vagyok!  
Autón utazom! Szeret a gazdám!" Ez foroghatott a fejében, mert másképpen 
nem emlékezett  volna erre  a legutóbbi  utazásra  olyan pontosan.  Egyedül  
az  nem  tetszett  neki  a  városi  életből,  hogy  itt  valóságos  négy  fal  közé  
került. Rab lett a szó szoros értelmében. Mert azért falun, ha eljött az este, 
ki lett oldva a lánc a nyakáról és szaladhatott, örvendhetett  a szabadságnak, 
a kollégáknak, és az életnek. Itt azonban tovább szorult a lánc. Hiába jött el 
a  holdvilágos  nyári,  vagy  téli  este,  a  lánc  továbbra  is  a  nyakán  maradt.  
„Nem szabad, kutyuskám" -  mondta  egy este neki  a gazdája, hogy  kivitte  
a  vacsoráját  és  ő  farkcsóválva  a  boldog  esti  szabadulást  is  várta.  Nem  
lehet, kutyusom. Meg  itt úgysem lenne hely, hol szaladgálni.  Itt  barátokat  
se találnál. Meg a sintérek  is megfoghatnak." Ezeket az emberi szavakat bár 
száz  százalékban  nem  értette  meg,  de  beletörődött.  Sejtette,  hogy  ez  a  
büntetés  is csak szeretetből  indulhat  ki Horváttól.  És évek teltek  el így  az  
idő bricskáján. Napok szaladtak, hónapok kergették egymást, mint a csendőr 
a menekülő tolvajt. Ősz jött, tél jött, megint ősz jött, meg újra tél. Bundás a 
láncon  élt  a fáskamra ajtón. Néha  gondolt  arra, hogy  lehet, talán  innen  is  
tovább megy egyszer a gazdája, és akkor ismét utazni fog. Sokáig  gondolt  
erre, de hogy nem hozták  a tavaszok,  a telek, hát végleg  letett róla.  Evett,  
aludt  és  vakaródzott  reggeltől-estig,  estétől-reggelig;  néha  rávakkantott  
egy-egy  idegenre  vagy  magára  a  csendre,  hogy  megtörje  az  egyhangú,  
hangtalan  éneket.  így  élt  Bundás  a kőrengetegben  egy  fáskamraajtóhoz  
láncolva aszkéta életet. Lassan sárga szőre is megfakult, fehéredett: őszült, 
mint az ember. A lánctól hullani kezdett szőre a nyaka körül, mint a szobában 
a nagyapa fejéről az ősz haj. Ezt legelőbb Pistu vette észre,  aki  a délelőtti 
rendszeres játszótársa  volt.  Jelentette  is  az  anyjának  a konyhán,  mire  az  
anyja az ebéd alatt beszédtárggyá tette a Bundás esetét. Csak  így mondta:  



„Hallod,  apu,  a Bundás  öreg  már,  hull  nagyon  a  szőre.  Csinálni  kellene  
valamit."  Horvát  Péter  letette  a  kanalat,  megtörülte  a  bajuszát  és  kissé  
hitetlenkedve, hidegen kérdezte: „Hát ezt már honnan szeded?...Nem férsz 
már  attól  a kutyától  sem! Nem eszik  az olyan  sokat..." „Pistu  mondta  ma  
reggel... Ne mard mindjárt az embert! Mintha talán sajnálnám attól az állattól 
azt  a  kis  csontot,  meg  miegymást.  Felőlem  elülhet  itt  végelgyengüléses  
haláláig. De már rossz szegényt nézni is... Más volt neki az élete falun, mint 
itt  a  városon.  Itt  egy  foglyot  csináltunk  belőle.  Öreg  korára  rabot  egy  
állatból. Nem csoda, ha idő előtt pusztulásnak indul, mint egy..." „Én tehetek 
róla?.. Nekem tanítani kell mennem. Nem érek rá vele sétálni!.." „Nem is úgy 
gondoltam,  hanem,  ha  elengednénk  egy  nap...  aztán...  úgy,  megfogná  a  
sintér...  Ez,  már  egy...  egy megváltás  volna  szegénynek..."  Horvát  tanító  
torkán vakvágányra ment a leves a szavak hallatára  a  megbotránkozástól,  
s  csak  hosszas  köhögés  után  tudta  kimagyarázni  felháborodását.  „Igen?  
Ezek vagytok ti, nők. Hóhér egy állatra? Sintér!.. Hurok!.. Öreg, hát megölni... 
Ez a te Sass fajtád és fajod lelkére vall, mert az én családomban, fajomban 
lélek is él. Örült voltam, mikor feleségül vettelek!" Pistu és Józsi a veszekedő 
hangokra  sírva  fakadtak:  nagyapa,  mivel  süket  volt,  nagy  szemeket  
meresztett  vejére, majd két kézzel integetett Horvátra, hogy ne csapkodja 
annyira  az  asztalt.  Horvátné  sértett  önérzettel  véletlenül  az  új fekete  se-
lyemruhájára öntötte a paradicsommártást és erre sími kezdett ő is. Pillanatok 
alatt  felrobbant  a  vasárnapi  ebéd  menete,  mint  egy  lőporraktár.  Sírt  
Horvátné, bőgtek a gyerekek, mint ócska hangszerek  s az öreg Sass -  mint  
egy némafilm hőse -  kézzel-lábbal, arccal-szemmel magyarázott, míg Horvát, 
rákvörös  arccal,  kiabált,  -  fuldokolva  a félrement  levestől.  így  tartott  ez  
percekig.  Végül  a  kis  Pistu  sírdogálása  közben  leütött  egy  poharat  az  
asztalról s az apró szilánkokká hullott a veranda betonján. Erre persze Horvát 
abbahagyta  a kiabálást, felállt, kidobta maga alól a széket. Pistut a sarokba 
térdepeltette,  és visszaült ebédelni. Napokig nem került aztán szóba a Bun-
dás  sorsa.  Senki  nem  beszélt,  senki  nem  gondolt  vele.  Legalábbis  úgy  
látszott. Azonban  a valóságban másképp állt minden. Horvát mindig  több-
ször és többször nézte Bundást. Ha enni vitt neki, leguggolt elibe és nézte, 
hogy  eszik, simította  hulló  szőrét;  nézte  az öreg szemét,  lekonyult füleit,  
roskadozó  állását.  Egy napon aztán előhozakodott  vele reggel az  ágyban.  
Higgadtan, csendesen kezdte: „Meg kellene mégis próbálni azzal a sintérrel... 
Úgy nem kerülne pénzbe... Aztán, oltani se kellene vinni a jövő  hónapban:  



az adót se kellene befizetni érte erre az évre. Inkább vennénk azon a Pistának 
egy cipőt..." Lassan, mintegy magának, magában beszélve mondta el Horvát 
ezt  a  feleségének.  Benne  volt  a  szavaiban  a  bocsánat,  az  elégtétel  a  
vasárnapi  fajsértésért is. Minden  benne  volt  ebben  a néhány  mondatban.  
De  Horvátné  nem  válaszolt.  Tudta,  hogy  most  ő  van  felül,  hát  élvezni  
akarta a győzelmét hallgatással. Úgy tett, mintha aludna. Még a horkolással 
is kísérletezett,  de, hogy  ez sehogysem  akart  sikerülni,  kissé  önmagában  
nevetve  elégedetten  szólalt  meg:  „Én  is  úgy  számítottam  akkor.  Én  
gondolkodom  is,  mielőtt  beszélnék,  de  te  csak  ordítasz,  mint  egy  sakál.  
Tanító  vagy  és  a zsebedben  hordod  az  eszedet!.."  így  folytatták  Bundás  
díszes  földi  élete felett a megmásíthatatlan  végítéletet. Mire  kireggeledett,  
már ki volt tervelve minden. Bundás kávét reggelizik kenyérbéllel, hogy ne 
sértse már gyenge  fogait, aztán  leoldják  a nyakáról  a láncot  és  mindenki  
megsimítja utoljára a hátát, a fejétől a farkáig. Pistu kis hintalova nyakáról  
a  nyakába  köti  a  szép  piros  masnyit  (hogy  ne  látsszon  a  kihullott  szőr  
helye, ahol a lánc volt). Józsi az utcaajtót nyitja ki szépen és ott búcsúzik  el  
tőle...  Bundás  majd  visszanéz  és  örülni  fog  a  szabadságnak.  Biztosan  
szaladásba, ugrálásba kezd, mint régen, holdvilágos estéken a falun a kertek 
felé, ha  lekerült  nyakáról  a  lánc...  Szaladni  fog  és  aztán...  a  főutcán jön 
három cigánylegény drótkarikás rúddal a kezében és utánavetik  magukat.  
Bundás majd futásba kezd roggyanó inakkal, de a legfiatalabb cigány majd 
jobban bírja az iramot és a nyakába dobja a hurkot és aztán... Igen. így  lesz.  
Ezt  gondolta  Horvát  is.  Még  könnyeket  is  törültek  szemükből  titokban.  
Tudták,  hogy  így  lesz,  mert  már  több  ilyen  harcot  néztek  végig  lelki  
megbotránkozással.  De ezt most helyesnek tudták és látták. Szomorú  vég,  
de  hasznot  hozó:  adót,  oltást  és  sok  mindent  megtakarít  az  ember.  És...  
Tovább azonban nem gondolhattak, mert a kis Pistu keservesen sírni kezdett 
az ágyban. Horvátné egy pillanat  alatt ott termett gyermekénél.  Ölbevette  
és úgy babusgatta, költögette mély álmából, azonban  a kis Pistu egyre sírt.  
Lassan tért csak magához, mint aki mély ájulásból ébred. Akadozva,  lihegve 
mondta: „Apuka!.. Apuka!.. A Bundás! A Bundás!.." Mikor teljesen magához 
tért, könnyes szemekkel mondta el, hogy Bundásnak kisfiái voltak álmában.  
Már láttak  is piciny szemükkel, mikor két rabló jött az udvarra és el akarták 
rabolni  a kicsinyeket.  Horvát  kővé  váltan,  reszketve  nézett  gyermekére.  
Horvátnénak  csak  annyi  ereje  volt,  hogy  épp  visszatette  a  párnára  és  
megkapaszkodott  az ágyban. Az ura szemébe nézett.  S mikor találkozott a 



tekintetük, minden szó nélkül egyetértettek.  Horvát  az íróasztalhoz  ment,  
úgy, ahogy volt alsónadrágban, kivette az ágy szélére tett nadrágja zsebéből 
a  kulcsokat,  kinyitotta  a  felső  fiókot  és  kiállította  a  Bundás  adófizető  
csekkjét. Leitatta az írást és öltözni kezdett. Percek alatt ébredt a szoba.  A 
két gyerek  is jókedvű lett, mint az ablakon betűző napsugár. „A Bundást én 
etetem  meg,  mert  én  álmodtam  vele!"  -  lelkendezett  Pistu.  Egy  ingben,  
örömmel szaladgált  a szobában s két kicsiny tenyerével táncolt  négykézláb  
a földön, majd tapsolt. Nem is várt választ, szaladt az udvarra. Bundás azonban 
a rendszeres konyhaajtó nyitásra sem mozdult. Odaszaladt, rángatta és húzta 
a láncot,  de Bundás nem jött  a lánc után. Mikor benézett  a kutyaól  kicsiny  
ajtaján, meredt szemekkel  és nyitott szájjal találkozott,  s Bundás bal  szeme  
sarkában  egy  légy  ült.  És  Bundás  már  azt  sem  bánta,  mert  a  lánc  
összecsavarodva  feküdt a nyakán  és teste hideg  volt, mint  a jég. 

(1937) 



HERPAY  FERENC  

GÖRÖMBŐ KÍSÉRTÉSBEN 
Még  vissza-visszanézett  a  falura,  amelynek  homályba  olvadó  ablakai  

mint halovány öreg szemek tekintettek rá. Akkor gyúltak ki az első  lámpák.  
Görömbő nagyot  sóhajtott és görnyedt  teste  alá támasztotta  előrelendülő  
jobb lábát. A hó ropogott a talpa alatt: Nincs pénz, nincs pénz, nincs pénz!.. 
Már  két  napja, hogy  úton  van.  Először  a városban  próbált  szerencsét,  de  
mindenütt zárt ajtók fogadták, ahol pedig kinyílt, így szóltak: Nincs  munka 
-  és kapott  egy  darab kenyeret  vagy  egy kopott  fényű tízfillérest.  A falu  
még fukarabbnak mutatkozott,  itt még alamizsnára  sem telt, és  Görömbő  
egyre  szomorúbb  lett.  Sötét,  komor  képpel  igyekezett  az  állomás  felé.  
Hazautazásra maradt még pénze, de akkor aztán vége az utolsó garasnak  is.  
A  pénztárnál  egykedvűen  vette  tudomásul,  hogy  csak  késő  este  indul  a  
vonata.  Egy  bosszúsággal  több  vagy  kevesebb,  legyintett,  és  követte  
annak  a  bocskoros  atyafinak  a  példáját,  aki  serényen  szuszogott  egy  
sarokban.  Maga  is leheveredett  egy  lócára,  ami  nem  esett  igen  nehezére,  
mert  a fáradtság ösztökélte.  Késő  este  lett, mire  feltápászkodott.  A vonat  
akkor már verítékezve állott a gőz-fustfelhőben. Az ember felkapaszkodott 
a  gyér  világítású  kocsiba,  felcsapta  a  hátizsákját  a  polcra,  s  durcásan  
összegubbaszkodott.  A  pipafüst,  trágya,  étel  és  kőszénfüst  szaga  
hamisítatlan vonatszaggá olvadt körülötte, de ő erre nem ügyelt.  Bánatosan 
fütyölt  a  gőzös,  s  döcögve  megindult.  A  hó  pedig  eleinte  lassú,  később  
mind sürübb, mind sürübb pihékben hullott alá, Görömbő révedezve bámulta 
az  ablakhoz  tapadó  pihéket  és  le-lehunyta  a  szemét  a  kerekek  álmosító  
csattogására. Cigarettát sodort.  A füstkarikák néha jó gondolatokat  adnak,  
s  erre  most  nagy  szüksége  volt.  A  kerekek  kattogtak,  mégpedig  erre  az  
ütemre: Az asszony -  az asszony -  beteg!.. Az orvos megvizsgálta  és  azt  
mondotta, hogy  a veséjével van baj. Szegénynek  mégis mást kell  ápolnia.  
A kisebbik gyerek szamárköhögésben  fekszik. -  Eh! Másra akart  gondolni,  
de nem sikerült,  a szörnyű jelen mindig közelebbről  és közelebbről  bámult  
az  arcába,  és  tehetetlensége  méregbe  hozta.  Nagyot  zökkent  a  vonat,  
felcsapódott az ajtó és új utasok érkeztek. Hosszú, lajtorja ember  topogott  
be  a kocsiba,  utána egy gömbölyű  szép menyecske.  Kosarából  liba nyúj-



togatta  a nyakát  s  a kendő  szélét  csipkedte.  -  Nézze  csak,  hogy  mulat  a  
jámbor -  kacagott az asszony. Görömbő ellenségesen fogadta ezt a jókedvet, 
és elfordította a fejét az új utasokról, akik pedig éppen szemben helyezkedtek  
el vele. Csak akkor  lett figyelmes, amikor az ember két állomással  odébb  
kászálódni kezdett. -  Isten megáldja, János -  búcsúzott tőle a menyecske. 
Hm,  János  -  morgott  magában - ,  akárcsak  én  -  és  melegedni  kezdett.  
Milyen jó  volna  most  hallani  egy  ilyen  szép  asszonyszemélytől,  ahogy  
dalolósan  mondja:  János,  Jánoskám!  Most  sokan  szállottak  fel.  Az  ajtó  
kinyílt  és  bezárult,  kinyílt  és  bezárult,  az  egész  szakasz  megtelt.  Künn  
hallatszott a vonatvezető sürgetése. Gyorsan, gyorsan. Az ajtó még egyszer 
kinyílt. Kopott, sovány ember tapogatózott be rajta, kezében hegedűt  szo-
rongatott. Megkapaszkodott  a falban, ahogy  a vonat döccenve  megindult,  
majd helyet keresett. Vak volt. -  Ide, ide, szegény ember-tessékelte  maga  
mellé a menyecske.  A vak alig hallható köszönetet rebegett, feszes ülésbe 
merevedett  és kihűlt szemgödreivel beláthatatlan távolságokat kémlelt.  Ép 
látó embernek  kirí  a szeméből  az állapota. Az egyikből  vidámság,jókedv  
csillog,  a  másikat  átszövi  a  szomorúság  fátyola,  harmadikból  kemény,  
teremtő gondolat cikázik, a negyedik unalomban olvad szét, csak épp a vak 
ül így szenvtelen arcával, mint a kővé dermedt  vád, amely elégtételt kér a 
végzettől.  Mindenki  a vakot  nézte,  Görömbő  is, és szomorúsága  hirtelen  
fölengedett.  A  vak hosszú,  csontos  ujjai végigszaladtak  a húrokon,  egy-
két  hang  megpendült,  s azután  szélnekeresztetten  belefúlt  a  dübörgésbe.  
A  menyecske  szemei  fölcsillantak,  a  hangja  is  dalolt,  ahogy  mondta:  -
Nosza,  muzsikáljon  egy  keveset.  A  vak  nem  kérette  magát.  Csendesen,  
szomorkásán  zendült  meg  a  hegedű,  sírt,  duzzogott,  kacagott,  nevetett,  
ábrándozott és imádkozott. A kocsiban elhalt a szó. Ezek a széthulló emberek 
a  zene  hangjain  összeforrtak,  eggyé  lettek  és  zsoltári  áhítatban  repültek  
ismeretlen messzeségek felé. A tekintetek rátapadtak  a sovány arcra, a két 
üres szemgödörre, amelyeknek  a titka ebben a pillanatban mint két bimbó 
kipattant  és  szétárasztotta  egy  befelénéző  világnak  az  illatát.  A  vaknak  
vonaglott a szája, megremegtek  az ujjai, s indulata féktelen telivérként  tört  
ki, hogy egy pillanatra hamis kerékvágásba ragadja a muzsika hintaját. De 
ezt ott senki észre nem vette. A vonat robogott az éjszakában, amint a sötét 
jövendő,  és  fagyos  hómasszát  köpött  az  ablakokra  a  fergeteg.  -  Szép  -
motyogta az asszony Görömbő felé alig hallhatóan, és fátyol esett a szemé-
be. Az bólintott.  A hegedűs  kis tányért húzott  elő. -  Kegyeskedjenek  egy  



szerencsétlen  vakot  pár  fillérrel  megsegíteni  -  sírta  el  három  nyelven.  
Szaporán  csörgött  a  pénz  a  tányéron,  az  igézet  megszűnt,  és  Görömbő  
fellobbanó irigységgel  szemlélte  a vak szerencséjét. Éjfél lett,  mire a vak 
végighegedülte a vonatot. Akkorra Görömbő megtudta, ki ija-fija az asszony, 
hová  megy,  mi járatban  volt,  és  hogy  vigasztalódjon,  érzékébe  vette  a  
menyecske  gömbölyüségeit.  Bizony,  hervadt  napraforgó  az  ő  asszonya  
ehhez  képest,  de  nem  csoda,  istenbizony,  nem  csoda.  A  gyermekágy,  a  
munka és az ápolgatás nem szépség-marasztalók.  Keserű fintor ült a szája 
szegletébe,  és  felnyúlt  a  hátizsákjába  a  maradék  kenyér  után.  A  vak  
letelepedett  a lócára. -  Na, szegényember,  nem eszik egy falatot? -  fordult  
feléje érdeklődésével  a menyecske. -  Ide, idejöjjön, közelebb -  és kezébe 
nyomott  egy csirkecombot. -  Köszönöm,  asszonyom, nagyon jó  hozzám.  
-  Honnan  tudja, hogy  asszony  vagyok,  hiszen  nem  lát? -  A hangjáról,  a  
beszédiről..,  csodálatos  dolog  ám  a hang!  -  Csodálatos  bizony,  de  az  én  
fejembe ez a tudomány sohasem menne.  A vak elmosolyodott. -  Aki  nem  
hall, megadatott  néki, hogy lásson,  aki nem lát, hogy halljon és  tapintson.  
Görömbő  keserűen  fordította  el  a tekintetét.  Úgy  kéne,  hogy  megvakítsa  
magát, akkor őt is észrevennék, akkor ő is kapna csirkecombot... -  elöntötte  
a méreg - , akkor ő is kapna pénzt... Koldulni menne, muzsikálni, mert  így  
hiábavaló minden, hiába kínálja oda a két erős karját, nem kell, ha éhenhal, 
akkor  sem...  Olyat  rúgott  a  fűtőtestbe,  hogy  az  asszony  megütközve  
pislogott rá, pedig akkor már mind aludni igyekeztek az emberek. A lila fény 
rájuk  borította  enyhe  takaróját,  s  már  csak  a  menyecske  és  a  vak  
beszélgettek.  -  Szajkófalvára  utazom  disznótorba,  hegedülni  fogok  -
mondotta  a hegedűs. -  Mutassa már azt a kezet, mivel  azt a szép  muzsikát  
csinálja  -  kedveskedett  az  asszony,  és  megsimogatta  a  csontos  ujjakat.  
Görömbőnek egyre a pénzcsörgés csengett a fülébe. Nem akarta észrevenni, 
de a félig lehunyt pillák közt is áttetszett az asszony mozdulata. -  Istenemre  
mondom,  eldöngetném,  el  én,  ha  az  enyém  volna  -  morgott  befelé.  -
Családja, gyereke van? -  faggatta a vakot  a menyecske.  -  Nincs nekem  -
sóhajtott  az  ember.  -  De  szeretője  van?!  -  Ugyan,  kinek  kell  egy  ilyen  
nyomorult  ember?  -  Szegény...  Görömbőt  elnyomta  az  álom,  de  ahogy  
zökkent vele a vonat s kinyitotta a szemét, az asszony és a vak összeborulva 
aludtak.  A  férfi  száján  vékony  nyálhab  csorgott  alá.  Pfíij,  sercintett  
megvetően Görömbő, és egy pillanatig élesen nézett az alvóra: majd fáradt 
fejét nekitámasztotta  a recsegő,  síró  deszkáknak.  A  vonat  fel-felsikoltva 



vágtatott  tovább  a  sürü  éjszakában.  Fehér  hátú  őrházak,  didergő  
távírópóznák maradoztak  mellé, mint néma katonák...  Brum-bum-burum,  
brum-bum-bu-rum. A kocsi aludt. Szétnyúlva, mint a túlkelt tészta hortyogott 
egy  nagy  darab  kupec.  Képe  zsíros  és  borostás.  Lajbija  alatt  hatalmas  
bankótárca dagadozik. A másik oldalon, a sarokban egy  földműves  asszony  
szendereg, kitárt emlőjével egy gügyögő édes kölyök kötődik.  Egymásnak  
dőlve  alszik  két  diákgyerek.  Egy  órával  ezelőtt  még  perpetuum-mobilét  
szerkesztettek  -  papíron  - ,  most  a  dicsőségről  álmodoznak.  Kofferére  
támaszkodva szunyókál egy kék posztókabátos férfi, nyakában sál, a keze 
tiszta,  az arca borotvált;  paraszt  is, nem  is paraszt: amerikás.  Brum-bum-
burum, brum-bum-burum... -  Hoztál valamit, János? -  Itt van la! -  Görömbő  
lecsapta  a pénzt  az  asztalra.  -  Hát  a gúnyád  mért  véres?  -  Véres?  Ejnye  
no...  persze,  disznóölésen  voltam.  -  Hoztál-é  egy  kis  harapnivalót?  
Görömbő  felriadt,  zavartan  kapkodta  a fejét, de  mindenütt  nyugalom  és  
csend  nézett  vele  farkasszemet. Hosszan  bámult  az alvó hegedűs  arcába,  
miközben  két csemetéjének a képét idézgette. -  Mi haszna a világnak  egy  
nyomorultból -  azután álomba zuhant. Almában fejszéje élét  próbálgatta,  
körülötte a muzsikus ingerkedett. -  Megállj, léhütö, most végzek  veled!  -
De a vak csúfondáros kacagással  állott odébb, a végin már csak egy árnyék 
imbolygott  körülötte,  majd az  is szétfoszlott.  És futott  a gőzös,  mintha  a  
múltja  kergetné.  Városok,  falvak  maradoztak  el  mellette  békésen  és  
alamuszin a tél takarója alatt. Szunnyadoznak, de sejtjeik mélyén ott pislog 
az  élet  ereje,  és  ha  az  első  napsugár  felcsillan,  nagyot  nyújtózva  löknek  
egymáson,  hogy teljesítsék a természet törvényét, azt, amely a mozgást  az  
ellenállásból teremti meg. És túl az első álmon, megmozdult az alvó kocsiban 
egy  értelmen  túli  világ  titkos  moraja.  Nyöszörgött  gyermek  és  felnőtt,  
mosolygott  vagy nevetett,  mint ahogy tudatlanul  és céltalanul  illatozik  az  
éjszakában a liliom, zizeg a fűszál halhatatlanul, mert az örökélet ujja épít a 
sejtjeiben. De keleten valami megfújta a levegőt, és íme, ritkulni kezdett a 
sötétség. Tétován kóválygott, emelkedett feljebb-feljebb, mint a vasparipa 
füstje... Brum-bum-burum, brum-bum... a hajnal. A menyecske felriadt. Épp 
akkor zökkent egyet a vonat, s a vonatvezető Eszenyt kiáltotta. -  Jézusmária,  
hol  a  kosaram?!  Borzas-álmosan,  hajadonfőtt  kászálódott  le  az  utolsó  
percben, még egy istenhozzádra  sem jutott  ideje. Az egész kocsi,  mintegy 
vezényszóra  krákogni,  köhögni  kezdett.  Görömbő  a  pipáját  vette  elő.  
Türelmesen  húzogatott  benne  egy  szál  drótot,  azután rágyújtott. A vak  is  



kinyújtózkodott, sovány nyaka  ijesztőn megnyúlt.  Görömbő  ezt  a nyakat 
nézegette,  majd  a  maga  tenyerébe  bámult,  azután  beszélgetni  kezdett  a  
vakkal,  de  az  csak  kurtán  válaszolgatott.  Erre  felállt,  az  ablakok  előtt  
ténfergett, majd leült, de egyre izgatottabb lett. Lázasan főtt koponyájában 
a  terv...  Ha  ez  szekérre  vagy  szánra  ül,  vagy  visszamarad  az  állomáson,  
vagy emberekkel találkoznak?.. De muszáj valamit tenni. Lehunyta a szemét 
és látta  az egyik gyermekét,  ahogy fuldokolva köhög, és a másikat,  amint  
ebéd  után  pityereg...  Anyja pedig  durván  és  elkeseredetten  rikoltozik:  -
Frász a beledbe, lopj, ha enni akarsz! Csendes, kicsiny állomáson  döccent  
a  vonat.  Nem  is  állomás  volt  ez,  csak  egy  elhullajtott  őrház.  A  vak  
lekászálódott, Görömbő nyomon követte, még meg is támasztotta egy kicsit 
a hóna alatt, ahogy lelépett a kocsiról. -  Úgy látom, mi egy irányba megyünk 
-  fordult a hegedűshöz.  -  Én szekeren  megyek  -  szabadkozott  a másik.  -
Nincs  itten  se  szekér,  se  szán,  én  elviszem,  ha  akarja.  -  De...  -  a  vak  
bizonytalanul topogott.  Valami megütötte, valami, ami ebből az emberből 
áradt  ki.  Anélkül,  hogy  okát  tudta  volna  adni,  szorongó  érzés  támadt  fel  
benne.  -  Aztán  elviszen  igazán? -  kérdezte még mindig bizonytalanul.  -
Ejnye, rendes ember vagyok én azért, mert nem láthat. Különben  is a komám 
megígérte,  hogy  szánt  küld  elébem.  -  Maga  ebbe  a  faluba  való?  -
hitetlenkedett a másik. -  Nem a, rokonok laknak itt, oda megyek  látogatóba.  
Bizonyosan  úton  kapjuk  a  szánt  -  füllentett.  A  hó  keményen  ropogott  a  
lábuk alatt. A vak Görömbő ujjasába kapaszkodott,  s így követte a lépteit. 
Látszólag  megnyugodott,  mert  beszédesebb  lett,  míg  társa  hallgatag.  
Sötéten  és egyre kelletlenebből  felelgetett a szapora kérdésekre. -  A szán 
még nem jön! -  Az erdőnél biztosan találkozunk vele -  válaszolt  rekedten  
Görömbő, és ijesztővé vált az arca, de a vak ebből mit sem láthatott. Már az 
erdő  szélén  lépegettek.  -  A maga szánját még  csak  most gyalulják, atyafi. 
Görömbő karon fogta a vakot. -  Mondja csak, adna nekem egy kis pénzt, ha 
kérnék? -  Én...  hát mennyit?  -  Vagy  egy  százast...  -  Egy  százast?  -  hüle-
dezett a vak. -  Magamnak sincs több -  közben beértek az erdőbe. A vaknak 
most világosodott meg az értelme, már tudta, mit érzett  az előbb, és kény-
szeredetten  fölnevetett, de szája hirtelen megremegett  a félelemtől.  Elko-
molyodott. - É n , én szerencsétlen vak vagyok... hát a hegedűm... a hegedűm. 
Görömbő  durván  megragadta  a karját. -  Ide  a pénzt,  ide nyomorult,  mit  
harácsolod  el az egészségesektől!  De a vak teljes erejéből eltaszította  ma-
gától. - N e nyúlj hozzám! Görömbőt elöntötte a düh. Nekiugrott  a hegedűs 



torkának,  de az emberfeletti erővel  védekezett. -  Na, ne bánts -  lihegte - , 
vedd  el  a pénzt.  A másik,  mint  a hiúz,  csapott  rá  a zsákmányra,  markolt,  
dúskált  a finom, jó pénzben, észre sem vette, hogy arcán egy széles,  vörös 
ér csorog alább és alább. -  Ide a hegedűvel is! -  Csak az életemen  keresztül!  
A csík ráfolyt a Görömbő szájára, s minta bika, mely saját vérétől mégjobban 
megvadul,  ledobta hátizsákját, hogy előkapja belőle a fejszét. -  Nyomorult,  
adok  én  neked  életet!..  Valami  megzendült  a  néma  téli  erdőben.  Egy  
felrebbenő vaíjú finom hószemcséket peregtetett  le az ágakról, s mint szelíd 
áldáseső hullt-hullt  alá a sok-sok gyémántpehely  a szomorú  földre.  A vak 
hegedült.  Messzi,  távoli  dallam  búgott  a levegőben,  amely  a bölcsőtől  a  
koporsóig kíséri az embert, amely a végtelenben születik s a végtelenben hal 
el. Valahogy úgy kezdődik, hogy a nap ráejti csókját az almafára, s a fa fehér 
könnyű  virágokká  sóhajtja  a  lelkét,  valahogy  úgy  kezdődik,  hogy  egy  
gyermek gazdag, színes álmot lát, s ezt az élet kíméletlen vasekéje visszaszántja 
egy  sötét,  sáros  televénybe.  És  ez  a  dal  úgy  végződik,  hogy  sehogy  sem  
végződik... Ezt elmondta a hegedű, Görömbő mellére ejtette fejét. 

(1937) 



NÁTOLYÁNÉ J A C Z K Ó  O L G A  

KÁIN 
Az bizonyos, hogy Pali a golyvájával, a nyavalyatörésével, ködös agyával, 

zsáknyi  tagjaival és katiannyi  gyomrával  igen nagy teher volt  a  családon.  
Hatalmas étvágyú gyomrát napról napra meg kellett tölteni, viszont  valami  
munkát  alig-alig  lehetett  kicsikarni  tőle,  mert  vagy  Ő  teremtette  oda  
hamarosan  a munkaeszközt,  vagy  őt  teremtette  földhöz  a nyavalyája,  és  
olyankor  még  a  többieknek  is  abba  kellett  hagyniuk  a  munkát,  hogy  
felszedjék és  életre  rázzák  az  összeomlott  zsáktagokat.  Néhány  éven  át,  
amíg az öreg Gorza kanászkodott, még tűrhetően ment a család-terhe fiúval. 
Az  öreg  magával  vitte  Palit  a kondához,  az  erdőszélre,  ahol  a  természet  
balzsama csillapítóan hatott beteg szervezetére, s ha mégis  megberzenkedett  
benne a Gonosz, amelytől megszállottnak tartották, elcserdítette  néhányszor  
a karikást, és attól nem lett nagyobb baj, mint hogy összeröffent egy kicsit  
a  konda.  Ettől  a  kis  gonoszkodástól  eltekintve  nyugodtan  viselkedett,  
pipázva  nézte,  hogyan  habzik  a csámcsogó  sertések  száján  a  bükkmakk  
zsírja. Pipáznivalója mindig akadt, mert volt benne annyi agyafúrtság, hogy 
kileste, melyik portán nincs otthon  a gazda és jár nehezen  a sertésól zárja. 
Nem  kezdte  a  hajtást  az  utcán,  hanem  bement  az  illető  udvarba  és  
bunkószerű öklével kicsapta a szoros závárt, amellyel  hiába rángatózott  a  
gyenge  kezű  asszonynép.  -  Itt  van,  Pali,  egy  pakli  dohányra  való  -
hálálkodott hol egyik, hol másik menyecske - , és gyere máskor is segíteni!... 
Azonban egy békés makkillatú októberi reggelen a falu kanja ráacsarkodott 
az  öreg  Gorzára,  mert  nem  akarta  összebocsátani  a  Sutákék  kocájával.  
Sutákék nem akartak téli malacot, mivel  a krumplitermés  igen  gyengének  
mutatkozott.  Az  öreg  kanász  ismételten  szétcserdítette  az  egymáshoz  
kívánkozó állatokat, mire a kan felhördült, rácsattantotta állkapcsait a Gorza 
lábszárára és agyarával úgy megfúrta, hogy azóta egyre folydogált a genny 
a vénhedt  tagból.  Az öreg,  mint hivatásának  áldozata,  a sutra  került.  Pali  
pedig csaknem  az ebek harmincadjára, mert kétkezi munkásember  a saját 
szívheznőtt  betegének  sem adja szívesen  a meg nem dolgozott  kenyeret.  
Elég volt már az is, hogy az öreget kellett ingyen etetni, mikor a kondássága 
múltával  elesett  a családtól  kilenc  mázsa rozs biztos  kenyér,  sok  minden  



egyébbel.  S elesett  Palitól  is  a vékonykezü  menyecskék  dohányravalója,  
nem volt már miből pipázgatnia... A család szaporodott, mert a két idősebb, 
egészséges  fiú  megnősült,  jöttek  a  gyerekek.  Pali  a  kenyértelenebb,  
lármásabb  körben  még  inkább  elsúlyosodott;  úgy  függött  a  család  felett  
minden pillanatban esedékes rohamaival, mint egy meghasadozott, folyton 
összeomlással  fenyegető falazat, és nem hogy dohányra adtak volna neki,  
hanem a kenyérrejtő kaszni fedelét is igen sokszor csapták le éhesen tátogó 
szája  előtt,  mert  inkább  azoknak  kell  a  kenyér,  akik  dolgoznak,  meg  a  
gyermeknépnek,  amely  még  nem  munkafogható,  de  azzá  növekszik.  
Ténfergett, mint amolyan  falu  fölöslege,  hol innen, hol onnan  vonszolták  
be az otthonába, panaszkodva, hogy éppen a portájukon tudott  elvágódni,  
zuhanásával  megijesztette a népet, szétriasztotta  a majorságot, Összezúzta 
a pitvarban  a cserépkorsót  vagy  a kertben  a kiserkedt  zöld  hagymaszárat.  
Hogyan  lehetne  szabadulni  tőle?..  Az  Isten  sem  akart  segíteni!...  Hány  
ember múlott már el gyengébb görcsök alatt is, mint amilyenek  öt szokták 
hánytorgatni  az utca sarában, de ö mindig feltápászkodott az eset után,  és  
kenyeret meg dohányt akart volna!..  A sógornői  undorodva,  gyermekeiket  
féltve  áskálódtak  ellene  és  elpörölték  sóra  vagy  cukorra  a  félkoronákat,  
amelyeket  az anyja dohányszerzés  céljaira akart  a markába  kedveskedni,  
így  lettek  túl egynéhány  fogas télen, reménykedtek  bele egy új tavaszba. 
Pali  nem  remélt,  ő nem  ismerte  a pillanaton-túli  fogalmakat.  Ö  csak  azt  
tudta,  hogy  nem  dohányozhat.  Rágta,  nyálazta  az  üres  pipa  csutoráját,  
mint  az  ártányok  a  tavaszi  legelőn  a bükkmakk  héját,  amelyből  még  az  
ősszel kivájták a belet. Növő nyugtalanságában  már éjjel is  belekódorgott  
az  erdőbe  és  egészen  bolond  dolgokat  müveit.  Megindult  nedvü  fákat  
csapolt meg a fejszéje élével, köveket pozdorjázott szét a fokával, mindenre 
ráförmedve: -  Kiverem a pipát a pofádból, ha nem adsz belőle egy húzást!.. 
Lágyult,  borongó  reggelek  jártak,  a  nap  nehézkesen  kecmeredett  ki  az  
esőfelhőkből  és  úgy  mállott  szét  az  égen  a  fénye,  mint  a  szétloccsantott  
záptojás sárgája. Sánta Répás Péternek tetszett  a vizenyős május. Átpuhul 
a  föld,  ki  lehet  ültetni  a káposztapalántákat.  Ázott  földben  jó  üreg tágul  a  
gyökereknek, a kiszakítástól elfáradt száracskák-levélkék jobban  kipihenik  
a  borongásban  az  átültetés  bántalmait,  mint  a rekkenő  napokon...  Maga  
után sürgetve nehézkes műlábát, igyekezett az igazival a csűr mögötti  kertbe. 
Ott bedugta  az ujját a  földbe. Jó!..  Szinte összefolyt az ujjahagyta lyukban a 
talaj, annyira átázott. Letette a derékszíján kolompoló, tömött  dohányzacs-



kót, a pipát, a pipaváj ót, hogy ne akadályozzák  ezek a hajlásban, és bement 
a  csűrbe,  ahol  a  ládikába  vetett  káposztapalántát  éjszakáztatta...  A  Pali  
bátyja,  András  is  a  Répásék  kertje  környékén  szimatolgatta  a  tavaszi  
reménységeket.  Már  ősz  óta,  amikor  végig  kell  dagasztani  egy  hordóra  
való káposztáért  a lucskos vásárokat,  folyvást arra gondolt, hogy miért  ne 
lehetne  neki  sajáttermésü  káposztája,  mint  Répáséknak?  A  földet  
szorgalmasan művelgette  is a káposzta alá, de arra már nem vett  magának 
fáradságot, hogy rászákat sarjasszon, annyi aprólékos pepecseléssel,  mint  
az  a bolond  Répás. De  az  a sántasága  miatt  úgysem  igen művelhet  mást,  
hadd bolházza  a hártyányi  palántaleveleket,  szűrje rájuk  a vizet  elritkult  
öreg ruhán át! Odaszoknak majd azért a palánták  a Gorzáék kertjébe is, és 
noha  minden  káposztafej igen  hasonlít  egymáshoz,  azért,  éppen  azért,  a  
Gorzáék  földjén gömbölyödő fejek nem fognak rávallani a Répás apaságára.  
A baltájával  kifeszített  András  egy  deszkát  a  Répás  csűrje  oldalából  és  
éppen átfurakodott a támadt résen, mikor Répás a másik oldalról belépett a 
csűr kiskapuján. Az  elszórt  pelyván  nem  hallatszott  a faláb döccenése,  s  
így András nem vette észre jókor, hogy a gazdájuk is érdeklődik  a palánták 
iránt. Egy pillanatban nyúlt a két ember keze a káposztás ládika zöld saijadása 
felé. -  Ohó! -  Ohó! -  Mit izél? Csak nem fog egynéhány  zöld dudva miatt  
lármázni? -  De bizony; még láncra  is juttatlak érte! -  Ohó! Répás kezének 
szorítása a nyakszirtjén megduzzasztotta Andrásban  a mérget. -  Meglátjuk  
-  pattant  fel  hirtelen  görnyedéséből.  A  sántát  eldűtötte  az  ő  hirtelen  
felegyenesedése, a pelyván henteregve ordítozott:  -  Emberek,  segítsetek,  
tolvaj, tolvaj! -  Hallgat-e?  -  förmedt  rá András,  a nyaka  köré  igyekezve  
kapcsolni  az ujjait. Répás hörögve hívta tovább  a segítséget.  András  erre  
felkapta a baltáját, rásújtott a kiáltozó ember fejére, és kémlelő pillantásokkal 
körözve maga előtt, kilépett a csűrből. Ugyanakkor bukkant ki a szemközt 
árnyékló erdőből az öccse, Pali. Meglátta a félretett pipát,  dohányzacskót,  
és diadalmas röhejjel vetette rá magát  a zsákmányra. Rögtön meg  is tömte 
a pipát, és nekihátalva  a csűrnek, pöfékelni kezdett, majd tovább ódalgott  
a legelők felé. Andrással kóválygott  a világ a tanácstalanság miatt. Legjobb 
lenne  ennek  a hülyének  is adni  egyet,  hogy  ne  szólhasson  semmit!  ...De  
nem lehetett sokat okoskodni, mert a ház felől Répás Mariska jött, az apját 
szólongatva: -  Édesapám, jöjjön reggelizni, mert odakozmál  a puliszka!.. 
Hamar magához kapta a Pali baltáját, amely csak nyírfák vérétől volt ragadós 
és beugrott  az  erdőbe...  Délre  csendőrkézen  volt  András  is, Pali  is,  mert  



rájöttek, hogy  a csűrben  maradt balta  a Gorzáéké,  és Pali egyáltalán  nem  
dugdosta  a Répás pipáját, csak  arra  hivatkozott,  amikor  elkobozták  tőle,  
hogy az övé az, mert találta, András is látta, hogy találta!.. Nem tudni, hogy 
melyikük  marad  a csendőrök  kezén, amíg Répás  Péter meg nem  szólal!..  
Megjött már hozzá az orvos is, aki újra szétnyitotta fején az asszonyok  által  
ronggyal  eldugdosott  sebet,  és  az  orvos  azt  mondta,  hogy  nem  fog  
megszólalni  soha  többé,  mert  a  vágás  nyomán  kipörcent  agyának  egy  
parányi darabkája, éppen  az, amelyiken  a beszéd  lakott. Hihetetlen,  hogy  
azon  a pelyva közé freccsent kicsi, zsírszerű darabkán  ott maradt  minden  
okos és vidám szó, amellyel Répás Péter jól tudta tartani az embereket!  De  
úgy kellett  lenni, mert bármi tiszta szemmel  is nézett mindenkire  a beteg  -
ivott aludttejet meg bort  is - ,  másnap estére mégis anélkül halt meg,  hogy 
egy értelmes hangot adott volna... Gorza András azt vallotta jegyzőkönyv-
be, hogy reggel kerítésnek  való lécekért járt  az erdőben. íme,  itt a baltája, 
még mindig ragadós a fiatal kivágott nyírfák nedvétől!..  S egynéhány nyír-
faág is ott fehérlett az udvarra lökve. Hát akkor... az öccsét látta-e Répáséknál 
ólálkodni?  Mert  hiszen  Pali  azt  állítja,  hogy  a  bátyja  látta,  amikor  ő  a  
dohányzacskót  meglelte!  András  rámondta,  hogy csakugyan  látta Palit  a  
Répás  csűrje  alatt  pipázni,  de  hogy  mi  volt  a  csűrben,  arról  csak  akkor  
tudott,  mikor  az emberek  már  széltében  beszélték...  A csűrben  ott  volt  a  
véres balta is, amely kitépte Répás fejéből a beszéd gyökerét. -  Mit titkoljam 

-  mondotta András - ,  a mi házunkból  való az a balta. De hogy Pali  vitte-e  
el vagy más  valaki,  azt már nem mondhatom  meg!..  О  estére már  otthon  
vacsorázott. De nem ízlett neki az étel és ismételten eltolta a tálat,  amikor  
eléje  kínálta  a felesége.  -  Andris  -  tapogatta  a baltát  az  asszony - ,  talán  
nem Pali volt? Csak ellóbálta a fejét, hogy nem, és indult újra a csendőrök 
elé.  Az  asszony  az  útjába pattant.  A  szeme  hidegen,  metszően  villogott,  
mint az élettelen késpenge, mely részvétlenül vagdalkozik. -  Légy eszeden 
-  súgta intőén Andrásnak - ,  mit segít nekünk, ha megmondod, hogy -  más  
volt?  Neki  meg  csak jó  lesz;  nem  viszik  a börtönbe,  hanem  a  bolondok  
kórházába, ahová úgyis szerettük volna beadni, ha lett volna miből...  Légy 
eszeden,  ne  dobd  el  az  Isten  segítségét!  András  megszegte  a  nyakát  és  
ment. Az asszony ott csörgött minden lépése után, mint a meglazult  patkó 
a csizma sarkán. A községházán akkor cihelődtek a csendőrök Palival. Állt 
a fegyverek között, mint valami elhajított és fennakadt, rongyos,  maszatos  
bugyor. -  Örsvezető úr kérem -  állott a csendőrök elé András - , nem a... A 



felesége  figyelmeztetően  zörrentett  mögötte  a hangjával.  -  Nem  a  
kartam,  nem  akar  tam  a testvérem  ellen  vallani  Az  asszony  
észrevétlenül belebökött. -  De  a Pali volt  láttam! Az összeomlott 
zsákember,  Pali,  váratlanul  egyenesre  rándult,  a  zavaros,  mindig  bamba  
szemei, mintha új szemekként pattantak volna elő félszegen összekotyvadt  
lényéből, olyan világosan és értelmesen néztek. S a szava teméntelen  érzést  
pengetett  ki, amikor  ezt  az egyetlenegy  szót  mondta: -  Testvér!..  Azután  
összeomlott  újra. Golyvája dagadozva  rángott  a nyakán,  mintha  magába  
fullasztotta  volna  az  egy  pillanatra  tiszta  öntudatra  ébredt  embert,  nem  
hagyva  vissza  csak  a puffadt, ködbe-kevert-agyú,  bamba  fél-állatot...  Az  
asszony sóhajosan, megkönnyebbülten  lihegve vezette haza a kihallgatás 
után Andrást. Suttogó, boldog szavakkal kellette előtte a kenyeret, amelyből 
nagyobbakat  lehet  majd  most  harapni,  hogy  nem  lesz  otthon  a  katlan-
bendőjü  Pali!..  De András nehéz volt, minduntalan  nekikoccant  tántorgó  
testével  a könnyedén  billegő  asszonynak.  S ahol  az  erdei  út  leágazott  a  
faluba, hirtelen eltépte magát a feleségétől, és futni kezdett, be a sűrűségbe. 
De híg volt neki az éjszakai erdő sürü feketesége, nem tudott benne  sehol  
megállani.  Őrült  iramban,  összeütközve  kövekkel-fákkal,  keresztezte  
futtában azokat  a nyomokat,  melyeket  egy  nappal  előbb  a pipázás  miatt  
vaduló Pali csapott az avarban. Égett rajta a veríték, mintha tüzes perjével 
lett volna behintve  a teste,  de futott, egyre futott, mert  -  ő úgy  érezte -  a  
Pali  golyvája  mindenütt  ott  lóg  fölötte,  mint  egy  hatalmas  kolomp,  és  
agyrepesztően kongatja a fülében -  Káin... Káin! ! ! 

(1936) 



NÁTOLYÁNÉ  JACZKÓ  O L G A  

JUHÁSZHISTÓRIA 
Felülről az Isten napja özönlött melegen a juhászra, hátból a suba takargatta, 

bévülről pedig az elégedett öröm öblögette langyosan. Februártól hetvenhatszor 
született meg az akolban az ártatlanság és a türelem, hetvenhat  kisbáránnyal  
gyarapodott  a nyáj.  Igaz,  az uraságnak  gyarapodott  és nem neki:  az  uraság  
javára vastagodik a bárányok húsa és sűrűsödik a juhok gyapja. De az eladásig 
és a nyírásig az övé minden öröm, amiből az uraságok úgysem kémek: az édes-
máléízü bégetés, amellyel a kicsinyek az anyjuk után kívánkoznak, gyenge kis 
faruk  vidám  ficánkolása,  gyapjúcskájuknak  selymes  göndörödése...  A  
legfiatalabb jerke azon éjjel lett, a karjaiban vitte ki a juhász a legelőre, ott is 
hordozta, addig, amíg jónak nem látta, hogy ráeressze az anyja tőgyére. Akkor 
kifordította nagy, bama markaiból, mint a jó puhára kelt, meleg kalácstésztát  
szokták az asszonyok a kis repedezett  fateknőből. A puha gomolyag  lábakat  
nyújtott, a lábacskák apró térdekbe csuklottak, melyeknek mellsőit nekinyomta 
a kis jószág  a földnek és szaporán  nyaggatta  az anyja emlőjét. Amikor  már  
betelt a tejjel a juhász újra magához emelte, sáros lábacskáit megtörölgette  a  
subája belsejébe, és úgy hordozta tovább a karján. Délután kibicegett a legelőre 
a sánta  ispán. -  András -  mondta  a juhásznak - ,  ma hamarább terelje haza a 
nyájat és nem egyenest az akolba, hanem be fogjuk hajtani a parkba. A juhász 
keblében százharmincnyolcszor, a juhai számával fordult meg az öröm. -  Ejha,  
ejha—csemcsegett, mintha csak az ő szájában futna szét az az íz, amit az állatjai 
harapnak a füvei - , hát lesz ma uzsonnátok! S jókor igyekezett hazafelé, mielőtt 
még a márciusi alkonyat megsózná dérrel a mezőket és a kertet. Nagy dicséret 
kelt benne az uraság iránt, hogy egyszer, lám, mégiscsak okosat gondol avval 
a kertbeli gyepes dombbal, amely már úgy zöldell, akárcsak egy nagy tál saláta, 
míg kint a mezőn még csak annyi üggyel-bajjal tudja összeszedegetni a jószág 
a táplálékát, mintha tűket keresgélne a tavalyról maradt száraz kórók között...  
Máskor mindig a kertész pocsékolta el azt a szép gyepet a dombról. Kis talicskára 
szerelt,  mennykőnagy  ollóval  futkosott rajta, lenyírbálta,  aztán odahajigálta  
rothadni a kerítés mögé. Mire rákapott a nyáj a szokatlan útra és a park hídjához 
ért,  már  mégis  sötétre  alkonyodott.  -  Ebből  már  máma  semmi  sem  lesz  -
savanyodott  el a juhász szájában az öröm íze, és meg is mondta az ispánnak, 



hogy tegyék el inkább az egészet holnapra. Az ispán szólt az uraságnak, de azt 
a választ kapta, hogy nem lehet másnapig várni. S felgyújtották a kastély előtt 
a nagy ívlámpát, amelynek fénye bevilágította a hidat, meg az egész parkot. Az 
uraságok mind kijöttek a teraszra, a cselédség kint állott a kapuban és az egyik 
inas  a  szobalánynak  vihogása  közben  utánozta  a  megzavarodott  juhok  
bégetését. Végre sikerült beszorítani a nyájat a szük híd karjai közé, az eleje már 
szét  is bomlott  és  tétován,  a  szokatlan  világítástól  ijedezve tartott  a  gyepes  
halomnak. S akkor a méltóságos úr a teraszon olyan szavakat bocsátott  útnak,  
melyek  még  a juhász  szájából  is  csak  pironkodva  tudtak  volna  talán  
előgomolyodni,  majd  mentegetődzve  fordult  a  feleségéhez  és  egyik  
vendégéhez, aki szintén a teraszról nézte a nyáj terelését: -  Bocsássatok  meg,  
hogy  ennyire  megfeledkeztem  magamról.  De  az  embert  egészen  kihozza  a  
sodrából ezeknek a barmoknak a bárgyúsága! Hát nem nekieresztené az állatokat 
a pázsitnak? Az ispán már akkor odakiáltotta a juhásznak a parancsot, a bojtár 
kibontotta az ostort, a pulit a széledő nyáj elé vezényelték, s az engedelmesen 
vakkantgatva  állta útját az indulatosan  topogó vezérüknek.  És nagy  üggyel-
bajjal odaterelték a nyájat a márciusi lucsokban ázó teniszpályára... -  Nagyon  
laza  volt  -  magyarázta  az  uraság  a  vendégének - ,  s  azt  ajánlották,  hogy  
juhtrágyával  kell kitölteni. Az meg a Lili lányom nagyszerű ötlete volt, hogy 
mire cipeltessük az anyagot az akolból, mikor a juhok maguk is odaszállíthatják? 
Kint éjszakáznak néhányszor a pályán  és rendben  lesz minden! -  Hűvös  van  
-  mondta a méltóságos asszony. Kihozatott  egy széles prémet és ráterítette a 
büszkén mosolygó Lili kisasszony vállaira... A juhok nem tudtak megnyugodni 
a  barátságtalan  szálláson,  s  a juhász  pironkodás  nélkül  eresztette  meg  már  
most, ami kikívánkozott  belőle... -  Egyék  már -  csillapította az asszony,  aki  
meleg  vacsorát  hozott  ki  utána,  mert  hogy nem  lehet  hazamennie,  a  nyitott  
helyen megbomolhatnék  őrizet nélkül a nyáj. -  Nem kell..., nem tudok enni  -
mondta a juhász, és elejtette kanalát a sárba. Reszketett az egész belseje, mert 
a  hetvenhatszoros  türelem  és  ártatlanság  keserves  sírással  kereste  a  párás,  
meleg  almot.  S  mert  nem  találta,  végül  is  összeroggyant  a  kicsi  bárányok  
gyengécske  lába,  s  ráhemperedtek  a  puha,  fehér  gomolyák  a  fagytól  
cserepesedni  kezdő  földre.  De  az  aznapos jerkét  nem  engedte  a juhász,  azt  
magához emelte a suba alá, amelyet nem akart leteríteni, nehogy besározódjék. 
Szalmát meg nem lehetett  leszórni sehol, nehogy beszemeteljék a kertet,  így 
hát neki meg a bojtárnak úgyis lábon kell tölteniök az éjszakát. Ha úgyis, hát 
akkor... nekiereszkedett  a kerti hídon  túl az utcának, a puli  meg a bojtár csak 



megvigyázzák egy darabig a sorsukba amúgy is beletörődő jámbor  állatokat...  
A kastély összes ablakai ki voltak világítva és könnyű muzsika szűrődött  ki a 
házból. Az inas, aki a konyhaépületből hordta az ételeket, a muzsika hangjára 
igazgatta a lépéseit és billegette kezében a tálcát. De a juhász vérét nem gyújtotta 
alá  az  urak  vidám  muzsikája, őbenne  kővé keményedett  a keserűség,  s  úgy 
tódult  lassan-lassan  előre, mintha  az  a benne  lévő nehéz keserűség  görgette  
volna. A tüzelő csillagok  szórták  a fényüket, de az sem tudta feloldani, mint 
máskor, a kemény ember magábafagyottságát, nem csobbant meg benne sehol 
a megbékélés az élet rendjével. Szeme makacsul koccant össze a csillagfénnyel 
és szikrázni  kezdett. -  Hej, teremtő Úristen -  bukott ki a száján egy  darabos  
sóhaj - ,  ki tesz igazat, ha te is megengeded, hogy így meggyötörjék az ártatlan 
párákat,  amelyeknek  gyapjacskájával a te  szent  Fiad  a betlehemi  istállóban  
játszadozott?..  Ki?  Hát  én,  -  hördült  fel  aztán,  és  odaólálkodott  egészen  a  
kastély ablakainak a közelébe. Ki akart választani egy ablakot és tudta, hogy 
melyiket  kell  kiválasztani.  Azt,  amelyikben  nappal  mindig  egy  kalitka  lóg,  
amelyiknek fényes rácsa mögött görbecsőrü kék tollú madarak  komédiáznak.  
Mondták  a belső  cselédek,  hogy  az  a méltóságos  kisasszony  szobájának  az  
ablaka. -  Hát tanulja meg ő is, hogy mi a fázás -  hördült fel a juhász, kisuhintott 
kajcsos botjával és odavágott vele a széles ablaküveg közepébe.  A  szobában  
éppen a szobalány bontogatta éjszakára az ágyat. Éleseket visongatott, mintha 
benne  is  összetört  volna  egynéhány  üvegtábla,  és  összecsődítette  az  egész  
házat. Sikoltoztak, s azt is hallotta a juhász a bezúzott ablakon át, hogy csengetett 
a  telefon, tudta,  hogy  elszalajtották  a hangjukat  a póznákra  kötött  dróton  a  
csendőrökért  és azok mindjárt jönni  fognak. De semmit  sem bánt.  Azt  is jól 
tudta,  hogy  a  kisasszony  nem  fog  hidegben  aludni  azért,  hogy  ő  most  
teleeresztette a szobáját és a dunyháit hideggel, de azért a suhintás után mégis 
csak  elporlott  benne  valahogyan  az  a  sziklakemény  keserűség.  Jobbjával  
megmarkola újra a kezeügyébe kerített botot, baljával odasimította az aznapos 
kis jerke  fejét a melléhez,  amelyet  meleg  erjedés járt  át,  és ringató  hangon  
mondta a kis báránynak, amelynek irháját gyűrüdző remegések ráncolták: -  Ne  
félj, ne félj! Én semmit  sem bánok, akármi  is lesz! Semmit sem bánok,  mert  
megfizettem egy kicsit ártatlan fajtád kínlódásáért!.. 

(1936) 



R Á C Z  P Á L  

A KOMÉDIÁS 
-  Alehopp! A kutya hétlábra állott. Fényes szőrén sziporkázott  a lámpák 

tüze.  A  komédiás  szigorú,  de  meleg  tekintettel  kormányozta.  A  kutya  
megérezte  a szeretetet  és hűséges  igyekezettel  tipegett  az emelvényre.  -
Alehopp! Már fent ült a keskeny dobogón. Okos szemével élesen figyelte 
a pántlikás barikákat,  amiken keresztül-kasul  ugrándozott.  -  Alehopp!  A  
szűk  ponyvasátorban,  melynek  tetejéül  a  csillagos  égbolt  szegődött,  
néhány  falusi  ember  tapsolt.  A  kutya  hálásan  szűkölt,  mert  tudta,  hogy  
neki  szólt.  Azután  egy  kopott  kék  gömbre  ugrott.  Ügyes  mozdulatokkal  
gurítgatta maga alatt, úgyhogy  a népség nem győzött  csodálkozni  rajta.  -
Alehopp!... Kint, a ponyván túl, gyereksírás hallatszott. A komédiás felkapta 
a  fejét.  Felesége  megmozdult  a  sátor  bejáratánál.  Kiment.  A  sötétben  
tapogatózva kereste az ekhós-szekeret, melynek fenekén szennyes párnák 
között  aludt  a  csöppség.  Feketefejü maszatos  gyermek,  aki  kicsiny  egy  
esztendejével öntudatlan járta  a világot kóbor szülei mellett. Inkább nyűg 
volt,  mint  áldás.  Mire  is  a komédiásnak  gyermek?  Nem  oda  való  az.  Az  
esőverte ekhós-szekérnek nincs szüksége gügyögő lakóra. Ki vigyázzon a 
bejáratnál,  ha  az  asszonynak  pesztrálni  kell?  A  homédiás  éles  figyelme  
megoszlott.  Felbosszantotta  a gyerek.  -  Alehopp! Rikácsolt  nagyot  a hű-
séges állatra, egyetlen számbavehető  vagyonára,  úgyszólván  kenyérkere-
sőjére, amely szelíd öntudatlansággal járja vele az országutakat,  osztozva  
jólétben  és  nélkülözésben  egyaránt.  A  kutya  okos  tekintete  azonban  
lehűtötte.  -  Alehopp!  Egyszerre  a  vállán  termett  és  a fejére  kuporodott,  
mint egy megelevenült  szobor. Az asszony, kinek keskeny, sápadt arcán a 
szépség nyomai birkóztak az anyai gond ráncaival, a szekérhez sompolygott.  
Susogva lihegte be a nyíláson: -  Csucsuj, csucsuj... A kisfiú tovább aludt.  
Mintha tudta volna, hogy felesleges ebben a társaságban, meghúzta magát.  
Az előadásnak vége lett, az a pár fillér, amit a falusiak dobtak oda a kopott 
cintányérra,  éppen  hogy  tengette  életüket.  Hízelegve  simogatták  meg  a  
művészkutyát  és falatokkal édesgették. Az állat már megszokta ezt.  Apró 
vakkantásokkal nyalta rá gazdái kezére hálájának kifejezését, majd felka-
paszkodott  az ekhós-szekér  elejére és álomba tekerkőzött.  Aludni  ment  a  



házaspár  is és csak  a zörgőcsontú  sovány gebe rágcsálta  a szénát.  Másnap  
továbbmentek. Odakötötték  a sátorfát a szekér oldalához,  a foltos ponyvát 
az ekhóra terítették,  a gebe egyet rántott  a könnyű alkotmányon  és mentek. 
Előttük  nyújtózott az országút  végtelen  teste. Minden  fa árnyéka  az  övék 
volt,  minden  bokor  szállást  adott.  A  komédiás  gondolkodva  pipált.  
Kócmadzag-ostorával  a  lovat  csak  úgy  szokásból  legyintgette.  Mellette  
ült  a kutya.  Élesen  figyelt jobbra-balra  a poros  földek  során.  Bizonyosan  
egeret  lesett.  Hátul,  az  ekhó  alatt,  gügyögött  a  gyermek.  Anyja  valami  
foltos  ruhát  igazgatott  és  szórakozottan  felelgetett  a  naiv  csacsogásra.  
Különben  nem  sokat  ügyeltek  rá.  Kenyerük  keresője  a kutya  volt.  Arra  
tellett  minden  gondjuk.  Fürösztgették,  kefélgették,  hogy  szőre  minél  
fényesebb, minél csillogóbb legyen. -  Szegény embernek teher a gyerek... 
-  mondta  egyszer  egy  falusi korcsma  előtt  a komédiás.  -  De  odaadná-e?  
Ezt a korcsmárosné kérdezte, csak úgy kötekedésből. -  Oda én! -  bólintott  
a  komédiás.  Az  asszony  pillája azonban  kerekre  tágult.  Sovány  arcán  át  
ránc futott a szája szögletébe és minden  ok nélkül kebléhez kapta a fiút. A 
komédiás  kenyeret  dobott  a kutyának.  -  Ez az én vagyonom,  ni... -  Szép  
kutya!  -  mondta  egy  odavetődött  atyafi.  -  Az  ám!  -  csapott  nagyot  a  
ványadt  gebére  a komédiás  és továbblódult  a szekér. Kint,  valahol  a gyér 
legelők táján végül megállottak. Kiheveredtek  a rövid gyepre. Az  asszony 
főzni  próbált  valamit,  a  férfi  a  szekér  lőcsét  igazgatta,  a  gyermek  édes  
fürgeséggel  örült  a tiszta  természetnek.  A  kutya  álmosan  lihegett.  Nagy  
forróság  kerekedett  valahonnan.  A kutya  már  érezte.  A  levegő  fullasztó  
lett, sütött. A kisfiú kenyeret kért. Kelletlenül majszolta a száraz darabkát és 
mikor  már ráunt,  a kutya  felé nyújtotta. Az állat  utánakapott.  Megette.  A  
kisfiúban erre -  a nagy emberek előtt szinte érthetetlen -  bosszúság  támadt.  
Visongva  markolt  a kutya bársonyos  fülébe és ráncigálni  kezdte. Az  állat  
felvonított.... És ekkor egy pillanat következett  el. Az a pillanat, amikor az 
állatban  uralomra jut  az indulat.  Az az ösztönös  védekezési  vágy,  melyet  
semmi kitanítás le nem szelídíthet. A fájdalomra felvakkant az állat és morogva 
kapott a gyermek kezéhez. Egy hirtelen megbánó ugatás, egy felijedt visítás 
és a gyermek  keze véresen  lógott.  A sápadt  asszony ájuldozva kapta  ölbe  
a feketefejü fiúcskát. A komédiás idegfeszülten meredt a pillanatnyi jelenetre. 
Indulatainak  fészke  mélyén  felhorkant.  ...És  ekkor  egy  másik  pillanat  
következett.  Az a pillanat,  amikor  az emberből  is kitör  a természet  közös  
tulajdonsága, mikor a vad, világjáró, élettel birkózó, rideg emberből kitör a 



gyermekéért halálrakész szülő, apa... Amikor a vér a vérért  összetartozóan  
felbuzog és testének érzi azt a csöppnyi  testet, ahonnan csendesen  csepeg  
a barnapiros vér... Rikoltva kapta föl ólmosvégű tölgyfabotját és a kutyára 
vágott. Fején találta. Nyöszörögve nyúlt el az állat. Hűséges szemével  még  
egyszer felpillantott gazdájára, farkát megcsóválta, kimúlt. A hegyek mögül 
haragos  felhőkolosszus  öltögette  villámnyelvét  és  úgy  dorombolt,  mint  
egy fantasztikusan óriás macska. Az ember haragja lehűlt. Lesápadva  nézte  
a megdermedt dögöt, egyetlen vagyonát, kóbor sorsának részesét,  kenyér-
kereső  pajtását, mindenét...  Az  asszony  siránkozni  kezdett.  -  Induljunk,  
jön a vihar. A férfi befogott. Mogorva-bánatosan  nézett körül. -  Mit csinál-
jak? Az asszony elértette. Nem szólt. A komédiás tovább tanakodott: -  Itt  
csak nem hagyom? -  Hát ne hagyjad... A komédiás  csak ezt várta.  Izmos  
teste megreszketett,  ahogy  lenyúlt  az állatért.  A szekérre tette. Oda a régi 
helyére, a vackára, ahonnan okos szemével oly figyelve nézett.  Gyöngéden 
helyezte oda és letakarta egy ponyva szegletével. Nem szólt. Ajka vonag-
lásra  állt,  szemében  haragos  bánat  borongott.  Az  asszony  is  hallgatott.  
Tájékozatlanul  nézett  bele  a  bizonytalan  jövő  sötét  titkaiba.  Sajnálta  a  
kenyérkeresőt, de,... de ott, bent, a keble fenekén, a szíve rejtekében, önfel-
áldozó  anyaságának  tudatában  -  elégtételt  érzett...  -  Gyula!...  Hallgatva  
kocogtak szembe a viharral, amely úgy jött, mint a valósulásra ért végzet. A 
vak  ló  horkolva  ugrott  egyet-egyet  a  csattanásra.  Az  eső  zuhogott,  a  
villámok  úgy járták  a  földet,  mint  a népregék  ördögszekerei.  A férfi foga 
megvacogott. Bent a vizes ekhó alatt félve imádkozott az asszony, rémülten 
hallgatott  a  gyermek,  a  haragosnak  gondolt  Isten  közelségét  érezték  
valahányan.  A borzalom nőttön-nőtt. Vízáradat ömlött az égből, a fellegek 
szinte a búzatáblákon legeltek. Az asszony nem bírta tovább. Felülkerekedett  
hitén  a gyermekkorában  tanult  babona.  Rimánkodva  szólt  előre,  az  ázott  
emberhez:  -  Ne  vigyük  tovább...  A  komédiás  visszanézett.  -  Mit?  Az  
asszony küszködve felelt: -  Ezt a kutyát... -  Már mért? Az asszony sápadtan 
dadogta: -  Hidd el, babonának tartják, de igaz... Azért  van ez a vihar,  mert 
dögöt viszünk... Lökd ki, lökd ki, mert idepusztulunk. Dióbarna  szemében  
rémület ült. Görcsösen szorongatta a szipogó gyermeket és úgy könyörgött:  
-  Állj  meg,  vesd  ki...  Nagyot  csattant.  A  lecikázó  tüzkígyó  egy  útszéli  
tölgyfát  szelt  ketté.  Fejszével  sem  tudták  volna  jobban.  Az  erős  férfi  
megrázkódott.  -  Babona,  de  lehet,  hogy  igaz...  A  kutya  után  nyúlt.  
Mégegyszer  magához  szorította  a kihűlt  állatot.  Úgy  tette, hogy  ne  lássa  



az asszony. Azzal kilökte az árokpartra. Tombolva rohant rá a lucskos vihar 
és  összepacskolta.  A  komédiás  eszelősen  rángatta  a  gyeplőt:  -  Gyűa,...  
gyüa...  És rohant a szekér. Mintha rossz-szellemek űznék, úgy vágott  neki  
a  viharnak.  A hegy peremén  azonban  kékre  váltott  az égbolt.  Hideg  szél  
szökött neki  a sikáló fellegóriásnak és elállt az eső. Enyhe napfény ömlött 
végig  a vizes világon  és a magasságban  acéltestű  fecskék keringőztek.  A  
szekér egy cser tövénél megállott. A komédiásban  is elült a félelem, csendes 
nyugodtság  váltotta  fel  helyét.  Érdeklődve  nyújtózott  hátra  a  vizes  
szekérben és a kezébe vette a gyermek véres ujjait. Hozzáhajolt és esetlenül, 
férfiasan csókolta meg. Azután,  mintha sohasem hallott kérdésre felelne,  
mormogott magában: -  Sebaj... vége a komédiának... 

(1924) 



R Á C Z  P Á L  

LÁMPAGYÚJTÁSIG 
A magasfedelü kis házban hamarosan vastag sötétség kerekedett  s csak 

apró ablakain  világított  be  a havas  falu, amely  olyan  volt,  mint  a tejfölbe 
mártott  rozskenyér.  Öreg  István  gazda  éppen  most  jött  haza.  Nagy  
komótosan pipára gyújtott s azzal lepihent. Ez a pihenés kijárt neki.  Ebben 
senki  fia  se  merte  megzavarni  öreg  István  bácsit.  Öreg  István  bá'  pihen  
most, csöndnek kell  lenni. Volt is. Csak kívülről  hallatszott  be a tovasiető 
sarkak  ropogása,  ahogy  elugrattak  a  ház  előtt  a  fagyos  alkonyatban.  A  
gömbölyű  öregasszony  leterítette  a gyúródeszkán  nyújtott  fehér  tésztát,  
azzal  a  tűzhely  felé  húzódott,  amely  vasból  volt  a  lábáig  és  a  városban  
vették.  Kezét  alátámasztva,  hosszan  hallgatott.  De  hogy  mégis  szóljon  
valamit,  hát  megjegyezte:  -  Hallotta,  kend,  hogy  a  sürü  vérű  Báti  fiú  
lemondott  Hurnyi  Rózsiról,  mer hogy rágyütt,  hogy  a jány  a másik  legint  
szereti?  A  pipa  nagyot  világolt  a  szurok-sötétben.  -  Hm!  Hát  rágyütt...  
Rágyütt, mint  a zecceri fiúk, akik ketten szintúgy egy jányt szerettek...  Az  
udvaron kurtaszavú jámbor tehenek itták a zöldbelü vályú kristály vizét. A 
béres  szorgalmasan  húzta  a  nyikorgó  kútágas  ostorát.  István  gazda  
elégedetten  nézte.  Szép jószágok.  Szőrük  fehérebb  a  most  esett  hónál,  
hátuk,  akár  a  vakart  halé.  Az  öregasszony  ismét  megszólalt:  -  Bizony  
rágyütt... -  Ahhát, mint a zecceri fiúk... Ketten vótak, az egyiket úgy hítták, 
hogy  hájfejü,  a  másikat  megintelen  úgy,  hogy  küfejű...  Oszt  egy  jányt  
szerettek  vót  mind  a ketten...  A jány  -  úgy  láccott  -  egyformán  szívelte  
mind a kettőt... Most az ökrök jöttek az itatóra. Nyálas szájuk lassú tempóban 
rágta  a  felkérődzött  szénát,  vasalt  szarvuk  össze-összekoccant,  ahogy  
mentek. -  Oszt mi vót velük? -  szólalt meg egy hang a sarokból. -  Mék  a?  
-  fülelt  fel  öreg  István  gazda.  Az  öregasszony  nagyot  ásított:  -  Aáh!..  
Balázs,  a szomszédból...  -  Én vagyok  Esván bátyám,  kend  előtt  gyüttem  
bé. -  ...Hát a történt, hogy a kűfejü tökéletlen egy portéka vót, oszt magának 
szerette  vóna  a jányt...  Vékonylábú  malacok  iramlottak  végig  az  úton.  
Éktelen visításuk felverte a falut. Egy pár nekiszaladt  a kiskapunak, mint a 
kerge  kos.  Nagyot  vágódott  az  ajtó,  a  malacok  meg  tovalódultak  a  
moslékosvályú felé, amely mellett csípős ostorral állott Estók, a béresfiú.  -



...Aszonta  hát  a háj fejűnek, hogy aszonta,  te háj fejű, mi nem tuggyuk,  kit  
szeret jobban  az ajány. Téged-é, engem-é... Hát csinájjunk próbát véle. Te 
is veszel neki ajándékot, én is veszek... Te veszel egy pár topánkát,  én meg 
egy szoknyát...  Nyílt  az ajtó és Estók bújt be rajta nagy sietve,  nyomában  
egy lomposszőrü kutya, melynek farkát odacsípte a gőztől ázott ajtó. Nagyot 
vakkantott  az  eb,  azzal  a  tűzhely  alá  kuporodott,  hol  a  macskával  
békességben  megfért.  Estók  pedig jelentette:  -  Rendben  a jószág!  Senki  
sem szólott  rá semmit. Csend  ült a kis szobára  s csak  Estók  fázós lábának 
kopogása hallatszott.  Végre ismét megszólalt az öreg: -  Úgy is vót.  Egyik  
topánkát vett, a másik meg szoknyát. Aszondi  a küfejü a hájfejűnek, hogy 
te, ha most odaattuk az ajándékot, majd vasárnap megnézzük,  melyikünkét  
becsüli meg jobban templomba menet. A tiéd-é, vagy a zenyém-é... A béres 
felmelegedett. Előhúzta  az almáriom alól a dohányvágót; valahonnan  egy  
tekercs  dohányt  szedett  elő,  azzal  az  egyik  ablak  elé  telepedett  a  hosszú  
ládára  és gyors tempóban  vágni  kezdett.  István  gazda meg kérdés  nélkül  
folytatta: -  ...Hát úgy is vót. Gyütt a vasárnap, lestek a fijuk. Ajány ment a 
templomba.  Lábán a zúj topánka, derekán a zúj szoknya, egyik szebb, mint 
a másik... Mondi  is a küfejü, hogy aszondi,  ugyi, szép e zajány? A hájfejü 
aszondi, hogy-a.. .  De, látod -  tökéletlenkedett  a küfe jü -a te ajándékoddal 
bokáig mászik  a porba. Egy cseppet se kíméli; oszt nézd,  a zenyimet  hogy  
fogja, hogy emeli, hogy vigyáz rá, no?.. Sötét alak ropogott  a kis ablak  alá  
és beszólt  rajta: -  Itthun  van Esván szomszéd?  -  A béres felel: -  Itthun.  -
Micsinál?  A  béres  felelt:  -  Pihen  a!  -  Nem  gyünne  át  egy  kis  durákho  
cimborának? A béres felelt: -  Nem a! A fekete alak megfordult és elropogott, 
mint egy éjfélkor járó, álmokat riasztó kísértet. István bácsi meg folytatta:  -
...A hájfejü igen-igen elszomorodott. Igazán! Éppen úgy van, ahogy a küfejü 
mongya.  Oda  se néz ajány, csak  mászik  bele,  ahol  legnagyobb  a por...  A  
kutya  elaludt  a  meleg  tűzhely  alatt.  Horkolása  felverte  a csendet.  Estók  
odaugrott  és kizavarta.  Az állat  ijedten szökkent  ki az ajtón s kint,  mikor  
megcsapta  a  fagyos  hideg,  dühös  ugatással  rohant  a  kertek  felé.  -  ...De  
eccer  csak  odaértek  a  templomho.  A jány  megállott.  Felrakta  a  lábát  a  
kügarádicsra,  azzal  fogta  a  szoknyát,  fonákával  a  kezére  csavarta,  oszt  
szépen, de szépen, takarosan, gondosan,  fényesre dörgülte  a topánkát...  A  
szoknyával,  a küfejü ajándékával! A hájfejü odamutatott, hogy aszondi:  ni  
csak! A küfejü a tarkójához kapott és elkezdett óbégatni... Balázs a sarokban 
felhahotázott. -  Értem má, Esván bá', értem! -  Én is értem -  mosolyodott  el  



a  gömbölyű  öregasszony.  -  Szóval  a  kűfejü  is  rágyütt,  hogy  rosszul  
számétott  a zajándékkal... Öreg István gazda helybenhagyólag  intett: -  A!  
Az asszony felállott. A tűzhely szélén duruzsoló fazék vizet a középre tolta. 
A tésztáról leemelte  a tulipános gyolcskendőt  és maga elé tűzdelte,  István  
gazda pedig kiadta a jelszót: -  Estók, gyújcs lámpát!  A béres fürgén ugrott 
a  középen  függő  bádogernyős  lámpához,  megigazította,  de  mégis  
bosszankodva  mormogott:  -  Üres! Tőteni  kén bele  fotogénét! -  Előhúzta  
az üveget,  megtöltötte,  meggyújtotta s mire  a felpislanó lámpaláng  fénye  
végigsurrant  a  párás,  füstös  levegőn,  az  öreg,  gömbölyű  asszony  már  
szaporán aprózta a laskát, a tűzhelyen meg vígan danolászott  a haluskavíz. 
De  ekkor  valahonnan  messziről,  fürgén  kongó  harangocska  éles  szavát  
hozta  elő  a  szél.  Öreg  István  gazda  letette  a  pipát,  felállott,  az  ágynak  
fordult  és  a  fehér  falon  ott  látszott  az  árnyék,  bütykös  kezének  jámbor  
keresztvetése... 

(1924) 



TAMÁS  MIHÁLY  

CSALÁDIRTÁS 
A  két  gyermek  az  ócska  díványon  ült:  úgy  ültek  ott,  mint  a  tanár  a  

katedrán, kevés mozdulattal,  nagyon komolyan.  A fiú ötéves volt,  életlen  
bicskával  piszkált  egy picike ceruza-véget,  meg szerette  volna  hegyezni,  
de a ceruza  olyan  kicsi  volt,  hogy mindig  kicsúszott  apró ujjai közül.  Az  
ujjai finomak voltak, átlátszók, mint az aszpik az urak asztalán. Olyan színtelen 
is, mint az. Megpróbálta végighúzni  a ceruzát  a papiroson.  A papiros  alatt  
egy  ócska  könyv  volt,  a  könyve  alatt  a  térde.  A  ceruza  makacs  volt  és  
lelketlen, nem akart fekete vonalakat húzni. Csak karcolta a papirost. -  Ne  
kínlódj, majd hoz apu hosszú ceruzát. Nagyot, mint amilyent  a kirakatban 
láttunk.  A lánytestvérkéje  mondta  ezt,  aki  már hétéves  volt,  és  lány  volt,  
ennélfogva jobban  érezte  a földi erőlködések  hiábavalóságát.  A  fiú  nem 
tudott ebbe belenyugodni.  -  De  én most akarok rajzolni... A lány letette a 
piszkos  kis  fababát  a  díványra.  A  dívány  végében  nagy  lyuk  volt,  a  kóc  
kibújt a lyukon,  a lány összehajtogatta a kócot, párnának  tette  a baba feje 
alá. -  Ha ceruzád lenne, akkor se tudnál már rajzolni. Az utcán már sietett az 
este, már az ablak előtt állt. A szobában nem nőttek árnyak, mert nem volt  
ami  árnyat  vessen.  Egy  ágy  volt  a bútor,  meg  egy  asztal  és  a dívány.  Az  
ágyon  az apjuk szokott aludni, ök ketten a díványon.  A fiú elgondolkodott, 
letette  a papirost,  melléje  a  ceruzát,  azután  a könyvet  is  letette.  Nagyon  
öregesen mondta: -Igen..., nem látni már jól. Villanyt nem tudtak gyújtani, 
mert nem volt villany. A villanyt a villanygyár emberei már régen kikapcsolták. 
Ültek szépen,  illedelmesen  egymás mellett,  két kicsi bogár, két nagyon jó 
gyermek. A lány szólalt meg: -  Éhes vagyok. -  Én is. -  Apuka már jöhetne. 
-  Azt mondta, hogy pénzért  megy. Biztosan nem talált még. -  Biztosan...,  
ha  talált  volna,  itthon  lenne.  Egy  légy  zümmögött  végig  a  szoba  
levegőjében. Az utolsó légy volt, ez még bírta a hideg falakat és a morzsátlan 
asztalt.  Sietve  megült  a  falon,  nem  zümmögött  tovább.  A  két  gyermek  
felnézett  a  csönd  felé.  Ahonnét  a  csönd  lett.  -  Tegnap  még  kettő  volt,  
láttad? -  Láttam. A fiú közelebb bújt a lányhoz. -  Fázom. -  Én is. -  Igazán  
jöhetne már apu. -  Ha gyertyát gyújt, mindjárt melegebb van. Kint  egészen 
este  lett, a szoba egyetlen ablaka éles négyszögben  vágódott  bele  a fekete 



levegőbe.  A fekete levegő pedig hideg nyugalommal borult a két  gyermek 
összebújt testére. Elaludtak. Nem hallották már, hogy megjött apjuk. Pedig 
az  ajtó  hangosan  csikordult  és  a  padló  is  recsegett  a  lépte  nyomában.  
Nagy szőke ember volt az apjuk, szép erős volt a teste, de a keze remegett,  
amikor meggyújtotta a kis darab gyertyát.  A két gyermekre nézett,  azután  
sietve  fordult  az  ablak  felé.  Leeresztette  az  ablak  függönyét.  Azután  a  
díványhoz ment, letérdelt a gyermekek mellé, két kezébe fogta a lehulló két 
borzas  fejet.  Megcsókolta,  sietve,  félve,  mintha  nem  akarná,  hogy  
felébredjenek. Pedig azt akarta. -  Apu. -  Apu. -  Igen, apu. -  Hol volt olyan 
sokáig apu? Nagyon vártuk, nem tetszett jönni. -  Máskor hamarabb tetszett  
jönni. Az apjuk felállt, az asztalhoz ment. A gyertyát nézte. A gyertya égett,  
gyorsan égett. -  Most  is hamar jöttem..., most nagyon hamar jöttem.  A fiú 
a szemét dörzsölte. -  Fogunk vacsorázni? Az apa nem nézett vissza, állt az 
asztal  előtt,  a gyertyát  nézte. -  Fogunk.  A két  gyerek  felugrott,  vidáman  
szaladt az apjához. Melléje álltak, alig értek a kezéig. A kezéig, amely fáradtan 
csüngött  le  a  válláról.  -  Mit  vacsorázunk?  Az  apjuk  nem  felelt.  A  fiú  
telhetetlen  volt. -  Ugye nem hozott apu ceruzát? Pedig mondta  apu, hogy 
fog hozni. Az apja feléje fordult, lehajolt hozzá, megcsókolta. -  Most  nem 
jártam arra..., most nem hoztam. -  De holnap tetszik hozni, ugye? A díványhoz 
szaladt, elővette  a kis ceruzavéget,  az apjához futott vissza vele. -  Tessék  
nézni,  már  csak  ilyen  kicsi  van.  Az  apja  nem  szólt.  A gyertyát  nézte.  A  
gyertya gyorsan égett.  Kínnal  vidámult  az arca, kínnal  lobbant  ki belőle a 
vidámság.  -  Sanyika,  kéne  nekem  három  szeg,  neked  van  mindened.  
Sanyika már szaladt  is a díványhoz, kihúzott egy ládát, kotorászni  kezdett  
benne. A lány az apjához ment. -  Minek apunak a szeg? Az apjuk felnevetett 
hangosan, verejtékesen. -  Játszani fogunk. A kislány hitetlen volt. -  Vacsora  
előtt? Az apjuk ráhagyta. -  Igen vacsora  előtt. Jobban  fog esni  a vacsora.  
Komoly volt az arca a lánynak. -  Nekem most is jólesne. Sanyika három kis 
szeget  talált,  szaladt  vele  az apjához. -  Tessék,  apu,  itt  van.  Három  kicsi  
drótszeg  volt  a kicsi  marokban.  A nagy ember majdnem zuhanva  ült  le a 
székre.  Sápadt volt, mint  a temető holdvilága.  A kisfiú meg  értelmetlenül  
bámult az apjára. -  Hát ilyen kell? A kislány már szaladt is a díványhoz.  -
Persze, hogy nem, biztosan nagyobb kell apunak. -  Igen-igen,  nagyobb...,  
erősebb.  Megcsuklott  a hangja, de  a gyertyára  nézett.  A gyertya  gyorsan  
égett.  Az ajtóhoz ment,  a  széket  az  ajtó elé  állította,  felállt  rá,  most  már  
keményen szólt a fiára. -  Add ide a kalapácsot! Sanyika nagy buzgalommal 



vette  elő  a  kalapácsot  a  ládából.  A  ládában  sok  minden  volt,  szeg,  sróf,  
üres  gyufaskatulya.  Kalapács  is  volt.  Egy  szeget,  nagyot,  erőset,  a  
legerősebbet  középre  verte,  a szemöldökfába.  A  másik  kettőt  két  szélre,  
egyformára a középsőtől. A két gyerek a szék mellet állt és vidám várakozással 
nézte az apját. Elfelejtették, hogy még nem vacsoráztak.  Játszani  fognak.  
Az  ember  pedig  leszállt,  most  már  szilárd  volt  a  lépte,  mint  a  végzet  
dobbanása. Kötél volt az asztalfiában, ruhaszárító kötél, minden  szombaton  
ezt  kötötte  fel  a  szoba  két  sarka  között,  arra  aggatta  a  kimosott  ruhát.  
Háromfelé vágta a kötelet, három erős hurkot kötött  a három kötél  végére.  
A két gyermek boldog volt, mert nem tudták, hogy mit fognak játszani.  A  
gyermek és a boldog ember örül az ismeretlennek. A három kötelet felkötötte 
a három  szegre.  Jól ráhúzta, még meg  is próbálta,  hogy jól  tartanak-e.  Jól  
tartottak. Leszállt  a székről,  leült a székre, megpihent.  Sanyika az apjához 
bújt. Sürgette. -  Kezdjük már. Zsuzsi megriadt. Asszony volt, inkább volt  
állat, riadtan húzódott  el az apjától. A gyertya fényeset lobbant,  szemben,  
a  falon  egy  arcképet  világított  meg.  Egy  asszony  arca  volt.  Az  asszony  
szeméből  a fájdalmas értés könnye  hullt  így  látta ezt  a férfi, mert  megint  
könnyű volt a lépte, amikor felállt és dobbant, mint a végzet. -  Kezdhetjük.  
-  Mit játszunk  apu? Az asztalfiából kendőt  vett  elő, kettőt.  Az egyikbe  a  
kenyeret  szokta tenni,  amikor  volt  kenyér.  A másik  valamikor  a  felesége 
keszkenője  volt.  -  Szembekötősdit.  Gyere,  Zsuzsi,  hadd  kössem  be  a  
szemedet. Zsuzsi húzódott,  de azért hagyta, hogy az apja a szemére  kösse  
a kendőt. Jó erős göbre. A Sanyika szemét  is bekötötte. A Sanyika  szemére  
a kenyeres kendő került, mert Zsuzsinak jutott az anyja keszkenője.  Sanyika  
ugrándozott.  -  Jé,  de jó  lesz,  ketten  fogjuk  aput  keresni.  Ketten  hamar  
elfogjuk aput. Az ember meglökte  a bekötött szemű kisfiút. Az ablak felé 
lökte. -  Most már kereshetsz,  fogj meg. Zsuzsi  is elindult, két kezét  maga  
elé tartva bukdácsolt.  Az ember  a gyertyát  nézte,  a gyertya gyorsan  égett.  
Már alig égett. Ezután már gyorsan telt minden. A kislányt kapta el elsőnek, 
ölbe kapta a kis testet, felállt vele a székre. Erős volt a kötél, alig feszült meg 
a súly alatt, csak egy nyikkanás volt az egész. Sanyika az asztal túlsó felén 
tapogatózott.  -  Apu,  ne  tessék  szaladni,  nem  tudom  megfogni.  Az  apja  
nem  hallotta,  az  apja  nem  hallott  semmit.  Csak  a  nyikkanást  hallotta.  -
Apu... Nem felelt neki senki. Körülbukdácsolta  az asztalt, megállt  az apja 
előtt,  kinyújtott  kezével  elérte  az  apját.  -  Apu!...  megvan!...  apu  a fogó. 
Lerántotta  a kendőt a szeméről, hiszen most már az apja a fogó, neki kell a 



kendőt  a szemére kötni. Kicsit káprázott  a szeme, nem  látta meg mindjárt 
azt, amit láthatott. Aztán meglátta. Az elsikkasztott  élet eggyé vált, minden 
rémülete lett az arca:- Apu... jaj!... Az apja felriadt, utánanyúlt,  de Sanyika 
elszaladt,  az  asztal  felé  szaladt.  Pici  inai  megfeszültek,  ahogy  szaladt.  
Megkerülték  az  asztalt,  mire  el  tudta  kapni  az  apja.  Elkapta  és  az  ölébe  
vette, mint Zsuzsit. De Sanyika rugdalózott. -  Apu... Sírni akart, de csak az 
első csepp könnyjött  ki  a szeméből.  A többi elkésett. Nagyot  sóhajtott  az  
ember, amikor készen lett. A nehezén túl van, most már le se kell szállnia a 
székről. A szék messzire gurult, amikor kirúgta maga alól. Nagy zajjal gurult 
a szék,  a légy  is felriadt tőle. Az  utolsó  légy. Felriadt,  zümmögve  repülte  
körül  a szobát,  azután  sietve  telepedett  le  Sanyika  nyelvére.  Mert  a  kis  
könnycsepp  közben  legurult  Sanyika  arcán  és  a nyelvére  esett.  Vidultan  
lakmározott rajta a légy. Éppen idejében, mert a gyertya az asztalon  utolsót  
lobbant. 

(1937) 



TAMÁS  MIHÁLY  

VÁSÁR 
A rőfösboltba tért be Eszter asszony, ott sokáig el szokta tölteni az időt.  

Eszter nem várt, ment tovább a piacra. Kosár volt a karján, pénz csörgött a 
kötője zsebében, egyet-mást kellett vásárolnia  a kofáknál: hagymát,  túrót,  
meg ami még kell. Lassan lépett,  a másik oldalra bámult, hogy kik jönnek 
ott. Vásár volt, ilyenkor a falujából is bent van sok ember, akiket még imitt-
amott  megismer,  tizenhárom  esztendőn  túlról  is.  A tojásos kofánál  állott  
meg  először.  -  Hogy  a  tojás?  -  Tízér  tizennyolc.  Eszter  hűséges  volt,  
alkudott, tavasz van már, ilyenkor a tyúkok is jobban tojnak, nem lehet úgy 
megkérni  az  árát.  Meg ilyenkor már szemet  is találnak,  elment  a hó.  Egy  
ember állt melléje, hallgatta, mit beszél. Végigmérte mustrálta,  tanakodott  
magában, aztán megszólította. -  Te vagy az, Eszter? Eszter ránézett, feléje 
fordult az embernek, nézte, aztán úgy csendben mondta: -  Kend az, András? 
-  aztán a kofához szólt. -  Ad tízér húszat? András megfogta a kötője pántját, 
elhúzta.  -  Megvénültél,  Eszter.  Az  asszony  kicsit  hangosabban  felelt:'  -
Kend is ott járt, ahun én. Megvette  a tojást, kifizette, berakta  a kosárba, és 
tovább indult. András, aki béres volt a faluban az uraságnál, és még  abból  
az időből ismerte Esztert, megint szólt: -  Merre mécc? -  A bulgároknál  van  
még dolgom... Elindult. A férfi utána, az asszony szaporán lépett, a férfi büty-
kös csizmája ritkábban  koppant  a nyomában.  A bulgároknál  Eszter  zöld-
séget  vett, aztán tovább mentek  a kálvinista templom irányába.  Amikor  a  
templom kőkerítéséhez értek, András megállította Esztert. -  Állj mán meg, hadd 
beszéljek veled egy keveset. Eszter húzódozott, hogy sok dolga van, az asszonya 
is fent jár a piacon, meglátja még, hogy álldogál. De azért megállt  a kerítés 
mellett, nekidőlt, félig ült, félig állt a magas kőpad kán. -  Hát osztán  hogy  
megy neked? Az ember kérdezte ezt, ahogy leült melléje. A kosár volt köztük. 
-  Csak  úgy, mint  a többinek...  András pipát  vett  elő, szörcsögött  benne  a  
mocsok,  ahogy  megfújta. -  Mégis  csudálni  való,  hogy  annyi  ideje  nem  
kerültem össze veled. Hun jártál azóta, hogy eljöttél? Eszter unta a kérdést, 
kurtán  felelt. -  Hun  itt,  hun  más  városban.  Szaladt  előttük  az  utca  élete,  
sütött  le  rájuk  a  tavaszi  nap,  kopott  volt  egyik  is,  másik  is,  két  öregedő  
veréb akadt egymásra  a hideg kőpadkán.  Eszter arra gondolt, hogy  minek  



is jött  el  a  faluból.  András  meg  arra,  hogy  milyen  kár  volt,  hogy  Eszter  
elment  a faluból.  Hallott  akkor  valamit,  hogy  a kocsmáros  fia járt  volna  
Eszter körül, aztán a lány a szégyen elől ment a városba. -  A pulyád megvan-
e még?  Eszter  elnézett  az ember  feje  fölött,  a törvényszék  fedelét  nézte,  
ahol  éppen  tavaszi  varjak  üldögéltek.  -  Inasnak  adtam  Gácsyhoz,  a  
lakatoshoz.  A  férfi elgondolkozott.  -  Osztán jóravaló  fiú? Eszter  szeme  
most csillant meg először. -  Nincs vele sok gondom.  Az asszony  a másik 
oldalon  ment,  fel  a piac  felé. Eszter  felállt,  nézte  az  asszonyát,  úgy  tett,  
mintha  menni  akarna,  de  leült,  ahogy  az  messzibbre  haladt.  András  
kíváncsiskodott. -  Mondd mán meg, kitűl lett? Az asszony arca  egyszerre  
megfagyott, keményen hullott  ki  a szó a száján. -  Lett? András behúzta  a  
fejét,  a  csizmáját  nézte,  csendesen  megnyugodva.  Lett.  Ő  is  így  lett.  A  
kalapja alól lopva az asszonyra nézett, amíg az elbámult:  fonnyadt  is volt 
már egy kicsit,  a mejje is lógott, de a keze keményen  fogta a kosár  fölét.  -
Tudod-é,  hogy  meghótt  az  asszony?  Eszter  feléje fordult,  több  érdeklő-
déssel: -  Mikor? -  Két hete vittük ki. Eszter elgondolkozott. András már a 
faluban közeledett hozzá, de akkor a kocsmáros fia már előbbre jutott,  mert 
annak pénze volt, és mindig hozott neki valamit  a vásárból. -  Hitre vótak? 
- N e m ,  csak úgy. Az asszony egyszerre felélénkült. Szapora szóval  mondta 
el, hogy mennyire unja már  a városi  életet, nem jő,  ha az ember másnak  a  
mosogatórongya,  igaz,  hogy jó  erőben  van -  körülnézett,  hogy  van-e  fa,  
amit  megkopogtasson - ,  de  azért  mégis  csak  megunta  ezt  az  életet.  Az  
ember  hallgatta,  derült  ábrázattal,  a pipa kialudt,  zsebre  dugta,  sercentett  
egyet,  azután  csak  úgy  véletlenül,  az asszony  derekára  csúszott  a keze  a  
kosár  fölött.  Megtapogatta,  az asszony hagyta, kicsit csontos, de így jó,  ez 
nem kíván  orvost.  Tompán  zsivajgott  a vásár,  szekerek  haladtak  előttük,  
egyikről lekiáltottak: -  Maradsz még? -  Van még egy kis elintézni  valóm,  
csak  menjetek.  -  Aztán  Eszterhez  fordult.  -  Mennénk  tán?  Felálltak,  az  
asszony is. András elől ment lassú léptekkel, nyomában az asszony  szapora  
kopogással.  Most már így: András elől, az asszony hátul.  A férfi ment,  az  
asszony nem kérdezte: hová. Eszébe jutott, hogy találkozhat az asszonyával, 
s az még a nyílt piacon le találja piszkolni, de már mindegy, most másról van 
szó.  A férfi befordult  a kocsmaudvarra,  asztalok  voltak  kitéve  a  tavaszi  
füre, leültek, a csaposlegény három decit tett eléje, András rászólt: -  Még  
egyet... Töltött az asszonynak  is. Ittak. Az asszony keveset, pedig  szerette.  
Az ember fenékig. Megtörölte a bajuszát a kezefejével: -  Oszt van valamid? 



Érdemes vót legalább kínlódni? Szaporán felelt az asszony, hogy ez is van, 
az  is van, megbecsülte  a keresetét,  meg  hát jó  helyeken  szolgált,  kevés  ki-
adása volt magára. Aztán elhallgatott, az ember nem kérdezett többet, sütött 
a nap, fiatal légy mászkált a pohár szélén, az ember a pipát vette megint  elő,  
az asszony  a két bütyökujját forgatta. Tízet ütött a pápista torony órája, az 
asszony felhorkant: -  De már mennem kell... Felállt. -  Hát Isten áldja meg. 
Lassan indult a kapu felé, várta, hogy az utána kiált. Nem kiáltott. Az ajtónál 
megállt,  éppen  akkor,  amikor  az  ember  végre  megszólalt:  -  Eszter!  
Megfordult,  félig,  fél  kezével  a  kilincset  fogta.  -  Elsejére  mondj  fel  az  
asszonyodnak... Az asszony belevörösödött, jó ez így, ezt várta, hát mégis 
csak így lett. Hát ha így van, hát jól van, most már tudja, hogy  összemennek.  
Most  már biztos  a dolgában. -  Jól van András,  de te  is váltsd  ki a kereszt-
leveled.  A férfi maga  elé bámult,  fátyolos szemmel  meredt  el az  üvegek  
fölött.  Az asszony  várta  a választ.  Lassan, megenyhülten  köpte  ki az  em-
ber: -  Há'sz  én  is úgy  gondoltam.  

(1937) 



TAMÁS  MIHÁLY  

ELREPÜL A MADÁR 
A Csóri  elég körülményes  módon  került  a házunkba.  Úgy, hogy  a fiam 

bérbeadta  egyik  kitüntető  megbízatását.  A kitüntető  megbízatás  az  volt,  
hogy az iskolában minden  óra végén  és a szünetidő gyors múlásával  neki  
kellett  csengetnie.  Az osztályuk  külön épületben  van, nincs több,  csak  az  
az egy osztály benne, nem telik szolgára, ennélfogva az osztályfőnök  Kis  
Mihályra bízta  a csengőt.  Rozman  Laci  is szerette  volna,  ha ő  csengethet,  
de hiába, a bizalom nem őfelé fordult, ellenben  volt neki egy  pucérbegyü,  
visítozó fiókszarkája, amelyre viszont a fiam vágyakozott. így történt, hogy 
hosszas megfontolás után Mihály bérbeadta egy hétre a csengetést  Lacinak.  
A bér pedig a Csóri volt. Kilyukasztott cipöskatulyában hozták haza Csőrit 
és egyelőre  a fürdőszobában helyezték  el.  A madár  fiatal  volt  és  eleven,  
éhesen tartotta szét a száját és reménykedő bizalommal nézett ránk, ahogy 
körülálltuk. -  Áztass neki kenyeret egy kis vízben -  mondta az anyja. -  Oh,  
anyu,  hát  volna  szíve  olyan  ízetlen  ételt  adni  ennek  a szegény  állatnak?  
Azért, hogy állat, még... Judit mondta  ezt, a lányunk,  aki már  tizenhárom  
éves, mindig más véleményen van és mindig a maga módján nézi a dolgokat. 
-  Hát mit? Tán nem jó neki a kenyér? Juci óvatosan simogatta meg a Csóri 
fejét. Csóri  félreértette  a mozdulatot  és utánakapott  az ujjának. Azt  hitte,  
étel.  -  Igen, jó,  de vízben?...  ne  tessék  azt  a kis tejet sajnálni...  Erre  már  
Mihályban  is  ébredezett  az  igényesség.  -  És  zsemlét...  az  puhább.  Az  
anyjukat  a konyhába  hívták,  otthagyta  a madarat.  Elmenőben  szólt  csak  
vissza. -  Adjatok, amit akartok. így történt, hogy tejes zsemlével  lakott jól 
Csóri  és  azontúl  is  legtöbbnyire  tejes  zsemlét  evett.  A  skatulyába  vatta  
került, mindennap tiszta gyógyvatta, amelyet viszont Olga nénitől  szerzett  
Mihály,  az  özvegy  tanítónétól,  aki  már  évek  óta  gyűjtögette  a  vattát  a  
gyógyalap receptjeivel, hogy majd egyszerre  két paplant  csináltathasson  
belőle. Ha az ember elgondolja, hogy hányszor kellett Olga néninek azért a 
két  paplanért  csúzt,  fejgörcsöt,  gyomorfekélyt,  meg  minden  egyebet  
szimulálnia, hogy  az orvos receptet  adjon drága orvosságról  és ő a recept 
drága orvosságát vattára cserélhesse be. De mert a bort még a paplannál  is  
jobban  szerette,  hajlandó  volt  egy  liter  borért  egy  csomag  vattát  adni  



Mihálynak. A vattára való bort pedig úgy szerezte meg tőlem Mihály, hogy 
hajlandó volt háromszor annyi tejet meginni, napokra beosztva, mint ahány 
liter bort utaltam ki neki az Olga nénivel való csereüzlethez.  Ilyen  áldásos  
hatása volt az állam szociális intézményének és ilyen messzire ágazó üzleti  
élénkséget hozott a házba a Csóri. De kára nem volt senkinek belőle,  mert  
amíg  a Csóri  nőtt  és  gyarapodott,  azalatt  a  Mihály  sáppadt  kis  orcája  is  
kezdett pirosabb  színt kapni. Nekem  ez volt  a fontos, Mihálynak meg  az,  
hogy Csóri nemsokára már türelmetlenül kezdte a szárnyát csapkodni. Eleinte 
csak  csapkodott  a  szárnyával,  azután  már  kilibbent  a  cipősdobozból  és  
ereje  fogytán  leült  a fürdőszoba hideg  kövére.  Ebben  olyan  volt  éppen,  
mint  az ember, mert  az ember  is, ha nagyon jól  megy  a sora, mindig  csap  
egyet a szárnyával és utána leül a fészke mellé a hideg kőre. De Csóri még 
tovább vágyakozott  és amikor egy nap észre vette Mihály, hogy  állhatato-
san az ablak felé tekinget, sürgősen megkörnyékezte  a családi asztalost.  -
Zsuppán  bácsi,  kalicka  kéne  a  Csórinak...  Zsuppán  sokat  nevető  nagy  
ember, két roppant kezével  a levegőbe emelte Mihályt.  -  Nem vagyok  én  
drótos, hogy kalickát fonjak. De Mihály megmagyarázta neki, hogy ő nem 
olyan  drótból  való kalickát  gondol,  hanem nagyobbat,  másfél  métereset,  
melyben kedvére röpködhet Csóri. Minthogy pedig amit Mihály egyszer a 
fejébe vesz, abból előbb-utóbb lesz valami, ennélfogva a kalicka is elkészült. 
Lécből  volt  a  váza  és  a  vázára  drótból  való  hálót  szegeztek,  ajtót  pedig  
olyan nagyot, hogy Mihály kényelmesen be tudott menni rajta. Ház lett az 
már, nem  is kalicka  és a széles folyosó legvégén  állították  fel  Zsupánnal,  
akire munka közben úgy átragadt  a fiamról az izgalom, hogy  a végén  ő is 
mindenáron  be akart bújni a kalickába. De hát  ez mégse ment.  Gazdagon  
ömlött  a délelőtti  nap,  amikor  először  tette Mihály  Csőrit  a kalickába.  Ő  
magának  is tett  be alacsony  ülőkét  és  a két kis madár  úgy  nézett  szembe  
egymással  a  kalickában.  Csóri  beszélt,  Mihály  hallgatott  és  igen  jól  
megértették  egymást.  -  Ugye,  hogy  meleg  van  itt? Nagyon  süt  a nap,  de  
majd segítek  én...  Lombos  ágakat  tört  az udvari  fákról és tele  árnyékolta  
velük a kalickát. -  Na látod Csóri, most már jobb... Azután a kicsi  macskát  
vitte be a kalickába. Fiatal volt a macska is, Csóri  is, Mihály  is, nem szállt  
még  rájuk  az  öregség  gonoszsága,  így  a  Csóri  barátságosan  bökött  a  
csőrével  a cica felé, az pedig lágy kis pehely-lábával pofozta vissza. Utána 
meg  befeküdt  mellé  a  vattára,  karéjban  nyúlt  el  a  puha  fekvőhelyen  és  
akkor se mozdult, amikor a Csóri a háta lágy prémjére fektette a fejét. Elaludt 



mind  a kettő, Mihály meg halálos óvatosan  bújt ki  a kalickából  és  sokáig  
nézte a teremtő Isten megvalósult  szándékát. Mindennap friss lomb került 
a kalickába,  közben  Csóri  nőtt  és tollasodott,  már hetyke  és hosszú volt  a  
farka és a cica is reggelenként  a deszkapalánkon  fente a karmait.  De azért  
nem lett semmi baj. Reggelenként, amikor Mihály kinyitotta a kalicka ajtaját 
és Csóri erős szárnycsapkodással  repült a díszkert zöld gyepszőnyegére,  a  
cica  is nagy  ugrásokkal  rohant  utána.  Maga  elé tartott  két  lábával  vetette  
magát  Csórira,  Csóri  meg  a szárnyával  csapkodta,  összekapaszkodtak,  a  
cica  csodálatosan  lágyan  fogta  hegyes  fogai  közé  a  Csóri  torkát,  Csóri  
pedig mindig úgy ütött,  hogy mégse  üssön  és vég nélkül  hempergőztek  a  
zöld  füvön.  Délelőttönként  Mihálynak  iskolába  kellett  volna  mennie,  
ilyenkor  aztán,  ha  Csóri  elunta  a játékot,  hirtelen  felröppent  és  elszállt  a  
konyha ajtajára, bekukkantott  a konyhába megnézni, hogy  mi fő ebédre. A 
szomszédokhoz  is átrepült, ott is kunyorált valamit és hazajövet hozzám is  
benézett,  az  irodámba.  Ha  írtam,  a tintatartóra  ült  és  a  tollat  kapkodta  a  
kezemből, ha meg gépen írtam, akkor a hengerre szállt, és okos szemével  a  
táncoló betűket  nézte  és élvezte,  hogy  a henger meg-megugrik  alatta.  De  
ha csapódott az utcai kapu, és már a kapu alól felragyogott  a Mihály  tiszta  
kacagása, úgy szállt  el tőlem Csóri, mintha riasztanám.  Szállt  a kapu felé,  
Mihály felé, a vállára és örvendező  köszöntésképpen  belekapott  csőrével  
a fiam borzas hajába. Délután, ha szép volt az idő, Mihály kifeküdt a gyepre 
és hanyatt fekve olvasgatott valamilyen könyvből,  a cica odakuporodott  a  
teste hajlásába, a Csóri pedig legtöbbnyire  a Mihály mellére telepedett  és  
onnét csipkedte  a könyv  nyíló  lapjait. Játéknak csak, nem  bosszantásnak,  
ha Mihály egy lapot fordított, a Csóri mindenáron még egyet akart fordítani. 
-  Csóri, hagyj békén, ha olvasok... Csóri buksi  fejét a Mihály kis  kezéhez 
dugta. Értették egymást csodálatos módon, pontosan megtanulták  egymás  
beszédét. Amíg egyszer... Amíg egy reggel véres és megtépett  volt a Csóri 
feje. Mi  lehet ez, mi lehet ez? Rejtélyes eset volt, mert Csóri  a kalickában 
aludt,  este  még  Mihály  zárta  rá  az  ajtót,  nem juthatott  be  hozzá  senki.  
Mihály nyomozni  kezdett. Megnézte a cica körmeit, a cica körme tiszta volt 
és ahogy egymás mellé tette őket, a régi barátsággal nyúlt a cica Csóri felé. 
Játszani  hívta,  Csóri  nem  ment,  Csóri  búsult.  -  Nézze,  apu,  a  cica  nem  
lehetett... — Igaz, nem lehetett, de akkor ki volt? Boris szólt  ki a konyhából. 
-  Én hallottam valamit ma hajnalba, mintha madárvisongás  lett volna. Mihály 
rátámadt.  -  És  miért  nem  nézte  meg,  maga  szerencsétlen?  Boris  békés  



egykedvűséggel nézett vissza rá. -  Mér'  aludtam. Másnap hajnalban Mihály 
az ágyamhoz jött  és keltegetett. -  Apu, tessék jönni... Felriadtam. -  Hová?  
-  Meglessük,  ki  bántja  Csőrit.  Óvatosan  húzódtunk  ki  a  folyosóra  és  
meghúzódtunk  a konyha ajtaja mellett.  Friss és enyhe nyári hajnal volt,  a  
nap még valahol a Ricseyék diófája mögött tápászkodott  és a diófa tetején 
rigók fecsegtek. Kettő, vagy három. Csóri éberen ült a kalicka felső rúdján 
és izgatott apró mozdulatokkal várt valamire. De ha legalább tudnánk, hogy 
mire?  -  Apu,  apu!  -  Mi  az?  -  Már  fél  a  Csóri!...  -  Látom.  -  De  mitől?  
Vártunk. Csend volt az udvaron, csend volt a kertben, csak a rigók fecsegtek 
tovább  a diófán. Már három  volt,  vagy  tán  öt.  A  kert  felől éppen  megint  
repült  két  rigó,  ezek is  leszálltak  a diófára,  a többi  közé.  Aztán  a  messzi  
szomszéd felől megint jött kettő, az is oda szállt. -  Nézze, apu, mennyi rigó! 
-  Látom,  de  légy  csendben.  -  Mit  akarhatnak  azok  a  rigók?  -  Semmit,  
beszélgetnek.  Egyszerre  röppent  fel  minden  rigó  és  egyszerre  szálltak  
mifelénk, a Csóri kalickája felé. Csóri már várta őket a kalicka legfelső rúdján. 
A  rigók  a kalickára  repültek,  ellepték  a tetejét  és  a dróthálón  keresztül  a  
Csóri  felé csapkodtak.  Csóri bátran  és elszántan  állt,  lejjebb is  ugorhatott  
volna,  a középső  rúdra,  ahová  már  nem  érhették  volna  el, de  Csóri  állt  a  
legfelső rúdon  és elszántan  mérte felfelé a csapásokat.  A rigók  fentről  le,  
Csóri  alulról  fel.  Néha  összekoccant  két  csőr,  de  ártani  nem  tudtak  
egymásnak.  Csak  a drótháló,  amelyhez oda-odacsapódott  a Csóri  feje, az 
vérezte  meg  olyan  nagyon.  Alltunk  ott  és  Mihály  reszkető  kézzel  
kapaszkodott  a  kezembe.  Hideg  volt  a  keze  és  egy  szót  sem  szólt,  csak  
nézett  a madarak  felé. Olyan volt az csakugyan, hogy az ember elfelejtett 
minden  egyebet.  Talán a fészkét irigyelték  Csórinak,  a vattát, amely  puha  
és a dróthálót, amely véd és a tegnapi ebéd maradékát, amelytől  küzdelem  
nélkül jól  lehet lakni. Mihály feleszmélt és ki akart törni  a rejtekhelyből.  -
Apu,  ezt  én  nem hagyom!  Megszorítottam  a kezét.  -  Várj még!  Vijjogás  
szállt  a kert  felől, szarkák  cserregése.  Két  vén  szarka,  akit  már napok  óta  
figyeltünk, mert egyszerre gyakrabban állapodtak meg a kert fáin, hirtelen 
rebbenéssel  tört elő a kert felől és rászállt  a tornác korlátjára. Rászállt  a két 
öreg  és  csak  nézett  a  rigóseregre.  Azok  pedig  megálltak,  már  nem  
csapkodtak, hanem hirtelen riadalommal menekültek. Messzire, túl a nagy 
diófán.  Csóri  ottmaradt  egyedül  és  felhevülten  nézett  ki  a  dróthálón.  
Rápislantott  a  két  öreg  szarkára,  azok  visszanéztek  rá,  így  álltak  egy  
pillanatig, azután a két öreg elrepült, de csak a nagy diófáig. Onnét  hangos  



cserregéssel  üzentek  vissza  Csórinak.  Reggeli  után,  ahogy  Mihály  meg-
nyitotta  a  kalicka  ajtaját, Csóri  kedvetlen  unalommal  bújt  elő,  de  hogy  
jobban körülnézett, fellebbent és csak a diófán állt meg. Ráült egy  vékony  
ágra, hintáztatta magát és tollászkodott. Ebédig ült ott, és csak akkor repült 
le, amikor meghallotta  a kapu felől a Mihály hangját. A vállára szállt, mint 
egyébkor, de a szeméből hiányzott  a régi gyermek friss nevetése. A szeme 
riadt  volt  és öreg.  Délután  a két  öreg  szarka  a kocsiszín  tetejére  szállt  és  
hangos  cserregésbe  kezdett.  Azután  még  jött  kettő  és  már  négyen  
cserregtek. Csóri meghallotta, éppen a kalicka tetején bóbiskolt.  Felrepült  
ő  is  a  kocsiszín  tetejére  és  együtt  süttette  magát  a többivel  a  napon.  De  
azért  estére,  mint rendesen, berepült  a kalickába,  Mihály  mindjárt bebújt 
utána. -  Mit akarsz vele? Mihály fel se nézett rám. -  Viszem be, velem fog 
aludni.  Bevitte  a cipőskatulyát,  friss  vattát  tett  bele  és  az  ágyába  tette,  a  
lábához.  Csóri  meghitten  ült  a  fészkében,  nagyokat  pislantott  a  lámpa  
fényébe. Úgy aludtak  el, ketten. Másnap  újra jöttek  a szarkák,  Csóri  újra 
velük  volt  egész  nap  és  estére  nem  tért  haza.  Estére  elrepült  a  társaság,  
lehettek már nyolcan is. Mihály ezen az éjjelen keveset aludt. Másnap nem 
ment  iskolába.  -  Tetszik  tudni,  ha  visszajön,  itthon  kell  lennem.  Az  én  
kedvemért  biztosan  ittmarad.  Csóri  el  is jött,  nem  volt  még  dél,  amikor  
leszállt  a diófa tetejére. De csak  a diófa tetejére. Mihály  a fa alatt állt és a 
vesztes  szülő  fájdalmával  szólt  fel  hozzá.  -  Csóri,  gyere  haza!...  Csóri  
lepillantott  rá,  két  nagy  kerek  szemében  még  így,  a  fa  tetején  is  sok  
mindenfélét  lehetett  látni.  Hosszút  és hangosat  cserregett  Mihály  felé  és  
elindult, hogy lerepüljön, mint máskor is, a vállára. Mihály kitárt két karral 
várta  és  az  arcán  földöntúli  mosolygás  volt.  Már  tán  méterre  se  lehetett  
Csóri, amikor hirtelen oldalra libbent, meglebegtette szárnyait Mihály felé, 
azután elrepült a kert irányába. A fák felé, a lombok felé, de nem állt meg ott 
se, ment, ment, ment, az ismeretlen  levegőégben.  Kis Mihály  megsemmi-
sülten  vánszorgott  be  a  szobába  és  levetette  magát  a  divány  sarkára.  
Hosszú, hosszú időbe telt, amíg magához tért a bánatából. De a drága szép 
gyerekszemekből örökre eltűnt valami. Egy árnyalatnyi csak, egy árnyalat-
nyi fény. És ami jön, az már az eredendő bün örök  bűnhődése.  

(1937) 
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BALLA  D .  KÁROLY  

A SEMMI CSEPPJEI 
Filmnovella 

Letarolt, üres szántóföld. Tízéves forma kisfiú baktat elszántan a közelinek 
tünő egyetlen szénakazal felé. Mögötte az egyre távolabbi autóút; az elhúzó 
kocsik zaja elenyészik  lassan, elnyomja a szöcskék egybefüggő cirregése. 
Vibráló, forró levegő. A kisöreg kitartóan lépdel, de valahogy mégsem kerül 
közelebb céljához. 

Egy  nő  könyvkupacok  közt  székre  áll,  hogy  elérje  a  
könyvespolc  tetejére  tett  díszkiadású  Goethe-kötetet.  Nem  éri  
el,  ezért  -  anélkül,  hogy  a  székről  leszállna  —  a  lába  alá  a  
legközelebbi  könyvtoronyról  tesz  néhány  könyvet.  Újra  felegye-
nesedik,  lábujjhegyre  áll,  de  igyekezete  most  is hasztalan.  Új és 
újabb  könyveket  tesz  maga  alá,  de  valahogy  mégsem  ér  maga-
sabbra. 

Negatív kép kelti a teljes sötétség képzetét az ablaktalan  szobában.  
Nem  látni  tisztán,  inkább  csak  sejteni  az  ágyon  fekvő  nő  és férfi 
körvonalait. 

-  Milyen  sötét van -  gondolta a férfi, amikor kinyitotta  a szemét. 
-  A tengeren  soha  nincs  teljes sötétség.  Még  a  legcsillagtalanabb  
éjszakán sem, ágaskodó fároszoktól, kikötői fényektől távol, ahová 
egy hányódó bárka viharlámpájának jánosbogara  sem téved,  még  
ott  sem teljes a sötétség,  mert  valahonnan,  talán  a tér, talán  az  idö  
hasadékaiból előszivárog valami se-nem-fény, se-nem-szín sejtelem, 
amely finomabb az éjjeli lepkék szárnyáról pergő hímpomál, puhább 
és hajlékonyabb, mint a véglények csillószőrzete, de mégis rákúszik 
a tárgyakra, csónak peremére, ott siklik behúzott evezők kifordított  
tenyerén,  lomha  hullámok  csendes  taraján.  Csak  a  szemnek  kell  
megszoknia,  csak a mozdulatlanságnak  kell magához  csalogatnia,  
és  máris  előfolyik, előszivárog  a rejtett  hasadékokból,  hogy  csak  



itt, csak most, csak neked megjelenjen. Megjelenjen és eddig sosem 
látott vonalait,  ismeretlen  síkjait, rejtett kiterjedéseit mutassa  fel a 
való  világnak.  

Mozdulatlanul,  nyitott  szemmel  feküdt  az  ágyon.  Hiába  várta  az  
ernyedtséget,  a  kellemes  fáradtságot.  Feszült  volt,  görcsösen  magára  
figyelő. Mint fakír, feküdt a realitások fent szögein. 

Csak  amikor  behunyta  szemét,  akkor  moccantak  meg  benne  a  képek.  
Zuhanni kezdett  a sosincs-vége szakadékba. Mint liftaknában, suhantak a 
fényes foltok. Arctöredékek, megakadt mozdulatok, félbehagyott gesztusok. 
A folytonosság torz  pillanatképei.  

Szerette volna megállítani  a zuhanó liftet, hogy kiszállhasson  valamelyik  
emeleten, alaposan szemügyre vehesse az arcokat, elpróbálja a megszakadt 
mozdulatot, befejezhesse a gesztust, ráhúzza a kronológia feszülő szálára a 
szétszórt  pillanatok  gyöngyeit.  De ha kinyitotta  a szemét,  újra ott  volt  az  
ágyon, a sötetében, ijesztően tiszta fejjel. A következő  zuhanásig.  

A  teniszpálya  salakját  áztatja  a  nyári  zápor.  
Kinyílik  egy  liftajtó,  de  nem  száll  ki  senki.  
Antonioni  Nagyításának  utolsó  képsorai  peregnek  némán  

egy fekete-fehér  tévén.  

Apjával áll az erkélyen, pizsamában. Körmükre ég a cigaretta.  Hallgatnak.  
Amit kellett, megbeszélték két hónapja, amikor odaköltözött.  Könyökölnek  
a korláton,  fújják a füstöt. Szemben  a sivár  lakótelep  sorházai,  fölöttük a 
seszínü ég. Kicsit fuj a szél. Fáznak, de nem kapkodják el a dolgot.  Láthatóan 
szeretnek reggelente együtt fázni az erkélyen. 

Belülről  megkoccan  a konyhaablak.  Andrea jelzi, készen  a reggeli.  Két  
csikk repül  a tömbház szürke  udvarába.  Az egyik hetykén,  szikrázva  ível  
felfelé, mielőtt aláhullana a semmibe. A másik gondosan beoltva, suta  ívet  
írva esik a porba. 

Andrea  ad  a  konyhájára.  Az  anyja  bezzeg  nem  bíbelődött  meleg  
reggelivel.  Egy csomag kekszet majszoltak el a teához. „Az ember lakjon 
jól. A többi csak flanc." 

A járdaszegélyen áll sokadmagával. A busz késik, és persze tömve érkezik. 
Most még, ahogy ott állnak, különböznek egymástól. Mire majd kiszállnak, 



egyfonnává nyomorodnak. Szürke fogaskerekei a mindennapoknak.  Állnak,  
várják. Kis Jónások  a cetet. 

Ez  a  nap  is  olyan  lesz,  mint  a  többi.  Délig  nincs  megállása,  úgy  érzi,  
mindenütt  ott kell  lennie.  Aztán  dél  körül  leállnak.  Elfogy  a  nyersanyag,  
megtelik  a raktár, bedöglik  valamelyik  ócska gép. Leülhet  egy percre,  de  
most  is csak a telefonhoz: szállítók, karbantartás,  raktár...  

És újra a gépsorok, vonító gyalupadok, fűrészgépek csengő körpengéje. 
A lét lomha szimbólumai: önmagukba visszatérő futószalagok. 

A munkanapló gyűrött fedele. Fellapozza az utolsó bejegyzésnél. Beírja 
az aktuális dátumot. Június  19-e... Honnan is? Hát persze. Eszti születésnapja. 
Hol van az már... 

Ebédidő. Ül kis üvegfalú fülkéjében, előtte az elemózsia. Andreának  erre  
is  van  gondja.  Két  kenyérszelet  közt  kirántott  hús.  „Vastagra  vágtam,  
nehogy  összekoccanjon  a fogad." Paprika, paradicsom,  két  alma,  külön-
külön  szalvétába  csomagolva.  „Hagymát  nem  tettem,  ne  légy  büdös."  
Termoszban  forró tea.  Csak  mindig  édesre  csinálja,  túlcukrozza.  Ő  meg  
szégyell  szólni.  

Esztiéknél  őhozzá időzítették  a tálalást. Betoppant  és Terézke  nagynéni  
máris merte a levest. Három nő leste a kívánságát. Kávézni is maradt mindig 
ideje. Egymás mellé  ültek  a díványon  Esztivel, jó  szorosan.  A mama  épp  
csak  felhörpintette  a  magáét,  és  máris  kárált.  „Terézkém,  menjünk  
mosogatni." Ő ilyenkor mindig órájára nézett. Hét-nyolc perc az  indulásig.  
Heves  csókok,  mohó  simogatás:  nincs  idő  a  finomkodásra.  Épp  annyi,  
hogy  alaposan  begerjedjen -  és  máris  indulnia  kell.  Hogy  lehiggadjon,  
futva tette meg az utat a gyárig. A részlegen  a vigyorgó kollégák:  „Bizony  
mondom, Ákos, te csak azért udvarolsz annak  a lánynak, mert ilyen  közel  
lakik." 

Akkor még csak melós volt, semmi felelősség, nehéz, de nyugis  munka.  
Most  meg,  művezetőként,  néha  azt  sem  tudja, hol  áll  a feje. A  főnökség  
rajta kéri számon  a munkások mulasztásait,  azok meg elvárják, hogy az ő 
érdekeiket képviselje a nyakkendősökkel  szemben.  

Az apjának jobb.  Ahogy  végez  a szakiskolában  (azt  a pár  órát  rutinból  
letanítja), kényelmesen megebédel, szundít egy órát. Aztán beül a kocsijába, 
felkattintja a TAXI feliratot, bekapcsolja a rádióját és kigurul az állomásra. 
Amíg  nincs  kuncsaft,  újságot  olvas,  aztán  elbeszélget  az  utasokkal;  
mindenkivel megtalálja a közös nyelvet. Az ember azt hinné, passziózik, s 



közben háromszor annyit megkeres, mint tanárként. Néha beüt valami vidéki 
füvar, s ha még visszafelé is akad utas, akkor akár ki is hagyhatja a következő 
napot. 

Ha lenne kocsija, ö is kiváltaná az ipart, otthagyná a gyárat. Egyszer már 
majdnem  vett  egy  használt  Moszkvicsot,  megvolt  a pénze.  De  az anyja 
színes televíziót akart, neki is be kellett szállnia, s ha már hozzányúlt a kerek 
összeghez,  hát vett magának  is magnót,  lemezjátszót.  Szép lassan aztán  a  
többi  is  elúszott.  

Visszajöttek a munkásai  az étkezőből.  Most majd kicsit  lelassulnak,  át-
átszólnak  egymáshoz  a  bútorlapok  fölött.  Nem  is  sietteti  őket:  jó,  ha  a  
műszak  végéig  kitart  a bekészített  nyersanyag.  Na,  ma  sem történik  már  
semmi. 

Vagy mégis? Mit akar tőle a nagy fogú Ancsa? Hogy szóltak az irodisták:  
vaj  érkezett  a  büfébe,  négy  csomaggal  vehet  mindenki.  Legyint.  Hadd  
menjenek. Ha nem engedi őket, később már nem jut nekik. Tudják a rendet, 
csak kettesével  hagyják el a műhelyt.  

Arra gondol, hogy talán ő is... De nem, inkább benéz a szárítóba. 
„Na mi  az, Ancsa,  mit  akar már megint?" Nem,  ezt  nem fogadhatja el: 

nyolcszor  fél  csomag  vaj,  „a  brigádtól".  De  az  asszonyok  ebben  nem  
ismernek ellentmondást,  na jó, akkor legalább kifizeti. Hát persze, ők sem 
ingyen  gondolták.  

Andrea meg fogja dicsérni. Ez az egyetlen, amivel ki lehet érdemelni  az  
elismerését.  Legutóbb  is  hogy  megörült  a  negyed  kiló  kávénak.  „Hol  
szerezted?",  s már nyomta is kezébe az árát. „A kosztpénzbe már beszálltál, 
ez külön kassza." Fő  a pontosság.  Még az apjának is leszámol  egy  marék  
aprót, ha a taxizásból hazahoz egy pár üveg tejet. „Más a kosztpénz és más 
a zsebpénz.  Külön kassza. Disztingválni  kell."  

Áll  a zuhany  alatt. Vereti  magát  az erős, forró sugárral. Ilyenkor nem  is  
bánja, hogy rég ellopták a zuhanyrózsát, legalább van súlya, ereje a víznek. 
Égnek emeli az arcát, kinyitja a száját, hogy telefolyjon. Rázogatja a vizet 
fogai közt, kiköpi. Öblögeti az agyát. 

Talán máris olvad a vaj a táskájában. Haza kell ugrania vele, nem mehet  
egyenesen  a színházhoz,  ahogy  Edittel  megbeszélte.  Ezt  a  hangversenyt  
most  szívesen  kihagyná.  De  magára  vessen,  ha  egyszer  megjátszotta  a  
zenebolondot.  Arra  az  első  koncertre  is  véletlenül  csöppent  be.  „De  jó,  
hogy találkoztunk! A húgomnak most lesz a vizsgaelőadása, gyere velem, 



olyan rég nem találkoztunk,  legalább dumálunk egyet. Edit  is örülni fog." 
Ráállt.  Jánossal  valóban  évek  óta  nem  beszélgetett,  s  a  kislány  is  hadd  
örüljön. Aztán, amikor Edit felment a színpadra, elállt a lélegzete. 

-  Milyen sötét van -  mondta  a nő az ablaktalan szobában,  amely,  
mint képlékeny massza, vette őket körül; lelassította  mozdulataikat,  
visszahúzta  a rebbenő sikolyt, elfogta a szabaduló sóhajt. Nem volt  
sem  fala,  sem  mennyezete  ennek  a  szobának,  s  a  padló  meleg,  
süppedékes  állaga  sem  adott  tapintható  felületet,  össze-összemo-
sódott  a  sötétség  fodraival,  kitért  a  hulló  tárgyak  elől;  a  gyors,  
súlyos  mozdulatok  belésüppedtek,  csak  a lassú könnyüségek  ma-
radtak a felszínén. 

-  A  tengeren  soha  nincs  teljes  sötétség  -  válaszolta  a  férfi,  és  
becsukta a szemét. A lány jutott eszébe, akivel nem értették  egymás 
szavát. 

Becsukódik  az  üres  lift  ajtaja.  
A szobában  bokáig  ér  a  tiszta  víz,  körbefolyja  a  könyvkupa-

cokat,  az  ágy  lábát.  
A  teniszpálya  hálóján  csillognak  a friss  esőcseppek.  

Edit  lakkcipőben,  hófehér  csipkeruhában.  Nem  hajlik  meg,  épp  csak  
biccent, aztán a bátyját keresi a szemével. Megtalálja, majd őt is észreveszi. 
Cinkos  szemhunyorítás.  A  természetesség,  ahogy  csak  érett  nő  tudja  
nyugtázni  a  behódolást.  

És elkezdődött.  És Ákos nem tudta, hogy a zene hat-e rá vagy ez a nővé 
cseperedett  fruska, de érezte, amint kiszárad a torka. Megbökte János: „Mi 
ez a darab?" „Mi lenne. A Tarantella. Liszt." О bólintott, mintha csak magát 
ellenőrizte  volna.  

Sarkított világ: zongorabillentyük. Fekete-fehérben Edit is: ruhája az egész 
hangokba,  haja  a  félhangokba  olvad.  A  teste  muzsikál.  Előtte  kotta,  de  
elfelejt lapozni. Nincs szüksége algoritmusra  a beteljesüléshez. 

És akkor váratlanul kialudt a teremben a világítás. Egy pillanatra felzúgott 
a közönség, de azonnal  el is hallgatott. Mert Edit folytatta. Vaksötétben. És 
amikor -  talán  egyetlen  hosszú percnyi  áramszünet  után -  újra felizzott a 
fényszórók fehérje, akkor  volt  lehetetlen  folytatni. Kitört  a taps. 



„Vidd fel neki inkább te" -  nyomta  a kezébe a csokrot János. „Én csak a 
bátyja  vagyok."  

És újra ez  a magabiztos,  cinkos  szemhunyorítás.  És  a ravasz  füllentés.  
„Én észre sem vettem az egészet. Elejétől be volt hunyva a szemem." 

Másnap este felment Jánosékhoz. Elvégre meglátogathatja volt  osztály-
társát. Virágot is vitt. A mamának. 

„A  lányok  máris  féltékenyek  rád",  mondta  Edit,  amikor  kettesben  
maradtak. „Nem csoda. Én csaptam ki a biztosítékot, hogy nagyobb  legyen  
a sikered", próbálta elütni a zavarát, amelyről nem tudta eldönteni, hogy a 
„féltékenyek rád"-tól keletkezett-e, vagy ettől az ügyesen elejtett célzástól: 
„máris", amely vonzza, implikálja a feltételezést, hogy mindez csak kezdete 
valaminek. És megint kiszáradt  a torka, és maga sem tudta, hogyan  bukott  
ki  a  száján, odasúgta:  „Most  is jól jönne  egy  kis  áramszünet."  És  újra  a  
cinkos  fölény:  „A, nem gond.  Én szívesen behunyom  a szememet." 

Egy héttel később azon vette észre magát, hogy naponta Esztiékkel ebédel 
és Editéknél  vacsorázik. Tudta, hogy választania kell, de nem sietett  vele.  
Még  azután  sem,  hogy  Edit  miatt  el  kellett  költöznie  az anyjától.  A  lány  
akkor  már  másodszor  maradt  ott  éjszakára,  és  az  anyja  reggel  jelenetet  
rendezett: „Ez nem találkahely. Hat éve váltam el az apádtól, de férfit még 
nem  hoztam  ide.  Tartsd  be  te  is  a játékszabályokat.  Hordd  az  apádhoz  a  
nőidet, ő még örül is nekik." О meg: „Nem tehetek  róla, hogy egy pasasod 
sem akadt  hat  év  alatt."  

Nem, nem a pofon miatt költözött el, amit akkor kapott, hanem azért, mert 
az  anyja  az  apját  is  belekeverte  a  dologba.  Nyilván  nem  is  véletlenül.  
Pontosan  tudta,  mi  fáj jobban  a könnyű  suhintásnál.  

-  A  tengeren  soha  nincs  teljes  sötétség.  
-  A tengeren? -  Könyökölt  fel a nő, mintha így többet láthatna.  -

Hogy jön  most  ide  a tenger? 
-  Sehogy  -  hagyta  rá  a  férfi,  és  várta,  hogy  csukott  szemhéja  

mögött megjelenjenek a mélylila karikák. 

Nem  értették  egymás  szavát.  Ültek  az  ágyon,  mint  egy  
gondolatjel  vízszintesén,  ültek  és  hallgatták  az  esőt,  amely  
hajnal  óta  vonta  szürke  hályogát  minden  mozdulásra.  Kinn,  az  
ablakon  túl  a  teniszpálya  vörös  salakját  is bevonta  már  valami  



sikamlós  nyálka,  és a máskorfeszesen  remegő  háló  is  súlyosan,  
mélyen  belógva  írta  a pálya  fölé  az  unalom  ívét.  

Körülöttük  könyvek  hevertek  egymásra  tornyozva.  A  polcok  
még  üresen  ásítottak,  csak  Goethe  díszkiadású  Faustja  volt  
már  a helyén,  s  uralta  a szobát,  kissé  talán  le  is  nézve  az  alant  
halomba  rakott  olcsóbb  köteteket,  mintegy  lehetetlenné  téve  
az  elképzelést,  hogy  egyszer  majd  azok  ömellé  sorakoznak,  
hozzáérnek  poros,  kopott  fedelükkel.  

Délelőtt  volt  vagy  valamely  időtlen  napszak,  amikor  a  
beszüremlő  fények  elvesztik  irányukat,  amikor  anyagtalanul  
szürke  az ég és nincsenek  árnyak,  ezért  elkeverednek  egymással  
a  nap— és  évszakok,  megkülönbözhetetlenül  hasonlatossá  téve  
a  nyári  hajnalt  a  tavaszi  alkonyattal,  őszi  délelőttel.  

Vasárnap  volt  vagy  május,  és az éghajlatról  sem  lehetett  tudni  
semmi  biztosat,  meleg  és  hideg  egyszerre  érződött.  Olykor  a  
szobába  szivárgott  egy hűvös  sarki fuvallat,  máskor  meg  mintha  
forró  trópusi  áramok  csaptak  volna  át  a  hallgatáson,  alig  re-
gisztrálható  gyorsasággal.  

És  ők  csak  ültek  az  ágyon,  lábukat  maguk  alá  húzva,  nehogy  
a  semmibe  belelógjon.  Ültek  és  hallgattak,  mert  nem  értették  
egymás  szavát;  felhagytak  hát  a  beszélgetéssel,  felhagytak  
anélkül,  hogy  sikerült  volna  rájönniük:  miféle  ismeretlen  nyel-
ven,  milyen  idegen  hangon  szól  hozzájuk  a  másik.  Csak  ültek,  
beletörődve  abba,  hogy  nem  értik  egymás  szavát.  Ültek  örök-
kévalóan  és  mozdulatlanul.  

A  hátuk  mögött,  a  sarokban,  a földre  állított  fekete-fehér  
tévében  Antonini  Nagyításának  jelenetei  peregtek  -  hang  
nélkül. 

-  A tengeren? -  Könyökölt fel a nő, mintha így többet láthatna.  -
Hogy jön  most  ide  a tenger? 

-  Sehogy  -  hagyta  rá  a férfi, és  várta,  hogy  csukott  szemhéja  
mögött  megjelenjenek  a  mélylila  karikák,  amelyek  lassan,  
méltóságteljesen  úszták  át  látóterén,  de  csak  akkor,  ha  telejsen  
ellazítja  izmait,  mert  ha  megfeszít  egy  int,  egy  ideget,  hogy  
követhesse  a karikák  mozgását,  akkor  eltűnnek  nyomban,  kelle-



metlen,  zöld  szúrást hagyva maguk  mögött  valahol  a pupilla  mé-
lyén. 

-  Hogy milyen sötét van -  állapította meg újra a nő, megdörzsölte 
a  szemét,  de  mert  így  sem  látott  semmit,  felült,  felhúzta  a  lábát,  
térdét  melléhez  szorította,  kezét  összekulcsolta  a combja  alatt,  és  
várta, hogy a férfi megszólaljon. 

De  a férfi hallgatott,  s mintha  lemondana  a tenger  se-nem-szín,  
se-nem-fény sejtelméről, lemondana a mélylila karikákról,  kinyitotta 
a szemét,  hogy  láthassa  a láthatatlan  szobát.  

Apja nem is csodálkozik, amikor meglátja őt, lábához tett hátizsákjával. 
Mintha már várta volna. Mintha hat éve készülne erre a pillanatra.  Mintha  
már bele is fáradt volna a várakozásba. „Ez lesz a te szobád. Az én íróasztalom 
elfér  a  nappaliban,  vehetsz  a helyére  egy  szekrényt  a  holmidnak...  Hát,  
isten hozott,  kisöreg!"  

Pakolni kezd. „A könyveidet később hozod el anyádtól?" „Már nincsenek 
ott." „Hanem?" „Otthagytam az albérletben. A lánynál." „Miféle lánynál?" 
„Egyszer majd elmesélem." 

A fényképet, ahol hármasban vannak, kiteszi a falra. Szereti ezt a fotót. Ritka 
pillanat: anyja mosolyog. Térdig állnak a vízben, a háttérben vitorlások. A képkeret 
pedig első munkája a gyárból. Még tanulóként készítette, amikor odakerült. 

-  Legalább  egy  gyertyánk  lenne  -  sóhajtott  a  nő,  mert  tudta,  
villanykapcsolót  hiába  keresne  ebben  a  szobában.  

-  A  gyertya  fénye  vonzza  a  rovarokat.  A  tenger  felett  nagy  
távolságból  észreveszik  a kicsi  lángot.  

Ezzel a hátizsákkal voltak a tengeren is. Ő még alig bírta, mégis vinni akarta, 
és addig könyörgött, amíg a vállára nem adták. Roskadozott alatta, de jóleső 
érzés fogta el, mert tudta, most ugyanazt a terhet cipeli, mint az apja. 

Odakint  ritkult  az  eső  szövetlen  függönye,  a  surrogás  is  
csendesedett,  szaggatottá  vált.  Már-már  úgy  tűnt,  hogy  eláll  
az  eső,  és  akkor  ők  is  kilépnek  az  időtlenségből,  odahagyják  a  
semmi  vizén  ringatózó  csónakjukat:  az  ágyat;  egyikük  kikíséri  
a  másikat  a  liftig,  várják,  amíg  feljön,  ajtaja  kinyílik.  Akkor  



talán  kezet  is  adnak  egymásnak,  de  lehet,  hogy  csak  egy  apró  
biccentéssel  vesznek  búcsút,  mielőtt  elválnának.  Az  egyik  majd  
elsétál  a  teniszpálya  mellett,  visszanéz  a  házra,  keresve  a  sok  
ablak  között  azt,  amelyik  mögött  a másik  tanácstalanul  ácsorog  
a könyvkupacok  mögött,  mert  nem  tudja  eldönteni,  vajon  mit  is  
tehetne  Goethe  mellé.  Lehet,  kinéz  az  ablakon,  csak  úgy,  
megszokásból,  és látja  majd,  ahogy  a teniszpálya  mélyen  belógó  
hálójáról  valaki  leveri  a  duzzadt  cseppeket.  

De az eső  nem  állt  el, és ők tovább  ültek  a  ferdefélhomályban  
a  lakatlan  könyvespolcok  alatt.  

A kocsi  lassít  és megáll.  Apja  lehajtja az  ülését:  „Alszom  pár  percet.  
Menjetek, sétáljatok addig egyet." Szikrázik  a nap, az országút két oldalán 
letarolt mező. Csalogató szabadság a fémdoboz rabsága után. „Apu,  Apu!  
Ott van  az a nagy szénakazal,  látod?! Elmegyek  addig  és vissza, jó?" 

Azon a nyáron még azt hitte, minden rendbejöhet. Abbamaradtak  szülei  
veszekedései, s mintha a sátor mikroklímájában újra összemelegedtek  volna.  

De  otthon  elölről  kezdődött  minden.  „Ha  nem  hiszed,  hogy  a  
barátaimmal  megyek  halászni,  akkor  gyere  te  is  velünk."  „Utálom  a  
halászásaitokat, meg a tahó barátaidat  is." És sorra a többi: „Nem  megyek  
gombázni,  úgy sem érezném jól magam", „Tudod, hogy gyűlölöm a havat 
meg  a jeget",  „Ebben  a  hőségben  én  ugyan  ki  nem  megyek  a  hűvös  
házból",  s végül: „Nem, Ákost nem engedem!  Te nem tudsz rá  vigyázni.  
Legutóbb is majdnem elveszett  ott a mezőn, amikor a tengerre  mentünk!"  

Üres,  végtelen  szántóföld.  Lassan  elenyészik  az  elhúzó  autók  zaja,  
elnyomja a szöcskék egybefolyó cirregése.  Vibráló, forró levegő.  És elöl,  
úgy tűnik, egészen közel, az egyetlen  szénakazal.  

Mióta  mehet  már?  S  mintha  alig  érne  közelebb.  A  szénakazal  egyre  
hatalmasabbnak  és egyre távolibbnak  tűnik.  Most már csak megnézi!  De  
hiába lépdel elszántan, mégsem kerül  közelebb.  

Megzörrent  egy  ablaktábla,  s  látszott,  kinn  megélénkül  a  
szél,  s  az  eső  surrogásához  is  hozzávegyült  néhány  csapzott  
kőrisfa  könnyű  sóhajtása.  

Ekkor,  a  szél  feléledésével  szinte  egy  időben  történt,  hogy  
hirtelen  hallani  kezdték  egymás  szívverését.  Ezen  el  is  csodál-



koztak  volna,  hiszen  pontosan  emlékeztek  arra,  hogy  egy  perc-
cel,  de  még  egy  szempillantással  ezelőtt  sem  hallottak  semmi  
ilyesmit,  csak  az  esőt,  a zörrenő  ablakot,  a sóhajtozó  kőriseket,  
most  meg  szinte  teljes  erősséggel,  mintha  sztetoszkóp  közvetí-
tené,  érzékelték  dobhártyájukon  a  semmi  máshoz  nem  hason-
lítható  ritmust.  

Zavarukban  nem  mertek  egymásra  nézni, járatták  tekintetüket  
a  könyvhalmok  rendezetlenségén  és  a polcok  geometriáján.  

Nehezen szokta meg, hogy az apja már nem nyit be a szobájába esténként 
jó  éjszakát  kívánni.  És  mintha  anyját  is  elveszítette  volna:  a  sértettség  
komorsága  többé  nem  múlt  el  arcáról.  Akkor  sem,  amikor  apja  elvette  
Andreát,  és mindnyájuknak bele kellett törődniük  a dolog visszafordítha-
tatlanságába.  Ö néha mégis  azt álmodta, ha majd felébred, apja áll fölötte 
és megkérdezi: „Nem álmodtál rosszat,  kisöreg?"  

-  Legalább  egy  gyertyánk  lene  -  sóhajtott  a  nö,  mert  tudta,  
villanykapcsolót  hiába  keresne  ebben  a  szobában.  

-  A  gyertya  fénye  vonzza  a  rovarokat.  A  tenger  felett  nagy  
távolságból  észreveszik  a kicsi  lángot,  azt  hiszik,  hogy  az a  hold,  
tájékozódni akarnak iránta, egyre közelebb kerülnek hozzá, mígnem 
bűvkörébe érnek. Maláriaszúnyogok, mérges moszkitók, halálfejes 
éjjeli lepkék keringenek a gyertya körül az egyre szűkebb és szűkebb 
körökön,  aztán  beteljesül  végzetük,  s csak  a végső  lobbanás,  ser-
cenés inkább, csak  az marad az övék. 

A nő megrázkódott,  visszafeküdt a férfi mellé. 

Nem, ez nem lehet szénakazal.  Sokkal nagyobb és roppant messze  van.  
Domb vagy kisebb hegy. Épp csak az alakja, meg a színe...  A kiszáradt fü 
miatt,  biztosan.  Igen,  mintha  már  a  részletek  is  kirajzolódnának,  ha  
összecsippentett  szemmel  nézi.  

Nem mehet tovább, vissza kell fordulnia. 
Csak  sejti, merre  lehet  az országút.  Egy  a fontos: mindig a háta  mögött  

legyen a „szénakazal". 

Ahogy  jött,  el  is  enyészett  a  hanghatás:  hiába  jüleltek,  hall-



gatóztak  kifelé  és be,  magukba:  már  nem  hallották  a  szívverést;  
elmúlt  a  varázslat,  elcsorgott  a  mágikus  fluidum,  és  csak  a  
külső  neszek  járatták  bogár-lábaikat  a  szobában.  

A lány  ekkor  ideges  lett,  a maga  számára  is érthetetlenül.  Nem  
bírta  tovább  a  mozdulatlanságot,  letette  lábát  az  ágyról,  nem  
törődve  azzal,  hogy pántos  cipőjébe  belefolyik  a semmi,  lucskossá  
áztatva  harisnyáját.  Feláll,  és szoknyájátfölfogva,  hogy  legalább  
az  maradjon  érintetlen,  a  könyvkupac-szigeteket  kerülgetve  
ellibegett  a  székig.  Felállt  rá  és  megpróbálta  leemelni  a  
polcrendszer  egyetlen  lakóját.  De  nem  érte  el, hiába  ágaskodott,  
hiába  emelte  -  úgy  tűnt:  egyszerre  -  mindkét  lábát  valamivel  a  
szék  lapja  fölé,  Goethe  elérhetetlen  maradt  számára.  Bosszúsan  
dobbantott  és lenézett  a még  mindig  kuporgó  férfira.  De  az  nem  
mozdult,  az  ablakon  nézett  ki,  ám  így  is  -  tarkójával?  gerince  
kidomborodó  csigolyáival?  — pontosan  érzékelte,  mi  történik  a  
háta  mögött.  

Ekkor,  anélkül,  hogy  a  székről  lelépett  volna,  a  lány  a  hozzá  
legközelebb  eső  könyvtorony  tetejéről  kezdte  leszedni  és lába  alá  
tenni  a  könyveket.  Amikor  úgy  érezte,  eleget  magasított,  újra  
felegyenesedett  és lábujjhegyre  állva próbálta  elérni, amit az  előbb  
nem  tudott. Am  igyekezete  most  sem járt  sikerrel,  sőt,  a könyv  — ez 
persze  képtelenség  -  mintha  most  még  magasabban  lett  volna.  

Odakint  egyre  erősödött  a  szél,  összekuszálta  az  eső  addig  
egyenes  síkjait,  faleveleket  sodort  magával,  és  egyszer-egyszer  
mintha  távoli  villámlások  sejtelmét  is ablakhoz  érintette  volna.  

A férfi  hanyatt  dőlt  az  ágyon,  jólesően  tapasztalva  lapockája  
alatt  a  meleg  foltot,  amit  a  lány  hagyott  maga  után.  

A jálak  a furcsa  megvilágításban  már-már  a  kivehetetlen-
ségbe  vesztek,  csak  a polcok  magasában  egyensúlyozó  nőalak  
látszott  világosan,  amint,  akár  egy  akrobata,  egyre  több  és  több  
könyvet  rak  maga  alá,  ám  az  imbolygó  építmény  tetején  kie-
gyenesedve  és felnyúlva  még  mindig  nem  tudja  elérni  a  megkí-
vánt  könyvet.  

Akkor már két órája volt úton. A forróság kiszívta erejét, szomjúság kínozta. 
Amikor végre ismét mozgó pontoknak látta az országút autóit, leült pihenni. 



Aztán újra elindult. Meresztette  a szemét: melyik pont lehet az ő kocsijuk. 
És  ha  meg  sem  várták?  Továbbmentek  nélküle,  a tengerre?  Soha  nem  

láthatja meg  a végtelen  kékséget?  
Hallja a szívverését. A szöcskék ciripelését alig. Az országút zaját sehogy. 

Pedig már nincs olyan messze. Csak menni nem bír már egy lépést sem. Le 
kell ülnie. Le is fekszik, csak egy percre, hogy erőt gyűjtsön. 

Vörös,  mélylila  karikák  a szeme  előtt.  Most  mintha  a fejében szólna  a  
ciripelés.  Be kell  hunynia  a szemét.  Épp csak  egy  pillanatra.  Aztán majd 
feláll és megy  tovább...  

A  sátorban  ébredt  fel.  Tücsökzene  helyett  a  tenger  zúgását  hallotta,  
szülei halk beszédét  a sátor mellől. „Hidd el, hogy nincs semmi baja, csak 
nagyon kimerült." „És ha napszúrást kapott?" „Dehogy kapott. Elfáradt és 
alszik." 

Kidugta  a  fejét  a  hasadékon.  Gyertyafény  imbolygott  a  tábori  asztal  
fölött, körülötte lepkék keringtek. Az apja néha megvakarta az ételt a sercegő 
serpenyőben.  Édeskés  lecsóillat  keveredett  az alig  lengedező sós  szélbe.  

Apja meglátta, hozzá hajolt, homlokára tette hűvös kezét: „Nagyot aludtál 
kisöreg. Nem álmodtál  rosszat?"  

-  Legalább  egy  gyertyánk  lenne  -  sóhajtott  a nő  színtelenül.  -
Olyan sötét van. Az ablakon sem szűrődik be semmi fény.  

-  Nincsen ablaka ennek  a szobának. Ajtaja sincs, azt  hiszem. 
-  Egy  gyufád  lenne  legalább  -  könyökölt  fel  a  nő  most  már  

idegesen. 
-  A tengeren soha nincs teljes sötétség. Még a  legcsillagtalanabb 

éjszakán sem, ágaskodó fároszoktól, kikötői fényektől távol,  ahová 
egy hányódó  bárka  viharlámpájának jánosbogara  sem téved,  még  
ott  sem teljes  a  sötétség...  

-  Hagyd már a tengert. Az idegeimre megy ez a... 
-  ...mert  valahonnan,  talán  a  tér,  talán  az  idő  hasadékaiból  

előszivárog  valami  se-nem-fény,  se-nem-szín  sejtelem,  amely  
finomabb  az  éjjeli  lepkék  szárnyáról  pergő  hímpornál,  puhább  és  
hajlékonyabb, mint a véglények csillószőrzete,  de mégis rákúszik a 
tárgyakra,  csónak peremére,  ott siklik behúzott  evezők  kifordított  
tenyerén,  lomha  hullámok  csendes  taraján.  Csak  a  szemnek  kell  
megszoknia. 



Ahogy anyjánál, pár nappal később Eszternél  is kitelt az esztendeje Edit 
miatt.  „Ne gyere többet  hozzánk. Anyu már többször  látott valakivel.  Én  
először nem hittem... De mostanában olyan furcsa vagy, mindig csak ebéd 
közben találkozunk, este soha nem érsz rá. Én meg tudnék bocsátani,  ha..." 

Ez a „ha",  ez billentette  a másik  oldalra  a mérleget.  Editnél  nincsenek  
feltételek. Helyzet van. Mindig új és egyszeri. Alkalmak vannak -  előzmény  
és következmény  nélkül.  

De az albérletbe  Edit  mégsem  akart  odaköltözni.  Ide meg,  az  apjához,  
hiába  van  külön  szobája,  ő nem  akaija  felhozni. Nem  is az  apja -  és  ezt  
magának sem vallja be szívesen - , hanem, a mostohája, Andrea  miatt.  

Hármasban  kávéznak.  Reggeli  szertartás.  Ö  már  menne  az  erkélyre,  
rágyújtani,  de  az  apja  még  ücsörög.  Andrea  áll  fel  előbb.  Pongyolája  
szétnyílik meztelen combján. 

О odanéz. Az asszony észreveszi. Lebiggyeszti  az ajkát. 
Ezt, ezt a visszafelé járó mosolyt, ezt nem tudja megszokni.  Mindannyiszor  

fennakad rajta, sunyi  zátonyon  a gyanútlan  bárka.  
Tökéletes, jól  célzott  gesztus.  Ennyi jár  neki.  Egy  ajakbiggyesztés.  A  

takarékos közöny, amely törtvonal alá nyomorítja a jószándékot.  Reciprok  
mosoly. 

Reggeliznek. Szeme sarkából Andreát  lesi: látni-e még nyomát az előbbi 
fintornak. De az asszony vonásai most vasaitan simák. Talán már bánja is, 
hogy figyelemre méltatta Ákos férfireflexét. 

Editnek sokkal véknyabb a combja. A melle is kisebb. Valahogy felöltözve 
a legszebb. Ha vetkezik, szirmait hullatja. Kislányos nyurgaságát aztán csak 
a sötétség ruházza fel újra, ráaggatva a szenvedély feszes, sikamlós selymeit. 

Andrea  ellenkezőleg.  Itthoni  rendezetlenségében,  sebtében  feltűzött  
hajával  a  legizgatóbb.  Ha  ruhát  vesz  fel, kifesti  magát,  minden  varázsát  
elveszti. Akkor olyan... Olyan, mint egy feleség. 

És  bár  mindig  nyitva  hagyja  maga  mögött  a  fürdőszoba ajtaját, Ákos 
még egyszer sem mert „véletlenül" rányitni. 

Hogy  segítsen,  nem fogalmazódott  meg  a férfiban,  inkább  azt a 
pár  pillanatnyi  csodát  akarta  megfejteni,  amikor  tisztán  hallották  
egymás  szívverését.  De  mert  ezzel  nem  boldogult  -  és  mert  nem  
akart  elbizonytalanodni:  vajon  nem  a saját  pulzusát  hallotta-e  -
azt  igyekezett  felidézni,  hogyan  is  került  a  szobájába  ez  a  lány.  



Nem  mintha  ennek  a  legcsekélyebb  jelentősége  lett  volna,  mégis  
zavarta,  hogy  nem  emlékszik  rá, a teniszpálya  mellett  találkozott-
e vele és ő hívta be -  ne ázzon  tovább -,  vagy maga a lány  kopogta-
tott  be  hozzá, fedelet  remélve  a feje  főié.  Avagy  egyszerűen  itt lett 
anélkül,  hogy  liftbe  kellett  volna  szállnia,  ajtókon  belépnie.  

A szél  mégis  elsodorta  az esőt,  s mintha  ezzel  teljesítette  volna  
küldetését,  el  is  enyészett.  A  tócsák  tükrébe  ugyan  hullott  még  
néhány  csepp,  de  ezeket  már  a  kőrisfák  lombjai  rázták  le  ma-
gukról.  Fényesedni  kezdett  az  ég.  Még  néhány  perc,  és  talán  
kiderül,  reggel  van-e  vagy  késő  délután.  

Mintha  pontosan  most  érkezett  volna  el  az  ideje,  a  lány  alatt  
megbicsaklott  a  már  méternyi  magas  könyvoszlop.  Felborult  a  
szék,  szétrepültek  a könyvek  és  a lány  úszni  kezdett  a  levegőben  
az  ágy  felé.  

-  Csak a szemnek kell megszoknia, csak a mozdulatlanságnak  kell  
magához  csalogatnia,  és  máris  előfolyik,  előszivárog  a  rejtett  
hasadékokból,  hogy  csak  itt,  csak  most,  csak  neked  megjelenjen.  
Megjelenjen és addig sosem látott vonalait, ismeretlen síkjait, rejtett 
kiterjedéseit mutassa fel a való  világnak.  

-  Megőrjít ez a sötétség. Hát mi ez, valami  áramszünet?  

Fürdőszoba.  A borotválkozás szertartásai.  Penge szedi a habot, herseg a 
borosta. Valami új kezdődik ilyenkor, ami elé tisztultan, frissen áll az ember. 
Mindennapi  miniatűr katarzis.  

Ha már haza kellett ugrania a vaj miatt, legalább rendbeszedi  magát.  Jó,  
hogy még senki sem ért haza, kényelmesen készülődhet. Andrea még nyilván 
az irodában, apjától kis cetli  a hűtőszekrényen:  „Vidéki fuvarom van, késő 
éjjel érek csak haza."  

A  lakásban  csend  és  hűvösség.  Tüdejéből  lassan  kilihegi  a  hőséget,  
füléből kirázza a zajt. 

Semmi kedve ehhez a koncerthez. Mennyivel  szívesebben maradna most  
itthon.  Kis  olvasgatás  a  lefüggönyözött  szobában;  rádió,  tévé.  Azok  a  
prelüdök meg lemezen  is megvannak, hallgathatná akár itthon. De hát Edit 
legjobb barátnője ad koncertet, kötelező a megjelenés. 

Andrea meztelen háta. A gerinc ívelt árkai, lapockák boltozata, a gömbö-



lyített vállak tökélye. Derékban összefűzött forma, amint félkenyér-csípők 
karéjává szélesül... 

Mindez  csak  villanásnyira,  amíg  az asszony  eltűnik  a szobaajtóban.  Ö  
meg áll mozdulatlanul,  a fürdőszobából félig kilépve. Nézi a pillanatba me-
revült  kilincset.  Arcán  még  az  arcszesz  könnyű  bizsergése,  de  odabent  
valami súlyosabb drog szívódik  a sejtekbe. 

Andrea  pár  perc  múlva  előlibbent  szellős  köntösében.  „Nahát,  te  már  
itthon vagy? ...Mióta?" Félig ijedt, félig kihívó tekintet. Érdemes belékapasz-
kodni. „Már az előbb is..."  

No, most jön az ajakbiggyesztés, gondolta. De nem. Egy alig észrevehető 
szemvillanás („mindent értek!"), és máris a kérdés: „Éhes vagy?" 

Ákos  nyelt  egy  nagyot.  Az  asszony  ezt  igennek  vette  és  kinyitotta  a  
hűtőszekrényt.  „Szereztél vajat?! De ügyes vagy!" És amit alig hitt  volna:  
kiérdemelte az első igazi mosolyt. 

A konyhaajtóban áll, nézi az apja feleségét. Az íveket, ahogy keze mozdul 
tányérért, késért. A nyak tövében a szőke szöszöket. A fülkagylók kérdőjeleit. 

Ijedelem téríti magához, amikor rajtakapja magát: az éhség reflexe mellett 
valami  erősebb  késztetés moccan  a  testében.  

„Elkésem  a hangversenyről...",  kezd szabadkozni,  de nem  indul el.  „Te 
tudod. Ha korgó gyomorral  is szereted a muzsikát." Pedig lecsó lesz. Sajttal 
a tetején, ahogy  szereted.  

Mintha  pontosan  most  érkezett  volna  el  az  ideje,  a  lány  alatt  
megbicsaklott  a már  méternyi  magas  könyvoszlop.  Felborult  a  
szék,  szétrepültek  a könyvek  és a lány  úszni  kezdett  a  levegőben  
az  ágy  felé.  Mint  súlytalan  pillangó,  ereszkedett  a  férfira,  
beborítva  testét  távoli  tejutak  hímporával.  

Hogy  ne  kelljen  Andreát  néznie,  tányérjába  mered.  Amikor  mégis  
felpillant, találkozik  tekintetük.  

„Vegyél még." „Köszönöm, elég lesz." „Na, ne kéresd magad. Különben is 
rendesen kell ennie annak, akinek ennyi nője van." Belepirult. Már mondta 
volna „hogyhogy  ennyi nője", de taktikát változtatott.  Gátlását  félretéve a 
nő szemébe nézett, úgy mondta: „Három nő nekem nem sok", próbálta adni 
a bankot. Andrea belement, sorolni kezdte: „Eszter -  az egy, Edit -  az kettő, 
és az a titokzatos lány, akit otthagytál az albérletben szavát -  az három. Több 



nincs?" Csak azt tudná, honnan tud Andrea arról a lányról? Soha nem mesélt  
róla, apjának is épp csak említette. De most már folytatnia kellett a játékot: „A 
három stimmel, de a nevek nem. Eszti már rég nincs." „Hát akkor?" „A harmadik 
még annál a lánynál is titokzatosabb. Nem adhatom ki. Férjes asszony!" „Ah, 
jobb  is! Dühös tud lenni, akinek szarva van!" Erre ö, már-már  szemtelenül:  
„Te  biztosan  tudod,  milyen  egy  féltékeny  férj." De  Andreát  nem  lehet  
túllicitálni. „Én inkább a féltékeny asszonyoktól félek." 

Aztán leszedték az asztalt.  Segíteni próbált,  de ketten nem fértek a szűk 
konyhában,  össze-összeütődött  a válluk, könyökük.  „Na, ne lábatlankodj 
itt",  unta  meg  a  nő,  s  gyöngéden  kitaszította.  „Tölts  inkább  egy  korty  
likőrt, amíg  elmosogatok."  

Kezében remeg az üveg, nem érti az egészet. Vagy csak nem meri  érteni?  

-  Mi ez, valami áramszünet? Mi ez a sötétség még mindig? 
-  Csak a szemnek kell megszoknia, csak a mozdulatlanságnak  kell  

magához  csalogatnia,  és  máris  előfolyik,  előszivárog  a  rejtett  
hasadékokból,  hogy  csak  itt,  csak  most,  csak  neked  megjelenjen.  
Megjelenjen és eddig sosem látott vonalait, ismeretlen síkjait, rejtett 
kiterjedéseit mutassa fel a való  világnak.  

-  Mi ez itt körülöttünk?  Mi ez az egész? 
-  Semmi. Ha akarod, a tenger. 
-  Már megint  a tenger? 

Mint  súlytalan  pillangó,  ereszkedett  a férfira,  beborítva  testét  
távoli  tejutak  hímporával.  

Aztán  kiléptek  az  időtlenségből,  odahagyták  a  semmi  vizén  
ringatózó  csónakjukat,  egyikőjük  kikísérte  a  másikat  a  liftig.  
Együtt  várták,  amíg  feljön  s  ajtaja  kinyílik.  Talán  kezet  is  
nyújtottak  egymásnak,  de  lehet,  hogy  egy  apró  biccentéssel  
vettek  búcsút,  mielőtt  elváltak  volna.  

Most  kell rágyújtani. Indulna  is az erkélyre.  Aztán meggondolja.  Miért  
ne provokálhatna  ő is.  Ez egyszer belehamuzik  a herendi  porcelán  hamu-
tartóba,  a  tisztaság  eme  szűzies  oltárába.  Sercen  a  gyufa,  a  kékes  füst  
fátyla lassan  belengi  a  szobát.  

Ha most  veszekedni  fog a cigaretta  miatt,  akkor  ö,  Ákos  biggyeszthet:  
kisstílű  nőcske vagy! Adod  a nagyot,  aztán  csak  kimutatod  a pitiségedet. 
Dehogy merészkednél  te olyasmire! 



És ha nem szól? Ha tovább játssza  a játékot? 
Nem lesz-e ő Ákos a gyáva? Akaija-e maga alá gyűrni ezt a visszafelé járó 

mosolyt? Akar-e fogat villantó mosolyt, akar-e sikolyt, pihegést  helyette?  
Nyílik  az  ajtó,  tálcán  két  kávé  gőzölög.  A  nő  belesüpped  a  fotelba,  

keresztbe teszi a lábát. Arcán ott a kihívás, amikor megszólal: „Gyújts nekem 
is egyet, jó?" 

A férfi  megállt  a  teniszpálya  mellett,  visszanézett  a  házra,  
keresve  a  sok  ablak  közül  azt,  amelyik  mögött  a  lány  
tanácstalanul  ácsorog  a  könyvkupacok  útvesztőjében.  

Sütött  a nap. A  lány  mint  akinek szokásává fog  válni, kinézett  az  
ablakon.  Látta,  hogy  a teniszpálya  mélyen  belógó  hálójáról  valaki  
-  hóna alatt két jókora  könyvvel—lerázza  a semmi duzzadt  cseppjeit.  

-  Hát egy szál gyufád sincsen? -  kezdett zokogni  a nő,  s közben 
egyre kérdezgette: -  Mi ez? Mi ez az egész? 

-  Semmi -  válaszolta a férfi, amikor a nő abbahagyta a hüppögést. 
-  Semmi. Azt hittem, tudod. 

- M i t ? 
-  Semmit. Csak azt, hogy vége van.  
-Vége?  Minek?  
-  Semminek. Mindennek. A világnak -  mondta a férfi színtelenül, 

majd megelégedetten tapasztalta, hogy szemhéja mögött megjelentek 
a mélylila karikák. 

A lány  végre  eléri  a Faustot  a polc  magasában.  Elégedetten  
azt  is a lába  alá  rakja,  ígyfelnyúlhat  a legfelső  polcig,  ahonnan  
előkotor  egy  megkezdett  tábla  csokoládét,  amelyet  nagy  élve-
zettel  azonnal  enni  is  kezd  a  könyvtorony  tetején.  

Kinyitotta  a  szemét,  és  ott  volt  a  végtelen  mezőn,  karnyújtásnyira  a  
szénakazaltól,  a fülsiketítő tengerzúgásban. 

A  teniszpálya  ázott  hálójáról  lecsöppennek  a  semmi  utolsó  
cseppjei.  A  szoba  sarkában,  félig  a  vízben,  fehéren  villódzik,  
serceg  a  tévékészülék.  Már  régen  vége  van  a  filmnek.  

(1997) 



BALLA D .  K Á R O L Y  

AZ UTOLSÓ HÍD 
Alkonyatkor  értek  a  Szent  Márk  térre.  Ahonnan  heti  tanácskozás  után  

jöttek:  komfortos, de  kicsit  unalmas  világ.  Ahová  tartottak:  ezer  átokkal  
vert vidék, amelyről -  másképpen, mint Velencéről -  már lemondott a civilizált 
Európa. Olyannyira, hogy remélhetően nem indít bombatámadást  sem érte, 
sem ellene. 

Akkor  már  hatodik  napja  volt,  hogy  nem  hallottak  friss híreket,  nem  
olvastak újságot. Ott, Torre Pellicében, az Alpokba kapaszkodó  kisvárosban  
erre nem éreztek semmilyen késztetést. Csak a tájékozottságukra gondosan 
ügyelő  konferenciázó  társak  egyikétől-másikától  értesültek  az  ekkor  
távolibbnak  tűnő  háború  híreiről.  Tőlük  is  csak  akkor,  ha  a  közlőkben  
nagyon  buzgott  a  közlendő.  

Nem  került  szóba  a  bombázás  odafele-úton  sem,  pedig  aznap  még  a  
kocsinak mind a négy utasa a hajnali hírek borzalmaira ébredt. A politológus 
professzor Rábafüzesnél ugyan  megvette  a reggeli  lapokat, de ezt  inkább  
csak megszokásból tehette, mert aztán jószerével  bele sem nézett  egyikbe  
sem. A rádiós kolléga a híreket már-már kéjesen csócsáló orgánumok helyett  
a régi fényében már nem tündöklő  irodalmi  lappal  tüntetett,  mint aki  egy  
időre látványosan menekülni  igyekszik  a napi  információk áradata elől. A 
legmesszebbről  érkező  íróházaspár  mindezt  nagy  megkönnyebbüléssel  
vette  tudomásul,  úgy  tünt:  ezúttal  talán  nem  kell  érzékletes,  megható  
szavakkal beszámolniuk sem a kisebbségi értelmiségi  lét hét pokolbugyráról 
(melyek némelyikét  ők amúgy is mennybéli szféráknak érezték), sem arról, 
hogy a más régióban zajló háború milyen újabb aggodalmakat kelt bennük, 
különös tekintettel az anyaország és az elcsonkolt nemzettestek  viszonyá-
nak  ellentmondásosságára.  

Nem, a sokórás úton egészen másról esett szó. Előbb, még Magyarország 
területén, a történelmi borvidékekről meg arról, hogy a földeknek manapság 
nem  csupán  a belvíz  okoz  károkat  (a politológus  ezzel  zárta  okfejtését a 
volán mellől: „Igaz, hogy a mezőgazdasághoz nem konyítok, de Torgyánhoz, 
azt  hiszem,  elég jól  értek");  aztán,  már  túl  a határon,  József  Attila  költői  
szintéziséről  beszélgettek,  a nem-freudi pszichológiai  iskoláról,  Radnóti  



utolsó  napjairól  egy  frissen megjelent  monográfia okán,  majd hosszan  -
egészen addig, amíg az osztrák-olasz határra nem értek -  az irodalmi plágiu-
mokról  (kiderült: mindegyiküknek  van személyes élménye  is e témában), 
illetve arról  a nehezen  érthető lelkiállapotról,  amely alkalmassá tehet  egy  
írót  arra,  hogy  az  idegen  szerzőtől  származó  írást  saját neve  alatt  tegye  
közzé. 

-  Vegyétek  elő az útleveleket!  -  mondta  már másodszor  a kocsit  akkor  
vezető rádiós kolléga. A felszólítást azért kellett megismételnie, mert ugyan 
az íróházaspár bordó fedelű okmányai már elsőre előkerültek, de a nyugati 
világ lezserségéhez szokott professzornak semmi kedve sem  mutatkozott  
arra,  hogy  a  magáét  újból  előkeresse,  miután  egy  határral  előbb  oly  
gondosan eltette. Amikor a felszólítás már harmadszor  is elhangzott,  nyakát  
egy kicsit megnyújtva és fejét mintegy körbeforgatva a gallérja  fölött  (mint  
aki nem tudja egészen  pontosan,  valóban  indokolt-e  a nyugodtsága),  rá  is  
kérdezett: „Gondolod, hogy szükség lesz ilyesmire? és továbbra sem kezdte 
el  lázasan  tapogatni  zsebeit,  amit  pedig  a kisebbségi  író  oly  buzgón  már  
percekkel  ezelőtt  megcselekedett.  

Feltűntek  a határállomás  őrposztjai. Üres bódék,  leszerelt  sorompók  és  
jókora  táblák  NO STOP!  felirattal. Az egyetlen  korlátozás  30  km/órában  
szabta meg a két országot elválasztó sáv átszelésének maximális  sebességét.  
Az  íróházaspárt  ez  az  élmény  erősen  megrázta.  Óhatatlanul  az  általuk  
legjobban  ismert  határátkelőnél  szokásos  több  órás  várakozás  jutott  
eszükbe,  meg  a  kisebb-nagyobb  megaláztatások,  amelyeket  rendőrtől,  
vámostól,  határőrtől  el  kellett  szenvedniük  szinte  minden  alkalommal  a  
Tisza-híd mindkét oldalán. (Gyors fejszámolással az író azt is kikalkulálta, 
hogy  azt  a  határt  nagyjából  kétszázszor  lassabban,  azaz  óránkénti  150  
méteres  átlagsebességgel  szelik  át,  lévén,  legalább  3  órát  vesz  igénybe,  
amíg a sorompóktól közrezárt alig fél kilométert  megteszik.)  

Az Alpokból az alföldre aláereszkedő, megható szépségű, fehér szikláktól 
övezett  út  hamar  feledtette  a feltoluló emlékeket,  s  a kocsiban  egy  időre  
abbamaradt  a beszélgetés. Az író arra gondolt, ha mégis vállalkoztak  volna  
arra, hogy saját kocsijukkal kettesben vágjanak neki az útnak, itt bizonyosan 
megállnának  egy letérőben. És később is mindenütt, ahol kedvük  tartaná-
előbb  persze  alaposan  mérlegelve,  hogy  a  konferencia  másnap  délutáni  
kezdetéig  hátralévő  órák  és  az  előttük  álló  hosszú  kilométerek  mekkora  
kitérőket és nézelődéseket engednek meg. Ezen most nemigen kell törniük 



a fejüket: a professzor már első alkalommal, amikor egy telefax-értesítésben 
a lehetőséget felajánlotta leendő utasainak,jelezte, ő estére a tett színhelyére 
akar érni (másnap reggel a konferenciát szervező testület elnökségi  ülésén  
vesz  részt),  így  hát  megállni  nemigen  fognak  útközben.  A  házaspár  ezt  
ugyan  kicsit  sajnálta, de  a kimaradt  alkalmakért  többszörösen  kárpótolta  
őket  részben  a  kitűnő  társaság  (a  professzor  rögtönzött  kiselőadásai  
majdhogynem  felértek  egy-egy  otthoni  egyetemi  szemeszterrel),  részben  
pedig  az  a  könnyű  felelőtlenség, hogy  utasként  nem  kell  attól  rettegniük,  
mikor történik valami keleti gyártmányú autójukkal (amelynek legfőbb ismér-
vei közé éppen az tartozik, hogy időről-időre történnie kell vele valaminek). 

Az olasz tájnak kijáró ünnepélyes csend nem sokáig uralkodott  a kocsi-
ban. Udinéhoz közeledve már a régi mederben folyt a társalgás  irodalomról,  
zenéről és a többi értelmiségi  haszontalanságról.  

A teljes utat szinte egyhuzamban tették meg az itt már egymásba torkolló  
autósztrádákon. Elhúztak Velence, Pádua és Verona, a Garda-tó és Cremona 
mellett, nagy ívben elkerülték Milánót, kis ívben Torinói. Csupán -  Pádua  
és Velence között -  Vicenzánál  álltak meg,  ott  is csak azért, hogy  a város 
főterén, amely a professzor szerint megejtően bájos, megigyák az első olasz 
feketekávét  szép  színes  napernyők  alatt  -  ahogyan  ezt  a külön  program  
javaslója  néhány  évvel  ezelőtt  már  megtette,  s  most  úgy  gondolta,  a  
messziről  jött  és  Olaszországban  először  (és  valószínűleg  utoljára) járó 
íróbarátai  valamit  mégis  magukba  szippanthassanak  legalább  Veneto  
hangulatából. („Olyan, hogy olasz város, vagy olyan, hogy olasz ember  -
nem  létezik.  Vannak  lombardok  és  toszkánaiak,  vannak  piemonteiak  és  
umbriaiak,  calabriaiak  és szicíliaiak -  de olaszok voltaképp  nincsenek".)  
Letértek  hát  a megfelelő kijáratnál  az autópályáról,  ám hiába  követték  a  
Centro  feliratú  eligazító  táblákat,  mindig  ugyanarra  a  kis  hidat  övező  
jellegtelen terecskére  lyukadtak ki, amelynek környékén egyetlen  kávézó  
sem akadt (pedig ilyen helyet elég nehéz találni e tájakon). Végül a minden 
sajátosságot  nélkülöző,  hosszan  nyúló  külváros  egyik  presszójában  
költötték el igen finom, erős, de a máshoz szokottak számára meglepően kis  
adag feketéjüket -  némi elégtétellel nyugtázva legalább a színes napernyők 
meglétét. 

A kocsi három utasa számára -  a kicsit csalódott professzor ellenkező értelmű 
kijelentései ellenére -  Vicenza ékszer-szépségű, gótikus és reneszánsz épületek 
szegélyezte csodálatos főtere bevonult  a virtuális valóság elemei közé. Ezt a 



gazdagodást az íróházaspár semmivel sem tartotta értéktelenebbnek, mint azt, 
ha  valóban  ott  ültek volna  a Piazza  dei  Signori-n  és megcsodálhatták  volna  
Andrea Palladio1 épületeit -  de szegényebbek lennének egy olyan történettel, 
amelyre évek múlva is jólesik majd visszagondolni. Sőt, az „Emlékszel, milyen 
jót  mulattunk  azon,  hogy  nem  találtuk  Vicenza  főterét"  kezdetű  várható  
visszarévedéseket valahogy a maguk számára sokkal hihetőbbnek, rájuk inkább 
jellemzőnek gondolták, mint azokat a szabadjára engedett felsőfokokat, amelyek 
kíséretében  a  valóban  látottakat  kellő  meghatottsággal  előadhatnák  úti  
beszámolóikban. S különben is: bármilyen csodálatos is legyen az, amiről most 
lemaradtak, aligha lehet több és szebb, mint a fantáziájuk-teremtette képzet. 

Sötétedésre  értek  Torre Pellicébe,  kis bolyongás  után meg  is találták  a  
valdens egyház2 számos épülete közül azt -  Foresteria Valdese - ,  amelyben  
szállást  rendelt  számukra  nem  csupán  a  Jóisten,  hanem  a  konferencia  
adminisztrációja is.  

A  teljes  héten  át  tartó  tanácskozás  lebilincselően  érdekes,  langyosan  
érdektelen  és  kifejezetten  unalmas  előadásokból,  no  meg  főleg az  utóbbi  
kategóriába tartozó kerekasztal-beszélgetésekből  állt össze. A vezértéma az 
íróházaspár  számára éppenséggel  nem számított  húsba vágónak:  a nyugati 
magyar  emigráció  hazaköltözése  az  anyaországba  -  és  az  ezzel  járó  
beilleszkedési,  identitásbeli  és egyéb problémák bemutatása, elemzése.  Az  
előadók  olykor egészen  tragikus-hősies  hangnemben  szóltak  arról, hogy  a  
nyugati világ normáit megszokva, gyermekeiket már aszerint nevelve, milyen 
alapvető  akadályokkal  találták  magukat  szembe  hazalátogatásaik  vagy  
hazaköltözésük során, milyen konfliktusokba sodródtak, s az életükben újra 
adódó döntés nehézsége (menni vagy maradni?) milyen lelki  megrázkódta-
tásokat okozott. Erről különösen egy kellemetlen hanghordozású  kékharisnya  
beszélt  sokat,  aki,  függetlenül attól,  hogy  mi  volt  a konkrét  téma,  minden  
felszólalásában elmondta  az életét. Az  író minden jóindulata  és  empatikus  
készsége ellenére a hasonló megnyilatkozások hallatán némelyszer a valamely 
orosz  regényből  ellesett  „Мне  бы  ваши  заботы"3  ironikus  sóhajtására  
ragadtatta  magát.  Azt  azonban  maga  is sajnálta, hogy  a nyugati  magyarok  

' a  tér  nevét,  és  azt,  hogy  a városka jellegét  a világhírű  velencei  építész  munkássága  határozta  
meg,  csak  utólag  olvasták  ki  egy  útikönyvből  

2  a  valdensek  a  hányatott  sorsú,  Franciaországból  elűzött  és  az  olasz  inkvizíció  által  üldözött,  
végül  a Pellice  folyó völgyében  megtelepedett  ős-protestánsok  

3  nagyjából:  „Bár nekem  lennének  ilyen  gondjaim"  



jelentős részének  a hazatérésével,  illetve azzal, hogy a konszolidált  magyar-
országi  viszonyok  közepette  (remélhetőleg)  nem  kerül  sor  az  utánpótlást  
biztosító  újabb  emigrációs  hullámokra  -  nos,  ezzel  a  nyugat-európai  és  
tengeren túli diaszpóra egy-két emberöltőn belül bizonyosan felszámolódik: 
aligha várható el a második, harmadik generációtól, hogy örökölt (és a vegyes 
házasságok  révén  elmosódó)  identitását  nem  csupán  azon  mélységében  
megőrizze-megélje,  hanem gyakorolja  is. így  hát voltaképp  a nem  kárpát-
medencei  magyarság  léte  sokkal  veszélyeztetettebb,  mint  az  úgynevezett  
határokon túliaké. Igen ám -  fűzte tovább gondolatát az író - , csakhogy míg 
a  nyugati  magyar  magas  civilizációs  komfortot  kap  cserébe  el-elvesző  
nemzetiségéért,  miközben  -  ha  erre  igénye  van -  tetszőleges  intenzitással  
használhatja  az  őt  anyaországához  kötő  kommunikációs  hidakat,  addig  a  
jóval alacsonyabb életszínvonallal jellemezhető környező országokban  élők  
a magyarországi  lakossághoz képest egyértelműen  hátrányos helyzetűek, s 
a civilizációs szakadék áthidalásának ma már igen komoly gazdasági akadályai 
vannak.  Ez  a  gondolat  azonban  -  látta  be  az  író  -  nyilvánvalóan  nem  
tartozhatott  a tanácskozás témái  közé.  

Mint ahogy a háború sem, amelynek hírei alig kaptak egy-egy  utalásnyi  
visszhangot az előadásokban és felszólalásokban. Egyedül a rádiós kolléga 
tartotta fontosnak, hogy prezentációja kezdetén (amely megdöbbentő  ada-
lékokat szolgáltatott  a magyar emigráció megosztottságát  és a szélsőséges 
megnyilvánulások  arroganciáját illetően) egyperces hallgatással  adózzon  
a balkáni konfliktus áldozatai  előtt. Aztán az egyik fárasztó nap estéjén  is,  
baráti beszélgetés  keretében,  amelyet  az íróházaspár  folytatott  ungi  szár-
mazású  „földijével", az anyaországba  több évtizednyi  nyugati  emigráció  
után  visszatelepült  atyai jó  barátjával,  a bombázásokra  terelődött  a  szó.  
Ám a csevegés hamarosan éles szópárbajjá fajult. „Erről én mást gondolok", 
szólt  halkan  az  író,  mert  remélte,  hogy  ezzel  elejét  veheti  annak,  hogy  
vitapartnere  egyre  kinyilatkoztatásszerübben  kifejtett véleménye  propa-
gandaszöveggé váljon. De nem: a friss híreket éjszakánként több  nyelven  
is végighallgató, roppant tájékozott és egyes összefüggéseket  bizonyosan 
sokkal jobban  ismerő partner  nyilvánvaló  elkötelezettsége  nem  engedte,  
hogy a más szempontú, más élethelyzetek kialakította aggályok megingassák 
a hivatalos állásponttal pontosan megegyező nézeteit. Az egyik bombázott  
hídra tévedt autóbusz polgári áldozataival kapcsolatban például kifejtette, 
hogy aki légiriadó idején nem otthon ül, hanem potenciális célpontok  kö-



zelébe merészkedik, az magára vessen. Nem a bombázók a vétkesek, hanem 
azok a felelőtlenek, akik odaállnak  a hulló bombák alá.  

Az író rossz szájízzel tért nyugovóra. Az önmagában is szörnyű háborúról  
semmiképpen nem akarta elhinni, hogy igazságot oszthat, s Magyarország 
túlzott  szerepvállalását  ebben  a bonyolult  ügyben  végképp  szerencsétlen  
fejleménynek tartotta. A gyomorszája tájékán jelentkező  pszichoszomatikus  
eredetű szorítást, amelyet minden kisebbségi teljes természetességgel  él át 
a nap 24 órájában, most erősödni érezte. Hiába olvasta éjfélig a kifejezetten 
erre az utazásra magával hozott könyvet,  Szerb Antal „Utas és holdvilág"-
át, utána sem tudott még sokáig elaludni. És amikor ez végre sikerült, akkor 
meg rémálmok gyötörték. Reggel erről feleségének kisebb rémülettel számolt 
be: „Tudod, nem az volt a szörnyű, hogy összedőlt a ház, a mi házunk. Nem 
az,  hogy  épületek  lángoltak  a városban.  Nem  az,  hogy  láttam  a  folyóba  
rogyni  a  hidakat.  Nem,  hanem  az,  hogy...  Hogy  én  eközben  mindvégig  
szerb voltam." 

Másnap  változatlan  intenzitással  folytatódott  a  konferencia.  Némi  
változatosságot  az  hozott,  hogy  az  élvezetes  előadások  és  a  gyakran  
konyhai  szintű  fölösleges  megnyilatkozások  túl hosszúvá nyúló sorát  egy 
torinói kirándulás szakította meg. 

Piemonte fővárosában három kötelező program várta a résztvevőket:  az  
olasz ellenállás nemzeti múzeumának  a megtekintése; zarándoklás Kossuth 
Lajos  szobrához,  koszorúzás;  a  valdensek  itteni  rezidenciájának  a  
meglátogatása. 

A rosszlábú kisebbségi  író (oh, mennyi hendikep!) már az első objektum 
bejáratánál megtorpant, mert meglátta a két emeletnyi meredek  lépcsősort.  
Némi tépelődés után úgy döntött, hogy hátralévő éveit megpróbálja anélkül 
leélni, hogy látta volna Garibaldi zubbonyát. Egy árnyas padon töltötte azt 
az órát, mialatt  a csoportot -  és annak tagjaként a feleségét — nagy  iramban  
és  szapora  olasz  beszéd  kíséretében  végigterelték  az  épület  számtalan  
termén. 

Az  író olaszországi  tartózkodása  során  ezalatt  váltott  másodszor  szót  a  
balkáni  háborúról  -  ezúttal  egy  másik  régióból  érkezett,  ugyancsak  
kisebbségi íróházaspár hölgytagjával, aki pedig asztmája ürügyén tartóztatta 
meg  magát  a  lépcsőmászás  és  egyéb  kollektív  múzeumi  élvezetek  
hajhászásától,  s  maga  is  a  padon  való  ücsörgés  eléggé  el  nem  ítélhető  
fegyelmezetlenségét  engedte  meg  magának.  Úgy  tünt,  az  a  körülmény,  



hogy mindketten  olyan  ország polgáraiként  gyakorolták  magyarságukat,  
amelyeknek egyelőre semmi esélyük az európai tömbökhöz való csatlako-
zásra, hasonló gondolatmenetekre  késztették  őket, s így  végkövetkezteté-
seik is szinte egyezőek voltak. Mindketten megfogalmazták -  s ehhez ele-
gendő volt néhány célzás és pár félmondat -  azt a már-már halálfélelemmel 
rokon balsejtelmüket:  ha hasonló konfliktusok  után  az ő magyarlakta  vá-
rosaikra  hullanának  a  bombák,  az  anyaország  hivatalosai  is  csak  azt  
mondanák,  hogy  ez  kifejezetten  a  bombázottak  érdekében  történik.  
„Magyarország most veszti el a bizalomnak azt az utolsó hídját, amely még 
érzelmi szálon összeköti a határon túli kisebbségekkel" -  mondta a rosszlábú 
az  asztmásnak,  s  a  gyomorszájuk  tájékán  erősödő  szorítást  csak  az  
enyhítette, hogy feltűntek a múzeumból érkező  házastársaik.  

-  Na, azért valamit csak megtudtam itt is -  újságolta az  irodalomtörténész  
férj. -  Azt, hogy  a magyarok nemzeti  himnuszát  Petőfi  írta -  legalábbis  a  
költő képmását  és a Nemzeti  dal szövegét tartalmazó itteni tárló szerint.  

Valószínűleg az iskolában  is így tanítják a kis olasz nebulóknak,  gondolta  
a  másik  író,  s  ekkor  határozott  úgy,  hogy  a  Kossuth-szoborhoz  tartó  
zarándoklathoz  sem  csatlakozik.  Főleg,  hogy  ezt  a döntést  felesége  még  
otthon  sugallni  próbálta,  miközben  a  konferencia  programfüzetével  
ismerkedett: „Lehet, hogy egy nyugaton élő csak Kossuth-szobrok  tövében  
tud igazi magyar lenni, így neki Torinóból  is ez kell. Nekem, aki éjjel-nappal 
azonos vagyok magammal, nekem nincs szükségem ilyen  megerősítésekre.  
Ha  pedig  mégis  Kossuth-szoborra  vágynék,  ott  van  nekem  Técsőn  a  
sajátom -  Torinóból viszont talán inkább valami más  érdekelne."  

így aztán kószáltak a városban, meg-megálltak, ahol érdemes volt, például 
a filmtörténeti múzeummá most berendezett  volt zsinagóga karcsú  tornyú  
épülete  előtt,  aztán hosszasan  ücsörögtek  a Pó folyó partján, lefotózták  a  
szebbik hidat. Az író egy sarkon megvette feleségének Piemonte  legnagyobb 
tölcsér fagylaltját, amelyet aztán ketten  is alig győztek  elnyalni.  

-  Szép város -  próbált meggyőző  lenni  egyikük.  
-  Igen -  így a másik - , már majdnem olyan szép, mint  Miskolc.  
Aztán -  a rájuk várakozó kocsi parkolója felé tartva -  mégis útba ejtették 

az  Aiuola  Balbót.  A  feleség  sokáig  kereste,  végül  a park  kissé  eldugott  
szegletében meg is találta a szerény mellszobrot.  A parkba vezető  lépcsőkre  
hivatkozva  továbbsétáló  férj határozott  kívánságára  egy  fotót  is  készített  
-  ezen majd látszani fog a konferenciázók friss koszorúja. Magnó  azonban  



nem  volt nála,  így módja sem adódott  arra,  hogy  a fák koronája alól  még  
befogja a félhangon  eldúdolt  Kossuth-nóta  foszlányait.  

Másnap  újabb vendégek,  új előadók  érkeztek  a tanácskozásra.  Többek  
között  kollégájával az írónak  az  a lelkész-barátja is, aki  -  mint  kiderült  -
kocsijával a legalkalmasabb időben  indul vissza és szívesen vállalta,  hogy 
a házaspárt  Budapestre fuvarozza.  

-  Útközben pedig -  kecsegtette őket a lelkész -  még meg is állunk valahol,  
megnézünk  valami  nevezetességet.  

Két nap múlva,  a tanácskozás másnapi  zárását be nem várva, ebéd  után  
vágtak  neki  a hosszú  útnak.  

Akkor már hatodik napja volt, hogy nem hallottak friss híreket, nem olvastak 
újságot.  Politikáról,  a  háborúról  nem  sok  szó  esett  ebben  a  kocsiban  sem.  
Annál  több  a  modem  irodalom  problematikájáról,  a  hagyomány  és  újítás  
viszonyáról. Erre az író új regénye kapcsán terelődött a szó, amelyet a lelkész  -
saját bevallása  szerint  -  nagy  élvezettel  olvasott.  Kezdte  is sorolni  a  könyv 
erényeit,  azt,  hogy  a  sok  síkváltás,  a  merész  vágástechnika  és  egyéb  
szövegtechnikai trükkök ellenére a mű olvasható és érthető. Az író, meg sem 
várván, hogy hiúsága learassa a dicsőség első babérjait, azonnal  ellentmondott,  
és szenvedélyesen kezdett érvelni saját regénye ellen, bőven idézve a különböző 
lapokban megjelent éles hangú kritikákból. Jóízű vita indult, egymást túllicitálva 
kerestek  egyre  frappánsabb  meghatározásokat  modemitásra,  az  irodalom  
értelmére,  a  művészet  mibenlétére  -  és  a  megátalkodott  filoszok  egyéb  
huncutságaira.  És  bár  olykor  alapvető  kérdésekről  is  mást-mást  gondoltak  
(például arról, van-e célja az irodalomnak; erre az író, szokása szerint, most is 
Kassákkal válaszolt:, A  művészetnek nem célja, hanem oka van"), mégis nagy 
türelemmel hallgatták egymás ellenvéleményét. 

Ez a téma ki is tartott  Velencéig.  
Mestre határában kisebb közlekedési  dugó alakult ki, úgy tűnt, órákig is  

vesztegelnek majd, ám hamarosan mégis ráhajthattak a várost a szárazföldtől 
elválasztó  lagúna  fölött  átívelő  hosszú  hídra.  A  kocsit  ennek  tövében  
hagyták egy parkolóházban  és a tenger felől közelítették meg a belvárost, 
ahogy azt az útikönyvek  is melegen ajánlják. A Doge palota tövében szálltak 
ki  a  vaporettóból.  Megcsodálták  a  sóhajok  hídját  és  a  Piazzetta  felől  
alkonyatkor érkeztek a Szent Márk térre.  

Hát, igen,  itt azért illik elállnia a lélegzetnek. 
A  nap  még  nem  bukott  a  látóhatár  alá,  de  az  égbolt  peremére  szorult  



felhőkön  már  nem  tudott  átsütni,  csak  arra  maradt  ereje,  hogy  az  eget  
fényesre világítsa  a Szent Márk templom  és az egész tér  fölött,  amelynek  
lenyűgöző hangulata elnémította a társaság tagjait. A leírásokból, filmekből 
oly jól  ismert  képből  csak  a  galambok  hiányoztak  -  csupán  néhány  pár  
keringett még valahol az Óratorony körül, aztán azok is eltűntek - , de az író 
hamar megbocsátott  a nyugovóra tért madaraknak. Nem hagyták  magukat  
zavartatni  attól  sem,  hogy  a  tér  két  végében  elhelyezkedő  két  étterem  
teraszáról feléjük áradó kétféle zene épp középtájt, ahol megálltak, épp ott  
keveredett  hangzavarrá.  

Mint  hosszú  évek  óta  minden  alkalommal,  ha  valamely  nevezetesebb  
helyre értek, az író most is megkérdezte feleségétől: „No, gondoltad-e volna 
kislány korodban, hogy egyszer eljutsz ide?" Egészen mostanáig  a felelet 
ez  volt:  „Én  kislány  koromban  még  ennél  sokkal  merészebb  dolgokat  is  
elképzeltem."  Most  történt  először,  hogy  a válasz  másképpen  hangzott:  
„Nem, ezt azért mégsem gondoltam." A másik kérdést hasonló helyzetekben 
az író magának tette fel. Ez pedig egy olyan összehasonlításra  vonatkozott,  
amelyre egyik drámájának a hőse utal szövegében, valahogy így: „Sokfelé 
jártam  már  a világban,  több  ország  számos  csodájában  gyönyörködtem.  
De azt a látványt semmi sem pótolhatja, amely akkor tárul az ember elé, ha 
szikrázó  napsütésben  megáll  az  Erzsébet-híd  pesti  hídfőjénél  és  átnéz  
Budára."  Az  író erőlködött,  hogy  a két  össze  nem  mérhető  dolgot  mégis  
összevesse, de semmire sem jutott. Illetve valamire mégis: arra a következ-
tetésre,  hogy  ugyan  egy  rendes  férj számára  természetesen  a  felesége  a  
legszebb  asszony  a  világon,  de  kár  lenne  tagadni,  hogy  az  iránta  táplált  
elfogódott  és  állandó  vonzalom  feszültségét  felülmúlhatja  az,  amit  egy  
gyönyörű ismeretlen  nő megpillantásakor  érez.  

Ahogy  elhagyták  a  teret,  arra  lettek  figyelmesek,  hogy  a  kőburkolat  
csatornanyílásaiból  felfelé buzog  a víz, némelyik  körül már takaros  tócsa 
keletkezett -  de akkor ennek nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget. 

Elindultak az egyre szűkebb, majd helyenként újra kiszélesedő  sikátorok  
útvesztőjében (az írónak azonnal eszébe jutottak  a Szerb Antal-regény  ide  
vágó mondatai).  Ami  a szemük  elé tárult, az egyszerre  volt csodálatos  és  
irtózatos.  A  vízre  épült  esti  város  hangulatát  semmi  addig  tapasztalthoz  
nem találták hasonlatosnak,  de amit a sok különleges szépség nyújtott, azt 
a még több rútság visszavette.  Először a szörnyű kirakatok ijesztették meg 
őket. Már szinte minden becsukott, és a szórakozóhelyeken,  kávézókon  és  



a néhány élelmiszerbolton  kívül csak az üveg- és más dísztárgyakat  árusító  
üzletek tartottak nyitva. Ezekben leginkább színes üvegből formázott vásári 
portékák  sorakoztak  minden  mennyiségben:  üveg  gondola,  üveg  Szent  
Márk  templom,  üveg  Doge  palota,  üveg  emberfigurák,  üveg  virágok  és  
üveg állatok (köztük még delfin is), sőt: természetes nagyságú üveg gitár.  
A lelkész néhány üzletbe be is tért: tíz éve itt volt nászúton feleségével és 
itt  vett  neki  egy  ízléses,  finom ezüstgyűrűt,  amelyet  asszonyáról  később  
leédesgetett  a Balaton; a gáláns férj remélte, most pótolhatja a veszteséget, 
de a csiricsáré vásári bizsuk közt nem talál egyetlen megfelelő darabot sem. 

A másik riasztó látvány: a sötétbe burkolózó emeletek. Míg világos volt, 
nem  tünt  fel, hogy  a gyönyörű  paloták  mind  lakatlanok.  Este  nem  gyúlt  
fény  a  sok  helyütt  bedeszkázott  ablakok  mögött,  nem  könyököltek  ki  
egymásnak  átkiáltó  asszonyok  a  párkányokra,  nem  teregettek  ruhát  a  
sikátorok  fölött  átívelő  kötelekre.  Egyáltalán:  Velencéből  hiányoztak  a  
velenceiek  -  nem  ők  hangoskodtak  az  éttermek  teraszán,  nem  ők  ültek  
duhajkodva a gondolákban, nem ők kerülgették minden sarkon az utcakőre 
terített  lepedőkről  bőrtáskákat  kínáló  szerecseneket  (megannyi  velencei  
mór!), mint ahogy a ráérősen sétáló rendőrök sem őket védték az erőszakos 
árusoktól. Jószerével  csak a „személyzetet" gondolhatták helybélinek,  de  
biztosnak  tünt,  hogy  a kereskedők  nem  az üzleteik  fölött  laknak,  hogy  a  
pincérfeleségek nem két sarokkal odébb várják haza spagetti-vacsorára  a  
családfőt, s hogy  a téren ügyes portrékat  sikerítő művészek nem  velencei  
padlásszobákban  számolják  össze az aprópénzt,  amelyre  aznap  váltották  
tehetségüket. Nem: a süllyedő várost már elhagyták  lakói.  

A rosszlábú  író a sok gyaloglás  után már nagyon  szeretett  volna  leülni,  
hogy  a  visszafelé  vezető  út  előtt  megpihenjen.  Nála  is jobban  örült  a  
javaslatnak  („Igyunk  egy kávét, talán haraphatnánk  is valamit") felesége, 
aki  egy ideje már kereste  a falakon a két betűs rövidítést  (de nem  találta),  
mert biztos volt benne, hogy ott, ahol enni-inni fognak, ott majd megtalálja 
azt  az intézményt,  amelyet  szükségletei  kívántak.  A kávé  finom volt,  az  
elmajszolt szendvics  ehető, az ásványvíz enyhítette szomjukat -  de hiába 
mentek hátra s a felszolgálót is hiába szólították meg, mert a vendéglátóipar 
eme velencei  egysége az emberi  anyagcserének  csak az egyik végét  szol-
gálta, a másik végét nem méltatta figyelemre. 

Mire visszaértek a Szent Márk térre, már teljesen besötétedett. A látvány, 
amely elébük tárult, egyszerre volt gyönyörű és iszonyú. Csaknem az egész 



teret víz bontotta. A csatornanyílásokból, mint valami artézi kutakból, egyre 
buzgott fel a tengervíz. Mindenütt mezítlábas turistákat  lehetett  látni,  akik 
lábbelijüket  kezükben  tartva  gázoltak  a korábbi  tócsákból  összefüggővé  
duzzadó,  bokáig  érő  tavacskákban,  amelyek  felszínén  remegve,  össze-
összetörve tükröződtek  a kivilágított  homlokzatok;  ott vonaglott  s hullott 
darabokra lábuk előtt a Szent Márk templom, hogy aztán nagyszerű  vonalai  
újra egymásra találjanak az elsimuló felületen. Vízben álltak az éttermi székek, 
a  rajtuk  ülő  vendégek  teljes  nyugalommal  társalogtak  és  fogyasztották  
rendelésüket.  A  kis  pódiumokra  rendelt  zenészek  még  száraz  lábbal  
muzsikálhattak -  s ezt mintha most még elszántabban, intenzívebben  tették  
volna. 

-  Tiszta Titanic -  mondta a másik lelkész. -  Ott is az utolsó percig játszott 
a zenekar. 

Az írónak  végigfutott a hátán  a hideg.  Persze tudta, hogy  a tengeri  dagály  
múltával  a  víz majd  visszahúzódik,  a képzete  mégis  az  volt,  hogy  Velence  
süllyedése nem évszázados folyamat, hanem itt, most nyeli el a tenger az Adria 
királynőjét, most emészti  el az enyészet, s a fölé habzó tajték örökre eltemeti 
majd mindazt,  amit  a szellemtörténet  számára jelentett.  Az  Európát  elsirató  
Márai  valamelyik  sora jutott  eszébe, aztán az Atlantisz-mítosz,  végül meg  -
lépteit  szaporázva  -  némi  megnyugvással  ismerte  fel a szokásos  szorítást  a  
gyomorszája táján. Szorongani végül is, állapította meg, bárhol lehet a világon. 

Pánik nélkül, inkább valami illetlen blazírtsággal, a dolgok egyformasága 
és megváltoztathatatlansága  feletti lemondással hagyta el a süllyedő világot.  

A vaporettó visszafelé más útvonalon,  a Canal Grandén szállította őket a 
külváros felé. Az éjszakai Velence közelképe kifejezetten egy kísértetváros  
benyomását  keltette.  A  súlyos,  halott,  lakatlan  tömböket  csak  itt-ott  
világitotta  be egy-egy  fuldokló étterem,  szálloda  ragyogó  portálja. Am  a  
belső helyiségek  padlója  láthatóan  egy  kevéssel  itt  is mélyebbre  került  a  
küszöbök  előtt  hullámzó  víz  szintjénél.  A kivilágított,  fényesebb  helyek  
közeiben  elhagyott,  csöndbe  és  homályba  burkolózó  csodálatos  paloták  
sorakoztak mindkét  oldalon -  ha a bejáratukban állt volna valaki,  térdéig,  
derekáig ért volna a víz. Kihaltaknak,  sötéteknek mutatkoztak  a sikátorok 
is, amelyekbe mélyen beláttak  a tovahaladó  vízibuszról.  

Velence már megadta magát az elmúlásnak. 
A buszállomásnál szálltak ki. Az íróházaspár itt várta be a parkolóház felé 

a kocsiért elsiető  lelkészeket.  



A feleség azonnal  felfedezte a falra pingált  nyilat  és  alatta  a két  betűs  
nemzetközi  rövidítést. El is indultak a mutatott irányban. Hosszan  követték  
az új és újabb nyilakat. Végül a sörös, kolbászos, fagylaltos és ki tudja még 
milyen  bódék  hosszan  nyúló  sora  után,  egy  kivilágítatlan,  bizalmat  nem  
keltő letérőben végre ott sötétlett, amit kerestek. Ám az ajtó nem  engedett.  
A hasztalan erőlködés közben fedezték fel a táblát: az intézmény 20 órakor 
bezár. 

Éjfél felé járt. Rosszarcú, gyanús alakok oldalogtak mindenfelé -  ezek nem 
voltak turisták,  de velencei polgárok  sem. A buszállomás  törzsközönsége  
élte  itt a maga életét, az a népség, amelyet  ott látni minden nagyobb  város  
pályaudvarain. Környezetük  is megfelelő volt: a bódék mögül -  ugyan mi 
okból?  -  elő-előtört  az  orrfacsaró büz.  íróbarátaink  mégis,  talán  hogy  a  
várakozás unalmát áthidalják, megittak egy frissen csapolt sört. Ám hiába  
remélték az ellenkezőjét, rossz szájízüket csak fokozta az eldobható műanyag 
pohár  ízetlensége.  

A  két  lelkész  az  osztrák  határ  előtt  váltotta  fel  egymást  a  volánnál.  
Vitapartnere,  mielőtt  elaludt  volna  a hátsó ülésen, megbízta  az írót,  hogy  
szórakoztassa  a  pilótát.  Ám  a  másik  lelkésszel  nem  kanyarodott  az  
eszmecsere  irodalmi  témák  felé.  Munkáról,  családról  esett  szó  -  az  író  
megtudta,  hogy  ifjú beszélgetőtársa  nemrégiben  megözvegyült,  és  bár  
látszott  rajta,  régen  feldolgozta  a  tragédiát,  az  éjszaka  és  az  időközben  
megeredt  eső  valahogy  felerősítette  a közlés  súlyát,  s  a korahalott,  fiatal  
lelkészné felidézése megakasztotta az amúgy is szaggatott párbeszédet. Az 
írónak  -  kell-e  mondanunk  -  újra az „Utas  és holdvilág" jutott  eszébe,  a  
halál-fogalom süppedékes talajára épített különös regény, amely  helyenként  
akár a Heidegger-féle egzisztencialista halál-felfogás irodalmi  interpretá-
ciójának is tűnhet. A „saját halálnak" mint valami átélhető, már-már szexuális 
kéjt okozó beteljesülésnek, végső és teljes önmegvalósulásnak  az apperci-
piálása persze -  és ezt talán Szerb Antal  is sugallja -  csak valami  misztikus-
metafizikus téridőben,  a valóságtól  végletesen  elvonatkoztatott  szellem-
világba  helyeződve  képzelhető  el, abban  a szférában, amelybe  e  modern  
kor  európai  átlagembere  aligha  kaphat  bebocsáttatást.  Nem kaphat,  mert  
erre nem teszi alkalmassá sem pragmatikus világi neveltetése, sem a zsidó-
keresztény eszmevilág értékrendje, amely nem hogy a halált nem tekinti az 
egyén sajátjának, hanem még  az életét  sem,  s az elmúlás  problematikáját  
úgy  véli  megoldani,  hogy  a  földi  életet  átmeneti  állapotnak  tekintve  a  



beteljesülést  az  isteni  szellemmel  történő  újraegyesülésben  és  a  roppant  
kétes hitelű majdani feltámadásban jelöli meg. Ellenben az a halál, amelyről 
Mihály és Waldheim -  a Szerb Antal-regény főhőse és barátja -  az etruszkok 
vallására hivatkozva beszél, az valami -  prüdériánk számára felfoghatatlan 
-  erotikus  mozzanat,  a  nemzés-foganás-születés  aktusához  hasonlatos  
„visszaszületés". Ugyanakkor -  vettek fordulatot az író gondolatai -  vajon  
ezt a mellette ülő halk szavú kedves fiatalembert meggyőzhetné-e bármiféle 
etruszk vagy másmilyen  felfogás arról: nem történt  több, mint  hogy  szép  
és fiatal hitvese megcsalta őt a halállal... 

Már Graz magasságában jártak, amikor hajnalodni kezdett. Alig néhány 
perce  még  a  városok  fényétől  alulról  megvilágított  felhők  világosabb  
foltokként rajzolódtak ki az ég fekete hátterén, ám most az éjszaka negatívja 
új expozíciót kapott: az ég felső légrétegei világosodni kezdtek az alacsonyan 
szálló  felhők  sötét  gomolyai  fölött.  Ezzel  szinte  egyidőben  -  olyan  
intenzitással,  hogy  a motorzúgás  és  a levegő  süvöltése  ellenére  is behal-
latszott  az utastérbe -  madarak  serege kezdett  egyszerre  hangoskodni.  

Ahogy  egyre  több  lett  a  fény,  az  íróban  úgy  lett  mind  nagyobb  az  
álmosság.  Pillanatokra  le-lehunyta  a szemét  és azonnal  elaludt  -  de  csak 
egy-két  másodpercre.  Mire  feje előrebukhatott  volna,  már  fel  is riadt.  A  
mikroalvások érdekessége az volt, hogy a pillanatnyi zuhanások alatt mindig 
álmodott  is valamit, sőt, a szemhunyások rövidségéhez képest  igen éles és 
„hosszú" álmai voltak. Ekkor eszébe jutott: az ő feladata lenne ébren tartani 
a  kocsi  vezetőjét,  összeszedte  hát  magát,  de  csak  annyira  futotta  
fantáziájából, hogy  megkérdezze:  „Mondd,  te nem vagy álmos?"  „Nem,  
egyáltalán  nem"  -  jött  a  válasz,  s  az  író  kicsit  megnyugodva  most  már  
lelkiismeret-furdalás nélkül engedte át magát  a mélyrepülésekbe hulló, de 
abból szinte azonnal felemelkedő furcsa állapotnak. 

Amikor Fürstenfeld irányában elhagyták a grazi autópályát,  a hátsó ülés 
utasai is ébredezni kezdtek. Pár perc múlva már mind -  megújult élénkséggel 
-  arról  beszélgettek,  vajon  hány  órára  érnek  Budapestre,  és  a  városon  
belül vajon milyen sorrendben a legcélszerűbb sorra venni  a két lelkész, az 
íróházaspár és a szolgálati gépkocsi célhelyét. Mire ezt eldöntötték,  lassan  
fel  is tünt  a szentgothárdi  autógyár  otromba  épülete,  és be  is gördültek  a  
határállomásra. 

A vámellenőrzés közben a lelkészek újra helyet cseréltek,  s kevés idővel  
ezután  a  két  első  ülés  utasa  már  megint  nyakig  merült  az  intellektuális  



eszmecsere  oly kellemes pezsgőfürdőjébe. Az  író szinte az első fogasabb 
kérdések hallatán felvillanyozódott, és olyan élénken, mintha nem virrasz-
totta volna át az éjszakát, kezdte magyarázni  lázasan egy eleddig kiadatlan 
regénye alapkonfliktusát, szövegtechnikáját, és azokat a filológiai trükköket, 
amellyel  igyekszik munkát adni a regényelmélet  tudorainak.  

Ha  másra  nem  is,  arra  jók  voltak  fellengzős  szavai,  hogy  az  egyre  
magasabbra  emelkedő  nap  fényében  hunyorgó,  álmosságával  küzdő  
lelkészt (akit viszont láthatóan nem elégített ki a néhány órai szendergés a 
kocsi hátsó ülésén) ébren tartsák. Meg talán arra is, hogy  elgondolkoztas-
sák: talán  az a másik, általa olvasott  regény mégsem olyan jó, mint  ahogy  
korábban  vélte.  

A balatoni  út bevezette  utasainkat  a fővárosba. Nem hajtottak fel egyik 
hídra sem -  az íróházaspár Budán hagyta a kocsiját, egy Svábhegyen  lakó  
idős  barátnőjük  társasházának  az  udvarában.  Az  Alkotás  utcán  végig  
felszedve  a  burkolat:  felújítják az  elöregedett  villamospályát.  Feltűnt  a  
Moszkva tér, a Budapest körszálló. Még néhány kanyar és a Suzuki  megállt  
a Lada mellett. 

Csomagok  átrakása, „Köszönünk  mindent",  búcsúzkodás.  
A lelkészek erősen szánták a házaspárt, amiért azok úgy döntöttek,  hogy 

saját kocsijukkal most azonnal hazaindulnak. „Ha egy-egy órával  megúszunk 
határt, vámot, Tisza-hidat,  akkor délutánra otthon  lehetünk."  

Mégsem  indultak  azonnal.  Reggeli  kávéra  és  gyors  tisztálkodásra  
felmentek az öreg hölgyhöz, aki persze szerette volna, ha mindent  tüzetesen  
elmesélnének  neki.  

-  Alkonyatkor  értünk  a  Szent  Márk  térre  -  mondta  az  író  a  huszadik  
percben,  de  aztán  nem  részletezte,  mert  egyszemélyes  hallgatósága  
könnyekre fakadt.  

-  Istenem,  én  már  soha  nem  láthatom  napsütésben  Velencét.  Amikor  
tizenöt  évvel  ezelőtt  ott  voltam  szegény  megboldogult  férjemmel, akkor 
három  napon  át egyfolytában  zuhogott  az  eső.  

Vigasztalták volna, de barátnőjük hamar összeszedte magát. Pedig halálos 
beteg, és amit mondott, abban nincs semmi túlzás: aligha jut el már bárhová 
is. Mégis mosolygott,  amikor őszinte lelkesedéssel  hozzátette:  

-  Nagyon  örülök, hogy  legalább  ti  ott  voltatok  és  láttátok!  
Velencéről  nem ejtettek több szót. Kegyesen  elhallgatták,  hogy  amikor  

odaértek,  a  nap  már  nem  sütött,  hogy  a  galambok  már  elültek,  hogy  a  



várost  dagálykor  elönti  a  víz,  hogy  a  dagálytól  függetlenül  elárasztja  a  
giccs, s hogy már kizárólag a turisták kedvéért  „üzemeltetik".  

Alig egy óra múlva már saját kocsijukkal szelték a kilométereket északkeleti  
irányban. 

Ahonnan jöttek:  komfortos,  de  kicsit  unalmas  világ.  Ahova  tartottak:  
ezer  átokkal  vert  vidék,  amelyről  -  másképpen  mint  Velencéről  -  már  
lemondott  a civilizált  Európa.  

Ekkor már hetedik napja volt, hogy nem hallgattak híreket, nem olvastak 
újságot. 

Az író egy alig hallható  sóhajtás után bekapcsolta  a rádiót. 
A reggeli krónikában bemondták, hogy a NATO előző éjszaka lebombázta 

Újvidék utolsó épen maradt hídját. 
A repülőgépek sértetlenül visszatértek vicenzai  támaszpontjukra.  

(1999) 



BALLA  LÁSZLÓ  

INKARNÁCIÓ 
1. 

Egyszerűbb  volt  fölkutatni,  mint  gondoltam.  A  neve  szerepelt  a  
telefonkönyvben. Méghozzá  a lánykori neve; megint  ezt használta,  pedig  
közben férjnél volt és elvált. Az asszonynevén meg sem találtam volna.  

Különben  is  csak  véletlenül  bukkantam  a  nyomára.  Egy  külföldi  
hetilapban képet  láttam valami jogászkongresszusról,  s őt  is felismertem 
rajta, bár  nevek  nem  voltak  a  fotó  alatt.  Hát  éppen jogász  lett  belőle?  S  
vajon csakugyan  ö  az?  

De nem hittem volna, hogy tévedek. Érdekes, amolyan lemondóan pajkos 
arca volt, ezer közül megismeri az ember évtizedek múlva is. El is határoztam, 
hogy ha legközelebb abban az országban járok, utánanézek a dolognak.  És  
most  itt  volt  a telefonkönyvben  a bizonyság:  „Dr.  Bálint  Éva" -  persze,  
nem  így,  hanem  az  ország  hivatalos  nyelvén:  elöl  a  keresztnév,  utána  a  
családi  s ehhez még valami  toldalék.  

2. 

Az volt számomra az első fájdalmas távozás -  pedig a háború alatt  egyik  
unokabátyámat,  azután  pedig  apámat  is  elvesztettem.  De  mindketten  
ismeretlen helyen pusztultak el, távol tőlünk, sokáig teljes bizonytalanságban 
éltünk a sorsuk felöl, s mire évek múlva -  egy-egy felkutatott bajtárs révén  -
eljutott hozzánk  a haláluk  híre,  addig  lassan  bele  is törődtünk  abba,  hogy  
nincsenek.  Ez...  ez  más  volt.  Akkor  még  vérlázító,  a  világ  sok  évezredes  
rendje ellen  tüzelő.  Hogy  valaki  huszonhét  éves  korban  haljon meg?  És  a  
legtehetségesebb,  legkülönb valamennyiünk  közül...?  

3. 

Egykori  évfolyamtársaim  közül  ha  ötöt-hatot  össze  tudnék  szedni  
hirtelen. 



Elszóródtunk,  szétszéledtünk.  
És az öt-hat közül ha a fele megmaradt  a pályán. 
A város első művészeti tanintézete volt  a képzőművészeti  főiskola. Né-

hány  hónapra  rá,  hogy  a  Dargónál  elhallgatott  az  ágyúszó,  nálunk  már  
folyt  az-oktatás.  Igaz:  eléggé  kínlódásosan,  millió  kezdeti  nehézséggel  
küszködve,  -  de mégis  csak  itt ütött először  a művészet  a mi  vidékünkön  
tanyát,  és  tódultak  ide  mindazok,  akik  az  alkotás  bármely  ága  iránt  
érdeklődtek. 

Eredetileg magam is más pályára készültem.  Bár kedvtelésből  azelőtt  is  
eléggé buzgón festegettem, mintázgattam, mégis voltak dolgok, amik ennél  
jobban  érdekeltek,  és  más  hivatást  akartam  választani.  Azután  végül  a  
kegyelet  hozott  ide.  Apám  életének  egyik  nagy  csalódása  volt,  hogy  
kivételes  tehetsége  veszendőbe  ment,  nem  lehetett  festő.  Nos,  ha  itt,  
mondhatni:  az  orrom  előtt  ilyen jellegű  főiskola  nyílt,  akkor  a  kettétört  
pályájú, valahol jeltelen  sírban nyugvó Gerlóczy  Zoltán  fiának -  ha  csak  
egy  szikrányi  tehetség  van  benne  -  itt  a  helye.  így jelentkeztem,  némi  
ingadozás után, a szobrászati  karra.  

Egyébként  a főiskolán mindegyikünk kiélhette más irányú  szenvedélyét  
is. Mi, az első hallgatók, valahogy egészen érdekesen, amolyan  komplex-
módon fogtuk fel a művészetet. Gépírásos irodalmi folyóiratot adtunk  ki,  
hangversenyeztünk...  Azután  később  sokan  más  területen  találták  meg  a  
helyüket. Magam  is.  

Eleinte  azonban  az  a  tízegynéhány  friss  diplomás  ott  sürgölődött  a  
Képzőművészeti  Szövetség körül, és egykettőre szembekerültünk  egykori  
tanárainkkal. Az élet hozta így. A kiállításokra bekerülni nehéz volt, képet, 
szobrot  eladni  -  jóformán  lehetetlen.  A  megélhetés?  Jobb  arról  nem  
beszélni... De nem is nagyon ugrálhattunk. Azon  a gyorstalpaló főiskolán 
oklevelet  kaptunk ugyan (köszönjük meg!),  de tudást  alig.  És most,  hogy  
immár  nem  tanítványoknak,  hanem  kollégáknak  számítottunk,  egykori  
mentoraink összehúzott szemmel, hümmögve nézegették, amit eléjük tettünk. 
Nekünk azonban előre kellett jutnunk. így vagy úgy. Elkeseredett küzdelmet 
vívtunk  hát az idősebbek  ellen, akik -  akkor  úgy  láttuk -  nagyon  szerény  
tehetséggel  megkaparintottak  minket,  és  bennünket  nem  engedtek  
levegőhöz jutni. 

Azóta azok, akik megmaradtunk -  meghíztunk,  divatos ruhában járunk, 
ott  feszítünk  valamely  intézmény  élén  vagy  egy-egy  alkotó  testület  



elnökségében. Kéziratokról ítélkezünk, képeket zsűrizünk, színházak műsorát 
hagyjuk  jóvá.  Közben  bölcs  szentenciákat  mondunk,  a  szünetben  
panaszkodunk  a vérnyomásunkra,  és arra, hogy noxiron  nélkül  már  nem  
megy  az  alvás.  Meg  amiatt  is  sápítozunk  néha,  hogy  a  fiatalok  nagyon  
szemtelenek,  igen  gyorsan  szeretnének  előrejutni, pedig  csak  küzdjenek  
meg egy kicsit  érte, nekünk  se volt  könnyű.  

Endre nem panaszkodik  a  fiatalokra.  Fiatal maradt.  A huszonheten  nem  
jutott  túl.  Zsűrinek  soha  tagja nem  volt  -  valahol  az  előszobában  izgult,  
mikor  a nagyhatalmú  bíráló bizottság  a képeiről  döntött.  Noxiron  nélkül  
aludt  el, örökre.  És sohasem járt  divatos ruhában. Abban  az agyonfakult, 
szélesnadrágos háborúelőtti öltönyben temettük el, amelyik hosszú  évekig  
egyetlen eleganciája volt.  

4. 

A telefonfülkében csodálkozva tapasztaltam, mennyire  ideges  vagyok.  
Mintha legalább  is engem fűztek volna valaha Évához érzelmi szálak.  De 
hát... mit tegyek? Úgy éreztem, ha a tárcsa hatodik fordulatánál az  utolsó  
számjegy is kifut, egy pillanatra azokból a messzi időkből rám is átsugárzik 
majd az az elporladt  szerelem. 

Igen,  igen...  Hogy  micsoda  megmagyarázhatatlan  zavarodottság...  
Kétszer is kiejtettem kezemből a tantuszt. És alig tudtam előhalászni a fülke 
padlózatának rácsai  alól.  

A készülék  sokáig  búgott.  
Lehet, hogy  otthon  sincs.  Talán  épp  nyaral.  Szabadságidény  van.  
Azután  egy álmos, bosszús  hang jelentkezett. 
Az  övé.  
-  Kit keres, kérem? 
-  Dr. Bálint Évát.  
-  Vele beszél. Mit  parancsol?  
-  Én vagyok az, Gerlóczy -  és olyan idegenszerüen csengett a fülemben, 

ahogy kimondtam a nevemet, mintha a hangomban valahogy  visszaverődött  
volna  az  a  meglepetéssel  teli  ujjongás,  amit  Évától  vártam  a  régi  barát  
felbukkanásának hírére. 

És... nem.  A fülhallgatóm néma maradt.  A vonal másik végén  várták,  
mit  akarok  még  mondani .  Úgy  látszik,  Éva  emlékezetében  rég  



elkeveredett  a nevem  más  hasonlók  közé;  isten  tudja,  mikor  gondolt  
rám utoljára. 

A csodálkozó felkiáltás, utána felvillanyozott kapkodó hadarás („Hát te 
vagy az, Béla? Honnan Beszélsz? Ráérsz most? Indulj azonnal!")-mindez 
csak akkor következett be, mikor azt  is megmondtam, hogy honnan jövök. 

5. 

Az útirány,  amelyet  Éva megadott,  meglehetősen  bonyolult  volt.  Az  is  
hosszú  ideig  tartott,  míg  eljutottam  az  autóbusz  (ha  jól  emlékszem,  
harmincnyolcas) megállójáig. Azután véget nem érő kocsikázás fokozatosan 
elszürkülő, elvidékiesedő metropolison  át, míg egyszerre csak a kültelekből 
újra nagyváros  lett,  és a kalauz be  is mondta  a keresett  lakótelep  nevét.  

Abban  állapodtunk  meg,  hogy  várni  fog  a  megállónál,  és  én  most  azt  
találgattam,  megismer-e.  Persze,  hogy  nem.  Úgy  emlékszik  ránk,  amilyen  
cérnavékonyak, lelkesen hadarászók akkoriban voltunk. Talán nem ismerné fel 
Endrét  se  -  bár  ő  épp  elég  cérnavékony  volt  akkor  is,  mikor  abban  a  
formalinszagú kijevi halottasházban  egy hirtelenszőke, ijesztően fehér szemű 
munkás felemelte, mint  egy szobrot, és a priccsről  áttette a ravatalra.  Sosem  
gondoltam,  hogy  ilyen  merevek  a holtak,  és  szinte  megrökönyödve  láttam,  
hogy  úgy viszik,  mint  a kirakati  bábut,  közben  a széles nadrág  kísértetiesen  
lötyögött, mintha csakugyan valamilyen kemény műanyagláb meredezne benne. 

Már csak néhány hónapnyira  volt attól  a bizonyos második  diplomától,  
amelyikre talán nem is volt annyira szüksége.  О volt az egyetlen  közülünk,  
aki  ebbe  belevágott.  

Legtöbben  e lkönyvel tük  magunkban,  hogy  amolyan  háborús  
szakemberek  vagyunk,  vállaltuk,  hogy  csöppecske  tudást  is szerzünk  az  
oklevelünkhöz.  Kicsit  büszkék  is  voltunk  rá  -  „az  Öregek"  közül,  akik  
megítélésünk  szerint  a  levegőt  elszívták,  a  napot  elállták  előlünk,  a  
legtöbbnek még ilyenje sem volt, csak a három-négy egykori  gimnáziumi  
rajztanár tudott közülünk szakvégzettséget  bizonyítani.  

Háborogtunk  is  eleget  amiatt,  hogy  frissen  szerzett  nem  méltányolják  
kellőképpen. 

Már bánná az ördög, hogy a kiállításokon alig szerepeltünk... De legalább 
abból a félig-meddig iparos jellegű munkából kaptunk volna eleget,  amelyet 
a  szövetség  központilag  osztott  el.  hanem  hát  megmondták  nekünk  



világosan:  nem bízhatjuk ilyen tapasztalatlan  kezdőkre  például  azt,  hogy  
nevezetes emberek sorozatban gyártott portréit fessük (ez volt a jó  kereset!).  
Mi legfeljebb jelszavakat  írtunk vörös vászonra tejben oldott fehér fogporral 
(zinkweiss akkoriban csak a nagyoknak jutott) -  egy régi rubelért méterjét... 

Endre különben bámulatos gyorsasággal  gyártotta ezeket  a jelszavakat. 
Kellett  a  pénz,  jobban,  mint  bármelyikünknek.  Az  apját  szélütés  érte,  
megbénult. Nyugdíj? Háború előtt magániparos volt, bádogos -  hol tudott  
ő huszonöt  évnyi bérmunkát bizonyítani?...  A húga tanult még... Az öccse 
valami tüdőbajjal kínlódott. 

Hát együtt küzdöttünk Endrével vagy tízen, akik első időben a végzősök 
közül a szakmában maradtunk. Ágáltunk a szakszervezeti gyűléseken, több 
és  több  munkát  követeltünk...  Néha-néha  festésre,  mintázásra  is  jutott  
időnk, de nagyon kevés. Endre volt a legszívósabb. Hajnalokig fennmaradt, 
és kis szobájának falán nagyon szép csendélet-kollekció  kezdett  gyűlni...  
Az  egyik  őszirózsás  képének  csodájára  jártunk.  Esküdtünk  rá,  hogy  
leheletfinom formakezelése, flottsága a Szőnyi-képekkel vetekszik. Azután, 
amikor  kiállításra  vitte, kizsürizték.  Ezt  is, és az egész sorozatot.  Egy  kis  
igénytelen ceruza-arcképet  vettek be tőle, semmi mást. Pedig az őszirózsát 
csendéletnél  a zsűritagok  is Szőnyit emlegették.  Hogy  Szőnyi-utánérzés...  

Vigasztaltuk  utána Endrét eleget. Meg el is határoztuk, hogy mi, fiatalok, 
külön  kiállítást  rendezünk.  De  ö hirtelen  kijelentette,  hogy  a  tárlatunkon  
nem vesz részt.  Igaza  van  a zsűrinek.  A képek nem jók. Elkeserítően  nem  
jók... így aztán nem is lett az egészből semmi. Nekünk nélküle nem volt elég 
anyagunk  a kiállításra. Kilométerszám  írtuk a jelszavakat...  Két nap múlva 
Endre  bejelentette,  Kijevbe  megy.  Elölről  kezdi  a tanulmányait.  Rendes  
főiskolán, ahol nemcsak diplomát  adnak...  

-  És miből fogsz élni? És a szüleid?... 
-  Hát lesz valami ösztöndíjam is, és szereztem pártfogókat, ígérték, hogy 

bőven ellátnak munkával. Majd küldök a szüleimnek  is pénzt. Azt az öt évet 
valahogy  kihúzom...  

6. 

Nem húzta ki. 
Habzsolni  a  tudást,  eminens  eredménnyel  haladni  szemeszterről  

szemeszterre,  közben  ellátni  önmagát  és  a  családját  egy  másik  



városban...  Meddig  lehet  ezt  bírni?  És  kivált  súlyos  szívbillentyű-
hibával? 

Pedig már épp kezdett jobban menni a sora. Mint utolsó éves, már órákat is 
kapott  a főiskolán, az  volt  vele  a rektori  hivatal  terve,  hogy ha végez,  benn  
marad előadótanárnak. És akkor jött a szívbajhoz idegbaj, olyasmit is mondtak, 
mintha a végén meg is zavarodott volna, de ezt hivatalosan senki nem állította. 

Emlékszem,  a temetésén eszembe jutott, hogy meg kellene írni  Évának.  
Most  is  ott  van  valahol  az  alsó  íróasztalfiókomban  a fotó,  amelyet  egy  
szemfüles kijevi fényképész készített rólunk a friss sírdomb mellett. Ezt is  
Évának szántam. No jó -  de a címe? 

Senki sem tudtam megmondani, hová  lettek.  
Pedig mikor külföldre költöztek, mi, Endre barátai  is kikísértük  őket  az  

állomásra.  Még  a tehervagonba  is  felszálltunk,  ahol  a holmijával  együtt  
utazott  a  család.  Ez  a  búcsúzás  különben  az  én  elmémben  is  valami  
kellemetlen, nyomasztó emlékként motoszkált. Bár Endre előtt tapintatosan 
kerültük  a témát, valamennyien  rosszalltuk,  hogy  Éva elköltözik,  itthagy  
bennünket egyedül a problémáinkkal, küzdelmeinkkel. Nem csupán Endrét:  
mindannyiunkat.  Éva különleges ember volt. Bár akkor legtöbbünknek már  
volt  párja, társa  -  ezért  valahogy  mindannyiunk  számára  ő  volt  a Nő,  a  
Múzsa,  értékelő,  buzdító...  És  most  sietve  él  az  államközi  szerződésben  
biztosított  optálási  lehetőséggel.  Miért?  

Ott  a  vagonban  elhessegettük  magunktól  ezeket  a  nyugtalanító  
gondolatokat. Most nem létezett itt más, csak a legszentebb baráti  érzések.  
Búcsúzóul meg is öleltük Évát  mindannyian.  

Csak Endre nem. 
A kis kormos csikóspórnak támaszkodott, míg mi búcsúzkodtunk. Azután 

odalépett  hozzá.  
-  Hát  szervusz!  
Kezet  szorítottak,  sarkonfordult,  leugrott  a  vagonlépcsőről  és  merev  

léptékkel elindult. Vissza se nézett. Menekült  valami elől?  Mindenesetre,  
hazáig nem tudtam a szavát  venni.  

Amikor pedig eltemettük,  odahaza  a szüleivel  fölforgattam  a holmiját, 
kerestük Éva címét, egy levelet tőle -  csak rajta lesz a feladó is. 

És nem találtunk semmit.  
Szakítottak volna, mielőtt  elváltak?  



7. 

Mégis megismert. Már az autóbuszablakon beintett  nekem.  
Persze,  hogy  megváltozott,  de  nem  annyira,  mint  én  meg  azóta  

mindnyájan.  Alig  harminc  évesnek  hatott  akkor  is,  mintha  ő  is  megállt  
volna  valahol  az  Endre  korában,  hogy  most  még jobban  egymás  mellé  
tudjam őket képzelni újra, hogy az egykori  idők szinte valami  kényszerítő  
erővel  elevenedjenek  meg.  És  az  idegen  város  levegője  régi  emlékektől  
vibrált,  s engem  egyre  nyugtalanabbá,  egyre  idegesebbé  tett  egy  érzés  -
mintha  csak  valami  nehéz  megpróbáltatás  előtt  állnék,  mintha  most  a  
rendelkezésünkre  álló  néhány  óra  alatt  újra  végig  kellene  élnem  a  
pályakezdés  éveinek  minden  viszontagságát,  csalódását,  küzdelmét...  És  
mikor  fölértünk  a harmadik  emeletre,  elfelejtettem betenni  a  lift ajtaját, 
odabent  pedig  nagyostobán  az  utazásom  egyes  részleteivel  kezdtem  
traktálni  -  mintha  az  elmúlt  két  évtized  eseményei  közt  ez  lenne  a  
legfontosabb. 

-  Mesélj magadról! 
Évának  ez  a józan  felszólítása terelte helyes irányba  a diskurzust,  mert  

hát engem  is érdekelt,  mi történt azóta ezzel  a különleges emberrel,  akit a 
barátunktól mindannyian  irigyeltünk annak idején egy kicsit.  

S az Éva szavaiból  lassan kibontakozott  egy város, egy város,  amelyen  
idefelé jövet  én  is áthaladtam,  s amelynek  kormos,  barokkos  állomása  -
akkor még nem tudtam, miért -  valami furcsa, elkedvetlenítő hatással  volt  
rám.  Itt  vertek  először  tanyát,  mikor  letelepedtek  ebben  az országban.  A  
családból hosszú  ideig senki sem tudott elhelyezkedni, rokonoknál  húzták  
meg magukat. „Nem tudom, meddig lesztek még a nyakunkon?..."  Igazán  
kereshetnél  valami  állást!"  Ez  naponta  húszszor  elhangzott.  De  se  
végzettség, se szakma... A végén az utolsó pillanatban rántják el az állomáson 
a vonat elől. A nagybátyja elintézi, hogy az öngyilkossági kísérlet ne kerüljön 
az  újságba.  De  azt  persze  nem  tudja  elintézni,  hogy  utána  elmardjon  az  
idegösszeroppanás,  hogy  hónapokig,  évekig  ne  kelljen  az  orvosokat,  
kórházakat járnia... 

Gépírónői  állás  egy  ügyvédi  irodában:  ez  már  nagy  karrier,  és jön  a  
vasszorgalmú  tanulás:  levelező  jogi  karon.  Minden  vizsgaszak  után  a  
kórházban tölt egy hetet, kezelteti az idegeit, de valahogy maga alá gyűri az 



egyetemet. És küzdelmes út fölfelé a jogászi ranglétrán, közben egy ügyvéd-
férj, akivel  eleitől  fogva nem  értették  meg egymást,  de tíz évig  maradtak  
együtt... 

Dr. Bálint Éva ma bíró. És nekem olyan furcsa, hogy holnap majd  fölvonul  
a bírói pulpitusra, szigorú arcot vesz föl, ítéletet mond, talán éveket osztogat, 
és  ma  este  meg  itt  ül  velem  az  egész  szobasarkot  elfoglaló  hatalmas  
filodendron  alatt,  mellén  összefonja  a  karját,  ahogy  hajdanában  szokta,  
arcán  megint  kiül  az  a  kissé  fájdalmas,  lemondó  pajkosság:  ismét  ö  az,  
akiről mindenki természetesnek  vette, hogy csak közülünk  a legkülönbet, 
Endrét illetheti meg, de akinek elismerő mosolya egy-egy új munkánk  láttán  
levél volt a homlokunkra várt  babérkoszorúba...  

Már  mindent  tudtunk  egymásról,  vagy  legalábbis  nagyon  sokat.  És  a  
levegőben  ott  lebegett  egy  név,  és nem  hangzott  el  egész  este.  

-  Holnap mit  csinálsz?  
-  Sajnos, ez az utolsó  szabad  délutánom.  Egy banketten  kell  még  részt  

vennem. Utána tovább  utazom.  

8. 

Persze,  a  bankettet  lemondtam.  Kissé  meg  is  sértettem  vele  a  
vendéglátómat;  de nem tudtam  így elmenni;  úgy éreztem, tartozom  vele,  
hogy ha ő hallgat,  én említsem fel. 

Nem várt. Elképedt. 
-  Hát  a  bankett?  
-  Úgy  alakult,  hogy  vacsora  helyett  ebéd  lett  belőle.  
Hitte is, nem is.  
És nekem úgy rémlett, mintha az arcán megjelent volna valami  ijedt és 

ösztönös  tiltakozó  vonás.  Mintha  nagyon  is jól  tudta  volna,  hogy  tegnap  
bennem maradt valami, most azért jöttem, hogy elmondjam -  s mintha ettől 
ő  idegenkedett  volna.  

Most  bosszús  is voltam  már  a konokságáért,  hallgatásáért.  Hát  nem  is  
érdekli, hogy halt meg Endre, milyen körülmények között? Vagy  mindent  
tud? De akkor is...  

Épp azt  sem értettem  tisztán,  hogy tegnap  én miért  nem hoztam  szóba.  
Nem  akartam  régi  sebeket  bolygatni?  Ugyan,  azóta  különb  dolgok  is  
történtek  vele...  



Egyszer már ugyan a nyelvemen volt a dolog. Két könyvet hoztam neki. Egy 
eléggé szerény, de reprodukciókkal szépen illusztrált kötetkét Dezsőnek, egy 
akkori közös barátunknak a munkásságáról. És egy másik hajdani évfolyamtársunk, 
Daczó Gabi  moszkvai  gyűjteményes kiállításának  egy katalógusát.  Gabi  azóta  
nagyon szép pályát futott meg, ma kiváló művész. Éva persze őt is jól ismerte (talán 
valami rokona is volt Endrének), érdeklődéssel lapozott bele a katalógusba, de nem 
szólt  semmit.  Igen,  valami  furcsa, visszautasító  tartózkodás  áradt belőle  egész  
este. Bizonyára az bénított meg engem is.  

így aztán, amikor ismét ott ültünk a már ismerős filodendron alatt, eléggé 
körülményesen  fontolgattam,  hogy  is  kezdjek  hozzá.  Mert  hát  nagyon  
különös, hogy valaki ilyen sokáig tart haragot -  egy halottal. De Éva hirtelen 
megelőzött: 

-  Nézz ide, abból, hogy most mégis eljöttél, látom, hogy nem mondtál  el  
valamit. Tudod mit? Ne alakoskodjunk többet. Üzenetet  hoztál?  

Hátborzongató volt, ahogy az utolsó mondat végighullámzott  a szobán. 
Csak nem hiszi  azt, hogy él? Csak nem erre az üzenetre várt tegnap  egész  
este?  És most rájöttem, hogy nem  is elutasító tiltakozás  volt  a  szemében,  
hanem valami várakozó feszültség. 

Nem tudtam még, hogy fogom megmondani. Talán majd a végén. Egyelőre 
kitérő választ adok... És meglehetősen ostobán kérdeztem  vissza:  

-Üzenetet?  Kitől?  
-  Ugyan.  Hát nem  tudod?  
-  De  igen...  Tudom...  De  nem  hoztam  tőle  üzenetet.  Nem  gondoltam,  

hogy találkozni fogok veled. Mondtam már, hogy véletlenül fedeztem fel a 
neved  egy  telefonkönyvben.  

-  Mikor láttad utoljára? 
-Mikor  is?  
Egy kis számolás -  és annyi  évet mondtam, amennyi az Endre halála óta 

eltelt. 
-  Olyan  régen? Hát  hol  van  ő  most?  
-Kijevben. 
-  És nincs  vele  kapcsolatod?  
-  Nincs.  
-  Összevesztetek?  
-  Nem...  De  hát tudod,  hogy  van  az, új kapcsolatok  szövődnek,  régiek  

felbomlanak az idők során...  



Közben  állandóan  azon  tépelődtem,  hogy  szabad-e tovább  hazudnom,  
bár igaz, hogy eddig nem hazudtam egy szót sem. Még az utolsó feleletem 
is igaz lehet./. Kivel tartok fenn szorosabb viszonyt egykori évfolyamtársaim 
közül?  Mindegyikünk  küzd  a  saját  helyén,  vesződik  a problémával,  ha  
találkozunk: „Szervusz, hogy vagy?"  

És a kérdések -  számomra kellemetlenek, idegesítőek -  tovább pattogtak: 
-  Hogy került Kijevbe? 
-  Elölről  kezdte  a  tanulmányait.  Kevesellte  a  tudását.  Azután  

bennhagyták  a főiskolán  tanárnak.  
Éva arca elborult. Töprengeni  kezdett.  
-  Kevesellte  a tudását?  Ez rá  vall.  Sohasem  bízott  magában.  Meg  volt  

róla győződve,  hogy nem  viszi  semmire.  Mikor  elmondtam  neki,  hogy  a  
szüleim  elköltöznek,  egy  szava  sem  volt  hozzá.  Egyetlen  hanggal  sem  
marasztott.  Én  úgy  láttam  akkor,  hogy  valamiért  szabadulni  akar  tőlem.  
Megsértődtem,  nem  is  leveleztünk...  Most  már  tudom,  hogy  nem  hitt  
magában. Miért maradjak? A fogport kevergetni  a transzparensekhez? 

-  Nem hitt magában  -  ismételte meg  egy pillanat  múlva Éva újra ezt  a  
mondatot, most már inkább magának, előrenyújtott nyakkal, furcsán befelé 
nézve  -  azután  felkapta  a fejét, mintha  hirtelen  elhatározással  el  akarná  
vágni ezt a kellemetlen gondolatsort.  Igen... O, Éva sem hitt valamiben.  És  
talán  ez a nem hivés  volt  a  súlyosabb.  

Vagy éjfélig együtt  maradtunk.  
Éva most megint magáról  beszélt.  
Olyasmit,  amit előző nap nem mondott  el.  Szerelmeiről,  csalódásairól.  

Ezekből sok volt. Belefáradt. Pedig még elölről kezdhetné az életet.  Csak 
évek múlva lesz negyven... De nincs ereje hozzá. 

Valami  nyomasztó  érzéssel  ültem  ott  egész  mostanáig,  de  utolsó  
mondatainál feszültsége feloldódott. Lesiklott a vállamról a nehéz,  kényes 
feladat terhe. Most már tudtam, hogy nem mondok neki  semmit.  

Mikor végképp elbúcsúztunk, nem kérte, hogy szerezzem meg neki Endre 
címét. Mégis: valami furcsa dolog történt.  A szeméből különös  hullámok  
áradtak,  s ezekből  -  mint  a képcső vonalzatából  -  kibontakozott  egy em-
ber, aki már nincs...  Egy ember, aki azért most hosszú  ideig ott fog állni  a  
háta mögött, ki fog hatni érzéseire, gondolataira, cselekedeteire.  Különben,  
ahogy a szoba berendezését néztem, amúgy  is sok mindenből  megcsapott  
azoknak  az  időknek  az atmoszférája. A  falakon  sorakozó,  nagy  gonddal  



megválogatott, színvonalas metszetekben, a kis könyvszekrényre  helyezett  
kitűnő  Praxitelész-másolatban  küzdve,  törtetve  alkotni  akaró  éveink  
csendültek vissza; a soknövényű lakás egy-egy sarkában is úgy  sorakoztak  
a cserepek, mintha Endre rendezte volna el őket, valami halk, melankolikus 
csendélethez. 

És talán most én is egy láncszem voltam Éva  szemében.  
Egy kapocs Hogy hátha... Talán...  Egyszer...  

9. 

Régen nem jártam náluk. Halála után még egy-két  évig benézegettem  a  
kis városvégi  házba,  de azután... Kinek  van ideje a mai élettempó  mellett  
régi emlékeket  ápolni?  

A húga és elektromérnök-sógora csodálkoztak is, amikor megpillantottak, 
és mindjárt abba  a szobába  vezettek,  amelyik  valaha  az  ő műterme  volt;  
tudták, hogy nem nekik  szól  a  látogatás.  

A falakon megint ott volt az egész akkori csendéletkollekció. Én annyiev 
múlva  új szemmel  néztem az őszirózsás  képet,  és most  úgy  láttam,  hogy  
nem  is Szőnyis.  Talán kissé  a hangulat...  De nem, még  az sem.  Valahogy  
találkozott két szemlélődő lelkületű, melankolikus egyéniség, ennyi az egész. 
És sok mindent láttam a képeken, amihez a többiek csak évek múlva jutottak 
el.  Most  már  tudtam,  hogy  ez  a puritán  egyszerűség,  ez  a  sallangmentes  
őszinteség  milyen  jó  kiindulási  alap  lett  volna  nagy  vállalkozásokhoz.  
Rosszul  tette,  hogy  nem bízott  magában.  Tovább  kellett  küzdeni  itt,  így;  
nem venni a vállára emberfeletti nehézségeket, hogy öt pokolian nehéz év 
alatt mindent megtanulhasson. Különben  is -  kiből lett művész a főiskolán? 
Hiszen nem jár a maga útján az, aki nem saját gyötrődései közt találta meg. 
Ha van egy kis kitartása, ha vállal még pár balsikerű évet, és talán ha akkor, 
mikor leugrott abból a külföldre induló tehervagonból, nem ereszti  el azt a 
kezet, maga után húzza... 

Ha?... 
És akkor mi  lenne?  
Itt volna köztünk, azt csinálná, amit mi? 
Ki tudja, sokkal jobb volna-e így. Hisz mi meg hányszor  megelégedtünk  

látszateredményekkel,  színleges sikerekkel...  S ha vittük is valamire, hány 
előrelépés után maradt rossz íz a szánkban? 



De  nem.  Ő  nem  alkudott  volna  meg.  Hisz  legtehetségesebb  volt  
valamennyiünk  között.  

Amikor elbúcsúztam a húgától, sógorától, tudtam, hogy most már gyakran 
el  fogok  jönni  ide.  Mindannyiszor,  ahányszor  hitre,  biztatásra  lesz  
szükségem. 

10. 

Az én számomra  is megint élt Endre. Egy hónapra, egy évre? -  de megint 
testet  öltött.  

Már Évával ketten hittük, hogy  él.  
Ketten igazítottuk hozzá törekvéseinket,  érzéseinket,  gondolatainkat.  
Egy kicsit -  feltámadt.  

(1968) 



BALLA  LÁSZLÓ  

KÓRUS 

1. 

Csendesen  kellett  fellopakodnunk  a  tornácra  -  így  szólt  az  utasítás.  
Pisszenés nélkül, lábujjhegyen tipegve rendeződtünk kórussá.  Hangvilla-
rezdülés...  A  névbetüs  pecsétgyűrű  mozdul,  a  nagy,  húsos  tenyér  
felemelkedik („Figyelem!"), azután előrelendül: „Rajta!" 

Nem megszólalt -  szinte megdördült  az ének. 
Negyven jó torkú iskolás  gyerek.  
S már az első ütemeknél megjelent az ajtóban, akinek a dal szólt. Alit ott 

pirospozsgásan,  kövérkésen,  mosolyogva.  A  végén  szentképeket  oszto-
gatott  szét  közöttünk.  

2. 

A faluban, ahol gyerekkoromat  töltöttem, nem volt kálvinista  templom.  
Nem volt a környéken sem.  Hogy azért „el ne vaduljunk", anyám rendszerint  
elvitt minket, gyermekeket, az ő templomába, a katolikusba. Én nem szerettem 
oda járni.  Szokatlannak,  bántónak,  az  áhítatos  alkalomhoz  nem  illőnek  
éreztem a pompát, zászlódíszt, falfestményeket, gyertyacsillárokat.  Egyszer  
aztán még jobban a kedvem szegte valami. Az egyik falikaron, a fejem fölött 
vadul  lángolni  kezdett  a gyertya.  Talán  a hirtelen  léghuzattól,  ki tudja, de 
csak  úgy folyt róla a forró sztearin, egyenesen  az arcomra. Másnap  este  -
októberi  ájtatosságok  voltak  -  már  el  sem  akartam  menni,  de  anyám jól  
ismert, tudta, mi bajom: a végén rábeszélt: „Ugyan, Béla, ne gyerekeskedj!" 

Később még inkább zavarni kezdett  valami.  
Zavart  is  -  de  egyszersmind  valami  titokzatos  erővel  vonzott  az  

aranysúj tásos  vörös  drapér iák,  idegesí tően  meg-meglobbanó  
gyertyalángok, titokzatos csengetések  és kábító tömjénfüst forró világába. 

Szüleim furcsa dolgokról beszélgettek  a vacsoránál. Amolyan  félszavas  
utalásokkal, azon a bizonyos felnőtt-tolvajnyelven, amit a gyerek nem ért,  



de ilyenkor  a kimondottak  értelme felől érdeklődni  sem szokott -  torkára  
fagyasztja a szót  annak  az ösztönös  felismerése, hogy  itt  előtte  titkolnak  
valamit. 

Nem szól a gyerek, nem érdeklődik, de az agyának ebben az életkorban  -
úgy látszik -  van egy külön mechanizmusa,  s ez érthetetlen módon felfog 
dolgokat,  amelyeket  a felnőttek skolasztikus  logikája szerint  semmiképp  
sem  szabadna  megértenie.  Nyolcéves  agyamban  tiktakolni  kezdett  az  a  
furcsa valami, és szüleim körmönfontan áttételes párbeszédéből -  ki tudja, 
hogyan  -  másodpercek  alatt  kibontakozott  előttem  három  ember  arca.  
Oktatómé,  a névbetüs  pecsétgyűrűt  viselő, nagy  húsos kezű,  méltóságos  
mozdulatú  igazgató  tanítóé,  akit  egyébként  nem  szerettem,  kissé  érdes  
hangú  feleségéé,  s  azé,  akinek  tiszteletére  iskolakórusunk  épp  egy  dalt  
tanult. 

-  Ha láttad volna, hogy sietett ki a templomból ! -  visszhangzottak  anyám  
szavai. 

Valóban:  hogy  sietett!  

3. 

Krisztus sírbatételét ábrázolta. Ma már tudom, hogy  Tiziano-reprodukció  
volt. Persze, agyonkicsinyített,  fukarul színezett olcsó tucatmunka.  Mégis:  
Krisztus volt rajta, ezért vívódtam magamban olyan sokat: megtegyem? ne 
tegyem? 

Krisztus  sírbatétele.  Tiziano-reprodukció.  Én  ezt  kaptam  az  ünnepi  
köszöntőért. Már nem emlékezném rá ilyen pontosan, de azóta számtalanszor 
láttam  könyvekben,  és  egyszer  az  eredetit  is: jól  megjegyeztem  minden  
részletét.  Hatalakos  kompozíció.  Középütt  asszony  -  nyilván  Mária  -  a  
halott Krisztussal  az ölében, mellettük  egyik  oldalt térdre  ereszkedő  öreg  
ember, a másikon társait ideintő női figura. És jobbról-balról  egy-egy szobor: 
Mózes a kőtáblákkal  és keresztet tartó nőalak. Lázasan dolgozó fantáziám 
azonban,  bárhogy  küzdöttem  ellene,  minduntalan  félreértelmezte,  szent-
ségtörően kifacsarta a bibliai jelenetet. Az öregember az én képzeletemben 
kígyóként,  álnokul  lopakodva csúszott  oda Krisztushoz:  Mária, -  de nem 
is ő volt ez, egészen másvalaki,  -  ravasz mosollyal  nézte az ölében  tartott  
Megváltót,  aki szintén nem önmaga volt, mert azt vártam, hogy mindjárt a 
magasba  emeli  a pecsétgyűrűs  kezét  és beint  minket:  „Rajta!";  a  társait  



hívogató nő mintha tiltakozva emelte volna föl a kaiját, a szobor-lány pedig 
azt mondta  Mózesnek:  

-  Ha láttad volna, hogy  sietett  ki a templomból! 
Mire Mózes, akárcsak valamelyik este apám: 
-  Hát...  Úgy látszik: sürgős volt  neki.  
És agyamban még mindig kavargott a dicsőítő ének, amelyért  a Tiziano-

reprodukciót  kaptam:  
-  Lelkész urunk ma öt-ven éves, le-elkész u-runk, le-elkész u-u-runk, ma 

öt-ve-hen... 

(Ha láttad volna, hogy sietett  ki a templomból!) 

4. 
Mi szentképet  kaptunk,  de azt, hogy mi volt karmesterünk,  az  igazgató  

tanító jutalma, nem tudom. 
Nem tudom, mert minket  szélnek eresztettek,  őt meg a plébános  vállon  

ölelte, beinvitálta a lakásba. Még hallottuk az üvegcsörömpölést.  Szíverő-
sítő? Jófajta borocska? 

Én a Tizianót a ceruzámra gömbölyítgetve, tépelődések között  ballagtam 
hazafelé. 

Most  már  tudtam:  másnap  egész  lényem  ellenkezését  kell  majd  
legyűrnöm, hogy elinduljak az iskolába. Mert nagyon nehéz lesz elviselni, 
hogy az igazgató majd legszentebb képét felöltve arról magyaráz:  Masaryk 
elnök úr még mint kisfiú ezt meg azt tette a becsületért... No persze, ezt nem 
fogalmaztam meg ilyen világosan magamban, csak valami furcsa rossz érzés 
kavargott  bennem.  

Azóta  egyébként  sokat  gondolkoztam  rajta:  hogy  lehet  az,  hogy  egy  
gyerek tudja, amit nem tud. 

Igen, pontosan  így: tudja, amit  nem  tud -  és ez nem játék  a  szavakkal.  
Talán csak nem azért, mert fejlődésünknek ebben a korai szakaszában  még  
közelebb  vagyunk  hajdani  állatelődeinkhez,  s  ezeknek  az  ösztönös  
ráérzésével sejtünk meg dolgokat, amikről fogalmunk sincs? 

Mit tudtam én akkor férfi és nő viszonyáról, szerelemről? Másnap este a 
templomban mégis lázas izgalommal  figyeltem  igazgatóm feleségét. 

Anyámmal  az oldalhajóban ültünk, ő a főhajó első sorában, így pontosan 
láttam minden  mozdulatát.  Igen.  Mikor  a plébános  a hívek  felé fordult  -



úrfelmutatáskor vagy más alkalommal - , határozottan úgy vettem ki, mintha 
ő s az asszony jelentőségteljes pillantásokat  cseréltek volna. Ez engem már 
önmagában  is bántott. Ismertem jól  én a plébánost,  mint magánembert  is.  
Jó  viszonyban  volt  apámmal,  néha  egy pohárka  szilvóriumra  is  benézett  
hozzánk. De hát ez a színespalástos, aranyékítményes, zsolozsmáival  vala-
hol  a  mennybolt  alatt  szárnyaló  valaki  mégsem  lehetett  teljesen  azonos  
azzal  a kövérkés, kopaszodó férfival, akinek szokása volt, hogy a kiürített 
pálinkáspohárkára  rácsap mutatóujjával  és ezt mondja: „Na, ez jólesett." 
És hát hogy jön  ahhoz  az igazgatóné,  hogy...  

Ez volt az első zavaros érzés  bennem.  
És  amikor  az  asszony  a  záróének  elhúzott  utolsó  akkordjainak  

végigmorajlását meg sem várva kisietett a templomból („Hát...  Úgy látszik,  
sürgős neki..."), végképp megbolydult bennem valami. Láttam magam előtt  
a papot  is, ahogy most a sekrestyében  lázas sietséggel  veszi  le a miseruhát, 
magára rángatja a felöltőt és ő is elindul. 

Ennek  a két  embernek  most  valahol  a templom  körüli  utcák  sötétjében  
találkoznia kell. Mivégre? -  nem tudtam. Hová mennek és miért -  azt sem. 
Mégis: az az ösztönös ellenszenvem, amely az előbb az égi személyre azokat 
a  furcsa pillantásokat  vető  igazgatóné  alakját  árnyékolta  be,  most  teljes  
szenvedélyével  a plébános  ellen  fordult.  

Igazgatómat nem szerettem: volt benne valami pöffeszkedő méltóságos-
ság, valami  farizeusi nyájasság, s bár a kedvencei  közé tartoztam,  mindig  
fáztam tőle egy kicsit. Igazgatómat nem szerettem, most mégis  védelmező-
jének  a szerepébe  képzeltem  magam.  Mert  valahogy,  ismét  csak  valami  
furcsa sejtéssel azt is megéreztem, hogy ami most történik, az mind ő ellene 
irányul, az ő kárára megy ki.  

Hazafelé menet  anyám többször  is rámszólt,  miért nem figyelek,  miért  
nem válaszolok  a kérdéseire. 

Én  a  gondolataimmal  voltam  elfoglalva.  Magamban  törvényt  ültem,  
igazságot  osztogattam.  

5. 

Most, hogy magam  is megfigyeltem, amire  szüleim óvatos  célozgatása  
rányitotta  a  szememet,  biztos  voltam  benne,  hogy  abbamarad  az  
énektanulás.  És  nem.  Órák  után  az  igazgató  ismét  felkattintotta  a  kis  



harmónium  tetejét,  először  kísérettel  gyakoroltunk,  azután  felállt  a  
zeneszerszám  mellől, odaállt elébünk vezényelni, és fel-alá járó kezével  a  
dirigálás üteméből  ki sem esve csapott jókorát azokra, akik hamis  hangot  
fogtak. Dühösebb  igyekezettel  gyakoroltatta  a dalt,  mint valaha:  buzgón  
készült  főnökének  -  egyházközségi  iskola  voltunk  -  ötvenedik  
születésnapjára. 

6. 

Csendesen kellett fellopakodnunk a tornácra -  így szólt az utasítás. Pisszenés 
nélkül, lábujjhegyen tipegve rendeződtünk kórussá. A névbetüs pecsétgyűrűt 
viselő nagy húsos tenyér felemelkedett, azután előrelendült: „Rajta!" 

Nem megszólalt -  szinte megdördült  az ének. 
Negyven jó  torkú iskolás  gyerek.  
S már az első ütemeknél megjelent az ajtóban, akinek a dal szólt. Állt ott 

pirospozsgásan,  kövérkésen,  mosolyogva.  
Kánonban  énekeltünk,  s  én  úgy  éreztem,  az  egymás  elébe  csapó,  

egymással  pörlekedő  szövegsorok  hangzavara  jó  alkalom  arra,  hogy  
kilessek közülük, és észrevétlenül  a karmestert figyeljem -  és tekintetének 
mesterkélt  összpontosításából,  arcizmainak  erőszakolt  sziklaszilárd  
nyugalmából  szinte  biztosra  vettem,  hogy  ő  is tudja, amit  én  -  illetve  én  
nem, a szüleim tudják, rám csupán valami nyomasztó sejtésként nehezedik 
az  ő gondolatainak  súlya,  talán  csak  azért,  mert  a fiuk vagyok.  Ebben  a  
pil lanatban  a  két  j e len lévő  fe lnőt te t  egyformán  gyűlöl tem.  A  
meghunyászkodót  épp  úgy, mint  a diadalmasat.  

7. 

Sütötte a kezem. 
Csak  az zavart,  hogy  isten  fia van rajta, hogy ha darabokra  tépem  vagy  

az útszéli  pocsolyába  taposom  a képet,  kínok  kínjával bűnhődöm  ezért  a  
másvilágon. 

Letekertem  a ceruzámról,  és  ismét  kibontakozott  rajta az  a  fantáziám-
teremtette színjáték; a halott igazgató-Krisztust felesége tartotta az ölében, 
a plébános lopakodott feléjük a földön csúszva, a két oldalsó szobor szüleim 
hangján szólt:  



-  Ha láttad volna, hogy sietett  ki  a templomból! 
-  Hát... Úgy látszik: sürgős volt neki. 
Csak  legalább  a  szentképosztogatás  után  ne  ölelte  volna  vállon  az  

igazgatót,  ne  invitálta  volna  be  olyan  kedvesen  a  szobába  -  talán  nem  
akartam volna a Tiziano-reprodukciót  megsemmisíteni.  

Eltépni? A tűzbe? A pocsolyába?  Nem!  
De a kútban tiszta a víz, ez talán nem fogja túlságosan  megszentségtele-

níteni... 
Utána is néztem. Egy ideig még lebegett a vízen. A sötét üregben csak a 

legélénkebb  színek  látszottak,  ezek  azonban  egészen  túlexponáltán  ra-
gyogtak odalenn; olyan volt az egész, mintha valami csillogó kámea úszna 
a kút mélyén. 

Azért szorongó szívvel mentem haza. Egyáltalán nem voltam biztos benne, 
hogy elkerülöm az égiek büntetését. Mégsem bántam, hogy megszabadultam 
a  kínos  ajándéktól. Hogy  háborgó  érzéseim  egyensúlyát  helyreállítsam,  
még a legfelsőbb hatalommal  is szembe mertem  szegülni.  

Akkor. 

Nyolcéves  voltam.  

(1976) 
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1. 

Szinte  csak  véletlenül,  ötletszerűen  kapcsolta  be  a tévét.  A  karácsonyfa  
feldíszítve,  az  asztal  megterítve,  de  maga  volt  még  a  házban.  Férje  csak  
későbbre  volt  hazavárható,  idős  nővérét  látogatta  meg,  felnőtt  fiai  pedig  
közvetlenül a vacsora előtt érkeznek ide a családjukkal. Neki most akadt egy 
üres  negyed-  vagy  félórája, hát  benyomta  a  tévé  kapcsolóját.  Gondolta:  
mindegy, mit adnak, de ahogy megvilágosodott a képernyő, annál mohóbban 
fúrta  bele  a  szemét.  Karácsonyi  műsor  ment,  egészen  sajátságos.  
Dokumentumfilmek.  A  Megváltó  születésének  megünneplése  nem  
mindennapi helyszíneken, nem mindennapi körülmények közt. Most éppen... 
egy második világháborús katonai bunkerben, valahol a Don mentén. Nemrég 
előkerült amatőrfelvétel -  kommentálta a bemondó - , még soha másutt nem 
mutatták  be.  És  az  asszony  megfeszülő  figyelemmel  nézte.  Második  
világháború... Összeszorult  a torka, ha csak valahol kiejtették ezt a két szót. 
Második világháború... Az ő szemében az egész történelem  leglényegesebb  
mozzanata.  Második  világháború...  Valami,  ami  egész  érzésvihart  képes  
kiváltani, a valami, ami még most is -  és újra meg újra -  uralja a gondolatait. 

Hát meresztette  a képernyőre  a szemét,  s erre  ugyancsak  szükség  volt.  
Eléggé  rossz  minőségű  fölvétel,  de  hát  a  bunkerben  nem  sok  fényt  
áraszthattak  a  négyszögletű  faalkalmatosságra,  talán  katonaládára  
ragasztott gyertyák. Igen, a deszkán sorakoznak, nem pedig a ládaközépre 
állított  fenyőfán, mert  az olyan  pici, hogy  rá sem férnének. És nincs rajta 
semmi, sem cukor, sem dísz, de ebben a szomorú pucérságában  is megidézi 
az  itt  magukba  mélyedőknek  az  otthoni  nagyobbat,  díszesebbet,  amely  
körül  most  ott  áll  a család,  és  lélekben  mind  ideszállnak,  őhozzájuk,  s  a 
születő Krisztus oltalmába ajánlják az életüket. 

Négyen vagy öten kuporognak  a láda körül -  nem lehet pontosan  kivenni  
- ,  mozog a szájuk. Hát persze: énekelnek. (Hang nincs a filmen.) S az asszony 
már hallani is véli az ércesen csendülő dicséretet: „Krisztus urunknak  áldott  
születésén..." 



És most  az egyik  feláll. Talán  szólni  akar társaihoz.  A  láda  fölé  hajlik,  
arcára vetülnek  a fények, a kamera  is ráközelít... 

Az asszonynak  szinte eláll  a  szívverése.  
Géza. 
Gáza, Géza, Géza! Semmi kétség! 
Mikor is találkozott vele utoljára? Több, mint fél évszázada.  És -  milyen  

kísérteties! -  akkor  is épp  Szentestén.  
És most  itt áll vele szemben. Néz rá. Igen, igen, épp rá néz. Mintha  azok  

a messzi doni  földben  porladó csontok hirtelen  fölserkentek  volna, egykori 
hús-vér valójukat felöltve állnának  ide az elárvult menyasszony  elé.  

A  fölvételnek  itt vége. Más filmkockák jönnek.  S ő még föl sem ocsúdik  
a megrázó élmény kábulatából, mikor az előszobából  szöszmötölést  hall.  
Megjött  a  férje.  Mondja  el  neki,  mit  látott?  Nem.  Erről  nem  szólhat  
senkinek. Ezt valami okból -  de vajon miért? -  egyfajta szentségtörésnek 
érezné. 

A férfi belép, és csodálkozik, hogy kérdésére -  „Mikor jönnek a gyerekek?" 
-  felesége csak  késve  és nagyon  szórakozottan  felel.  

2. 

Soha  értesítést  Géza  elestéről  nem  kaptak.  „Eltűnt."  -  állt  a  hivatalos  
levélben. „Eltűnt." A katonai  szervek  levelezésében  az volt akkor az egyik 
leghasználatosabb ige. De kósza hírek érkeztek. Hogy állítólag valakik  látták  
volna, hogy egy nagy harckocsi-támadáskor  pusztult  el. Gáza apja -  falusi  
orvos -  megszállottan  kereste  ezeket  a valakiket,  de mindegyik  csak  ettől-
attól  hallotta,  az  érdeklődőt  tovább  küldte  egy  másik  bajtárshoz; az  orvos  
innen oda, onnan ide utazott, a végén mindig elveszett a szál. Aztán híre jött, 
hogy egy nem messzi kisvárosba szabadságra érkezett valaki Géza alakulatától. 
Hátha  az többet  tud? Az orvos  elindult  fölkeresésére,  és magával  vitte fia 
menyasszonyát,  Adélt  is,  a  helybeli  lelkész  lányát.  Ott  ülnek  a  vonaton  
egymással  szemben,  szótlanul,  de  azt  a  némaságot  mindketten  
természetesnek veszik. A feszült várakozás nem hagy helyet a szavaknak. Az 
orvos tárcájában ott van Géza fényképe. Hátha a bajtárs névről nem  ismeri,  
csak arcról. Elő-előveszi  a képet, s Adél valahogy úgy látja: olyan  szemmel  
néz  rá,  mintha  igézné,  mintha  a fotó büvölésével  akarná  élővé  varázsolni  
talán  már  rögök  alatt  pihenő  fiát.  Néha  ő  is  átveszi  egy-egy  pillanatra  



reménybeli apósa kezéből a  fölvételt.  Beszélgetni próbál vele. „Élsz-e még, 
Géza? Visszajössz-e hozzám?" 

A fölkeresett bajtárs csak egy pillantást vet a képre. Hát persze, hogy ismeri. 
A nevét is tudja. Az a bizonyos harckocsi-támadás...  Hát igen, az szörnyű volt. 
Akkor sok magyar elpusztult. De Géza... Géza nem. Két nappal a támadás után 
még  látta  őt.  Erre határozottan  emlékszik.  A jövevények  szemében  remény  
csillant. Hát akkor... Bizonyára fogságban van... Ha egyszer eltűnt... 

Haza fog jönni. 
Menni is akarnak, de a katonatárs még marasztalja őket.  Borospalackot,  

poharakat tesz az asztalra. Még valamit el kell  mondania...  
Szóval... Géza. Azt ugyebár tudják, hogy egy géppuskás szakasznak volt  

a  parancsnoka.  És  talán  egy  héttel  azelőtt  a  piszkos  harckocsi-támadás  
előtt... Hát vagy egy héttel azelőtt egy hajnalon az oroszok hatalmas erővel 
rohanták  meg  a  magyar  állásokat.  Öldöklő  harc  kezdődött,  és  Gézáék  
akárhogy  védekeztek,  a  vonal  egy  része  az  ellenség  kezére  jutott.  És  
odaveszett a szakasz mindhárom géppuskája. Géza dúlt-fült. Mihez kezdenek 
a  tűzfegyvereik  nélkül?  Tervet  kovácsolt  a  visszaszerzésükre.  Néhány  
puskás  honvédet  alkalmas  elhelyezésbe  csoportosítva,  ezek  tűzoltalma  
alatt  visszalopózott  az  ellenség  megszállta  vonalba,  és  vakmerő  
kézigránátharccal  kiragadta az oroszok kezéből az egyik géppuskát.  Most  
már ezzel küzdött tovább, és az ügyesen irányított tűzvédelmet  fölhasználva,  
a  másik  géppuskáját  is  visszahozta  az  ellenség  kezéből.  Azután  néhány  
önként vállalkozóval megszervezte  a harmadiknak  a visszaszerzését,  most  
már két gépfegyverének hatásos tüzével támogatva az akciót. Közben meg 
is sebesült,  de csak akkor ment a kötözőhelyre, mikor új védelmi  állásban  
tudta  a fegyvereit... 

Vonatozás  visszafelé. Az  orvos megint  maga  elé teszi Géza  fényképét.  
Nézik mind a ketten. Békésen tekint rájuk. És ez a szelíd szemű,  mosolygó  
tekintetű fiatalember az, aki ilyen, szinte hihetetlenül vakmerő vállalkozásba  
vág,  kézigránátokat  hajigál,  élethalál  harcba  bonyolódik,  hogy  féltett  
géppuskáit visszaszerezze. Ezen morfondírozik az orvos is. Adél nem tudja, 
mi jár  az apa  fejében. Talán  büszke  a fiára. De a lányban  nem  büszkeség  
munkál, hanem szörnyű félelem. Maga előtt látja azt az egész doni poklot,  
és  azon  töpreng:  ő,  Adél,  vajon  mit  csinálhatott  akkor?  Kézimunkázott  
vagy békésen olvasott, amikor Géza betört az ellenség kezére jutott  állásba? 



3. 

Búcsú egymástól  azon  a régi-régi  Szentestén, Géza harctérre  indulása  
előtt.  Az  orvosék  megértéssel  fogadták,  hogy  fiuk  nem  az  ő  társasá-
gukban  költi  el  a  mai  vacsorát;  a menyasszonyával  ünnepel,  a  paplak  
vendége. A fiatalok némán egymásba karolva állnak, míg a nagytiszteletü 
a gyertyákat gyújtogatja, s miközben  a dús lombozatú fenyő mind újabb 
és újabb ágai öltöznek  a kis lángocskák  bársony  fényébe, Adél  és  Géza 
elméjében  egymást  kergetik  a  gondolatok.  Hogy  ez  a  szenteste,  
akárhogy,  bizonyos  fokú beteljesülése  már  valaminek,  mert  majdnem  
úgy állnak már  itt a családok  együvétartozását  is jelképező  karácsonyfá-
nál,  mint  a házasok,  s  mintha  máris  a  majdani  meghitt  közös  otthon  
boldogságát  éreznék  a szívükben.  Bizonyára  sokáig az  emlékezetükben  
marad  ez az eljegyzésük utáni  első karácsony, vissza-visszaidézik  majd,  
elmesélik  gyermekeiknek.  Mintha  egy  hosszú  együtt  leélt  élet  örömei  
vetülnének  most  előre...  De  azért...  De  azért  valahol  ünnepien  szép  
érzéseik  mögött  ott húzódik  egy  sötét  árnyék  is. Még  két nap,  és  Géza  
a frontra indul,  és ott...  Istenem,  ott bármi  történhetik  az emberrel.  Ott  
lappang valahol  tudatuk  mélyén  az a zavaró gondolat,  de nem  engedik  
a felszínre törni.  A karácsonyfa biztatóan  lobbanó lángjai mást  ígérnek.  

Vacsora  után  a  szülők  szedelőzködnek.  Átugornak  boldog  ünnepet  
kívánni  a  leendő  nászéknak.  A  lelkész  és  az  orvos  különben  is  régi  jó  
barátok.  Máskor  is  átszólnak  ilyenkor  egymásnak,  de  most  meg...  Most  
meg a két fiatalnak alkalmat  is akarnak adni a bizalmas  elbúcsúzásra.  

Magukfeledt ölelésnek, csóknak.  S a közeli,  talán hosszú  időre  szóló  
elválás  most  százszorosára  lobbantja  hevületüket.  Már  csak  egyetlen  
kis  lépés  választja  el  őket  attól  a bizonyos  határtól.  Géza  kísérletet  is  
tesz  rá,  hogy  ezt  a  lépést  megtegye.  Adél  fejében  a  magasra  csapó  
érzések  mámora  először  nem  engedi  kibontakozni  a tiltakozást.  Már-
már ott tartanak,  mikor  a lányba  mégis belevillan  valami,  és felugrik  a  
pamlagról: 

-  Géza,  ne, ne...! És éppen ezen  a szent  napon...!  
Hirtelen  rémület  szállja  meg  attól,  hogy  majdnem  szörnyű  bűnt  vett  a  

lelkére. Majd ha isten előtt  is...  
Géza kissé rosszkedvű, de megértőnek látszik. Zavartan állnak  egymással  

szemben. 



-  Gyerünk ki a tornácra. Olyan szép este van... -  igyekszik Adél  föloldani  
a közéjük lopakodott  feszültséget.  

Egymást szorosan átkarolva  lépnek ki a házból. 
Odakint  a havas  tájék gyémántos  pompában  ragyog.  Holdtölte.  

4. 

Holdtölte  szentestén...  
Adélban  hányszor,  de hányszor  fölmerült  az akkori  látvány  hangulata.  

„Holtölte  szentestén"  -  ez  a  két  szó  pedig  úgy  hangzott  számára,  mint  
valami varázsige. Varázsige, amely azonban nem szép álmokat valósít meg, 
hanem rontást  hoz.  

Hányszor,  de  hányszor  elátkozta  magában  azt  az  estét,  hányszor  
megbánta,  hogy  elutasító  volt,  hányszor  korholta  magában  szelíden  az  
akkori Gézát  is, hogy nem tartott  ki a magáé mellett! Hogy szerette  volna,  
ha akkor mégis megtörténik az. ami nem esett meg, ha most Géza gyermekét 
nevelhetné, így pedig... Akkori ostoba moralizálásával megfosztotta valahol 
jeltelen  sírban nyugvó vőlegényét  a biológiai  örökléttől.  

Milyen sokáig várta Gézét! Gézát, akit ő szelídnek, sőt talán kissé félénknek 
ismert,  de  akinek  az  alakja  ama  háborús  bajtárs  elbeszélése  nyomán  
rettenthetetlen  hőssé  transzformálódott  benne.  Újra  és  újra  lejátszotta  
elméjében  azt  a  bizonyos  kézigránátos  harcot  az  ellenség  megszállta  
lövészárokban...  Pedig olyan idők jöttek, hogy Gézát s a hozzá  hasonlókat  
nem szabad  volt hősöknek  mondai.  És Adél  el is töprengett rajta, hogy  ha  
szigorúan vesszük, vőlegényének áldozata hiábavaló volt. Azután  minden,  
de  minden  elveszet,  a  hazát  nem  sikerült  megmenteni  a  rá  váró  
veszedelemtől.  Hiábavaló...  

Ez ellen  a meghatározás  ellen azonban egész lénye hevesen  tiltakozott.  
Olyasféle sejtés élt benne, hogy az egésznek mégis volf valamilyen  elvont,  
hétköznapi ésszel föl nem fogható értelme, s hogy Géza neve valahol  mégis 
föl van írva azok közé, akik valaha Egert, Szigetvárt védték, akik Jellasicsot  
verték meg Pákozdnál  vagy akik kitartottak az Isonzó völgyében. És most 
már  tudta  azt  is,  hogy  miért  volt  olyan  becses  az  a  három  géppuska.  
Szegényesen  ellátott,  rosszul  fölszerelt  hadsereg  volt  a  második  
világháborúban  a  magyar,  az  a  bizonyos  Nagy  Szövetséges  csupán  
ígérgetett  eget-földet,  de  inkább  csak  ágyútölteléknek  tekintette  Jány  



Gusztáv katonáit. És valahogy... mégsem volt  értelmetlen.  
Sokára  ment  csak  férjhez. Ez  is  szerelem  volt,  nagy  szerelem.  Mikor  

megszületett  az első fia, mégis  elmerülten  nézegette:  vajon nem  hasonlít  
Gézára. De... Miért  is hasonlított  volna őrá? 

Férje építész  volt. Ismert,jól  kereső.  A városban,  ahol  laktak,  büszkén  
magasba  emelkedő  házak  dicsérték  elméjének  szárnyalását.  Adél  jóleső  
érzésekkel  nézegette párja tervezőasztalán  született  tetszetős  épületeket,  
de az ő számára mindegyik mellé odasorakazott egy amolyan fluidum-palota 
is, ezt Géza emelte és néha még talán magasabbra  is húzódott  a másiknál. 

5. 
Vacsora után a népes család -  három nemzedék -  élénken diskurált,  így  

nem  tünt  föl,  hogy  a  ház  asszonya  mennyire  hallgatag.  Ő  meg  azon  
morfondírozott: hátha nem is Géza volt az, aki a filmről az imént  ránézett,  
csak  egy  másik,  rá  nagyon  hasonlító  zászlós.  Különben  is,  a  bunkerben  
uralkodó félhomály, a gyönge felvétel... De elhessentette magától  kétségeit.  
Hinni  akart  egykori  vőlegénye  különös  visszatértében.  

Azután jött  a gyertyagyújtás, az ajándékosztás,  a fenyőfa körülállása  -
és  Adél  képzeletében  amaz  ódivatú  paplakká  változott  a  modern  városi  
lakás, apja lobbantotta  föl  a lángokat,  s ő meg Géza álltak kart karba  öltve  
az  egyik  sarokban.  Ettől  az  emlékképtől  azután  elöntötte  a  forróság.  Az  
erkélyajtóhoz  lépett.  Egy  pár percre  kiment  a friss levegőre.  Odabentről  
áradt,  áradt  a  karácsonyi  ének:  „Krisztus  urunk  áldott  születésén...",  de  
Adél számára valamiképp kétfelől jött a dallam, ideszűrődött abból a háborús 
bunkerból  is, amelyet  alig egy órával  ezelőtt  látott  a  képernyőn.  

Széttekintett az erkélyről. 
Gyémántosan  sziporkáztak  a behavazott  utcák,  háztetők.  
Most  is  holdtölte  volt.  
Holdtölte...  Szentestén.  

(1997) 



BERNICZKY  ÉVA  

SZT. ARKAGYIJA PART 
Elhatározták,  hogy  nem  Velencébe  mennek  nászútra.  Azt  elolvassák  

irodalomnak. Maradjon meg kísértetvárosnak,  süllyedő  ékszerpalotáival,  
itt-ott pislákoló mécseseivel. Nem akarnak lakatlan sikátorokban bolyongani,  
hangos  amerikai  turistákkal  találkozni,  akik  éktelen  ricsajjal  vásárolnak  
üvegből  készült  Szt.  Márk  tereket,  Doge-palotákat,  s  a  zsebükbe  rejtett  
üveggyöngyökkel  hullanak részegen  a Piazzetta méregdrága  gondoláiba.  
Vajon  mit  gondol  a  becsapódás  pillanatában  a  finoman  egyensúlyozó  
gondoliere, találgathatják hűvös könyvtárszobában. Nem lépnek a Sóhajok 
hídjára sem, pedig a lepedőről táskákat áruló négerek ismerősek  valahonnan,  
ahogyan  dagálykor  a  csatornákból  visszafelé  folyó  víz  is...  Azok  az  
elegánsan  mozgó,  türelmes  rendőrök,  ahogyan  karjukat  mellük  előtt  
összefűzve megvárják  mosolyogva,  szelíden,  míg összeszedi  motyóját  a  
suvikszos  képű,  viszont  meglehetősen  bosszantóak.  Ezek  ne  lennének!  
Értük meg nem érdemes. Velencéről úgyis lemondott rég a civilizáció.  Hát  
ezért  nem mennek  nászútra  Velencébe,  némi  túlzással.  Mert  mi  tagadás,  
őket még csak nem is érintette az a sokat emlegetett civilizáció. Arról meg, 
amit  istenigazából  tudomásul  sem  vettünk,  nemigen  lehet  lemondani.  
Beszélni éppen az ellenkezőjéről, naja, azt  igen.  

A  reggel  csípős  sóhajában  még  biztosak  voltak  abban,  hogy  ez  nem  
Velence. Bár megfogadva az útikalauz tanácsát, a tenger felől  közelítették 
meg  a várost.  A part  menti  víz  monoton játékkal  hintáztatott  a felszínén 
palackokat,  málladozó  deszka-,  papír-  és  textildarabokat;  még  halk  
zenefoszlányokat is kiszűrt a morajlásból a hallgatózó. Az érkezők a bőrükön 
érezték a valami utániságot, mintha másodpercekkel ezelőtt nyelte volna el 
a  tenger  mindazt,  mi  megtekintésre  érdemes.  Mégsem  kívántak  vissza-
fordulni, pedig... 

Az  Arkagyija  ilyenkor  nyomorúságos  szardíniásdoboz.  Emberhalak  
szorosan  egymás  mellett,  egy  tüt  sem  lehet  leejteni, nemhogy  moccanni,  
nyújtózkodni.  Alig  foglalták  még  el  az  egyetlen  szabad  helyet,  amikor  
megjelent. Állig begombolkozva,  sötét öltönyben, kalapban,  aktatáskával  
a  kezében  közeledett  a  napozók  között  szlalomozva.  Ruhájának  fekete  



szövete  szinte  felszippantotta  a  színeket,  mélységét  valahol  a  távolban  
megismételte a tenger. Eduárd Vengerszkij, mutatkozott be. Az egész kínosan 
protokollszerüen  zajlott,  a  nyaralók  oda  nem  illő  nevetséges  vetített  
háttérnek tűntek. Burleszkben csetlettek-botlottak  tovább.  Megmozdultak  
festett  alakok  a  képen,  nagyot  léptek,  és  nyomukban  széthullottak  a  
kiszáradt keretek, vissza nem térhettek, a behatárolt részeket bekebelezte a 
határtalan. A kívülrekedtek nem tehettek egyebet, nyomasztóan  telepedtek  
rá az adott, kidolgozott, sőt kimódolt  szerkezetre.  

Utánuk  jött,  utánuk  küldték,  másképp  nem  lehet.  Borsózott  a  hátuk,  
gorombán végigtapogatta őket a tenger felől felélénkülő szél. Fázni kezdtek 
a  remegő  hőségben.  Többszáz  napozó  hever  itt  a  lába  előtt,  s  ez  a  sötét  
figura őket választotta, ez nem véletlen, vagy éppen hogy a gyilkos véletlen 
műve. Eduárd Vengerszkij, artikulálta nyomatékkal, erősen  koncentrálva,  
ahogyan  azok  szokták,  akik  attól  rettegnek,  hogy  véletlenül  a  nekik  a  
bemutatkozó  nevét  ismétlik  majd  el  a maguké  helyett.  Miközben  kezet  
nyújtott,  egy  pillanatra  kiesett  szerepéből,  belehunyorgott  a  napba.  
Bosszantó  ez  a vakuvillanás,  borult  el  az arca,  de máris  mosolygott,  mit  
lehet tenni, viselkedni  illik, akár egy fogadáson. Ettől kezdve nem érzékelte 
a perzselő hőséget, nem izzadt, nem törölte homlokáról a verejtéket. Kalapját 
hátra  lendítve  udvariasan  kérdezte  meg,  nem  szorítanának-e  helyet  a  
feleségének,  mert  az  aludni  szeretne.  így  mondta,  aludni.  És  egy  
agyonmosott,  kifakult  kis  asszonyt  terelgetett  finomkodva  a pad  felé.  A 
szerencsétlen  némber  egyáltalán  nem  látszott  álmosnak.  Bár  rózsaszínű  
harangformájú  vászonsapkájában,  hálóingre  emlékeztető  itt-ott  fodros  
pongyolájában,  mint  a  többi  tisztes  korú  helyi  asszonyság,  önszántából  
lemondott  rég  a  nappalokról.  Abból  a  fajtából,  akik  évente  egyszer  
kifakadnak a szomszédasszonyuknak,  elegük van, örökre elmennek  innen,  
soha többé nem jönnek vissza, szedik a cókmókjukat, a vacak kis vinnyogó 
ölebüket és hazautaznak a rogyinájukba a vodkától bűzlő uruk elől. Hogyan 
kerülhetett Eduárd Vengerszkij oldalára, aki egész más szintről  keveredett  
közéjük, mint ez a nő? Nincs itt valami tévedés, villant  át az agyukon?  De  
hamar napirendre tértek  fölötte,  nem foglalkoztak vele sokáig.  

Annyira  meglepte  őket  az udvarias  hangnem,  hogy  szólni  sem  tudtak.  
Bólintottak,  lemondva  egyetlen  napozóágyukról.  Már csak  azért  is,  mert  
elég  furcsán  festettek  volna  négyen  egyetlen  padon,  amelyet  nevezett  
feleségével, s a rokoni kapcsolat jogán temiészetesen Eduárd Vengerszkijjel 



is kénytelenek  lettek volna megosztani.  A jövevények  azonnal  birtokukba  
vették  a  napozót,  az  pedig  egyikőjüket  sem  zavarta,  hogy  a  jogos  
helyfoglalóknak a kedvükért a forró homokra kell áttelepedniük.  Sőt, olyan 
érzésük támadt, a kalapos egyszerű kellékeknek tekinti őket. A feleségének 
sem jutott mellette valami fényes szerep, mintha mandinerből cipelte volna 
magával.  Mert  alig hogy  a rózsaszínű  asszonyság befordult, azontúl  nem  
igen  adott  semmilyen  életjelet.  Fontosságát  tekintve  átvette  szerepét  a  
titokzatos  aktatáska.  Eduárd  Vengerszkij  a feleségét maga mögé fektette,  
mint  más  ember  az  aktatáskáját.  Az  aktatáskáját  pedig  úgy  szorította,  
ölelgette,  mint  nászutas  a feleségét  a  tengerparton.  

Van táskája, komoly tudós,  imejet portfelj1. Ha sejtenék, őket tartották a 
legjobbaknak,  őt  és  Hruscsov  fiát.  De  az  a  másik  -  okosabb  volt  vagy  
áruló,  ez  nem  derült  ki  egyértelműen  mondandójából  -  idővel  lelépett  
Amerikába.  így  egyedül  maradt  kutatásaik  megosztott  eredményével.  
Nézzék,  ebben,  ebben  őrzi  azóta  is  a részét  -  emelte  a magasba  a  műbőr  
aktatáskát - ,  ennyit sikerült  megmentenie.  

Makacsul, megátalkodottan  tűzött a nap a fekete táskára, annak  titokzatos  
tartalmára.  Párolgott  a  szellem,  puhuló  műbőr  szaggal.  Tudósunk  
szippantott  belőle,  s ahelyett, hogy  idecsődítette  volna  a bátor  tűzoltókat,  
ha lehet, még nagyobb átéléssel vezényelt hosszú fehér ujjaival. Továbbra 
is szemtelenül  üdén, csontszárazan  ült fekete kimenőjében a napozóágyon 
a  halvány  alvó  asszony  mellett.  Csoda,  hogy  egyre  erősödött  a  hitele?!  
Ahol  ö  ült,  ott  nem  volt  rekkenő  egy  szem  sem.  Azon  kapták  magukat,  
hogy egy ideje mindent elhisznek  neki.  

Ez mi, kérdezte, utálattal emelve fel a forró homokból Lem Visszatérés-ét.  
I-ro-da-lom, ejtette ki undorral. Mintha azt mondta volna kérődzve,  rá-gó-
gu-mi. Pfúj !  Olvasni -  effélét? Hogy feltételezhetnek róla ilyet?!  Eletében  
egyetlenegy regényt sem. Akkor a zene, azt ugye szokott hallgatni?  Miket  
képzelnek,  ilyen  haszontalanságot?!  Fölösleges,  ámítás,  ebből  nem  épül  
fel semmi,  értik,  kedveseim,  semmi.  Ami  itt  van,  idebenn,  ütögette  meg  
homlokát,  abból  világok  húznak  el  messze,  messze  fölöttünk.  No  ebben  
aztán egyetértettek. Törökülésben  csak a szemetet görgető tengert látták  a  
zsúfolt  Arkagyijáról,  az  említett  rohamos  fejlődést valószínűleg  máshol  
másvalakik  tapasztalhatták  egy  másik  kontinens  partjainál,  ahová  a  két  
nagy tudós kutatási eredményeinek  másik fele jutott. Talán ez ötlött  éppen 
Eduárd  Vengerszkijnek kivételes agyába  is, mert  mielőtt  elbűvölte  volna  



hallgatóságát  képleteivel,  visszahúzta  müvészetkaszaboló  karmait.  
Felháborodott  tudósunk  váratlanul  megszelídült.  

A festés, az más. Magam  is müvelem. Abból  élek, hogy képeket  festek  
Ajvazovszki j  stí lusában.  Megrendelésre,  természetesen.  Melyik  
tengerjáróhajóval parancsolják?  A  Druzsbával,  a  Mirrel  vagy  éppen  az  
Admirala Nahimovával? Háromszáz pozíciót szoktam felkínálni. Kapitánnyal 
a fedélzeten vagy nélküle, viharban, esetleg (ha nem vastag a pénztárcájuk!) 
szélcsendben... De hát biztosan ismerik a mestert,  igaz, én nála sokkal jobb 
vagyok, lényegretöröbb. Nekem célom van. Az a szegény nem mindig tudta, 
mit akart. És az emberek vevők erre a kőkemény határozottságra.  Olyannyira,  
hogy nem is győzöm a tengernyi megrendelést.  Már az unokám  is besegít, 
a feleségem  is. Megmondják,  a háromszázból  hányas számút kérik,  és én 
már  festem  is.  Ez  más,  ennek  van  értelme,  ugye.  Mellesleg  szép  is.  Az  
amerikaiak  a delfineseket  szeretik,  némelyikük  még  magát  is  ráfesteti  a  
játékos állat hátára. És könnyeznek meghatottan,  veregetik  a vállamat.  Én 
megcsinálom, meg én, hadd ámuljon az a szomszéd Kaliforniában, milyen 
csodálatos ez a mi vidékünk. Jónak beszélek,  látom én, a művészethez  sem 
értek, ez itt, ez kell az efféléknek, dobta a forró homokba a Visszatérés-t.  És 
ott folytatta, ahol abbahagyta, a képleteknél, amelyekből felépülhetett volna 
az  a  világ,  amely  nem  épült  fel.  De  Eduárd  Vengerszkij  ezt  nem  vette  
tudomásul, már a következő fázisnál tartott éppen, amikor váratlanul felült 
a felesége és belehányt  a homokba, kis híján a Visszatérés-re.  Semmiség,  
tért  napirendre  a  történtek  felett  a  tudós,  szokott  így  lenni.  És  akkor  
visszaszívták a megállapítást, miszerint a feleség abból a fajtából való, akik 
évente  egyszer  kifakadnak  a szomszédasszonyuknak,  elegük  van,  örökre  
elmennek  innen,  soha többé nem jönnek  vissza,  szedik  a cókmókjukat,  a 
vacak  kis  vinnyogó  ölebüket  és  hazautaznak  a rogyinájukba  a  vodkától  
bűzlő  uruk  elől.  Mert  mi  mást  gondolhattak,  gyorsan  ellenkező  előjelet  
rakva gyanújuk elé, mint  hogy Eduárd  Vengerszkij józanodni  hozta  ki  az  
Arkagyijára  rózsaszínű  társát.  Szinte  ugyanebben  a  percben  fedeztek  
tudósunk  homlokán  egy  apró  gyöngycseppet,  amely  pillanatok  alatt  
patakká, majd folyóvá szélesedett. 

Mégis  csak  ember,  sóhajtottak  fel  megkönnyebbülten.  És  Eduárd  
Vengerszkij hálásan  pislogva egyre erösebben  verejtékezett.  Megértéssel  
hátat fordítottak neki, bámulták a nyílt tengerre kifutó Admirala  ahimovát,  
felkínálva a lehetőséget, hogy elővehesse zsebkendőjét,  becsomagolhassa  



feleségét,  bepakolhassa  a  műbőr  aktatáskába  és  eltűnjön  az  Arkagyija  
napozóágyáról  minden  további magyarázkodás  és bejelentés  nélkül.  

Amikor a révhajó elvégezte munkáját és visszaindult  a kikötőbe, követték 
tekintetükkel.  Úgy tettek, mintha nem tudnák, hogy útjának vonala behozza 
a  képbe  kölcsönkért  napozóágyukat,  amelyet  szándékosan  hagytak  
felügyelet nélkül  az előbb.  Talán csodálkoztak  is, hogy megüresedett,  de  
ezt  inkább  mímelték.  Leginkább  az  kötötte  le  őket,  mivel  töltsék  ki  a  
fennmaradó  időt.  Eduárd  Vengerszkij  nem  akármilyen  űrt  hagyott  hátra.  
Kalandra  vágytak,  de  nem  úgy,  mint  a  hegymászók  vagy  a  mélytengeri  
búvárok. Kockázatmentes, kamatozó kalandra. Biztonságos lebegésre. Csak 
úgy,  finoman, ahogyan  a gondoliere  egyensúlyoz.  

Úgy döntöttek, nem térnek vissza a szállásukra,  itt maradnak  éjszakára.  
Addig, amíg nem mozdultak, nem is történt semmi baj. Dagálykor  azonban  
elérte őket a víz, a tenger részévé váltak, s megesett az, ami ilyen esetekben 
a legtermészetesebb.  Pedig mikor idefelé jöttek, galambok helyett  macskák  
kísérték  őket,  sejthették  volna,  rossz  vége  lesz  ennek.  A  nászutasok  el  
szokták felejteni, hogy szeretkezni a tengerparton szigorúan tilos, különösen 
zárás  után,  az éj  leple  alatt.  Általában  azt  csak  a szerelmes  regényekben  
lehet, ahol  a lány, gyönyörű,  a fiú szintúgy gyönyörű, különben  is minden 
olyannyira pudingos,  hogy  a pirított szalonna ehetetlenné  ég.  Egyszerűen  
azért,  mert  ahelyett,  hogy  forgattuk  volna  azokat  az  átkozott  pörcöket,  
magára hagytuk  sercegő lábasunkat  a konyhában.  A teraszon jobban  lehet  
ábrándozni, amíg odakinn megkocsonyásodik  a folyékony puncs.  Léteznek 
párosítások,  amelyek  büntetés  nélkül  nem  tűrik  meg  egymást,  mégis  
hideglelősen  vágyunk  rá, hogy  összehozzuk  őket.  

Ahogyan  tegnap  is  a  füvészkertben.  Milyen  érdekes  termésű  növény!  
Olyan szép ez a virág, mintha művirág lenne, bukott ki valakiből a nászutasok 
háta mögött. Nekik pedig egyből eszükbe jutott a fotós, aki az esküvői képen 
hosszan, aprólékos gonddal alkotta őket olyanná, amilyenekként nem léteztek 
és  nem  is  fognak  létezni  soha.  Képtelenség.  Szerencsére  ennyire  
elviselhetetlenül  unalmas nem  lehet.  Még  az automatára  állított  világ  sem  
képes  ilyen  ritmusban  forogni.  Hát  valóban  nem,  mert  ott  áll  fölöttük  a  
mogorva rendőr, nem is rendőr, elég a finomkodásból, közönséges milicista. 

Na, szedelőzködjenek, micsoda fertő, ezért keményen megfizetnek, kérem, 
értse meg, nem  ért meg semmit,  a két szemével  látott mindent, nincs  más  
megoldás, elő kell állítania az egész társaságot az őrszobán. A nászutas pár 



vihogva  ült  be  a rácsos  autóba,  azt  azért  sajnálták,  hogy  útközben  nem  
szirénázhatták  végig  az  éjszakát,  mert  néhány  hete  valaki  ellopta  a  kék  
villogó lámpát. Amikor kikászálódtak  a dzsipből, kezdték azt hinni, ezen a 
napon  semmi  nem  történt  még  velük,  egyszerűen  képzelegnek.  Ahová  
megérkeztek,  a rendőrségi  épület  bejárata,  a kései  óra ellenére  forgalmas  
helynek  tűnt.  Autók,  biciklik,  emberek,  macskák.  Tülköltek,  csöngettek,  
kiabáltak, nyávogtak, olykor szerepet is cserélve. Az óriás poszterek teljesen 
élethűen imitálták a betakart részeket, csak a galambok hiányoztak. Ráadásul 
dörzsölhették a szemüket vadul, mert nem messze tőlük egy másik uniformis 
takarásából Eduárd Vengerszkij nőtt ki teljes életnagyságban, mögötte pedig 
ott masírozott elmaradhatatlan  rózsaszínű  felesége.  

Ugyanabba a sivár, üres szobába vitték be mind a négyüket. A helyiséget 
mintha  a napokban  ürítették  volna  ki. Talán  a hajdani gazda  szándékosan  
ittfelejtette azt a néhány darab használhatatlan, széteső, meneteit,  csavarait,  
gombjait,  pántjait  vesztett,  lötyögős  tákolmányt,  s  az  új  tulaj  még  nem  
döntötte  el, modern  vagy  antik  tárgyakkal  veszi-e  körül  magát.  Addig  is  
jobb híján négyükkel bútorozták be. A szobában derékig ért az olajfestékkel 
mázolt  salátazöld,  azon  felül  kék  alapon  kis  aranyozott  kozmonautákat  
lebegtetett  a falon a hengerminta.  Ilyen háttérrel Eduárd Vengerszkij nem 
lehetett  más,  mint  egy  rossz  statiszta,  akit  menten  kiküld  az  ingerlékeny  
producer. Furcsamód mégsem zavarták ki. így ismét négyen ültek. Ezúttal 
egy  libikóka  padon,  amelyről  csak  egyszerre  állhattak  fel,  mert  az  ülve  
maradók rövidesen a  földön találták volna magukat, ha figyelmetlenül nem 
ezt  teszik.  Ezt  a  bevetésre  kiképzett  társaságot  azonban  alaposan  
felkészítették. Amikor a milicista utasította valamelyiküket, hogy álljon fel, 
minden  egyes esetben  tömegesen  pattantak  fel, mintha  egy rugóra jártak 
volna.  Mint  egy  olcsó  kabaréjelenetben.  A  kérdező  megszokhatta,  vagy  
igen  sekélyes  humorérzékkel  áldotta  meg  a  feljebbvaló. Nem  nevetett  a  
gegen, még csak el sem mosolyodott, inkább csőlátással bámulta azt, akivel 
éppen  dolga  akadt,  a  többi  ácsorgó  hidegen  hagyta.  A  nászutas  pár  hol  
ülve,  hol  állva  leste  gyanakodva  a  padtársakat,  csak  nem  ugyanazt  a  
bűntényt  követték  el,  amit  ők?!  Még  a  sejtés  is  bizarrnak  tűnt,  hogy  a  
mellettük  ülők,  illetve  állók  ugyanarra  vetemedtek,  amire  ők. Bár  ennek  
legalább lett volna némi varázsa. De a varázsokra  a hivatalban minden áron 
jegyzőkönyvet kívántak  húzni.  

Igazolványt,  csapott rá  a roskatag asztalra  a rend nyeszlett  őre. Pedig a 



felpattanó négyek  már kezdték  azt  hinni,  szerepük  nem  több  annál,  mint  
hogy  megjelenésükkel  berendezzék  a  hiányos  bútorzatú  örszobát.  A  
nászutasok zavartan kotorásztak  az okmányaik  után, de sehol sem találták.  
Az  iíjú  férj pontosan  emlékezett  rá,  hogy  -  nincsennélbiztonságosabb-
felkiáltással -  mindkét  igazolványt betette az övtáskájába. 

Nálam tartják, szólalt meg mellettük  a világ legtermészetesebb hangján 
Eduárd  Vengerszkij.  Pisszenés  nélkül,  elképedve  figyelték,  amint  
felpattintotta  fekete műbőr  aktatáskáját.  Nem  nyitotta  ki  teljesen,  mégis  
feltűnt, hogy azon a két bordó igazolványon kívül, amit kiemelt belőle, van 
még  egy  pár  ugyanilyen  odabenn.  Ez  azért  elindította  a  nászutasok  
fantáziáját. Kezdett krimi ízűvé válni a dolog, de ahhoz semmi kedvük nem 
volt, hogy  ebben  az ocsmány  szobában  vádaskodni  kezdjenek.  Ráadásul  
feljelentsék  az  egyetlen  normális  színezetű  embert  ebben  a  körzetben.  
Amúgy  is  eléggé  bonyolult  és  tisztázatlan  a  státusuk.  Elfogadták  hát  az  
eléggé érthetetlen helyzetet.  Bólogattak szótlanul, úgy látszik, előfordul az 
ilyen, egyesek maguknál tartják az igazolványukat, az övékre azonban ez a 
sötét  figura vigyáz.  

Az más, lett elege az egész kihallgatásból  az egyenruhásnak. Azért mégis 
nekik nyújtotta vissza a paszportjukat, és nem a táskás közös képviselőnek.  
Felállt,  kezét  háta  mögött  összefűzve,  szórakozottan  tett  még  két  kört  a  
szoba  falára  festett  aranyozott  gagarinokhoz  hasonlóan.  Majd  minden  
átmenet nélkül, kedvesen az itteni klíma jótékony hatásáról kezdett csevegni, 
ami egyet jelentett azzal, hogy vége a játéknak, most már le lehet őt fizetni, 
s  egyből  elmehetnek.  Eduárd  Vengerszkij  nagyvonalú  bankárként  ismét  
felcsattintotta aktatáskáját, nem várva meg, hogy a pár a pénze után nézzen, 
amit -  ezek  után  senki  számára  sem kétségesen  -  úgysem  találtak  volna.  
Leszámolta -  természetesen  az ő nevükben  is -  az őrmester orra elé a neki 
szánt összeget.  Üzlet. Egy előre megbeszélt befizetési akció. A rózsaszínű 
feleség úgy nézett  a pénz után, mint amikor olyan fizet villanyszámlát,  aki  
világéletében  lopta az áramot.  Belesápadt.  

Semmiség, tért napirendre  a történtek felett Eduárd Vengerszkij, szokott 
így  lenni.  Mire  végeztek,  az  őrszobára  megérkezett  az  éjféli  váltás.  Az  
ügyletből szabaduló szürke „barát" úgy kísérte ki a társaságot, mint kedves 
vendégeit  a jó  házigazda.  

Kellemes szolgálat volt a mai, nem igaz? És mintha tudta volna, merre kell 
menniük  a  szállásuk  felé,  még  hozzátette,  jöjjenek,  erre  rövidebb.  



Készségesen  mutatta  az  utat  egy  masszív,  kovácsoltvas  betétes  kapuig.  
Kitárta előttük a nehéz szárnyakat, s ahogy kiterelte őket, gyorsan  becsukta  
mögöttük,  nehogy  visszatérjenek.  Hallották,  hogy  csikordul  a  kulcs  a  
zárban. 

A  hátsó  kijárat  egy  elhagyott,  lakatlan  szük  sikátorba  vezetett.  Hiába  
kémleltek  reménykedve  az  emeleti  ablakok  felé,  odafenn  még  csak  egy  
halódó mécses sem világolt. Körülöttük hámlott, vedlett a vakolat, a levegőt 
penész-és vizeletszag keveréke tette súlyossá. Egyre mélyebben  hatoltak  
bele  az  enyészetbe.  Mígnem  az  a  fémes  kattanás...  Kísértetiesen  
visszhangzott  az  üres  sikátorban.  Ijedten  kapták  fel  a fejüket az  ismerős  
hangra.  Eduárd  Vengerszkij  fekete  műbőr  aktatáskájából  galambokat  
eregetett  a sikátor  magasába.  

De az is lehet, hogy bőregerek  voltak.  

(1999) 



HORVÁTH  SÁNDOR  

AZ UGATÓ LÁNY 
A vagonok  környékén  mindig  volt  valami  látnivaló.  Gyakran  kilesték,  

hogy  kapnak  el egy-egy  szenet,  fát gyűjtögető cigánylányt  az átrakók.  A  
dolognak  mindig  ugyanaz  lett  a  vége...  Amikor  a  lány  utána  magára  
kapdoshatta  a gönceit,  vihette  a batyuba  összeszedett  tüzelőt  is.  

Odaálltak  a kártyázó fuvarosok háta mögé, figyelték a lapjárást. 
Ha megkérték, a vasúti milicista megmutatta  a karabélyát... 
Errefelé hétköznap ritkán járt öltönyös, nyakkendős férfi. Az  asszonyok  

közül  is csak  kevesen  hordtak magassarkú  cipőt.  
A néma  lány  egy  forró nyári  napon  költözött  szüleivel  a  Boskovicsék  

házába. A bútorokat két gépkocsi hozta. Az utca apraja-nagyja megcsodálta 
a vastag  szőnyegeket,  a zongorát,  a  televíziót.  

A  néma  lánynak  volt  egy  öccse.  Elkényeztetett  pisze  kis  gnóm.  Úgy  
parancsolgatott  a hurcolkodásnál,  mint  valami  cirkuszi  idomár.  Lábával  
nagyokat  dobbantott.  Egyik  kezét  csípőre  tette,  a  másikkal  hadonászva  
adta ki utasításait. Nem szólt rá senki. 

Az utca új lakói mindig kulcsra zárták a kaput, nem engedték  gyerekeiket  
a kölykök közé.  

A ház az őslakók szemében maga lett a titkokat rejtő megközelíthetetlen-
ség. Az asszonyok  arról pletykáltak,  hogy az új jövevények  valami  urak,  
pizsamában alszanak, feketekávét isznak. Amikor pedig néhányan látták a 
férfit az üzletben  egy ropogós  ötvenessel  fizetni, elterjedt, hogy  ezreseik  
vannak. 

A kölyköket ez a gazdagság kevésbé érdekelte, sokkal inkább foglalkoz-
tatta  őket  a lány némasága.  Be-belestek  a nyitott  ablakon,  amikor  csak  a  
két gyerek  volt  otthon...  

-  Gyertek  be  -  hívta  őket  a  fiú  az  egyik  napon  - ,  megmutatom  a  
televíziónkat. 

A kölykök  egymás után ugráltak  be a szobába. 
-  Na mutasd  -  sürgette  a  legnagyobbik.  
A fiú bekapcsolta a készüléket. Kisvártatva megvilágosodott  a képernyő. 

Egy kövér ember beszélt  oroszul.  



-  nem érdekes -  legyintett  a mindig tudálékoskodó  kiskölyök - ,  olyan,  
mint a mozi, csak sokkal kisebb. Hol van a lány? 

-  Most  meg  van  büntetve.  A  konyhában  a sarokban  térdepel.  
A fiú hangja olyan volt, mint az állandóan parancsolgató  őrmestereké.  
-  Ki büntette  meg?  
- É n . 
-Mié r t ? 
-  Mert nem akart  ugatni.  
-  Hát, ha egyszer  néma...  
-  Néma,  beszélni  nem  tud,  de  ugatni,  ha  én  parancsolom,  igen.  

Megmutassam? 
-  Mutasd.  
A fiú kinyargalt  a konyhába, ruhája szélét markolva ráncigálta be a lányt. 
-  Ezt figyeljétek -  harsogta. Csípőre tette a kezét.  A lábával  dobbantott.  
-  Mari, feküdj !  -  ordította.  
A lány a kölyökre nézett. Némán  könyörgött.  
Lassan térdre ereszkedett,  aztán négykézlábra, majd hasra feküdt. Fejét 

oldalra fordítva nézett  testvérére.  
-  Mari kutya! -  kiáltotta  a fiú. 
A lány szemében könnycseppek  csillogtak. Nem  mozdult.  
-  Mari  kutya!  -  csattant  a fiú hangja.  Ismét  toppantott.  
A lány kissé felemelkedett. Felkönyökölt.  Lábát maga  alá húzta.  Olyan  

lett, mint egy megfegyelmezett  kutya.  
Gazdája  diadalmasan  nézett  körül.  Allatszelidítő  volt,  aki  a  sikeres  

produkció  után  várta  az elismerő  tapsot.  
-  Mondd  neki, hogy  ugasson  -  biztatta  az egyik  kölyök.  
A fiú nővére füléhez hajolt, s mintha misztikus varázsszavakat  suttogna:  
-  Kutya  ugat!  
A lány nyöszörgött.  Fejét karjai közé rejtette. 
-  Kutya  ugat!  Kutya  ugat! — mondta  a fiú egyre  parancsolóbban.  
Hirtelen rácsapott  a lány fejére. 
A kuporgó gyerek torkából előbb artikulálatlan hangok  törtek fel, aztán 

üvöltése  egyre  inkább  megvert  kutya  vonításához  lett  hasonló.  
-Elég .  Takarodj!  
A lány nem mert  felegyenesedni.  
Négykézláb  iszkolt ki a szobából. Nyüszített, vonított,  vakogott...  



-  Miért csinálod  ezt vele? -  kérdezte az egyik  kölyök.  
-  Játszunk.  De  nagyon  buta.  Nagyon  lassan  tanul.  Muszáj  néha  ütni.  

Különben  teljesen  hülye.  Anyuék  is mondják.  Ha  nem  szólnak  rá,  hogy  
öltözzön fel, pucéron járkál. Nem lehet az utcára engedni. Azonnal  elszökik.  
Ahol régen laktunk, onnan is elszökött egyszer. A folyónál találták meg. Be 
akart ugrani  a vízbe. Apu is szokta verni. A fejét. 

A  produkcióra  egyre  több  gyerek  lett  kíváncsi.  Volt,  aki  többször  is  
megnézte. A fiú szívesen ismételgette a mutatványt. Mindig kitalált  valami 
újat. 

Cserébe  elvitték  a vagonokhoz.  Kilesték  az átrakókat,  amikor  elkaptak  
egy  cigánylányt.  

Üres vagonba bújtak. Szívták az otthonról  lopott cigarettát.  Unatkoztak.  
A legidősebb kölyök felállt, intett egy másiknak, húzza be a vagon ajtaját. 

Megállt  a fiú előtt, csípőre tette a kezét. 
-  Te kutya -  kiáltotta.  
A többiek köréjük  sereglettek.  
-  Na mit akarsz? -  bámult rá a fiú. 
Hátulról  valaki nyakon ragadta, kényszerítette,  hogy letérdeljen.  A kéz 

addig nem engedett, míg a fiú ugyanabba  a pózba nem került,  amilyenben  
a  lányt  ugattatta.  

-  Kutya  ugat!  
Többen  is fejbevágták, bele  is rúgtak. 
A fiú sírt  és  nyüszített.  
-  Kutya  rendesen  ugat!  
A fiú nyüszített, vonított, ugatott. Egyre hangosabban, mint a megvert  eb.  

A  gyorssegélyt  a szomszédok  hívták  ki.  A  lány  még  akkor  is  ugatott,  
amikor  a hordágyra tették. Egész arca merő vér volt.  A fiú a kapuban  állt,  
kezét  csípőre  tette,  nagyokat  dobbantott.  

Néhány  nap  múlva  őt  is  mentők  vitték  el.  A  pletykás  asszonyok  azt  
rebesgették,  hogy  egy  nagy  bottal  arra  próbálta  kényszeríteni  az  anyját,  
álljon négykézláb  és ugasson. Az utcában  a kölykökön kívül ezt senki nem 
hitte  el.  

(1991) 



H O R V Á T H  SÁNDOR  

ÁRNYJÁTÉK 
Az ablaknál ülök. A fotel puha. Kárpitjában nyomott minták. Elég mélyek. 

Jól  kitapinthatóak.  Azt  mondják  vörös  színűek.  Vörös  -  szín.  Azt,  hogy  
gömbölyű, szögletes -  értem. Ha egy almát két kezembe rejtek, tenyereim 
széle, ujjaim vége összetalálkozik. Köztük dagad az alma -  ez gömbölyű.  A 
magnó szögletes. Ha végigsimítom -  így - ,  ez a teteje, itt az éle és a sarka. 
A billentyűk  is szögletesek -  kezemmel látom. Sok dolgot látok még így. A 
hideget  és  a meleget,  a  simaságot  és  az  érdességet.  Tudom,  hogy  a  víz  
folyékony. A vizet különben  is nagyon szeretem. Azért, mert azt mondják 
róla: színtelen. Szín, színű, színes -  ezeket a fogalmakat sehogy sem értem. 
Apa  néhányszor  megpróbálta  megmagyarázni.  Dühroham  és  sírás  lett  a  
vége. Ilyenkor anya is mindig sírt -  hallottam. Apa valami olyasmit mondott: 
ahogy  az  egyik  tárgy  kocka  alakú,  a  másik  gömbölyded  vagy  éppen  
sokszögű, ugyanúgy zöld, kék, piros és... elfelejtettem. Pedig több szót  is  
mondott. De miért jegyezzem meg? Nekem semmit sem jelentenek. 

Eh,  hallgass  inkább  zenét!  Ravelt.  Felállsz  szépen.  Négy  lépés  a  
könyvespolcig.  Most egy balra. Kinyújtod a bal kezed.  Igen.  Itt vannak  a  
hanglemezrekeszek.  A másodikban  van a Bolero.  Egy, kettő. Ez az.  Most  
egy lépés jobbra. Utána  180 fok. Négy lépés. Forgás. Leülsz. A rádió második 
gombja.  Le.  így.  Felállás.  A fenébe  is! Miért  ültél  le? Ha  másfelet  lépsz  
jobbra  és  úgy jössz  vissza,  máris  célnál  vagy.  Nem,  nem  fárasztó.  Hogy  
kuncogtak... Kuncogtak?! Nyerítettek  a srácok, amikor lány létedre beálltál 
rolling-ballt  játszani.  Most  már  az  is  elég jól  megy.  A  logikátlanságom  
bosszant.  Mert  a legfontosabb  a logika  és  a pontosság.  Enélkül  elveszett  
az ember. Na, mindegy. Felállsz. Száznyolcvan fok. Fél lépés balra. Felnyitod 
a rádiót. A lemez szélét orrmagasságba  és... Ügyes vagy. Már a korongon 
is van. A kart, így rá a lemezre. Gyerünk... Ügyetlen. Legalább öt milliméter 
tévedés.  Az üzemben  a sajtológépnél  ennyi  az ujjadba is kerülhetne.  Na,  
még egyszer.  Helyes. Ülj a szőnyegre,  úgy kényelmesebb.  Mi ez?! Aha  -
ráültél  a hamutartóra.  Feledékenység.  Ma  rossz  formában  vagy.  Egy  fél  
órája sincs, hogy a  földön ülve cigiztél és hallgattad  a magnót.  Önkontroll  
-  mit  is? Ugyan! Túlságosan  lebecsülöd  magad.  Latinovits Adyt  szavalt.  



Azért nem árt a tréning. A feldöntött hamutartó  a bizonyíték. Most tele van 
csikkel  és szeméttel  a szőnyeg.  Már  szól  a zene. Nem érdekes.  Elmégy  a  
sarokba a porszívóért  és rendet teremtesz magad körül. Oké. Felállás. Itt a 
rádió. Igen. Félfordulat. Öt lépés, még egy kicsi. Lehajolsz. Ez az. A konnektor 
derékmagasságban jobb kéz felől. Na, hol vagy? Végre. Száznyolcvan fok. 
Most jön a neheze. Azt, hogy hol a szemét, bajos kiszámítani.  Mindenesetre  
bekapcs. Három lépés. Gyerünk. Talán jó lesz. Szépen helyre raksz mindent. 
A villát kihúzod. Mehetsz művelődni.  Vissza kettő, balra egy. Asztal.  Itt a 
cigi, öngyújtó. De hová tetted a hamutartót? Jó ég! Nem tudom...  A  földön  
lenne? Nem találom. Jaj, a fejem. Az asztal. Na, csak nem fogsz sírni? Szedd 
össze magad! Ha ideges vagy, hibát hibára halmozol. Nyugi, nyugi! Számolj 
tízig! Egy, kettő... Oké.  És gondolkozz!  A Boleróból  ezt a részt szeretem a 
legjobban...  Nahát,  hol  az  a hamutartó?!  A  fotelben.  Hát  persze.  Itt  van.  
Most már leülhetsz. Nem. Kinyitod az ablakot. Fotel. Megvan.  Beletérdelsz.  
Jobb kéz. Nyitva van. Le. Fordulsz. Vagy nem is. Fél lépés hátra. Egy kicsit 
balra. Csüccs.  Szép ez a zene.  Szép. Ezzel  is sok bajom van. Mert  ugye, a 
zene, a hangok azok szépek vagy hamisak. De hogyan szép a virág? Illatáról? 
Nem. Apa azt mondja, színétől és formájától. Ennek a felét értem.  Igazából  
még ennyit sem. Mert szép-e a gömbölyű, szögletes vagy lapos. A múltkor 
anyával sétáltunk  az utcán. Egy szép hang mondta: de szép lány, kár, hogy 
vak. Eszerint én is szép vagyok. Én. Ez jó kiindulási alap. A világból magamat 
ismerem  a  legjobban,  meg  ezt  a  szobát,  meg  a  gépet,  amin  a  gyárban  
dolgozom. Na, azt kell is. egy évig tanítottak. A gépet a fülemmel látom. Ha 
nem a megszokott ütemben kattog, akkor baj van. Le kell állítani és a garatból 
kipiszkálni  a  beszorult  lemezt.  Nekem  a  gépem  hangja  szép.  Apa  a  
vízcsobogást  utálja.  Azt  mondja,  zavarja.  Pedig  a  víz  százféleképp  tud  
zenélni. Tud csengeni és susogni, és csörrenni -  ez is szép. De mitől vagyok 
én szép? Hosszú a hajam, feketének mondják. Az arcom ovális. Olyan nagy 
tojás. S az orrom. Hm. Az orrom -  apa azt mondja: pisze. A szemem is fekete. 
Apa  szerint  nem  olyan,  mint  a  többi  munkatársamé.  Csillog,  van  benne  
élet.  Anyától  egyszer  megkérdeztem,  neki  tetszik-e  a  szemem.  Sokáig  
hangosan sírt. Először nem értettem, miért. Aztán persze rájöttem. Az orrom, 
a hajam, az ajkam, a lábam, a mellem és úgy egybe az egész, ami én vagyok, 
lehet szép, és beszélni  is szabad róla. A szememről viszont nem. Mert nem 
látok. Jó lenne, ha egyszer valaki megmagyarázná,  mi az, hogy látni. Vagy 
egy  éve  apa  azt  mondta  anyának:  szörnyű  lehet  születéstől  halálig  örök  



sötétségben élni. Tudtam, hogy rólam beszélnek, mégsem értettem. Mi az,  
hogy  sötétség?  Ezen  sokat  gondolkoztam.  Ahogy  a  látás  lényegét  sem  
képes  senki  megmagyarázni,  úgy  ezt  is hiába kérdem.  Magam jöttem  rá.  
Nem volt egyszerű. Abból kellett kiindulni, hogy a sötétséget  az okozza..., 
hogy  is mondjam..., szóval,  hogy hiányzik  a szemem.  Ha egy  érzékszerv  
nem működik,  az  a sötétség. Innen  a megoldás már csak egy lépésre  volt.  
Kerestem a magnón egy kemény rock számot, aztán vattát tömtem a fülembe, 
és rátapasztottam  a kezemet. Megszűnt  az egész világ -  teljesen sötét  lett.  

Már percek óta hallgat a lemezjátszó. Na, ne bambulj ! Feltápászkodás. Fél 
lépés előre. A kart helyére. A lemezt le. Száznyolcvan fok, négy lépés. Másfél 
balra.  Rekesz,  egy-kettő.  Már  a helyén  is van. Hány óra  lehet?  Körülbelül  
négy. Bing, bing, bing, bing -  ez a falióra. Kösz, szóval négy. Hazajöhetne 
már valaki.  Szombat,  négy  óra. kezd  itt hűvös  lenni. Na, persze,  te  pupák.  
Nyitva hagytad az ablakot. Megfeledkeztél róla. Bezárod szépen. így. Másról 
nem feledkeztél meg? Gondolkozz! Ja, a cigi. Hol a hamutartó? Persze megint 
a  földön.  Itt  van.  Benne  a  csikk.  Jobban  kell  vigyáznod.  Csigavér.  Még  
felgyújtod a házat. Éhes vagyok. Kinn a konyhában van szendvics. Gyerünk! 
Az ajtóig négy lépés, ha akarom, három is elég. Próba. Egy, kettő, há... neki a 
falnak! Ejnye! ejnye! Na nézzük csak: mennyit tévedtél. így. Balra, balra. Itt 
az ajtó. Fél lépés. Ez sok. Nagyon sok. Nincs valami jó napod. De nem kell  
elkenődnöd.  A legfontosabb a logika és  a pontosság.  A folyosó veszélyes.  
Mindig útban hagynak valamit. Mondom. Ráléptem egy papucsra. Kicsi. Az 
öcskösé  lehet. Az  öcskösre  azt  mondják: aranyos.  Az  azt jelenti:  kívülről  
szép. A fele biztosan igaz. Az öcskös okos,jópofa gyerek. És szép a hangja. 
Tiszta.  Itt az ajtó. Két  lépés az asztalig.  Közepén  rajta a tálca.  Mindennek  
megszokott helye van. Könnyen megtalálom. A kenyér egy kicsit megszáradt. 
Annyi baj! Anya  szendvicsét  Tomi,  a barátom  is nagyon  szereti.  Tomi  azt  
mondja, hogy ő lát. Apja szerint ő is vak. Egyszer együtt voltunk az orvosnál. 
A szemész mondta: Tomi látása két százalékos. Még javítható.  Kiskorában  
rendesen  látott. Már nem sokra emlékszik.  A formákra inkább.  A  színekre  
nem.  Kár.  így  ő  sem  tudja megmagyarázni.  De  azért  nagyon jó  vele.  Azt  
hiszem,  szeretem.  Bár  a szerelemmel  kicsit  úgy vagyok,  mint  a  színekkel.  
Tudom, hogy van, de hogy milyen... Még jó, hogy nem  a szememmel  kell  
érezni, hanem valahol belül. A szívemmel. A szívem nem vak. 

(1994) 



KOVÁCS  VILMOS  

KISKARÁCSONY 
A lámpaláng sárga udvara egyre nagyobb lett, és szivárványos  kerítésén  

egyre  szúrósabb  a  piros  tövis.  
Feküdtem  keresztben  az  ágyon,  fejemet  a  falnak  támasztva,  fáradtan  

rázogattam fel-felnyekergö pólyás húgomat,  és a túrós bélesre  gondoltam,  
amelynek  illata  oly bőségesen  áradt  a sütőből,  összekeveredett  a  tűzhely  
szélén száradó gally csípős szagával meg a rajtuk gőzölgő kapcám bűzével,  
és  betöltötte  a  konyhát.  

Nyeltem  a jó  szagot,  és  étvágyam  még  csak  fokozta  az  a  tudat,  hogy  
nekem duplán  kijár a béles.  Egyszer azért, mert  szenteste van,  másodszor  
pedig, mert  én hoztam a lisztet  is, a túrót  is.  

Lisztért a Gutútra, Berta nénémhez küldött el Mostohám. A Gutút-  valódi  
nevén  Guti  út  -  a  szegénysor  volt,  ahol  csupa  éhenkórász  lakott,  
napszámosok, kubikusok, vadorzók, tyúktolvajok. A Gutút rangot jelentett, 
a legalacsonyabbat. A gutútiakat kinézték templomból, kocsmából  egyaránt.  
Hát  hogyne,  hiszen  a  Gutúttal  szemben  ott  volt  a  cigánytanya,  mellette  
meg a dögtemető. Ennél pedig már nem  is kerülhet lejjebb az ember. 

Én szerettem  a Gutútra járni.  Sokat voltam éhes, és Berta néném  sosem  
sajnálta tőlem  a kenyeret,  amely,  csak az isten  a megmondhatója,  honnan  
került  az asztalára.  Meg  a ház mögött,  a szorosban  csicsóka  is nőtt.  Igaz,  
hogy odajártak  a dolgukat  végezni,  de nem  voltunk  mi  olyan  finnyásak.  
Aztán meg, ha szerencsénk  volt, Zorát,  a cseh tolvajnőt  is megleshettük  a  
pacsitkerítésen  keresztül,  amint  éppen  félmeztelenül  ül  a  küszöbön,  és  
tetvészkedik.  Egyszer -  ez még a nyáron történt -  a szemem láttára  verték  
meg  a  csendőrök.  Az  egyik  a  kezére  tekerte  hosszú  fekete  haját,  úgy  
vonszolta  keresztül-kasul  az  udvaron,  a  másik  meg  rugdalta,  ahol  érte.  
Ingválla leszakadt, szájából ömlött  a vér és a sikongás. 

Azóta egyszer  sem voltam  a szorosban. Csicsókáért  sem.  
-  Azt  mondták,  hogy  tessék  adni  egy  tál  lisztet  -  állítottam  be  Berta  

nénémhez. 
-  Ki mondta? -  kérdezte Berta néném, és mosolygott. Mindig  mosolygott.  

Sosem  fogyó jókedve  éppoly  megfejthetetlen  titok  volt  számomra,  mint  



sosem  fogyó kenyere.  Pedig gyakran  betegeskedett.  Amióta  megszülte  a  
hármas  ikreket.  

-  Ki mondta? Böske  nénéd?  
Mostohámat  hívták  így.  Eleinte  én  is  így hívtam,  de egyszer  apám  azt  

mondta,  hogy szólítsam édesanyámnak,  s azóta nem hívom  sehogy.  
-  Apád még mindig oda  van?  
-  Oda.  Azt  mondták,  hogy  azért  kell  a  liszt,  kalácsnak,  mert  hátha  

karácsonyra  leszerelik.  
-  Hát tüzelőtök  van-e?  
-  A  lécet  tördeljük  a  kerítésből,  azzal  fűtünk. Azt  mondták,  hogy  úgyis  

ellopnák. 
Berta néném kinyitotta az ajtót, és kikiabált rajta: 
-  Rakjál meg egy kis szánka gallyat, hé, és vidd el a  sógorodékhoz!  
Hazafelé menet Sógorom (így hívta a család apraja-nagyja) felültetett a 

gally tetejére, nyakába  akasztotta  a kötelet,  és  húzott.  
-  Hát ma fogott-e csókát,  sógorom? -  kérdeztem jogos  kíváncsisággal,  

merthogy nagy csókapecér hírében  állt.  
-  Hármat is. Az egyik olyan vén volt, mint az öreganyám, oda is löktem a 

kutyának. A kettőből meg paprikást csinált Berta nénéd. Nem kínált meg? 
-  Nem -  mondtam,  és nagyot  nyeltem.  
-Biz tos  elfelejtette. Nembaj , jövő héten viszek nektek egy  vadnyulat.  
-  Honnan?  Lövi?  
-  Dehogy  lövöm. Nem szeretem én a puskát. Bünkős bottal  ütöm le.  
-  De eltalálja-e? 
-  Én? Húsz méterről is, pont a füle tövén. Meg aztán nem bír most szaladni, 

nagy  a  hó.  
-  Az nagy. Csinálhatna nekem egy szánkót.  Sógorom.  
-  Hát  neked  nincs?  
-  Van,  de csak  deszkából.  Meg  is van vasalva,  de igen  vékony  a talpa, 

ereszködéskor nem tud farolni. Meg aztán apám eltiltott  tőle.  
-Eltiltott?  Miért?  
-  Mert tavaly elcseréltem Bakpista Marcival egy olyanért, mint a magáé, 

és apám küldött, hogy cseréljem vissza, én meg nem mentem.  
-  Szóval  eltiltott. Nem baj, ott  hagyom  én  neked  ezt  az enyémet,  ez jó 

kicsi, ezen ereszkődhettek. Ha kell, majd elmegyek  érte.  
Nagy örömömet  még Mostohám sem tudta lehűteni, pedig rajta volt. 



-  Ebben  a kis  vékony  talpú  cipőben  hogy  engedhetnélek  a  kanálisra?  
-  Felhúzhatnám az édesapám gumicsizmáját.  
-  Tán bolond  vagy. Az  a hónaljadig ér. 
-  Legyűrném, mindenki  úgy hordja. 
-  Nagy  az a lábadra,  leesne  róla.  
-  Kapcát  húzok bele, jó  bőven.  
Mostohám  látta, hogy nem szabadul  tőlem.  
-  Na jól  van -  mondta - ,  elengedlek,  de  előbb menj  el  nagymamához,  

mondd  meg neki, hogy adjon egy kis túrót,  kalácsba.  

Nagymamámék  az  Újvégben  laktak,  s  én  futva  tettem  meg  a  majd  
három  kilométeres  utat.  Aztán  ültem  a jó meleg konyhában,  a plüssdí-
ványon,  hallgattam  Nagymama  zsörtölődését,  és  nézegettem  a  falra  
akasztott  tizenhárom  aradi  vértanút,  akiket  sűrűn belepett  a legenda  és  
a  légy.  

-  Ezeket mind kivégezték? -  kérdeztem, bár számtalanszor  elmondattam  
már vele a történetet, mert betéve tudta mind a tizenhárom nevet,  amelyek  
között alig volt magyar, és ő -  özvegy Sztojkó Miklósné, a nemzetes Csulák 
famíliából való,  s szintén  nem magyar -  talán  Isten nevével  átkozná  meg  
azt, aki csak egy rossz szóval is illetni merészelné azt a történelmet,  amelyért  
ez a tizenhárom életét áldozta. Pedig istenes asszony volt a javából.  Minden  
vasárnap gyalog járt a szomszéd faluba misére, mert görög katolikus hitben 
élt, nálunk meg csak református templom volt, az is  kölcsönpappal.  

-  Most nem róluk kell beszélni, hanem  a kis Jézusról,  aki ma születik  -
utasított rendre  Nagymama.  

Rengeteg Krisztus-kép volt a falon. A Kisded  a jászolban, Mária  ölében,  
Krisztus kereszttel  a hátán, aztán megfeszítve. Az én fantáziámat  leginkább  
az  a kép  izgatta,  amelyiken  bárány  volt  a nyakában,  de  sohasem  mertem  
kérdezősködni. Most azonban, az alkalomhoz illően,  megkérdeztem:  

-  Aztán  miért  van bárány  a  nyakában? 
-  Mert pásztor  volt.  
-  Milyen pásztor? -  kérdeztem igazi kálvinista  kétkedéssel.  
-  A hívők pásztora. Az istenfélő embereké. 
-  Ha az embereké, akkor miért van bárány a nyakában? 
-  Nem  érted  te  ezt.  Pogány  a te apád,  és téged  is hitetlenségben  nevel.  

Nálatok bezzeg nincs kép a falon. 



-  Volt egy, de levettük, mikor a magyarok bejöttek. Annak is van szakálla,  
csak  a haja nem olyan hosszú, mint  az asszonyoké.  Inkább  kopasz.  

-  Istentelen pogányok vagytok. Az nem Jézus Krisztus. Az Antikrisztus.  
Érted? Miatta büntet az Isten benneteket. Antikrisztus.  Uram Jézus,  kihez  
adtam  a lányomat!  Isten büntetése  van  a házatokon.  Mióta  bent  vannak a  
magyarok!  Már  mindenkit  hazaengedtek  a  cseh  hadseregből,  csak  a  te  
apád  van  oda.  A  cseheken  is  az  isten  büntetése  van,  mert  azok  is  
istentagadók,  felekezeten  kívüliek.  Azok  terjesztették  el  a  pogányságot,  
Krisztus helyett az Antikrisztust... 

Szörnyen dühös volt, de azért adott egy kis kanna túrót, amit én  útközben  
jó étvággyal meg is dézsmáltam. Közben valami szégyenérzet fogott el, de 
nem  a túró miatt, hanem  azért,  mert pogányok  vagyunk.  Az  Antikrisztus  
viszont  igen tetszett nekem. Varázsa volt  a szónak. 

-  Nem sült még ki? -  kérdeztem.  
Mostohám  a  tűzhely  mellett  ült  a  konyhaszéken,  sovány  ujjait  

összekulcsolta  nagy hasán,  és üres szemmel  bámulta  a  petróleumlámpát,  
amelynek  kormos  üvege nagy, vörös teliholdat  festett  a plafonra. 

-  Nem tudod rendesebben  ringatni  azt  a gyereket?  Úgy rángatod,  hogy  
rossz nézni. 

Nehézkesen  felállt, megpiszkálta  a tüzet. 
-  Olyan  vizes  ez  a  gally,  hogy  csepeg.  Mitől  süljön? Pfuj, ez  a  büdös  

kapca! Nem viszed ki a fenébe! 
Kelletlenül  tápászkodtam  fel  az  ágyról.  Minden  tagom  sajgott  a  

szánkózástól,  főleg  a  felborulásoktól.  Pedig  korán  abbahagytam,  mert  
Mostohám  rám  parancsolt,  hogy  lámpagyújtás  előtt  otthon  legyek.  
Olyankor  már járnak  a betlehemesek,  és be kell  csukni  az ajtót, és el  kell  
sötétíteni  az ablakokat,  nehogy  bezörgessenek.  

Az előszoba  hideg volt  és sötét. Meg mintha  lépéseket  hallottam  volna  
az ajtó körül. Ledobtam  a kapcát,  és beszaladtam  a konyhába.  

-  Valaki jár az udvaron -  mondtam.  
Mostohám  ijedten felütötte a fejét, és rám  szólt:  
-  Vedd fel a gyereket  a karodra, meghallják, hogy sír.  
Ebben  a  pillanatban  valaki  óvatosan  megkocogtatta  az  ablakot,  aztán  

kisvártatva  megszólalt:  
-  Szabad  az Istent  dicsérni?  



Mostohám  felegyenesedett,  aztán  erőtlenül  visszaroskadt  a  székre.  
-  Jaj -  mondta - ,  apátok...  
Az ablak alatt pedig halkan énekelni  kezdtek:  

Kiskarácsony,  nagykarácsony,  
Kisült-e  már  a  kalácsom?  

Ledobtam a gyereket az ágyra, és rohantam Mostohám után ki az udvarra. 
Apám  ott  állt  az ajtó előtt, katonaruhában,  állt  a szakadó  hóban,  az  egész  
falut betöltő betlehemi csengőszóban. A karjára kapott, megfogta Mostohám 
vállát,  és csókolt  bennünket,  ahol  ért.  

Bent  lecsatolta  szuronyos derékszíját, levette köpenyét,  és  ráakasztotta  
a szék  támlájára. Megsimogatta  alvó öcsém kipirult, pufók arcát,  karjára 
vette nyafogó kishúgomat,  körülnézett  a konyhában,  és  megkérdezte:  

-Nincs  semmi baj? 
Mostohám a tűzhely mellett állt, két tenyere a hasán, rázta a sírás, és nem 

szólt semmit. 
-  Bélest  sütünk  -  mondtam.  
Apámból  kitört a nevetés, amely lassan átragadt Mostohámra  is. Nevettek 

jóízűen,  és én nem tudtam, hogy  min.  
-  Egész  este  eszi  a  lelkem  a  bélesért  -  panaszkodott  Mostohám,  de  

hangjában  nem  volt  se  harag,  se  szemrehányás,  csak  a  nagy  nevetésből  
maradt jókedv. -  Mit csináljak, ha csak sír a tűzön ez a fa. 

-  Hadd  látom csak  azt a tüzet -  mondta apám, hangjában a még  mindig  
ott bujkáló kacagással. -  Merthogy mondjátok a bélest, hát én is igen  éhes  
lettem. 

Elsomfordáltam  a  közelükből,  kezembe  vettem  apám  derékszíját,  
tapogattam  a  tenyérnyi  rézcsatot,  rajta  a  tátott  szájú  oroszlánt,  közben  
pedig arra füleltem, amit apámék félhangon beszéltek.  

-  Nem kerestek? -  kérdezte apám. 
-  Nem.  Jánosék  voltak  itt  Beregszászból,  rögtön  a  bevonulás  

után,mondták,  hogy rejtsük el a köy veket meg az újságokat.  Összeszedtük 
mindet  a fiúval, összekötöttük,  és leeresztettük  a kútba, ahogy  szoktuk.  

-  Jól van!  Mi újság a faluban? Nem vittek  el  senkit?  
-  Csak  Bak  Józsit.  A  többit  kihallgatták,  és  elengedték  őket.  Mikor  

bevonultak,  Lőrincz égette  a cseh zászlót az iskola előtt. Bak Mihály  meg  
ott  helyben  felpofozta  a jegyzőt.  A  toronyban  géppuskát  állítottak  fel.  



Nagy Kálmánnak vitézséget adtak, meg  földet.  Azt mondják, hogy  háború  
lesz. 

-  Mit mondanak  még?  
-  Hát mindenfélét. Nagy a drágaság. Most az járja, hogy: minden  drága,  

vissza  Prága.  
-  Na jó.  De  most  már  csakugyan  sülhetne  az  a  béles,  mert  én  is  igen  

érzem a szagát. 
Mostohám a sütővel kezdett piszmogni. Apám tekintete megakadt rajtam. 
-  Látom, tetszik neked  ez a derékszíj -  mondta.  -  Na, próbáld  csak fel,  

hadd látom, milyen katonája leszel  Szent István  országának?  
Felcsatoltam  a  szíjat,  az  utolsó  lyukba,  de  bizony  meg  kellett  tartani  

magamon,  mert három olyan is belefért volna, mint én. Tízéves voltam, és 
sovány, mint  a csecsről  levált fiaagár. 

Apám  nevetett.  
-  Na,  neked  ugyan  még  sok  túrós  bélest  kell  megenned,  míg  ebbe  

belenősz. 
-  Én  hoztam  a  lisztet  meg  a  túrót  -  mondtam,  hogy  kicsit  mentsem  

hitványságomat. 
Apám  elértette  és nevetett.  Aztán  végigfeküdt  a másik  ágyon.  Mostohám  

pedig odaült az ágy szélére. Nem hallottam, hogy mit beszélnek, mert sugdo-
lóztak. Hátat fordítottam nekik, hogy ne lássák, mit csinálok, és kihúztam tokjából 
a szuronyt. Fényes volt és olajos. Na, ezzel se öltek embert, gondoltam. 

Kint megnyikordult  a kiskapu, nehéz léptek huppogtak végig az udvaron, 
és valaki ököllel megverte az ajtót. 

-  Menj, kérdezd meg, ki az -  mondta  apám.  
Mostohám  felkelt az ágy széléről,  és kivette  a sütőből  a bélest. 
Derékszíjastul mentem végig a sötét előszobán, kicsit füleltem az ajtóban, 

aztán  megkérdeztem:  
- K i  az?  
-  Csendőrség!  
Szaladni akartam, de apám már ott állt mellettem, megfogta a kezemet, és 

kinyitotta  az ajtót. 
A két  csendőr  leemelte  a válláról  a szuronyos  puskát,  és verni  kezdték  

csizmájukról a havat. Az egyik felkattintotta zseblámpáját, és ránk világított.  
A  hideg  fehér  fény  először  apámon  ömlött  végig,  aztán  rajtam,  s  kicsit  
elidőzött  a derékszíjamon. 



-  Jó estét -  mondta  a zseblámpás csendőr. -  Látom, jól jöttünk. Beljebb 
mehetnénk. 

Bent az egyik megállt  az ajtóban, és lábhoz eresztette a puskáját, a másik 
az asztalhoz ment, felemelte a katonaköpenyt,  aztán visszadobta  a székre. 

-  Mindenki  itthon  van? -  kérdezte.  
-  Mindenki -  mondta  apám.  
-  Az uram csak most jött haza, egy félórája sincs -  lépett közelebb  hozzá  

Mostohám, kezében  a tepsivel. Arca fehér volt, mint  a szűz hó.  
-  Tudjuk.  Azért  igyekeztünk,  bár  szenteste  van  -  mondta  a  csendőr,  

aztán  apámhoz  fordult.  -  Parancsunk  van,  hogy  házkutatást  tartsunk  és  
elővezessük.  Hány  helyiség  van  itt?  

-  Ezenkívül még egy  szoba.  
-  Tizedes!  Menjen, és nézzen  ott szét.  Aztán  nyissa  ki  a szemét.  Maga  

menjen vele! -  intett  apámnak.  
Amikor kimentek, a csendőr  megkérdezte:  
-  Maguk nem szoktak karácsonyfát  csinálni?  
-  Nagyok  már  a gyerekek.  Meg  az  uram  is oda  volt  -  mentegetőzött  a  

Mostohám. 
-  Hányadikba jársz, kiskomám? -  kérdezte tőlem a csendőr. 
-  Ötödikbe -  mondtam.  
-  Na! Ki se néz belőled. Aztán imádkozni  szoktál-e  
-  Szoktam,  ha a bégányi  nagyanyámnál  vagyok.  
-  Itthon  nem?  
Néztem a zománcfényű kakastollat, néztem a csendőr pirospozsgás  arcát,  

tömör fekete bajszocskáját, néztem  a tócsát  a csizmája körül  a padlón,  és  
nem szóltam semmit, csak megvontam a vállam. 

-  Templomba se jársz? 
-  Jártam az iskolával, de most nem járunk. 
-  Nem? Aztán miért nem? 
-  Mert  a Nagy  tanító  úr  azt mondta,  hogy vagy templom  vagy  bunker.  

Ahol géppuska van, ő oda nem viszi a pulyát. Inkább otthon  imádkozzunk.  
-  Szóval ezt mondta. Na lám. Hanem nem is vagy te buta gyerek, öcskös. 

Mi szeretnél  lenni, ha megnősz? 
-  Orvos -  vágtam  rá.  
-  Nafene! Aztán miért éppen  orvos?  
Nem szóltam semmit. Mostohám válaszolt  helyettem.  



-  Meghalt  az anyja tüdőbajban. Azóta  a fejébe vette,  hogy  orvos  lesz.  
Én második asszony vagyok itt, tetszik tudni... Tessék már mondani,  mennyit  
kaphat  az  uram?  Mert  azelőtt  úgy  volt,  hogy  ha  gyűlés  után  érte jöttek  a  
csendőrök, már előre tudták, hogy mennyit kap. Egy hetet, kettőt vagy egy 
hónapot. 

-  Mi nem cseh rendőrök vagyunk, asszonyság. Az a világ elmúlt. Itt nem 
lesznek gyűlések. Itt rend lesz. Mert mi nem kukoricázunk ám az olyanokkal, 
mint a maga ura. Ha mi megbizonyosodunk  felőle, hogy közveszélyes,  úgy  
bedugjuk  a vasrács  mögé,  hogy  sosem  látja meg többé  a  napvilágot.  

-  Nem vétett olyat az én uram, kérem szépen. Nem ártott az soha a légynek 
se. 

-  Hát majd meglátjuk. Ha semmit nem követett el a magyar állam ellen, ha 
nem tartanak  itthon tiltott könyveket  vagy ilyesmit,  és ha nyilatkozatot  ír  
alá az ura, hogy többé nem foglalkozik ellenséges politikával, akkor hamar 
hazajön. Mert nem bántjuk mi a rendes magyar embereket. Nem  vagyunk  
mi farkasok. Csak azt akarjuk, hogy rend  legyen.  

-  Jó ember  az én uram -  kezdte  Mostohám,  de nem fejezhette be,  mert  
bejött az apám,  utána  a csendőr. Apám arca sápadt  volt.  

-  Jelentem, semmi gyanúsat nem találtam, csak ezt -  mondta a tizedes, és 
odanyúj to t ta  társának  a  képet,  amit  levettünk  a  falról,  és  én  a  
ruhásszekrénybe  dugtam az újságpapír alá.  

A  szakaszvezető  közelebb  ment  a  lámpához, jól  megnézte  a képet,  és  
megkérdezte  apámtól:  

- K i  ez?  
Apám  arcáról  leolvastam,  hogy  valami  nagy  baj  lehet,  hogy  valami  

jóvátehetetlen  hibát követtem el. Szemem előtt képek villantak  el különös 
éles fényben: a katedrán,  a Nagy tanító feje  fölött Masaryk szakállas  arca,  
Benes ravasz mosolya. Horthy érdemrendek alatt dagadó melle, a tizenhárom 
aradi  vértanú  és  az  asszonyhajú  Krisztus  báránnyal  a  nyakában,  és  
Jumurdzsák, a félszemű janicsár. 

-  Ki ez? -  ismételte meg a kérdést  a csendőr. 
-  Láthatja, szakaszvezető  úr -  mondta apám száraz, rekedt  hangon.  
-  Ki  ez,  asszonyság?  
-  Nálunk  az uram tud mindent -  hebegte  Mostohám.  
-  Szóval  senki se tudja? -  kérdezte  a csendőr türelmét veszejtő hangon, 

és  tekintetét  végighordozta  rajtunk.  Már  csak  fél  szeme  volt,  ijesztően  



villogott, de én tudtam, hogy ujjáról hiányzik  a gyűrű, amelyben  rettenetes  
ereje lakozott. 

-  Én tudom -  mondtam.  
-  Na  lám  csak!  Mondtam  én,  hogy  okos  gyerek  vagy  te.  Ha  tudod,  

mondd meg.  
-  Krisztus.  
A beállt csendtől szinte én is megijedtem. 
-  Bolondságot  beszélsz!  -  förmedt  rám  apám.  Láttam,  hogy  igen  

haragszik, de nem hagytam magam.  
-  Igenis  hogy  Krisztus!  
-  Aztán miféle Krisztus? -  kérdezte  a csendőr. 
-  Hát olyan.  Cseh.  
-  Cseh? -  bámult rám. -  Ezt meg honnan  tudod?  
-  Nagymama mondta ma, amikor túróért voltam nála.  
-  Várj csak, fiam! -  mondta  a szakaszvezető. -  Ki  is a te  nagymamád? 
-  Özvegy Sztojkó Miklósné.  Ott lakik az Újvégben, a laktanya  mellett.  
-  Afene!  Az  a  te  nagymamád?  Mert  az  igen  rendes  asszony  ám.  A  

tiszthelyettes úr oda akar költözni árendába... Szóval ő mondta? Hm... Maga 
hogy nézi, tizedes? -  kérdezte  a másik felé tartva a képet. 

-  A  nyehézség  tudja.  Kopasz  is,  meg  nyakkendő  van  rajta,  de  lehet,  
hogy  azok  a  bolond  csehek  így  festették.  Mert  azok  nem  keresztények,  
hanem eretnekek  vagy mi a nyavalyák.  így mondta  a papunk. 

-  Igaza lehet magának -  bólogatott  a szakaszvezető. -  Az is mellette szól, 
hogy  levették  a falról. Mert  ez olyan ház ám, hogy  itt nemigen  becsülik  a  
szentképeket...  Na, akassza csak vissza, asszonyság.  Itt a szemem előtt.  A 
gyerekek ágya  fölé,  ott éppen van  is egy szög. Aztán  le ne merjék venni  az 
én engedélyem nélkül! Maga meg készüljön, velünk jön -  intett apám felé. 

-  Mit  csináljak? -  kérdezte  Mostohám,  és reszkető  kezében  a  képpel,  
tanácstalanul  nézett  apámra.  

-  Ha a szakaszvezető  úr azt parancsolja, akkor akaszd fel -  mondta apám. 
-  Na  lám  -  mosolygott  elégedetten  a  csendőr.  -  Megtanulja  maga  a  

rendet. 
Apám begombolta magán a cseh katonaköpenyt, fejébe nyomta a sapkát, 

és rám nézett.  
Kibújtam a derékszíjból, és odanyújtottam neki. 
-  Azt lefoglaljuk -  mondta a szakaszvezető.  Elvette tőlem a derékszíjat, 



és  odaadta  a  tizedesnek.  -  A  katonai  holmit  el  szokjuk  kobozni.  Na,  
indulhatunk! 

Apám nem búcsúzott  el tőlünk, az ajtóból még  visszaszólt:  
-  Vigyázz anyádra, fiam! 
Összeszorítottam  a fogamat. A szememet elöntötte  a forróság. A lámpa 

sárga lángja ezer darabra tört. Ezer rubintosan csillogó  darabkára.  
Mostohám  a  tűzhelynek  támaszkodva  állt,  és  nézett  rám  hosszan,  

fénytelen, száraz szemmel. Csak nagy sokára szólalt  meg:  
-  Éhes  vagy?  
A tűzhely  szélén  felejtett tepsiben  ott illatozott  a túrós  béles.  
-  Nem -  mondtam, és igazat szóltam, hiszen még a nyálat  is alig tudtam 

nyelni. 
Szó  nélkül  megvetette  az  ágyat,  lehúzta  alvó  öcsémről  a  nadrágot,  és  

betakarta, aztán átpólyálta kishúgomat, aki valami csoda folytán meg sem 
nyikkant. 

Feküdjünk le, fiam -  mondta, és elfújta a lámpát. 
Eltűnt a sárga udvar, eltűnt a plafonról a vörös telihold, és eltűnt a kép is  

az ágyunk felől.  
Levetkőztem, és bebújtam öcsém mellé a dunyha  alá.  
Nehéz  volt  a  fejem, zúgva  fúródott  bele  a  párnába,  átlyukasztotta,  és  

húzott  le valami feneketlen  mélységbe.  
Kint  fújt a szél,  és összeverődött  a kerítés  híjas  lécfoga.  Holnap  török  

belőle, úgyis  ellopnák.  
A túrós béles kiszárad  holnapig.  
A másik  ágyon  Mostohámat  rázta  a fojtott zokogás.  Nem jó  hallani  az  

asszonyi  sírást.  
-  Ne  tessék  sírni, édesanya -  mondtam.  
Felült  az ágyon,  és elhallgatott.  Sokáig  ült  úgy,  hangtalanul.  
Tudtam, hogy már mindig így fogom hívni. 
Kint fújt a szél. Befújta hóval  a falut, az országutat, befújta rajtam apám 

és a két csendőr lába nyomát, elfújta a betlehemi gyertyákat, Isten szemében 
a sárga csillagokat,  és megzörgette  az ablakot.  

Szabad  az Istent  dicsérni?  

(1969) 



KOVÁCS  VILMOS  

EBÉDSZÜNET 
A laktanyaudvaron  tegnap  is éppen ilyenkor gyújtották be a motorokat. 

Most  is úgy zúgatták  őket, hogy remeg  az egész  part.  
Ezek nem délben  ebédelnek?  
Már a könyökén jön  ki a szalonnás rántotta. Minden délben ugyanaz.  Az 

isten  is  megunná.  Hát  más  étel  nincs  a világon?  Mondjuk  egy  kis  leves.  
Becsinált vagy hagymaleves. Az még jobb. Az anyja igen jól tudta csinálni.  
Már  az  udvaron  érezni  lehetett  a  szagát,  és  az  embernek  összefutott  a  
szájában  a  nyál...  Ezt  meg  folyton  felböfögi. Pfuj!... Tegnap  is  szólt  az  
asszonynak,  hogy készítsen  valami rendes ebédet,  és hozza ki, ne várja el 
tőle,  hogy  ő  mászkáljon  a  város  egyik  végéből  a  másikba.  Dolga  felől  
megtehetné.  Csak  otthon  tesped...  De  nem.  Most  olcsó  a  tojás,  ki  kell  
használni  a szezont, hiszen kell a pénz. Ősszel szanatóriumba akar menni az 
epéjével...  Az  legalább  két  darab  százas.  Azt  nem  könnyű  összekaparni.  
Mert  ő bizony  nem  fusizik. Elég  abból  annyi  is,  naponta  hét-nyolc  órán  
keresztül szagolni  a meszet meg az enyvet. Mi értelme? Gyerek nincs.  Az 
asszony  meddő...  Arra  is  mennyi  pénz  elment  eleinte,  a kezelésre,  hogy  
gyerek  legyen.  De hát nem lehet. Kár volt minden kopekért...  Az epéjével 
élhet. Az nem tüdőbaj. Csak vigyázni  kell, nem szabad zsírosat  enni.  

A  laktanyaudvaron  felüvöltöttek  a  szirénák.  Három  pirosra  festett  
tűzoltókocsi  robogott  ki  a kapun,  és nagy jajveszékeléssel  befordultak  a  
Töltés  utcába.  

-  Tűz van, Pista bácsi? -  kérdezte  Marci.  
A  fiú  ott  feküdt  mellette  a  füvön,  két  ökle  egymáson,  rajta  az  álla,  a  

Latorcát bámulta,  és cipője orrával  a  földet  rugdalta.  
-  Tűz?  Ugyan.  Gyakorlatoznak.  Csinálják  a rumlit.  Mikor  volt  itt  tűz?  

Utoljára három évvel ezelőtt, amikor leégett a bútorgyár raktára. Azóta  se.  
De az nagy volt. Kétszázezer rubel kár, új pénzben. 

-  Az sok -  jegyezte meg Marci,  és tovább nézte  a vizet. 
Augusztus volt, rekkenő hőség. Ilyenkor kék a Latorca. Amott a zúgóban 

fehér. 
-  Le is csukták érte a raktárnokot. Hajói emlékszem, tíz évet  kapott.  



-  Ő tehetett róla? -  kérdezte  Marci.  
-  Hát ki más?  О volt a raktárnok,  ő felelt érte. 
A fiú egy kis ideig hallgatott, aztán  megkérdezte:  
-  Ha én elrontanám a falat, Pista bácsinak kellene megfizetni? 
-  Hütyü vagy te. A fal egészen más. Meg aztán mit lehet azon  elrontani?  

Pocsék  fal az, ócska. Holnap  a nagyszobára rámegyünk  arannyal.  
- A z  kié? A főnöké? 
- H á t . 
-  És a helyettesé milyennel  lesz?  
-Ezüsttel. 
-  Hát  a  többi?  
-  A többi rendesen... Mit  hümmögsz?  
-  Semmit.  A rendes, az rendes. Minek az a sok cicoma,  ciráda?  
-  Hütyü vagy te, Marci. Jobban  is teszed, hogy elmégy orvosnak.  Annak 

akarsz menni? 
- M a j d  elválik.  
Hm.  Mi  fizetést  kap  egy  orvos?  Még  ő  is  többet  megkeres.  Ha  meg  

fusizna, megkeresné  a tripláját  is. De  minek  törje magát?  Hogy  beutalót  
szerezzen az  asszonynak? 

-  Mi  volt  azelőtt  ebben  a  laktanyában?  -  kérdezte  Marci  közömbös  
hangon. 

-  Mi  volt,  mi  volt...  Hát  volt...  -  dünnyögte  kelletlenül.  -  Úgy  hívták,  
hogy  nyolckéményes.  

Marci megfordult. 
-  Csakugyan. Nyolc kémény  van rajta. 
Egy darabig némán nézte az épületet, aztán visszafordult, és dudorászni 

kezdett:  Latorca partján a nóta  más...  
Hirtelen abbahagyta és  megkérdezte:  
-  Vajon a főnök szobájában mi volt  azelőtt?  
- K i  tudja.  
Hogy nem megy  ki  a fejéből a hagymaleves.  Este előveszi  az  asszonyt,  

beszél  vele.  
-  Ismertem egy lányt, itt lakott ebben az izében -  mondta  elgondolkodva.  

-  Be-bejártam hozzá. 
Pocsékok  ezek a falak. Vakolni kellett volna őket. 
-  És milyen volt? -  kérdezte  Marci.  



- K i ? 
-  Hát az, amelyikhez járt. 
- J a .  Szőke.  
-  És hogy  hívták?  
-  Mi közöd hozzá! -  fortyant fel, és felkönyökölt. -  Nem mindegy az?  -

tette  hozzá  csendesebben.  
-  Ahogy vesszük. Van, akinek  mindegy.  
Igaza van ennek  a kölyöknek.  A Keszlernek, akivel bejártak  ide,  annak 

ugyancsak mindegy volt. Sőt! Nem bánta, akárki, csak mindig más  legyen.  
О viszont hamarosan kikötött  Ica mellett, és utána már nem  is járt  máshoz.  
Na persze, hiszen szerelmes  lett bele. És szenvedett miatta, mint egy kivert  
kutya. Mert oda csak az nem járt be, aki nem akart. Mindenféle pénzes palik 
meg tisztek. Különösen  a tisztektől féltette Icát. 

-  A barátnőjét kiváltotta egy főhadnagy. Elvitte -  emlékezett fennhangon. 
-  Kinek  a barátnőjét? -  kérdezte  a fiú. 
-  Hát annak, amelyikhez én jártam, a szőkének. 
Icához  is bejárt egy törzsőrmester,  valami karpaszományos.  Igaz,  hogy  

Ica azt mondta,  őt nem érdekli  senki más. Az élete történetét  is csak  neki,  
Béres István szobafestő-tanulónak mesélte el... Hogy Debrecenben  laktak,  
az apja boltjában dolgozott,  megesett  a segédtől,  és elverték  otthonról,  a  
gyereket  aztán beadta  a lelencbe,  ő pedig  itt kötött  ki... Szomorú  történet  
volt ez akkor. Ilyeneket csak könyvekben olvashat az ember. 

Hová kallódhat egy ilyen gyerek? Bár ha igaz, fiú volt. A fiú mégiscsak 
könyebben  boldogul  az életben...  A, hátha  csak  mese az  egész.  

-  Te az anyádat sem ismered? -  kérdezte  Marcitól.  
A fiú nem szólt semmit, csak felemelte a fejét, és beleköpött  a vízbe. 
Augusztusban kék a Latorca. A zúgóban, ahol megtörik a köveken, ott fehér. 
A  portás,  a Jenő  bácsi,  az  nagy  disznó  volt.  Könyörtelenül  leszedte  a  

sápot mindenkitől.  Ha este ki akart menni  Icával egy kicsit sétálni, neki is le 
kellett szurkolni  az egy pengőt. Pedig az pénz volt... Egyik este úgy szökött  
ki, kapupénz nélkül, de visszaszökni már nem sikerült. Szegény Ica olyan 
pofont kapott  a Jenő bácsitól,  hogy nekiesett  a falnak. 

-  Szóval  orvos akarsz lenni? -  szólalt meg újra. -  Aztán  tudod-e,  hogy  
miféle betegség az epebaj? Nagy? 

-  Minden baj nagy, ha elhanyagolják -  mondta  a fiú közömbösen. 
Senki  sem  sajnálta  azt  a disznót,  mikor  negyvennégyben  megszúrták.  



Mesélték,  hogy  valami  baka  tette.  Jól  tette.  Az  ilyen  embereket  utoléri  a  
sors. Negyvenhétben  is lecsukták.  Akkor  már nem portás  volt, mert  ezt a 
vackot feloszlatták, hanem kidobó a Csillagban. Kincstári holmival  kapták  
el, tizenöt  évet húztak rá, de hamar hazajött... Ő  is lehúzott  három  évet...  
Semmiért.  Mert  hazaszökött  a szénbányából.  Na  és? Még ha jószántából 
ment volna oda... Azalatt  húzott  úgy  el az asszony, míg ő oda volt.  Mikor  
hazajött, már olyan volt, mint egy tehén. És rettentesen  izzad. Még a haját 
is  befestette.  

Valaki leereszkedett  a terméskővel  kirakott parton, és feléjük tartott. 
-  Megint jön  -  mondta  Marci.  
- K i ? 
-  Az új brigádvezető. 
-  Mi a nyavalyát akar? Nincs elég irkafirka az irodában? A másikat hetekig 

nem láttam, ez meg már negyedik napja itt süntörög. Mit  szaglászik?  
-  Jól  haladnak  -  mondta  a brigádvezető  köszönés  helyett,  és  a  sarkára  

guggolt. -  Hajói megy, holnap már rámehetnek  arannyal.  
-  Tartok egy kicsit az aranytól -  szólt rövid hallgatás után, és felkönyökölt. 

-  Dublik. Meg a fal is rossz. Régi  már.  
-  Mit  számít?  -  A brigádvezető  levette  sapkáját,  és  letette  maga  elé  a  

füre. A tetején tenyérnyi  szabályos  kört  rajzolt az izzadság.  -  Miért  nem  
vakoltattak? Ha nekik így jó, nekünk  is jó. 

Ez már értelmes beszéd.  Tegnap délben  egy félóra alatt nem nyögött  ki  
ennyit,  mint most  egy  szusra.  

-  Ha  itt végzünk,  hova küld  bennünket?  
- A z  attól függ... 
Aha.  Ez már jelent  valamit. De mit? Ki tud ezen eligazodni?  Új ember, 

mindenki tart tőle. Ki tudja, mi lakozik benne, szót lehet-e vele érteni? Mert 
sok függ az ilyentől. Olyanok  ezek, mint Jenő bácsi  volt,  a portás.  Sosem  
tudhatja az ember, mikor kap tőle az ember egy pofont. A múltkor  is  hogy 
kérte, ne küldje ide. De nem, ideküldte, ezekre a rossz falakra. Éppen  ide...  

-  Menjünk, igyunk meg valamit -  mondta hirtelen  elhatározással.  
A másik  gondolkozott  egy  sóhajtásnyit.  
-  Inkább hozassa  ide.  
Arra  gondolt,  hogy jobb  lenne  beülni  valahová  egy  félórára,  de  nem  

sokat  töprengett,  benyúlt  a  zsebébe,  kihúzott  egy  háromrubelest,  és  
odaszólt  Marcinak:  



-  Ugorj el, hozz egy kis üveg pálinkát meg vagy tíz deka kolbászt.  Csak  
ide menj, a Zrínyi  utca sarkára. 

Marci  feltápászkodott,  és  ráérősen  fűzni  kezdte  a  cipőjét.  Egészcipőt  
hordott.  Augusztusban.  

-  Nyevszkij utca az -  mondta, amikor már felállt, és elvette a pénzt. 
-  Az mindegy. 
-  Van, akinek mindegy -  mondta  a fiú egykedvűen,  és  elindult.  
Szemtelen  ez  a  kölyök.  Általában  szemtelenek  ezek  a  taknyosok.  

Rászabadítják  őket  az  ember  nyakára,  de  semmi  haszon  belőlük.  Pláne,  
amelyiknek érettségi bizonyítvány van a zsebében, mint ennek. Egy év múlva 
ez is faképnél hagyja őket, aztán beosztanak a helyére egy másikat, és kezdheti 
elölről  a tanítgatást.  De azt se akárhogy.  Önérzetesek  ezek mind.  Ez is már 
most  orvosnak  érzi  magát.  Na  persze.  Eltelik  valahogy  az  egy  év,  aztán  
alászolgája. És öt-hat év múlva majd ő emel kalapot előtte, hogyhát: -  Doktor  
úr, vizsgálja meg a feleségemet. Epebajos. A pénz nem számít...  

Nem a fenét! 
*  -  Rossz  ez a fal. Csupa gödör -  mondta  a  brigádvezetőnek.  

-  Azon  segíthetünk.  
-  Azon?  Hogy?  
-  Hanyadik  osztályúnak  írtuk  be?  
-  Hanyadiknak?...  Elsőnek.  Pedig  akkor  is  szóltam,  hogy  legalább  

másodosztályú. 
-  Kijavíthatjuk harmadosztályúra...  
Fürkészve tekintett a brigádvezetőre.  A hosszú, szikár ember még mindig 

a sarkán  guggolt,  ütemesen  hintázott,  és nézte  a sapkáján  a kerek  foltot.  
-  Nem jönnek rá? -  kérdezte.  
-  Ugyan!  A  minősítés  az  én  dolgom,  abba  nem  szólnak  bele.  Itt  is  

megbeszéltem  a  főnökkel.  Benne  van  a  dologban.  Egy  cokiit  kell  csak  
megcsinálni  a fürdőszobájában. Olajjal. Egyórányi munka az egész. 

-  És... mennyit jelent  a különbözet? 
-  Legalább  egy  százast.  
-  Fele-fele alapon  menne?  
-  Dehogy. Maguk dolgoznak. Nekem elég egy  harmincas.  
Ez tisztességes üzlet. És ami fő, veszélytelen. Amúgy is pocsék  az a fal. 

Legalább  másodosztályú...  Egy  ötvenest  leadna  az  asszonynak,  pótolja  
bele abba  a beutalóba, húszat meg félretenne  magának.  



Marci ereszkedett  le a parton. Az üveget  a kezében  lóbálta. Nincs  annyi  
esze,  hogy  bedugja  a  zsebébe?  

-  A fiúnak muszáj tudni róla? -  kérdezte a brigádvezetőtől.  
-  Ahogy gondolja. A maga  dolga.  
-  Csak lókolbász van. Azt nem vettem -  mondta egykedvűen a fiú. Letette 

eléjük az üveget meg a visszakapott pénzt, és jó tízméternyire elment tőlük. 
Ott megint hasra vágta magát, két öklét egészen a meredély szélére helyezte,  
rá az állát, és cipője orrával rugdosni kezdte a  földet.  

Míg az üveggel bíbelődött,  arra gondolt, hogy melyik baj a nagyobb:  ha  
valakinek gyermeke nincs, vagy ha a gyermeknek  szülei  nincsenek?  

-  Csak  lókolbász  van  -  mondta  a brigádvezetőnek,  és  odanyújtotta  az  
üveget. 

-  Nem számít -  legyintett  a másik, és ivott. Egy szuszra a felét. A többit 
visszaadta. 

Szájához emelte  az üveget,  és amíg  a pálinkát  kortyolta,  arra  gondolt,  
hogy mi az a másfél deci. Még annyi sincs. Aztán eszébe jutott  a  fiú.  

Utána  elküldöm  magukat  a  Gagarin  utcába.  Tudja,  hogy  hova.  Az jó  
lesz? 

- A z jó. 
-  Ezzel akarja, vagy osszak be magához valami rendesebb  munkaerőt?  
-  Jöhet ez is. Ennek senkije sincs. Megyek  is, odaadom neki  ezt a korty 

pálinkát. 
Felállt, odament Marcihoz, leguggolt mellé, és feléje nyújtotta az üveget. 
-  Nesze,  idd meg ezt a kortyot. 
Marci felemelte a fejét, az üvegre nézett, aztán megint a vízre. 
-  Nem kell -  mondta.  
-  Miért? Nem szoktál  inni?  
-  Most nem kell -  mondta  a  fiú.  
-  Na jó... Te, akarsz egy tízest  keresni?  
-  Túlórázni  kell?  
- Á ,  simán.  
-  Simán? Úgy nem kell. 
-  Tudod mit? Megcsinálsz  a főnöknek egy fürdőszobacokiit.  
-  Melyiknek?  
-  Ennek. A tüzoltófőnöknek. 
-  Amelyiknek  a szobájára holnap rámegyük  arannyal?  



-  Annak,  annak.  Jó? 
-  Nem -  mondta Marci.  
-  Nem kell egy tízes? Egyórányi  munkáért?  
Ertetlenül bámult a fiúra, nézte a zakója kifeslett hónalját, nézte a kalimpáló 

lábán az egészcipőt. Az egyiken  lyukas volt  a talp. 
-  Nahát,  ilyen hütyüt -  mondta végül, és felegyenesedett. -  Az  ilyennek  

is kár kibújni az anyja hasából. 
A fiú hanyatt  fordult, aztán felült, és ráemelte a tekintetét.  Szúrós fekete 

szeme volt. Fényes, mint a tükörcserép, amellyel pajkos gyerekek világítanak 
az ember szemébe, és nem látni, ki áll mögötte. 

Az anyját nem kellett volna belekeverni.  Ki tehet  arról?  
Megint  felböffent a szalonnás ránotta.  Utálat  fogta el  és  kiköpött.  
Na, ma cirkusz lesz otthon. A szalonnás rántottának véget vet, az egyszer 

biztos. 
Sarkon fordult, és elindult.  A maradék pálinkát menet közben kiitta,  az  

üveget meg bedobta  a  vízbe.  
A hosszú ember még mindig  a sarkán guggolt.  A sapkáját nézte. 
-  Osszak be magához másat? -  kérdezte.  
-  Nem kell -  mondta szárazon, és hasra vágta magát a füvön. Jenő bácsira 

gondolt,  a portásra. Mesélték, hogy három szúrást kapott.  Megérdemelte.  
Disznó volt. -  A különbözet  se kell -  mondta, és meg sem fordult. 

-  A különbözet? -  csodálkozott  a másik, mintha azt sem tudná, miről  van 
szó. 

-  Hát  a falért. Az úgyis csak  másodosztályú.  
-  Másod?  Első  -  mondta  a  brigádvezető,  és  felállt.  Fejébe  nyomta  a  

kiizzadt sapkáját, és köszönés nélkül elment. Innen, a földről szinte óriásnak 
tünt-  A fehér nyári  felhőkig ért, vagy talán még tovább  is.  

Az asszony  is folyton  izzad.  
Na, a Gagarin utcának lőttek. Meg az ötvenesnek, ami a beutalóhoz kellett, 

de  a  húsz  rubel  zsebpénznek  is.  Igaz,  hogy  a  felét  odaígérte  ennek  a  
nyavalyás kölyöknek... Mi az a tíz rubel? Oda kellett volna adni neki  mind  
a  húszat...  

Felállt és nézte a fiút. 
Marci  a vizet bámulta és dudorászott. Megint azt, hogy: Latorca partján 

a  nóta  más...  Tovább  nem  tudta  a  szöveget,  a  többit  csak  dünnyögte.  
Honnan  is tudná?  Kitől  tanulta  volna?  



Odament hozzá, leült mellé, és lábát lecsüngette a meredélyen. 
A fiú megfordult, hosszan, kutatón nézett rá, aztán  emgkérdezte:  
-  Maga szereti  a  lókolbászt?  
-  A lókolbászt, én? Hát mit gondolsz te rólam? 
A  hallgatás  gyanúsan  hosszúra  nyúlt.  
-  És te szereted? -  kérdezte  aztán.  
A fiú hallgatott. 
-  Az  a Nyevszkij  -  kezdte  kis  szünet  után - ,  az megverte  a svédeket  a  

Névajegén. 
Lehet, hogy harmadosztályú ez a fal. Hogy nem első, az biztos. Ki tudja? 

Ki ismeri ki magát ezekben az új minősítési  normákban?  
A beutaló nem számít, de az a húszas jól jött  volna ennek  a kölyöknek. 
-  Este eljössz hozzánk? -  kérdezte hirtelen  elhatározással.  
Marci felült. Sokáig nézték  egymást.  
-  A nénit hogy hívják? -  kérdezte  a fiú. 
-  Az asszonyt? Az enyémet? Icának -  mondta kelletlenül, aztán  zavartan  

elfordította a fejét, és hozzátette: -  Barna...  
-  Nem mindegy? -  kérdezte a fiú. 
-  Nem -  mondta  rövid gondolkozás  után,  és beleköpött  a vízbe. 
Augusztus volt, rekkenő hőség. Ilyenkor kék a Latorca.  A zúgóban  meg  

fehér. Ott megtörik  a köveken. 

(1970) 



N A G Y  ZOLTÁN  MIHÁLY  

VARANGY A SZATYORBAN 
Korán  érkeztünk.  
Abban  az  évben  szokatlanul  hosszúra  nyúlt  a  tél.  Éjszakánként  

sompolygott vissza alattomosan. Reggelente csüggedten néztük a hőmérőt: 
nyolc-tíz fok, mínuszban. 

Nem mertünk hozzáfogni a munkához, bárhogy nógattak szerződő feleink, 
egy állattenyésztésre szakosodó gazdaság türelmetlen vezetői. Ammóniás vizet 
ajánlottak a betonkeveréshez, mondván, bevált módszer ez, megvéd a fagytól. 

Feri, a brigádvezetőnk  és még néhányan másképp  vélekedtek:  
-  Érdemes  kockáztatni?  Szeszélyes  az  idő,  hidegebbre  is fordulhat,  és  

akkor kárba vész anyag, fáradság,  minden! 
Megnyugtatásul  fennen  hangoztattuk,  aggodalomra  nincs  ok,  mert  ha  

törik,  ha  szakad,  a  szerződésben  vállalt  határidőre,  az  őszi  bekötésig  
fölépítjük  az  istállót.  Hitték  is,  nem  is.  Bólogattak  ugyan,  de  amolyan  
nyakatekert  módon,  hogy fejcsóválásnak inkább  vélhettük.  

Vitáinknak  a beköszöntő tavasz vetett véget. Huszadika táján már fürge 
déli szelek nyargalásztak  a rokonszenves  kis falu szétszórt házai közt,  itt-
ott játékosan fölborzolva a zsúptetőket. Erőtlenül, megszégyenülten  hátrált  
a tél észak  felé. Április vége felé munkához fogtunk. 

Most,  évek  múltán  hihetetlennek  tűnik:  egy  hét  alatt  végeztünk  az  
alapozással.  Valaki javasolta, a korábbi megállapodás ellenére május elsején 
tartsunk szabadnapot, pihenjük ki a rohamtempó fáradalmait.  

Valóban,  túlságosan  meghajszoltuk  magunkat.  Két  kicsiny,  nulla-
tizenötös keverővel  készítettük  a betont,  s ezek  körül bizony  serénykedni  
kellett,  hogy  meglegyen  a kitűzött  napi  teljesítmény.  Nem  volt  könyebb  
dolguk azoknak sem, akik többkilós „samuval" aprózták  a szekrény-nagy, 
göcsörtös  termésköveket,  és ölben, saroglyán  cipelték  a  zsaluzatba.  

A szabadnap miatt mégis szóváltás volt, eléggé heves. A két öreg  váltig  
ellenezte,  arra  hivatkozva,  hogy  később  ilyen-olyan  okok  miatt  úgyis  
napokat veszítünk majd. 

— Hetes esők jönnek,  ki tudja! -  hajtogatta Bodnár bácsi,  akit  mindenki  
Bodri „úrnak" becézett. 



-  Hát aztán? -  mondta Varga Andris. -  Nem büntetőtáborban  vagyunk!  
-  De nem is  szanatóriumban!  
A vitát Feri zárta le azzal, hogy elsején pihenünk ugyan, ránkfér, de aztán 

nincs megállás, amíg a falat föl nem húztuk; vasránap is dolgozunk  ebédig.  
A  pihenőnap  remek  hangulatban  telt  el.  Reggelire  szalonnát  sütöttünk,  

azon melegében jó étvággyal elfogyasztottuk, meglocsolva három üveg grúz 
borral. Utána mindenki végezte a maga dolgát: tisztálkodott, szennyest mosott, 
levelet  írt. Ebéd  után néhányan  összeültek  kártyázni,  mások  a  vaságyakon  
heverészve mulattatták magukat Cserjés bácsi mókás  történeteivel.  

Ledőltem én is. Fáradt voltam, nem érdekeltek  a vidám történetek. Jó lett 
volna  gyorsan  elaludni,  de  két  kezem  a  fejem  alá  téve  csak  néztem  a  
füstszürkére meszelt falakat, az ablakon túli dombvidéket...  Messze-messze  
a  dombokon  túl,  a  szülőfalumban  illatoznak  már  a  sokszínű  orgonák,  
gyertyáznak  a gesztenyék...  Tavaszi dologidő van, betegeskedő anyám és  
Ani  a  kertben  szorgoskodik,  mellettük  ott  sündörög  a  kis  Csabi.  Apám  
kibiceg  a  házból,  mankóira  támaszkodva  nézi  a  munkálkodókat,  aztán  
szurkos fonalat, árt, tűt vesz magához,  megtelepszik  a napsütötte  udvarra  
kitett zsámolyon, néhány lábbelit motyorászva megfoldoz...  

Ám  lehet,  odahaza  is  esik  az  eső,  beszorultak  a konyhába,  csendesen  
beszélgetnek, talán éppen arról, hogy nemsokára pénzt, csomagot  küldök.  
És ki tudja, hányadszor, elmondják bizakodón, majd csak szerencsém  lesz  
azon a távoli vidéken, ősszel viszek haza annyi pénzt, amiből kitelik egy új 
ház sok-sok költsége... Hiszen  a régi, az csak volt ház. A teteje beroskadt, 
falai  mélyen  a  földbe  süllyedtek,  penészesen  málladoznak  a  fölszivárgó  
nedvességtől...  No de rakok  az új ház  alá alapot,  vállig  érőt,  kerül  amibe  
kerül! Ha bőven számítom, akkor  is tető alá tudom tenni  a házat két és fél 
ezerből.  Ami  azt  jelenti,  hogy  a  keresetemből  minden  hónapban  
hazaküldhetek száz rubelt, az első fizetésből kettőszázat  is, hadd segítse át 
az  otthoniakat  a  tavaszi  gondokon.  Mert  ilyenkor  fogytán  már  a  liszt,  a  
krumpli, a zsiradék... És akinek van, az drágán adja... Nem baj, most már nem 
baj:  telik  a  szerződés  szerinti  háromezernyolcszáz  rubelből.  Feltéve,  ha  
minden  rendben  megy  majd. Miért  ne menne?  Igyekvő,  dolgos  emberek  
közé kerültem, szerencsére. Újonc vagyok köztük, de már mintha évek óta 
együtt dolgoznánk... Nem, nem lehet itt baj... Csak bírjam a tempót... Ki kell 
bírni...  Majdnem  négyezer  rubel...  Az  ablakokat  és  az  ajtókat  is  
fölvállaltatom...  Lesz új ház... Lesz, lesz... 



Feri  későnn  nevetve  mondta,  olyan  mosolygósan  aludtam  el,  mint  
bölcsőben  a játszadozásba  belefáradt  gyermek.  

-  Már  virrad!  Hol  voltál?  -  csattant  egy  május  végi  hajnalon  a  Feri  
hangja. 

Az ajtónál állt, alsónadrágban,  szikrázó szemmel  nézve  Varga  Andrist,  
aki a számonkérő szavakra ügyet sem vetve ágyához támolygott,  lehuppant  
rá,  és ruhástul  végignyúlt  rajta.  

Feri odament, erélyesen maga felé fordította a fiú arcát. 
-  Jólesne  ledögleni,  ugye? Csakhogy  vár a munka,  hallod-e?  
Varga hallgatott.  A feje oldalra billent, szeme becsukódott.  
-  Hagyd  most! -  dünnyögte  a zajra fölébredők egyike, Cserjés bácsi.  -

Tökrészeg... Kialussza magát, aztán beszélünk  a fejével. 
-  Tízre hazajön, azt ígérte -  forrongott Feri. -  És tessék, négy óra elmúlt, 

mindjárt menni kell. Maga szerint fogja bírni a munkát? Összecsuklik,  mint  
a colstok! -  kapkodva magára ráncigálta a nadrágját, dühös  pillantásokkal  
újra meg újra végighúzva  a fiún. -  Csak térj magadhoz, adok én neked! 

Nyomott hangulatban telt el az a nap. Ferinek  igaza lett. Varga csak késő 
délután támolygott  ki a munkahelyre. Fülöp Jóskával azonnal  összeveszett.  
Ketten vitték a malterosládát.  Varga elöl. Akárhogy erőlködött, nem bírta a 
terhet. Imbolygott jobbra-balra,  s folyton az átjáró palló mellé lépett. Jóska 
csak tűrte egy ideig, de amikor egy ilyen félrelépéskor Varga magával ránotta 
őt is a kátyúba, akkor kifakadt: 

-  Az istenedet, hol a szemed? Még mindig tele csipával? Nézz a lábad elé 
vagy menj a francba! 

Varga  taréj vörös  lett  a  szégyennel  vegyes  dühtől.  Összekakaskodtak,  
keményen  markolászva  egymás  mellén  az  inget.  Jóska  könnyedén  
elsodorhatta  volna, de türtőztette magát. Neki köszönhető, hogy nem fajult 
verekedéssé  a civakodás.  No  meg  Cserjés bácsinak,  aki  a keverő  mellől  
azonnal  odasietett,  széttaszigálta  őket.  

-  Andris, menj a keverőhöz! Majd én hordom helyetted...  A fene üssön 
beléd, ne kujtorogtál volna egész éjszaka. Gyalázatosan nézel ki, tudod-e? 
Pfuj! 

-  Szerencséd, öcsém, hogy Feri elment anyagot vételezni. Másképp nem 
ugrálnál.  De lesz még egy-két szava hozzád, ne félj ! 

-  Legyen!  -  szűrte  a  szót  fogai  közt  Varga.  Teste  meg-megrángott  a  
kitombolatlan  indulattól.  



Nem  ment  a  keverőhöz.  Ácsorgott  komoran  az  állás  közelében,  aztán  
hirtelen sarkon  fordult, elsietett  a szállás felé. 

-  Meg se áll a faluig -  nézett  utána Jóska. -  Le merném fogadni, megint 
felönt... Hogy mi lett vele?! -  pillantott értetlenkedve Cserjés bácsira, de az 
hallgatott, összehúzott  szemmel  figyelve a távolodó fiút.  

-  A múlt héten már zúgolódott,  az igaz -  folytatta Jóska. -  Hogy ő nem 
lesz igavonó barom meg  ilyesmi...  

Erre már az öreg felkapta a fejét. 
-  Hinnye, a keservit! Akkor mi legyünk marhák őkelme helyett is dolgozni? 

Ezt akarja? Ha mi bírjuk, neki  is bírnia kell. Az akarattal  van nála baj ! Jól 
mondta  Feri:  alaposan  meg  kell  mosni  a fejét. Meglásd,  ha  mindannyian  
nekiesünk, persze nem ököllel, a szemünkbe se mer majd nézni... 

Tévedett  az  öreg.  
Azon az estén két pártra szakadt a brigád. Bakos Imre, a Halász-testvérek 

és Tóth Vilmos Varga mellett  érveltek.  
Bakos -  nagyfájú, medvemozgású,  ötven körüli férfi -  volt a hangadójuk: 
-  Miért kell ezt a semmiséget annyira felfújni? -  mondta  méltatlankodva  

Ferinek. -  Legényember, hát csinált egy görbe estét. Megesett  ez velem is  
annak idején, veled  is,  mindannyiunkkal...  

Feri, akiből napközben nyilván elpárolgott  a harag,  legalábbis annak jó 
része, s éppen ezért inkább csak kötelességből, csöppet sem bántó  szigorral  
pirongatta  Vargát, elképedve  hallgatta  Bakos szavait.  Borostás,  naptól  és  
széltől  cserzett  arca  barnásvörösen  izzott  az  ingerültségtől.  Hosszan,  
mozdulatlanul meredt a szemben  ülő férfira. 

-  Ezt nem vártam. Magától pláne nem vártam -  tnondta elfojtott indulattal. 
-  Nincs okod haragra -  tárta szét két kezét Bakos. -  Joga van mindenkinek 

ahhoz, hogy elmondja a véleményét... 
-  Bizony! -  szólt közbe az egyik Halász. -  Jól beszélsz,  Imre!  
Ferit  mintha  rugó  dobta  volna  ki  a  székből.  Emelt  hangon,  tagoltan,  

keményen  mondta:  
-  Harmadik éve vagyunk együtt. Az újoncok, Cserjés bácsi, Varga Andris 

és Molnár Laci kivételével.  Eddig ebben a brigádban rend volt.  Rend  volt!  
Piálás, másnaposság miatt soha senki egy napot sem mulasztott a munkából. 
Soroljam el, hány másik brigád züllött szét az ilyen dolgok miatt, amit most 
Andris csinált? Nem sorolom, tudjátok mindannyian.  Értsétek meg,  hogy 
éppen ezt, a lezüllést és a szétszóródási akarom megakadályozni!  Mert ha 



elkezdünk  inni, annak kenyértörés lesz a vége. Emlékezzetek: közösen, egy 
akarattal  vállaltuk ezt a munkát, mert szükségünk van a pénzre.  Senki  sem 
jött  ide jókedvéből...  És aki  itt van, az ne holmi jogokról  fecsegjen, hanem 
arról beszéljen, hogy kötelességünk  helytállni!  

Bakos  arcát  is elöntötte  a pirosság,  szólni  akart, de Varga  toporzékolva  
megelőzte: 

-  Az  istenit  annak  a helytállásnak!  Meg  annak  a rohadt  pénznek!  Egy  
ökörnek  sok  lenne,  amennyit  gürcölünk  itt  érte.  Hajnaltól  sötét  estig.  
Vasárnap is. Ezt én nem bírom, nem akarom! 

(1983) 



N A G Y  ZOLTÁN  M I H Á L Y  

LECKE 
Ülünk  az itatóvályú  szélén, ebédre várva.  A jószág békésen  szürcsöli  a  

frissen kimert vizet, aztán nedvesen  csillogó pofával delelőre  vonul.  
Vitatkozunk. Éppen elhadartam soron következő, döntőnek vélt érvemet; 

izgága ujjaim a kútvíz hűvösével  incselkedtek.  
Apám  a  vályú  szélén  ül,  hátát  nekidöntve  a  kút  kávájának.  Töpreng.  

Cigarettát  sodor, kisujjnyi vastagságút. Nézem a kezét.  Lassú,  engedetlen  
keze  van  apámnak.  Pecekig  bajlódik  a  cigarettával.  Végre  elkészül.  
Meggyújtja.  Rápillant  a  heverésző  gulyára,  aztán  rám.  Összevont  
szemöldöke jelzi, nem kedvére szóltam az imént. 

-  Fiam! A hazugságot nem lehet kiirtani. Amikor lelepleződik, azonmód új 
arcot ölt, elámít megint. Te ezt még nem tudhatod. Idővel megtudod. Azt is, 
hogy  az  igazság  meg  olyan,  mint  a ma született  borjú. Hamar  lábra  kap,  
öröm nézni, de sokáig gyenge még, gyámoltalanul  téblábol.  

-  Az  nem  lehet!  Mindig  győz  az  igazság!  -  kiáltottam  suhancosan  
türelmetlenül. 

-  Szerinted  -  legyint  apám.  -  Vagyishát  győz,  persze.  Különben  hová  
jutna  a  világ?  De mondok  neked  valamit.  Az  igazság  és  a hazugság  egy  
úton jár. Csakhogy  a hazugság mindig előrébb  egy  lépéssel...  

Megered a szava. Furcsállom, hogy szemernyi  indulat sincs a hangjában. 
Máskor ingerült, szinte dühös, ha feleselek vele. És olyankor indulata  mint  
a villám: belecsap az ágaskodó  ellenvéleménybe.  

Most  elhallgat.  Újra szippant,  eltűnődik.  Lecsusszanok  a vályú  mellé,  
karom a térdemen. Előre billenő fejjel, várakozva pislogok feléje. Ösztönöm 
súgja, mindjárt valamilyen történetbe kezd, igazát  bizonyítandó.  

-  Velem, velünk  történt...  
-  Negyvenhétben  kocsis  voltam  a városkörnyéki  állami  gazdaságban.  

Az  egyik  kisközségben  laktunk,  ott,  ahol  később  te  is  születtél.  Idősebb  
testéreid ugyancsak aprósok voltak még. Feri, a legnagyobb hatéves, Karcsi 
öt, Béla pedig,  a legkisebb,  alig  kettő.  Anyád  miattuk  nem  dolgozhatott,  
már úgy értem, hogy mindennapos,  lekötött munkán  a gazdaságban.  Nem  
volt  még  akkor  óvoda!  Szóval,  egymagam  kerestem.  Szűkösen  éltünk.  



Nemcsak  mi.  Azokban  az  években  majd  minden  család  a  háború  utáni  
nyomorúságot  nyögte.  

Mint  mondom, kocsiskodtam.  Hej, micsoda  lovaim  voltak!  Olyat  csak  
rajzolni lehetne manapság. Persze, nem loptam el tőlük az abrakot. Néha a 
saját  ebédemet  is  odaadtam  nekik.  Tenyeremből  majszolták  a  kenyeret,  
miegymást.  Szerettem nagyon a lovakat. 

Egyszer elküldtek bennünket  az egyik hegyvidéki járásba.  Ölfát kellett 
fuvarozni az irtásról a  vasútállomásra.  

Tél  volt,  február.  Máté,  a  gazdaság  helyettes  igazgatója  velünk  jött.  
Szállást kerített, berendezkedtünk. Már reggel kezdtük  a munkát. 

Ötször,  hatszor  is  fordultunk  naponta.  Örült  Máté.  Mi  is,  hiszen  jó  
keresettel  biztatott,  no meg  tudtuk,  a fát tüzelőnek  szánták,  szétosztják  a  
gazdaság dolgozói  között, mi is kapunk  belőle.  

Egy  hétig fennakadás nélkül dolgoztunk.  Közben  azonban  megenyhült  
az idő: a patak jege, amelyiken átjártunk, megroggyant. 

Mondom  a cimboráknak:  kerüljünk a híd felé, ne kockáztassunk.  Máté  
viszont  biztatott:  

-  Megbír az! Menjetek bátran, hisz csinálni  kell még egy fuvart. 
Tanakodtunk egy ideig, de Máté csak nem hagyott békén.  Nekivágtunk.  
Másodiknak mentem. Hallom, beszélget a jég. De szerencsésen átjutottam. 

Az  utánam  jövők  is  vagy  hatan.  Kótics  Mihály  maradt  utolsónak.  
Tétovázott,  kövessen-e  bennünket,  mert  akkor  már  erősen  repedezve  
ropogott  a jég. Máté gúnyosan, türemetlenül siettette. Elkáromkodta  magát  
Kótics, rácsapott  a két muraközi  kancára...  

Félúton  beszakadt  alattuk  a jég.  Csépelte  Mihály  a  lovakat,  hiába.  
Erőlködtek  azok, de arasznyit  se jutottak  előre  a hasig érő jeges  vízben.  

Máté szitkozódott. Azt mondja nekem: 
-  Te, Miska! Fogd elé a te Matyi  lovadat. Az kihúzza, mutasd meg neki! 
Mit tehettem? Ez parancs volt, átfogtam. 
Addig csak pattogtattam az ostorral, nemigen csaptam a lovaimra.  Nem 

kellett. Most azonban a véknyára cserdítettem mind a kettőnek, teljes erőből. 
Mert tudtam, ha egyszeri nekrugaszkodásra  nem húzzuk  ki a szánt,  akkor  
sose: belefáradnak az  erőlködésbe.  

Jól számítottam. Akkorát rántottam a szánon, majd hanyatt estem. Kivitték 
egy  szuszra...  

-  Na, mit mondtam! -  ujjongott Máté. -  Kicsi a ló, de nagy az ereje. Derék! 



Nevettünk,  mentünk  tovább.  
De mit látok? Valahogy nem húz a Matyi  lovam. Lekókad  a  föle.  Mi  az  

isten? Azelőtt hegyezte  a  fölét,  mint  a kutya, ha nyúlra uszítják. 
Megállok, nézem. Mi van, Matyi? De csak páhog lehorgasztott  fejjel. Az 

ina remeg. Hiszen itt baj van! 
Mondom Kóticsnak: megszakadt  a Matyi. 
-  Csak  nem? -  kérdi  ijedten. Leszáll,  vizsgálódik.  -  Nem a'  -  mondja  

meggyőződéssel.  -  Akkor már kidőlt volna. Igaz, erőset húzott.  Kiheveri.  
Kótics régi kocsis, nem tévedhet, gondoltam.  De a nyugtalanság  nőttön  

nőtt  bennem.  Hiszen  a  Matyi  teljesen  megváltozott.  Máskor,  hogy  úgy  
mondjam,  szinte  nevetett  a  hámban.  Büszkén,  könnyedén  húzott.  Most  
meg csak kullog kedveszegetten, nem feszíti az  istrángot.  

Végre  hazamentünk  a  szállásra.  Elláttuk  a  lovakat.  Kóticsnál  volt  a  
zabosláda kulcsa, katonasajkával mérte az abrakot. 

-  Na  még  eggyel  Matyinak,  megérdemli!  -  mondta  vidáman.  Aztán  
rámmordult: -  Ne lógasd már az orrod! Nincs ennek semmi komoly baja. 

Dehogyis  nem  volt.  
Vacsora  után  a  többiek  kártyázni  kezdtek.  Hívtak  engem  is,  de  az  én  

eszem csak  a ló körül forgott. Kimentem  az istállóba.  Mit  látok?  A  Matyi  
elnyúlva.  A szeme már hályogos, az oldala mint a törekrázó, szaporán  ver.  
Bekiáltok Kóticsnak, jönnek mind. Mit el nem követtünk a Matyival!  Mégse 
bírtuk lábra állítani.  

-  Ennek vége -  mondja Lóka  Laci.  
Kótics döbbenten  néz rám, felordít: 
-  Ülj a másikra, rohanj állatorvosért! 
Menten,  hogyne  mentem  volna.  Tíz  kilométert  vágtattam,  nyergeltem  

lovon. Télen, kisujjasban... 
Míg odavoltam, kimúlt  a Matyi. A cimborák  üzentek Máténak,jött  nagy  

dérrel-dúrral. Meglátta a jászolban a zabot -  hozzá se nyúlt ahhoz a szegény 
állat -  és dühöngeni  kezdett:  

-  Sok zabot kapott, attól pusztult el! Telefonálok haza, lesz nagy büntetés! 
iába győzködték, senkire nem hallgatott. Tudta: ő lesz a vétkes, ha kiderül, 

hogy megszakadt  a ló. 
Mire az állatorvossal visszatértem, elvitette a tetemet. Ott helyben  lakott  

a sógora, annak a disznai  falták fel az én  Matyimat...  
Lóka Laci  félrehívott, átadott  egy papírba göngyölt  kis  csomagot.  



-  Levágtam  a fölét -  mondta csendesen. -  Tedd el, az ördög nem alszik.  
Legalább  ennyi  bizonyítéka  legyen,  hogy  nem  adtad  el  a  lovadat.  Mert  
ezzel is  megvádolhatnak!  

Ámulva néztem rá. 
Máté persze feljelentett. Bíróságra került az ügy. 
A körülményekhez  képest  nyugodtan  mentem  a tárgyalásra.  Hittem  az  

igazságban.  És a cimborák  is biztattak: 
-  Nem ítélhetnek el, Miska. Nem vagy bűnös. Ha kell, szólunk  melletted!  
El is jöttek  mind.  
Közben,  hogy  szavamat  ne  felejtsem,  a  tárgyalás  előtti  estén  Máté  

beállított  a lakásunkra.  Agitált:  
-  Figyelj ide, Miska. A büntetés nem lesz nagy, ha beismered, hogy  a te 

hibádból  történt  a baj. Legfeljebb hat  hónapot  kapsz,  nem  többet.  Fiatal  
ember  vagy,  kibírod.  A családodat  én addig  kisegítem.  Értsd  meg jól:  ha  
engem  csuknak  be,  te hogyan  segíthetnél  az  én családomon?  Sehogy...  

így  beszélt.  
Utólag  könnyű  okosnak  lenni.  Akkor  azonban  gondolkodásba  estem.  

Mi lesz, ha valóban elítélnek? Hm. Akkor nem úgy volt, mint ma már. Most 
egy  tyúklopást  is  töviről-hegyire  kivizsgálnak,  azután  ítélnek.  Akkor?  
Könnyen  a nyakába sóztak bárkinek egy-két  vagy annál  is több évet.  Nem 
a börtöntől  féltem én. Azt gondoltam: ha engem el is ítélnek, csak  megleszek  
valahogy. De a család? Mehet anyád koldulni  a három pulyával. Ha viszont 
megfogadom  Máté  szavát...  De hát  eleve elítéljem magamat?  És ha  csak  
ígéri a segítséget? Aztán meg fütyül az egészre? Nem mertem bízni  benne.  
Azelőtt  igen.  Azelőtt  rendes  embernek  látszott,  Igaz,  alig  fél éve került  a  
gazdaságba. 

Ahogy  ott tépelődtem magamban,  egyszer csak hallom, anyád  kitör:  
-  Erőnek erejével lecsukatná az uramat? Méghozzá ártatlanul? Mit képzel? 

Nem kell  a segítsége! Menjen  innét!  
Nem válogatta anyád a szavakat. Mérges lett Máté, bevágta maga mögött  

az ajtót... 
Na, ez megvolt. Eljött a tárgyalás napja. Ha ól emlékszem, szombatra esett. 
Szó, ami szó, nem sokat teketóriáztak.  A vád tanújaként Mátét  hallgatták  

meg.  No,  kimutatta  a  foga  fehérít.  Azt  állította:  feltörtem  a  zabosládát,  
túlzabáltattam a lovat. 

Engem  mintha  letaglóztak  volna.  Máig  se  nagyon  fér  a fejembe: hogy 



volt  képes  annyi  ember  előtt  szemrebbenés  nélkül  hazudni?  Hogyhogy  
nem  nyílt  meg  alatta  a  föld?  Mert  nem  nyílt  meg.  A bíróság  elfogadta  a  
vallomását. 

Tőlem  megkérdezték,  elismerem-e  bűnösségemet.  Hozzákezdtem  
elmondani,  mi  hogyan  történt  valójában.  De  Máté  hamis  tanúvallomása  
annyira megdöbbentett, felháborított, hogy alig tudtam beszélni.  Leintettek.  
A többieket,  a cimborákat  is.  

Meghozták  az  ítéletet:  tizenöt  nap leforgása  alatt  megtérítem  a  ló  árát,  
tízezer rubelt. Cservonyecet.  Ha nem, hat év börtön. Ha-a-at  év!...  

Mit mondjak? Elmúlt tőlem a világ. A Matyi sorsára jutottam:  megszakadt  
bennem valami. Ömlött rólam a veríték, ültömben  is csak szédelegtem.  Eh,  
nem tudom én azt elmondani, mit  éreztem...  

De akkor már erősen zúgtak az emberek. Nem lehetett őket leinteni. Kótics 
felállt, beszélni kezdett. Utána Lóka, Csizmár, mind... 

Lett  nagy  kavarodás,  lárma.  Az  ügyész  idegesen  kapkodta  a  fejét,  
csodálkozva nézett Mátéra. Az? Meg se mukkant. Behúzta a nyakát. Aligha 
számított  erre a fordulatra. 

Mert csoda történt: Kóticsék vallomása alapján törölték az ítéletet. Engem 
felmentettek, a ló árát Máténak kellett  megtérítenie.  

Engem  viszont  elbocsátottak  a munkából  és  utasítottak,  hogy  hagyjuk  
el a lakást. A ház ugyanis, amelyben  laktunk,  a gazdaságé  volt.  

Anyád nem keseredett  el.  Vigasztalt:  
- N e  búsulj, Miska. Az a fő, hogy nem ítéltek el. És nem megyünk  sehova!  

A házból erőszakkal nem tesznek ki a három pulya  miatt.  
Hányszor,  de  hányszor  elmondta  ezt!  Hasztalan.  Nem  fogott  rajtam  a  

vigasztaló  szó.  Testi-lelki  erőm  rohamosan  sorvadt  az  ítélet  pillanatától  
kezdve, hiába mentettek  fel végül. Tönkrementem. Tán fel se tudtam igazán 
fogni, hogy megmenekültem  a börtöntől. 

Anyádra hárult minden gond. Lótott-futott, míg lakást nem talált és nekem 
munkát  a városban.  Szemeteskocsis  lettem, két roskadozó  gebével.  

Másfél napig dolgoztam, akkor leestem a lábamról.  A lappangó betegség 
terített  le.  

Hogy mondjam! Őrült módján viselkedtem.  Leszaggattam  magamról  a  
ruhát,  téptem-marcangoltam  a  saját  bőrömet  is.  Cafatokban  lógott  a  
mellemen.  Anyádtól  tudom,  hogy  így  volt.  Becsavartak  hidegvizes  
lepedőbe,  de nem használt az semmit. Lekötöttek  az ágyhoz...  



Kórházba kerültem. A tífuszosok közé! 
Ott  pusztultam  volna  el,  ha  nem  jön  egy  orvosi  bizottság  a  területi  

központból.  Bejárták  azok  az  egész  kórházat,  mindenkit  megvizsgáltak.  
Engem is. Akkor már beszélni sem tudtam, félig meg is vakultam. 

-  Hogy kerül  ez a beteg  a fertőző osztályra? -  hüledeztek  az orvosok.  -
Hiszen  idegbeteg,  méghozzá  nagyon  súlyos!  Azonnal  utalják át a területi 
ideggyógyintézetbe! 

Nyomban  át is vittek  volna, csakhogy  akkor még egyetlen  mentőautója  
volt a járási kórháznak, hosszú útra azt nem engedték el. A kórházból  viszont  
kiadtak  anyádnak:  vigyen,  ahogy  tud.  Kerek  egy  hétig  feküdtem  otthon.  
Nem akadt jármű, ami  átszállítson.  

Akkor anyád elszánta magát, panaszt tett a járási pártbizottságon.  Onnan  
telefonáltak a kórházba, ide a járásiba. Lett oszt jármű. Egy teherautó vételezni 
indult a kórház számára, azzal vittek el.  

Hét  hónapig  nyomtam  az  ágyat.  Magára  maradt  anyád  a  pulyával.  О  
egyedül  a megmondhatója,  mennyi  keserűségben  volt  része.  Egy  biztos:  
ha  egy  cseppet  is  könnyelmű  gondolkozású  lett  volna,  tán  elpusztul  a  
család. Kenyérkereső híján. De anyád  a nyakába vette a várost, járt  házról  
házra,  amíg munkát  nem talált.  Négy  családnál  vállalt  takarítást,  mosást,  
mindenféle  cselédmunkát.  Dolgos  volt  ő  világéletében,  meg  se  kottyant  
neki  a  sok  szokásos  mindennapi  gond,  akkor  azonban  teher  szakadt  rá,  
bele  is görnyedt  szép-sudár  termete...  

Én  aztán  később  lábra  álltam,  de...  mi  lett  belőlem?  Rokkant.  Alig  
harmincnégy  évesen! Anyád  azóta jár  feketében...  

-  És mindez  miért?  Mert  egy  tisztességesnek  látszó emberről  kiderült,  
hogy csak a saját bőrét menti a bajban. Nem, már nem gondolok rá haraggal. 
Annak  se örülök, hogy végül  is bűnhődnie kellett. Ej, hagyjuk! Csak  azért  
mondtam  el  ezt  az  egészet,  hogy  megértsd:  hosszú  az  igazság  útja,  tán  
vége sincs.  És  áldozatos...  

Mély  rezignációval  telített  a  hangja  apámnak.  Sokáig  visszabúg  a  
fülemben.  Morajlik,  zuhog,  mint  hegyről  lefutó áradat jégveréses  zápor  
után. Megérkezik  anyám az ebéddel. Behúzódunk  a leveles akácfaágakból 
összeütött  kalyibába. irakjuk az ételt. Ülünk, eszünk. Nincs  szavunk.  

(1984) 



N A G Y  ZOLTÁN  M I H Á L Y  

FEHÉR EPER 
Az ajtón túl kemény  csönd.  
Itt, a fogadószobában  alig elviselhető  zakatolás.  
A  titkárnő  időnként  feléd  sandít..  Arcán  közöny.  Csak  úgy  megnéz  

magának.  Aztán  percekig  betűz  egy  kéziratot.  A  megfejtett  szöveget  
pillanatok  alatt lekopogja. 

Ülsz.  Egyik  könyököd  a  combodba  fúródva,  szinte  fáj.  Karod  
függőlegesen  alátámasztja  a  megdőlt  felsőtestet.  Másik  kezedben  kissé  
felcsúszott  szokányád  szegélye.  

Szoknyád  sötét,  összezárt  combjaid  fehérek. Pulóvered  is fehér. Hajad 
nagyon-nagyon  szőke, fehér az is: miért? 

Faluszépe, Fehér Eper: miért? 
Megillet-e még a makulátlanság színének akár leghalványabb  árnyalata?  
Itt, így: beidézve a vezetőségi  gyűlés elé, hűtlen anyagkezelés vádjával. 
Téli reggel. 
Bíró Laci, az ellenőrző bizottság elnöke fölolvassa, kit hová osztott be az 

évvégi  leltár elkészítésére. Téged nem említ. Sokatmondóan hunyorít, éppen 
válaszolni  készül  csodálkozó  kérdésedre,  amikor  nyílik  az ajtó, bedugja 
fejét a könyvelő, tekintetével  megkeres,  int:  

-Ete l , jöjjön be hozzá! Elnézést, Laci. . .-és  eltűnik.  
Kigyúlt arccal lépsz a folyosóra. Durcásan, dacosan. Már tudod, miért hívat. 
Odabent  a  könyvelő  nincs  egyedül.  Begombolt  tél ikabátban,  

szálfaegyenesen ott áll az elnök  is. Meglepődsz. Zavarodban, mint  mindig,  
szétnyílik  a szád. Motyogva  köszönsz.  

Az elnök mosolyog:ü- Jó reggelt,  Etuska.  
A  könyvelő  ültében  hátrahajlik,  eléri  a telefont,  leveszi  a kagylót,  kis  

koppanással  a készülék mellé teszi.  
-  így ni, ne zavarjanak. Foglaljon helyet, Etel -  és kérdőn az elnökre néz.  
Az elnök  hallgat.  A beállott  csöndben  gyorsan  elhadarod:  
-  Nem akarok raktáros  lenni.  
Nevetés.  Az elnök búgó baritonja: 
-  Mint  a  mesében:  nem  akarok  király  lenni,  nem  akarok.. .  -



rendületlenül, jóízűen  mosolyog,  aztán hirtelen  elkomolyodik:  -  Miért  
nem? 

Különös,  már-már  fizikailag  is  érezhető  a  hangsúly  a  két  kurta  szón.  
Várakozó szempár. Elfordulsz. 

-  Nem hiszem, hogy egyedül én lennék megfelelő. Már  mondtam...  
A könyvelő  bólogat:  
-  Na igen, erről volt már szó. De megismétlem: téved, szerintem maga a 

legalkalmasabb. Több okom van ezt  hinni...  
-Ugyan!. . . 
-  Kérem -  az elnök váratlanul  letelepszik  a szemközti  székre.  Eléggé  

furcsa  így:  kabátban,  sapkában  -  ülve.  -  Nyugodtan,  kérem...  Etuska,  
csak  nem  azt  hiszi,  hogy  összeesküdtünk  maga  ellen?  Ne  értsen  félre  
minket. Tény, hogy Zsiga bátyánk nyugdíjba ment,  kell  a helyére  valaki.  
A vezetőségnek pedig az a dolga, kérem, hogy megbízható embert  állítson  
oda.  Eddig  egyetértünk?  

-  Igen,  de...  
-  Kis türelmet,  kérem...  Maga  végzett  agronómus.  Szakember!  Eddigi  

munkájával  a  vezetőség  és  a tagság  messzemenően  elégedett,  ami  nagy  
szó. Okkal tekintjük tehát alkalmasnak a vetőmagtár vezetésére. Higgye el, 
nem értem, miért tiltakozik... Tessék, kérem, mondja el. 

Szólnál, de a könyvelő  megelőz:  
-  Etel mellett az is egy plusz, hogy nem iszonyodik  a papírmunkától,  csak  

egy példa: évek óta rendszeresen  segít az évi mérleg elkészítésében,  holott  
erre  soha  nem  köteleztük...  Zsiga  bácsi  remekül  értette  a  dolgát,  óvta  a  
vetőmagot,  mint  a  szeme  fényét,  de  a papírnak  még  a zörgését  is  utálta.  
Ételtől pontosan  és időben kapnánk az  elszámolásokat...  

No, most végre szólhatnál. Ám gondolataid  fúramód összekuszálódtak:  
nem jut eszedbe, mit akartál az előbb mondani. Hallgatsz... Kint éles tülkölés. 
Az elnök feláll. 

-  Sajnos  mennem  kell,  várnak  a járásnál...  -  keze  már  a  kilincsen,  de  
visszafordul:  -  Etuska:  ha  ennyire  nem  akarja,  nem  kényszeríthetjük.  
Keresünk  mást.  De  gondolkozzon,  kérem.  Eddig,  ugye  maga  is tudja,  a  
főagronómus munkáját segítette csupán. A raktárban nagyobb önállósággal  
tevékenykedhetne.  Legyen már kicsit ambíciózusabb,  kérem!  

Az  enyhe  szemrehányást  lehetetlen  nem  észrevenni.  Olyan  sajátosan  
tapintatos,  minden  él nélkül való, hogy mosolyra  késztet.  



A  könyvelő  nem  szól.  Te  sem.  Fészkelődsz.  A  folyosói  dac  már  nem  
hevít.  Lehűtötték  az  elnök  nyugodt  szavai.  És  lassan,  bátortalanul  
megfogalmazódik a gondolat: mit vesztenél,  ha vállalnád? 

Fizetést sem: bár a raktárosi  fix kevesebb az agronómusinál,  a könyvelő 
már  a  múltkor  megígérte:  kiegészítik  harminc  rubellel,  így  összejön  a  
megszokott havi  száztíz.  

Miért  berzenkedsz  hát?  Nem  gyávaság  ez?  Nem  a  megszokotthoz,  a  
kényelmességhez  való  ragaszkodás?  

Lásd  be:  igazából  egyetlen  okod  sincs  elutasítani  a  kinevezést.  
Ez a zakatolás megőrjít. 
Zsóka  észrevehette,  mennyire  idegesít,  s  annál  inkább  igyekszik  zajt  

csapni.  Rossz természete,  lám,  semmit  sem  változott.  Örömét  leli  mások  
ingerlésében. 

Legalább ne próbálná közönnyel  leplezni.  
De mit törődsz vele? A te ügyedben neki mellékszerep sem jut; ha csak az 

nem, hogy  ő fogja legépelni  a leváltásodról  szóló döntést  is.  
Le kell, hogy váltsanak. Négy tonna termény, vetőmag, nem  kevés...  
Hiszen  el lehetett volna  intézni.  
Egy összerittyentett jegyzőkönyvben  takarmánygabonává  átminősíteni  

az  egészet,  a  fiktív  fuvarleveleket  pedig,  amelyek  bizonyítanák,  hogy  
kiszállították  a jószágtelepre,  utólag becsempészve  a köny velőségi  iratok  
közé.  Senki  nem  gyanakodott  volna,  vagyishát:  aligha.  Nemegyszer  
előfordult  már  korábban,  hogy  többtonnás  tételekről  kallódott  el  az  
elszámolás, és amikor -  napok, hetek múltán -  előkerült valahonnan,  simán 
helyrebillent  a dolog. 

Bíró elemében volt. Nemcsak az ötlettel rukkolt ki, vállalt, mindent: átejteni 
a főagronómust, beszélni  a telepvezetővel, meghamisítani  az aláírásokat...  

Ha lefekszel vele. 
Csípődön csúszonkázó kezét undorral ellökted, hát dühében annak rendje 

és módja szerint kihozta  a hiányt. 
És  most  itt  vagy,  bármelyik  percben  hívhatnak,  hogy  felelősségre  

vonjanak. 
Téged,  Eper.  

A raktár időtől megszürkült  századeleji épület, apró ablakokkal.  
Előtte fél futballpályányi betonozott  térség, annak  szélein félreszek.  



Az  akácos  felőli  oldalon,  ahol  a  földút  betorkollik  a  szárítótér  
négyszögébe, piciny házikó:  a raktáros irodája. 

Belül, a szűk helyiségben -  amelynek kiterített zsáknyi, amolyan  havat-
lerázni alkalmas előszobácskája van -  éppen csak elfér egy asztal, két szék, 
a villanymelegítő  és egy feltűnően széles ülőkéjü lóca. A bútorzat  minden  
darabja ósdi, rozzant: az asztal felülete hólyagosan hámlik, a székek  fítognak,  
a melegítő egyik spirálja nem izzik. 

A legöregebb bútor maga Zsiga bácsi.  Sovány, megnyúlt  arcán  ezernyi  
ránc.  Elnyűtt  arc, foszladozó bekecs:  ennyi  látszik  az öregből.  Előtte,  az  
asztalon papírok, olcsó golyóstoll,  szemüvegtok.  

-  Jó napot  -  kurjant Laci.  -  Hogy vagyunk,  hogy  vagyunk?  
-  Há-át, vagyogatok -  adja kezét az öreg. -  Affene, esik a hó? Nézd mán, 

észre sem vettem. Tolhatom megint a biciklit... 
Laci elfoglalja a másik széket, így a lócára ülsz. Újra körülnézel.  Próbálod 

magadhoz  édesgetni  a szegényes  berendezést.  
-  Na, bátyó, elhoztam az utódját! Mit szól  hozzá?  
-  Ige-en? -  az öreg hitetlenkedve néz  rád.  
-  Bizony, láthatja -  Laci önelégülten  hunyorít.  
Miért, mivégre: ebben a percben úgy érzed, meg kell  szólalnod.  
-  Beregi Jóskát elküldtük a munkásokért, mindjárt itt lesznek... Az évvégi 

és az átadási  leltárt megcsináljuk  egyszerre...  
Az öreg még mindig hitetlenkedve néz, de barátságosan  bólint:  
-  így  helyes...  
-  Úgy, úgy! -  hangoskodik  ismét Laci. -  A teleszekciójjakkal nem  lesz  

sok gond:  beköbözzük,  ahogy  szoktuk,  és kész.  A többit,  sajnos,  ládázni  
kell... Juj, el ne felejtsem már: méz van még? 

-Van . 
-  Mielőtt elkezdenénk, mérjen nekem három kilót. Nagyon rámkötötte az 

asszony...  Itt a kiutalás, hozom az üveget.  
Sokáig kint marad. Az ablakon át jól látni, felnyitja a kék Zsiguli motorházának 

tetejét, gondterhelten vizsgálódik, majd szerszámokat keres, babrál. 
-  Mind  ilyen  -  dünnyög  az öreg. -  Megvesznek  azér  a masináér.  Ez  is,  

nézd, kiment az edényér, oszt eszébe sincs mán. Csak a masina... -  legyint,  
hátradől.  -  Hanem  hallod-e,  nem  gondoltam  vóna,  hogy  egy  nő  kerül  a  
helyemre. Na, nem azér mondom... Semmi bajom veletek, fehérnéppel, csak 
hát...  furcsa:  asszonyraktáros...  



-  Zsiga bátyám,  lány vagyok  én  még!  
Az  öreg,  mondókájában  megtorpanva,  hümmög  egy  hosszút,  aztán  

fölfénylő  szemmel  hahotázik:  
-Nono!  Szeretnék  én arról  meggyőződni...!  
Mit tehetsz, te  is nevetsz. De bíborba boruló arccal: eszedbejut,  milyen  

sokszor kerültél már vágyakozó férfiszemek leterítő-szándékú  kereszttüzébe.  
Ha  akarnád,  se  tudnád  számon  tartani,  hányan  kerengtek  bódultan  
körülötted,  remélve,  hogy  a  „faluszépe"  előbb-utóbb  kegyeibe  fogadja  
őket... És kerengnek ma is...  

Persze,  az  öregtől  ez  csak  tréfa  volt,  ürügy  arra,  hogy  szokása  szerint  
harsányan  kinevethesse  magát.  Utána  kellemesen  eldiskuráltak.  Folyton  
visszatérő téma: a raktár és te. Negyedóra múltán az öreg, eltelve jóindulattal, 
már tanácsokat  osztogat:  

-  És a legfőbb, jányom, hogy a legkisebb dologban is állj a sarkadra bárkivel 
szemben, ha igazad van. Csak így tudsz rendet tartani, a vetőmagot  megóvni.  
Értékesebb az az aranynál is... Különösebb baj az én embereimmel  nincs, az 
egy Dénes kivételével. Őrá vigyázz. Hajlamos rá, az alkalmat kilesni,  hogy 
elrejthessen egy-egy zsák terményt az akácosban. Párszor elcsíptem, legutóbb 
igen-igen összeszidtam, azóta nem próbálkozott. De sose lehet tudni... Amúgy 
-  hiszen ismered -  derék, erős fiatalember, dogozik rendesen. Ezér nem adtam 
ki az útját... 

Dénes. 
Nem  is gondoltál még rá, hogy itt  dolgozik. 
Jó tizenöt  éve együtt  ültetek  az  iskolapadban.  
Hogy újra együtt  lesztek, inkább örülsz, mint aggódsz, mondhat bármit  az 

öreg. Mert bármilyen bogaras, kissé elvadult fickó volt Dénes, azért mindig ki 
tudtál vele jönni.  Te igen.  Pláne a nyolcadikban,  amikor teljesen  átváltozott,  
furamód megszelídült. Hát el lehet felejteni?: a vizsgák idején, amikor az egész 
osztály akkora lámpalázban  égett, hogy a hőmérő  is felszaladt volna tőle, -  ő  
szerelmes verset fabrikált neked, hozzád. Hogy ugrattad miatta! Pedig ő, abban 
a versikében nevezett el Fehér Epernek. A név rajtad maradt,  megkedvelted...  
Lám, mégiscsak elfelejtetted azt a pár sort. Azt nem, mennyire rajongott érted 
akkoriban... Kamaszosan téblábolva, de kitartóan körüludvarolt, hacsak tehette, 
mindenüvé  elkísért.  A  bálokban  szemrebbenés  nélkül  elkért  -  elvett!  -  a  
nagylegényektől  is, és azok  nemigen  méltatlankodtak,  respektálták  kemény  
ökleit és rámenősségét... Útjaitok azonban elváltak: te bejutottál a fösikolára, ö 
pedig itthon maradt, anyja óhaja szerint a gazdaságban jelentkezett  munkára.  



Később,  már  a  katonaság  után  hozzácsapódott  egy  verbuválódó  
építőbrigádhoz,  elment  az  Urálon  túlra,  ahonnan  feleséget hozott.  Az anyja 
azonban -  aki talán a legelviselhetetlenebb természetű vénasszony a faluban 
-  sehogy se békült meg menyével,  és az, esztendő se telt belé,  visszautazott.  
Nem  bírta  tovább  az  örökös  szekálást...  Dénes  akkor,  hallomásból  tudod,  
igencsak kitört az anyja ellen, fölforgatta a házat, törve-zúzva vezette le dühét, 
de végül  is megjuhászodott és -  maradt, nem ment az asszony  után...  

-  Megjöttek, menjünk! -  Zsiga bácsi hangja szinte dörren,  szétrebbend  
az emlékeket. 

Amikor kiléptek a házikóból, Laci gyorsan elrakja a szerszámait, olajfoltos 
kezében az üvegével odafut hozzátok, majd feldöntve az öreget. 

-  A méz, bátyó, a méz! 
-  Jó,  hogy  eszedbe jut!  -  dohog  az  öreg.  
Jókedv kerekedik, kis terefere, tanácskozás-féle, aztán a munkások közé 

vegyülve  átvágtok  a  behavazott  szárítótéren,  s  betódultak  a  raktárba,  
amelynek homályát  a tucatnyi égő szempillantás alatt eloszlatja. 

Nyugodt  vagy:  ahogy  Zsiga  bácsi  felteszi  a  szemüvegét  és  harákolva  
irkát, tollat készít maga elé, ahogy Laci mulatságosan gondba merült arccal a 
mázsát  ellenőrzi,  ahogy  Dénes  a  köpenybe  öltöző  munkásnők  egyikét  
incselkedve  megcsípkedi,  és  kuncogva  ugrik  odább  azonnal,  a  várható  
nyakleves elől, -  ahogy mindezt végignézed, csordultig megtelsz gyöngyöző 
derűvel, nagy-nagy bizalommal az emberek iránt, Dénes iránt, s magad iránt.  

Sötétedik. 
Zsóka elment. Sietős „Na szervusz"-t dobva feléd, már az ajtóból. 
A  folyosón  percnyi  zsongás  még.  Beszédfoszlányok,  távolodó  léptek  

zaja. Kiürül az épület. A csönd súlya rádszakad. Sóhajnyi megkönnyebbülés, 
amikor meghallod a tompa suhogást odalentről, a pince mélyéről. Gyújtüst 
hasogat  a  takarítónő.  

Elzsibbadt kezed, lábad kinyújtod. A kellemetlen, tüszúrásszerű bizsergés 
lassan megszűnik. Fölállsz. Elsétálsz az ablakig. Az esti havas homály egyre 
komorabb. Nyomasztóan  az. Benyomul  a szobába, agyadba.  Gomolygását  
villámcsapásként  szabdalják  a  gondolatok.  Odaadhattad  volna  magad  
Bírónak. Ez az egyik. Hideg fénnyel, kéken lobban. Nem, soha! Ez a másik. 
Vörösen,  felszított parázsként  hevít.  

De miért nem, Eper? Jobb így, itt? 
Te szerencsétlen! Ezen rágódsz? Arra felelj, miért nem hallgattál az öreg 

Zsigára! 



Dénes... 
Kábultan  zuhansz vissza  a székre. 

Csillagos, kellemesen hűvös júliusi  éjszaka-
Allsz  a zümmögő  szórógépek  megszokott  zajában: mérsz, jegyzetelsz, 

összegzel.  Dúdolva, tökéletesen magadba feledkezve.  
Térül-fordul a gépkezelő melletted, órájára sűrűn rápillant.  Eszbekapsz,  

intsz neki. 
A kikapcsolt gépeket lassuló ritmus rázza egy ideig. Aztán:  pléhszegélyü 

falapátok  karcos  sikongása  a  betonon,  búzaszemek  záporesője,  
seprűsuhogás.  Készülődés  hazafelé.  

Dénes  a  motort  föl-fölbőgetve  ingerli  dühödt  acsarkodásra  Csulit,  az  
éjjeliőr kutyáját. Forgolódik  az őrjöngő állat, eltorzult pofával a lábatok felé 
kapdos.  Dénes  kuncog,  könnyed  mozdulattal  sebességre  vált,  gázt  ad.  
Kanyarogva,  mindinkább  fölgyorsulva  elhúztok  a búzahalmok  között,  a  
szárítótérről  lefordulva  lerohantok  az  éjszakába.  Csuli jó  darabon  lohol  
utánatok, végül  elmarad.  

-  Mindig megvadítod  -  egyszer beléd  fal! -  kiáltott  Dénes  fölébe,  de ő 
csak  nevet:  

-  Á, ki  lehet  bírni  -  a te harapásod  se fáj ! 
- E j ,  te...!  
Gyertyalángnyi  indulattal,  erőtlenül  püfölöd Dénes  széles  hátát,  egyre  

gyöngédebben, szeretetteljesen. Észre se veszed, tenyérbe nyílik apró öklöd, 
simogatássá  szelídül  a szemérmes  indulat,  bejárja az  izmos  férfitest  már 
olya ismerős tájait... És lelassul  a motor, megáll  az útszélen. Kezek, ajkak 
mohó  egymást-keresése.  Súlytalan  lebegésed  a  zuhogó  holdezüstben.  
Hajlékony ághegyek  motozása  a hajadban. Puha, engedelmes  földetérés.  
Lehunyod  a  szemed.  Áradó,  mindent  betöltő  meleg  hullámzás.  Csukott  
szemhéjad alatt tombol  a fény... 

És újra berregés,  a fényszóró fehér csóvája,  száguldás.  
Ujjaid visszakúsznak  Dénes vállára, megkapaszkodnak  rajta. Remegve, 

mocorogva,  mámorosan.  
Az akácos mögöttetek,  már  a műúton  fut a  káhétszázötvenes.  
Még pár perc  együtt.  Holnapig.  
Szorosabban simulsz Déneshez. Leküzdhetetlen, édes kényszer: mondani valamit. 
Szavakat keresel, találsz. Már nyílik a szád, amikor befut agyadba az első 

jelzés, riadalmat keltve.  



Tenyered  alatt,  az  oldalkocsi  bőrhuzatja  alatt  feszes,  telt  keménység.  
Betölti  az egész  csomagtért.  

Markoló mozdulat.  Megérzed  a zsák  csücskét.  
Lehetetlen.  Képtelenség!  
De ámuló  ujjaid közt  újra és újra csak  az ismerős zizegés:  búzaszemek  

morzsolódása. 
Hát  mégis...  
Dénes...!! 
Megsemmisülnek  a  szavak,  görcsbe  rándul  minden  gondolat.  Csak  a  

kikerekedett  szem fényképezi gépiesen  az elsuhanó  kerítéseket.  
Semmire nincs idő, erő: éles kanyar a házatok előtt, félsikoltás. 
-  Pá, Eper! -  kacsint kurta mosollyal  Dénes, és azonnal  indít.  
Állsz  a zuhogó holdezüstben.  Megalázva,  kifosztva,  tehetetlenül.  

Milyen  ellenszenves  volt Zsóka közönye, mennyire  idegesítő az írógép 
zakatolása,  mégis:  ez a kísérteties csönd  elviselhetetlenebb.  így, egy  szál  
magadra  hagyatva.  

Egy szál  magadra?  
Hiszen  itt benned, tested  óvó melegében  az az ártatlan kis  élet.  
Megmozdul, rugdalózik, szinte játszik veled: hogy lennél egyedül? Csak 

Dénest  veszítetted  el.  
Csak... 
Ne,  ne szépíts:  ő dobott  el  titeket.  
Téged akkor, amikor  a szemébe merted mondani: mindent megtudtál  és  

nem tűröd.  Ha pedig  a szép szóból nem ért, egyszerűen följelented.  
Dehogyis  lennél  képes  rá.  
A számodra oly drága Másikat akkor dobta el, azzal a mozdulattal, amellyel 

azt  a  gyűrött  tízest  az  asztalra  csapta,  eléd:  „Bemész  a  városba,  
megszabadulsz  töle!  Megértetted?"  

Megértetted.  El-vi-sel-ted...  
A hiányt,  Baró piszkos ajánlatát  is.  
Most  a  legnehezebb  megpróbáltatás  következik.  Benned  méretik  meg  

mások  büne.  
Égő arccal, de emelt fővel állj a bíráid  elé.  

(1985) 



N A G Y  ZOLTÁN  M I H Á L Y  

KATALIN TÁNCA 
Shajtozz csak, 
ez is mint a többi, 
a csinnadrattás  Katalin-esték,  -
ajándék-dömping, 
émelyítően túlmézelt köszöntők, stampedlik  cincogása,  
fő-fő gyönyörűségként  a zabálás  csámcsos  órája,  
ez kell, ez való minékünk, 
fölrakni  mind, gyerünk, fényességes szépszerként az önelégült  mosolyt,  

éjfélig tündököljék nekünk, 
Pfuj, 
sóhajtozz csak, 
éjfélig ezek innen el nem mennek, nem ám, 
odanézz, tokaremegősen mulat a gőg, dülledt szemmel az alkohol tüzelte 

férfivágy farod felé sunyít, 
tűrni, 
tűrni ügyesen színlelt örömmel, Géza kívánsága  ez,  
a kapcsolatok, szívem, azokat ápolni kell, ugye érted,  
hát persze,  érted,  
muszáj értened, 
Géza  figyelmes,  Géza okos, Géza nagy stratéga,  
eltervezi  a dolgokat, véled meg kikedveskedteti  a  megvalósulásukat,  
ó, átkozott  zsarnokod,  
őérte történik minden, most és mindörökké, 
te nem számítsz,  
te játszd  a rádosztott  szerepet,  
most például egy jól irányzott csábos pillantást a csirkecombbal méltóságosan 

bíbelődő mérnökre, ez az,  fölfigyelt,  na most  egy diszkrét  odahajlás, nyájas 
csevegés, kész, holnap mehet Géza a rozsdamentes  lemezekért,  

tíz éve csinálod ezt, egész jól belejöttél,  
de kilépve  a konyhába, lehull arcodról  a derű, keménypapír-álarcként  a  

padlócsempén  szinte  koppan,  



pórusaidból  undor árad,  utálat önmagad  iránt  is,  
rogyasztó  súllyal  a fáradtság lenyom, ülsz percekig  gondolattalanul,  
a  kávéfőző  közben  végzi  dolgát,  sziszeg-szortyog,  a  gőzt  forró  

gomolygással  kicsapja,  
a te erődből  csak újabb sóhajra telik,  mit  is tehetnél, 
kiporciózod  a fekete lét, véle a jóllakott bandát szépen  megitatod,  
hosszú  mélykék  ruhád  fölött  parányi  hófehér kötényke,  azzal  kecsesen  

körbejársz,  gondos  háziasszony,  ünnepelt  háziasszony  módján jókedvet  
csicseregve  adagolsz,  

cigarettafüsttel a hangulat hullámosan  vegyül, remekül  árad,  
de nem elég,  
megdicsőült  arccal Géza kazettát  cserél,  
pattogni  kezd  egy  vonó  fergetegesen,  
ó, ez  meglepetés,  
félholtra  vert  dobok  hördülése  után,  dühvel  tépett  gitárhúrok jajgatása 

után leánykori bálokat  idéző, lábaidat lendítő ősi  ritmus,  
nosza, húzódnak  félre az asztalok  engedelmesen,  sietősen  a szőnyeg  is  

összehengeredik, 
íme a tér vigadni  való,  
Géza a mérnökné őfelsége előtt hajlong, húú, micsoda alázattal, ez már nem 

a taktika része, több annál, szánalmasan valódi alázat, mindegy,  elindulnak,  
feléd  a  mérnök  közelít  felajzottan,  fonódnak  párnás  kezei  kéjesen  

derekadra, vonszol  a többiek  közé,  
dől,  egyre  hangosabban  dől  a  zene,  
mintha  oldódna  benned  a  görcs,  
táncolni  mindig  szerettél,  csárdást  különösen,  a sugós  forgásokat,  
lendületesen kezdenél most is, de mi  ez,  
a partner  lába erre a táncra  béna,  
kétségbeesetten igyekszik tartani az ütemet, nem sikerül, folyton lemarad, 
hi-ba, falábú ez, 
kurjant belül a kisördög, 
gúnyos  fintorba rándul  a szád,  egy pillanatra  csak,  
hiszen a mérnök  urat nem szabad  megsérteni,  
pedig  de szívesen  vágnád  a szeme közé  megvetésedet,  
hogy  maradt  volna  inkább  ülve  a fenekén, mi  a fenének totyorászik  itt  

veled, 



jé, 
ennek nem a tánc, 
ennek  a tested közelsége  kellett,  
hogy szorítja, lám, milyen mohón a derekadat, olykor lejjebb is, 
ó, a barom, 
mit képzelt össze magának, 
kellemes  mellékutacai  kalandot  talán,  etyepetyés  ölelkezést  a  rozsda-

mentes lemezeken, -
hahaha, 
hahaha, 
senki nem veszi észre, csak te tudod, 
gyűlölet  kong  a  kacagásban,  
gátakat  lerontó,  ellenállhatatlanul  kitörő  gyűlölet  a  mérnök  iránt  és  

mindenki más iránt,  
nincs többé  etikett,  csicsergő  alázat,  
lázadás van, mámorosan  forradalmas,  
átveszed  az  irányítást,  dühödten  forgatod  a tuskónehéz  testet,  véle  az  

egész  megutált  világot,  furamód  örömöd  telik  a  gőzölgősen  kicsapó  
agresszivitásban,  fölhevülten  pirosodó  igazi  öröm,  perdülsz-fordulsz,  
pörgeted szilajon, szuszogósodik már, apró disznószeme  a rémülettől  tágra  
mered, nem vándorol már a keze, görcsösen kapaszkodik beléd, mi egyebet 
tehetne, nincs menekvés a karod közül, markolod karmosan a húsos vállakat, 
ördög bújt  beléd,  

aztán kifullad végképp, ernyedten kifordul kezed közül a bábu,  sodródik  
valahová messzire verejtékesen,  

pá, mérnök  úr,  
rikolt a kisördög  diadalmasan,  
tapsikolva-szökdécselve  téged  további  táncra  biztat,  
ropod  fokozódó hévvel  egyedül  tovább,  
jobb-ra ket-tő, ba-ra ket-tő, per-dülj-for-dulj, mo-so-lyogj is, ez a mó-di, ez 

se e-lég, bo-kád-ra is csap-jál ket-tőt, mert most kezdődik a, most kezdődik a, 
úristen, 
mi kezdődik, 
mit művelsz, 
őrület ez, delírium és eksztázis  együttlobogása,  
és mégse, egyik se, hiszen hibátlanul működnek  érzékszerveid,  



elhomályosult szemmel is látod, állnak a párok mind ámulva félre, tiéd a tér, 
dől,  dől  a zene, delejesen magával  sodor, egyre viharosabb  a tempó, 
jobb-ra bal-ra, ne hagy ab-ba,  csak-a-zért-se,  
dehogy  hagyod,  dehogy  hagyod,  
valami sose ismert forró indulat száll minden poreikádba, csupa izzás az 

arcod, tisztító tüz, tíz év undorító mocska ebben a tűzben  vakolat-darabosan  
lepereg,  könnyebbülsz  légies  tüneménnyé,  már  nem  a parkettán,  lángos  
lobogással  fölötte  röpködsz,  emelkedsz  gyönyörűen  a  kiguvadt  szemek  
fölé is, aztán a ház, az utca fölé boszorkányosan, alattad a város, a távolban 
fölfénylenek  falud  fényei,  leánykorod  hamvasan  makulátlan  tisztasága  
általuk üzen, hív, csalogat, elindulsz vissza az időben, szabadon  szárnyalsz,  
szabadon,  ó, szabadon  végre,  

de jaj, 
a zene, 
megölték  a zenét, 
csönd, 
süket  csönd,  
a  lendület  így is, szárnyaszegetten  is visz  még,  
aztán  nincs  tovább,  
lezuhansz a magasból, 
a  vigyorgó  szörny-pofák  közé,  bámulnak  rád,  közrefognak,  csápjaikat  

kinyújtják feléd, 
borul a pupilládra felhős iszonyat, futva a heverő zöld rétjére menekülsz, 

arcod  az engedelmes  puhaságba rejtve  ledőlsz,  
és már a semmi, 

a semmibe zuhogó patakos  zokogás.  

(1986) 



PENCKÓFER  J Á N O S  

MÚLÓ PARAMNÉZIS AZ ÖVEZETBEN 
„Advent  utolsó  hetén  mintha  engedett  volna  szigorából  a tél;  no  azért  

nem  sokat,  de  már  ez  is  elégnek  bizonyult  a  zaklatott  álmatlanság,  a  
nyomasztott  gondolatok  némi feloldásához, melyek  az első fagyokkal, az 
első köddel érkeztek idén." Folyton  W. doktor körüljárt minden  gondolatom,  
s nyugodtan  mondhatom,  rimánkodva  vágytam  a múzsától  áldott,  sosem  
tapasztalt varikinói  telet...  

Egy  átvirrasztott  havazás  után,  kedden  hajnalban  hirtelen  felismerés  
kerekítette, ha lehet, még nagyobbra szememet.  Ez az évvége a megtévesz-
tésig emlékeztetett arra az időszakra, amikor a Schaár-fivérek, W. és jómagam 
már-már hajlottunk volna elhinni, közel kerültünk az örök kérdés megvála-
szolásához.  Sok-sok  minden  történt,  mégis  nehéz  elfelejteni  azt  a  lélek-
nyomorító bizonytalanságot... Valaminek a végét hozta a tél;  szétszóródtunk,  
s most megint mintha megismétlődni  készülne.  

Vagy folytatódni  kívánkozik?...  
Véletlenül  találkoztunk,  mint  megannyi  más  ember,  de  mi  együtt  is  

maradtunk -  négyen.  Számolatlanul  sok időt, közös estét és közös munkát 
tudhattunk  már magunk  mögött.  Azon  az ünnep előtti ködös délutánon  is  
összejöttünk. Kevés szóval megérttettük magunkat, ám ahogy mindjobban 
körbefont  az  est,  szinte  egyszerre  hoztuk  elő  aggályainkat;  idegesen  is,  
szégyenkezve  is valamennyien  próbáltuk  kifejteni: a ránktelepedett  tél  a 
maga rapszodikusságával,  hol pedig kegyetlenségével  most valami  egyebet  
is hozott magával. Ezt a csendesőrült évszakot (W. szava) hibáztattuk feldúlt 
lelkiállapotunkért.  Kissé gyerekesnek tűnhet már, ahogy egymás  szemébe  
néztünk,  s  tudtuk,  mert  erősen  éreztük:  egy  havazás  megnevezhetetlen  
ereje rakódik ránk, s mire példa nem volt még -  kiegyeztünk.  

Kiegyeztünk, minta attól tartanánk, nem adatatik meg később a lehetőség, 
hogy elmondhassuk  egymásnak  -  mindig csak  a vita kedvéért  mondtunk  
ellent.  Ezek  az építőén ható müviták, fejtegetések lendítettek  a  lustaságra  
hajlamos,  csontosodásnak  induló  gondolaton,  a  lassan-lassan  állóvízzé,  
elmocsarasodó  ingovánnyá  anakronizálódó  esztétikánkon.  Igen,  az  
esztétika szorult nógatásra, amely valaha forradalminak  indult...  



Hogy  asztalunk  körül  fokozódott  az  akkori  vendéglők  megszokott  
zsongása, még inkább szabadabbnak, különállóbbnak hittük  világmegváltó  
fejtegetéseinket. És most úgy tűnik, éles emlékfoszlányai egymástól  távol  
eső  teleket  is képesek  együvé  szőni...  

...be kell ismernünk,  a följegyzésre kerülő történetek (mint például  ez is, 
ha  megírására  sor  kerül),  illetőleg  az  őket  alkotó  motívumok,  amiként  
kiválogatódnak,  véletlenszerűek  is  lehetnek,  nem?  Hogy  ne  is  említsük  
meg  azt  a tényt,  miszerint  állandóan  számolnunk  kell  a  „velünkszületett  
tökéletlenséggel".  így,  ebből  indulva  ki, bármiféle  megtörtént  eseményt  
csakis sajátos lelki prizmánkon át, no meg tudatalattink kódolt  irányultságán 
módosulva  tárhatunk  csupán  a  hallgató,  vagy  adott  esetben  az  olvasó  
elé... 

- . . .  kissé megdöccen  a logika. Tehát eleve kiiktathatatlan  a  változtatás:  
a tények művészi szempontból tudatos vagy ösztönös időrendbe helyezése,  
így  az  új sorrendiség  által  sugalmazott,  ám  a világ  semmi  kincséért  sem  
hangoztatott  manipuláció?...  

- . . .  vagyis a művészetekben, de leginkább az irodalomban, nem  létezhet  
hű világábrázolás?! Viszont a kimutathatóságáról  ennek az elengedhetetlen-
nek  is mondott  mesterségbeli  fondorlatnak  eddig  semmilyen  számottevő  
tanulmány nem jelent  meg.  

-  ...  miért  lenne  fontos  ezt  kimutatni?  Miért  is  lenne  fontos  efféle  
gondolatokkal  terhelni  mindazokat,  akik  szerte  ebben  az  övezetben  
egészségesen  telelnek,  nyaralnak  felváltva, ismerik  a tér és  idő fogalmát,  
mérik is azt! A valóságot egyszerűen -  élik, nem bocsátkoznak feleslegesnek 
hitt fejtegetésekbe róla. Az öt érzékeszerv által megtapasztalt  s befogadott 
világ az, amivel  számolni  kell! Persze  a mindenen  kívül eső dolgoknak  is  
helyük van: az a mese, a fantázia birodalma; csupán gyerekek vagy együgyű 
felnőttek szórakoztatására  való...  

Az  egyre  sűrűsödő  füstön átvilágított  a kisebbik  Schaár  holdarca.  W.-
nek  homlokába  hulló  hajtincse  mögül  sütött  sötéten  mélybarna  szeme,  
várta  az eszmefuttatás  végét.  

- . . .  hát igen, ezzel a bővérű kijelentéssel vitába szállni aligha  lehetséges,  
legfeljebb elboríthat a csöndes irigység, az ilyen bölcsesség utáni  vágyódás,  
mert  szikrányi  időre  bár,  de  valóban  érezni  annak  hitelét.  Ám  a  dolgok  
mögötti  valóság fölfoghatatlannak tűnő mélysége mindig arra a bizonyos 
belső mosolyra  int...  



-  ...  nos,  nyilvánvaló,  egyáltalán  nem  fontos mindig  mindent  megma-
gyarázni, rámutatni  az okokra, a kapcsolódásokat  fölfedni.  Szóval  megál-
lapítható: egy havazás, tél, bármelyik természeti jelenség, röviden -  minden,  
a  racionális  világon  kívül  eső  más  egyéb  akármi  lehet  motiválója  az  
események  alakulásának...  

-  ...  nem  minden  alap  nélküli  az  a  tétel,  miszerint  (minden  ellenkező  
bizonyítással szemben) az említett racionális világ a földi létnek -  vehetjük  
fennállásának bármelyik szakaszát-csupán  egyik felét teszi ki, mert mégám 
hogy szaporodnak  az észérvekkel megmagyarázhatatlan  tényállások.  Sok  
esetben a tárgyak, képzetek, gondolatok szabatosan meg nem fogalmazha-
tóságára  utalnánk,  arra,  hogy  nyelvi  kifejezéseink  bizony  többször  
ugyancsak  szegényesnek  mutatkoznak.  Esetleg  lemaradottnak  is  
mondhatnánk  őket  ezzel  az  egyre  jobban  felpörgetett  korral,  idővel  
szemben? 

- . . .  nem, ennyire azért mégsem!... Az a válasz a jó, amelyik kimondja: ez 
a  nyelv  sosem  kullogott  saját kora  után, hanem  igenis  a  legárnyaltabban  
fejezte azt ki, s ha szükségeltetett, hát művészi  formában alakította  tovább 
a valót. Ez a haladás kényszerűsége!  Visszaút sosem volt, nem  is lesz!... 

Bólogattunk  valamennyien  a  kimondottakat  végérvényesítve  azon  az  
éjszakán, mikor a záróra kísért haza. 

W. azóta, illetve közvetlenül ezt a beszélgetést követő években a szakma 
osztatlan  elismerését  vívta  ki,  s  az  olvasóközönség  mércéje  szerint  is  
kimondottan  sikeresnek könyvelhette  el munkáit. Neve az övezeten  kívül  
is ismertté vált. Viszont már hosszú évek óta mély csönd veszi körül: sem új 
anyag, sem közszereplés. Persze felidézni mélybarna tüzű szemét, kedélyét, 
amint  megállás  nélkül  ontja  sziporkáit,  úgy  fogalmaz,  hogy  mondatai  
„abszolúte" (mennyire szerette egy időben  W. ezt a szót!) nyomdakészek  -
semmibe  se kerül.  Utolsó  levelében  tőle  értesültem  Schaárék  mélységes  
hallgatásának  okáról:  ..."a  legnagyobb  kérdések  titkaihoz jutottak  Isten  
kegyelméből. Hozzáláttak  egy olyan grandiózus munka  előkészületeihez,  
amelynek első fázisa közel évtizednyi kísérletsorozatból  áll.  Szépirodalmi  
tevékenységükről,  mint  ifjúkori útkeresésről  beszélnek,  viszont  a humán 
és  a  reál  tudomány  határait  feltáró  eredményeik  interpretálásában  -
elképesztően  merész,  újszerű -  egy  általuk  kitalált  változattal  állnak  elő.  
Egy övezetbeli szépírót kívánnak bevonni ebbe, ahogy ők fogalmaztak, „az 
évszázad vállalkozásába". Versenyt futnak az idővel. Még a mü nyilvános-



ságra hozatala előtt az egész életművet szeretnék átírni, mert abban továbbra 
is  töretlenül  hiszünk  (ugye?),  hogy  a  szükséges  és  elengedhetetlen  
változtatásokat  az  ifjan  írt  alkotáson  csakis  idősebb  korban  lehetséges  
elvégezni"... 

Napra  nap  rakódott,  ellenben  a  tél  semmiképpen  sem  az  ünnep  előtti  
várakozásban való emelkedettséget, örömöt, hanem hosszú-hosszú  estéket,  
végtelenbe  nyúló éjszakákat,  s alaktalan, tömött szürkeséget  hozott.  Igen  
ám, de nem abból a fajtából, amelyet már említettem; amelyből Zs.  doktor  
kaphatott jutalmul  V. melletti  házába  húzódva,  azzal  a holdig  érő  alkotó  
erővel  és kedvvel,  mely  kizárólag  égi  eredetű  lehetett,  amit  szeretteinek  
közelsége a határtalanságig fokozott -  hanem abból a tél-féléből, ahol  egy  
öncélú  várakozás  uralja,  egyben  bénítja  is  az  ember  alkotó,  teremtő  
szándékát. 

így  kavarogtak  a  múltnak  nevezett  emlékfoszlányok  hóval  és  köddel  
szövődve át meg át ebben az évvégében, ebben a falak közé szorult jelenben, 
mely valós és valótlan híreivel múlttá lesz. Átalakul, átalakítja az idő...  

S bizony  van  úgy, hogy hasít  a felismerés!... 
Talán  a kitörni  készülő betegség okozta  láz, talán egyéb -  e  szavanincs  

állapot  idézte  elő  ezt  a  felemás  tudatot:  egyféle  párhuzamos  időbe  
kerülhettem.  Az  első,  amit  múltnak  nevezünk  s megtörtént  eseményeket  
pörget, ő gyorsan haladó, szelektált éles képekkel manipulál.  A másik ez a 
valós  várakozás,  e  lázas  sejtelem;  az  eljövendő,  az  elrendeltetés  által  
kiszabott  súlyos, ám gyönyörgazdagnak  ígérkező feladat.  

A sötétedésbe fordult szürkületben  lassan kezdtek elmosódni  a tárgyak. 
Eltompult  éleken  siklott  a  tekintet  az  ablakon  túlra,  át  a  csöndön,  hulló  
pelyhekből  szövődött  égi függönyön, át, át, át... Fogadni  az  érkezőt!...  

Micsoda őrültség! Micsoda önmagáért teremtődött  logika! Érkezik  egy  
újabb, egy  valós,  földönjáró megközelítés?  Megmagyarázza  miértjét  az  
öncélú  várakozásba  görcsösödött  tehetetlenségemnek,  feloldja  ezt  a  
megmerevedett  odafigyelést  a  -  semmire!?  Vagyis  azt,  hogy  egy  ideig  
mondható csak semminek a többféleképpen értelmezhető információ, érzelmi 
hullámzás,  s  az  idő  képzelődés,  álmodozás,  tervezgetés  általi  összemo-
sódása, mert a legváratlanabb pillanatban  hasít a felismerés -  máris kész a 
rendszer, amely fölfedi az összefüggéseket -  összeáll a kép. A kézzelfogható 
valóság.  Vagy -: képzelődés? 

Hát persze, hogy az! Képzelgés!  A szürke képernyőn nem rajzolódik ki 



semmi  arc,  a  süketség  tapintható,  csak  hangtalanság  az,  mit  e  tervezett  
magány konstruálhat. Nem hiszem, nem való: a szoba meleg biztonságából 
magához von a szűnni nem akaró havazás? Hiába, nekem az idő törvényét 
oly  megadóan  fogadó  Zs.  doktor jár  újra  a  fejemben:  Istenem,  milyen  
könnyedséggel  irta  meg  legnagyobb  verseit  abban  a  varikinói  télben.  
Előttem pedig hosszú napok óta érintetlenül vihog a papír fehérje, vihog a 
„motívum-szakértőn",  kitől  egyszerű  rutinmunkára  sem  telik  már.  Aki  
zátonyra futott eszmerendszeréért  a telet okolja, vádolja a havazást, régesrég 
nem látott, sikeres kollégáit nevezi barátainak,  akik annyi éve már feléje se 
néznek. О pedig elszántan ugrik újra meg újra a rövidke műnek, hogy feltárja 
motívumrendszerét.  „Múló paramnézis az övezetben. Advent utolsó hetén 
mintha engedett  volna  szigorából..."  

Fülrepesztő  csörgésbe,  csattogásba  fogott  a  telefon,  akár  egy  őrült,  
szilánkokra zúzva a falak közé költözött méla csendet. Nem szaggatottan, a 
szokásos  módon,  hanem  folyamatos csörgéssel  töltötte  meg  a  helyiséget  
-  robbanásig!  Ilyenkor  megbénul  a  döbbenet,  cafatokban  lóg  a  varázs,  
mindent  fölfal  az erőszakos követelőzés. Fölborul egy szék, térdem koccan 
az asztal sarkán, a váza színig töltött vize kiloccsan, már áznak a papírok, a 
szőnyeg  végében  persze  hogy  megbotlom...  

-  Tessék...  
Kétféle csönd kezdett vegyülni fejemben; a helyreállt, megszokott  szobai,  

aztán az új, a vonalból beömlő...  És határozottan közelebb került a két  idő.  
Nemcsak  a két tél, a két, eddig egymástól távol eső hét, -  a nap és napszak 
is  fokozatosan  csökkentette  a  távolságot.  Mindent  az  egyre  elharapózó  
lázamra  fogtam, hisz  ilyen  hosszan  tartó érzéki  vegyülésre  (csalódásra?)  
nem emlékeztem... Sőt, halványan az kezdett megfogalmazódni bennem, ha 
leírva találnám ezt a helyzetet, bizony kicsit giccsesnek tartanám, mikor a 
messzi  távolból  rekedtes,  elhaló  hangféleségeket  véltem  fölfedezni  a  
zörejekből. 

-  ...persze kellemes...  kívánok...  egyáltalán  nem... azért... már...  hosszú  
hónapok  óta...  cseng...  hiába...  írtam...  nem  emlékszel?...  mindig...  
akkoriban... mennyire komolyan vette... átírni... 

Ahogy  föltűnt  a  hang,  úgy  is  maradt  el.  Folytatódott  a  csöndek  
találkozója.  Nem  tudtam  meg,  ki  hívott,  hangszíne  ismeretlen  maradt,  a  
hanglejtésében viszont valami régi-régi  íz bujdokolt... 

S ettől, ettől a perctől felszívódott minden homály és sejtelem, a formák 



tompultságai  élekké rendeződtek vissza, a csipkepalást mögöttről  előlépett  
a  világban  elfogadott  gondolat:  tiszta  és  világos,  érthető  lett  minden.  
Érthető!  A  dolgozat  mindjárt  elkészül.  A  telefonáló  -  ha  fontos  neki  -
visszahív.  Tél  van. Közeleg  az ünnep.  Szeretteim  a szomszédban.  Csak  a  
lázam ne emelkedjen tovább! Csak az újra jelentkező  bódulat...  

Hatalmas foltokkal, szürke óriásokkal érkezett meg az estelő.  Tapintható 
is lett talán, de én a tiszta egyszerűséget markolásztam, kívántam:  időzzön  
még, jótékony áttekinthetősége maradjon még, maradna  még...  

Újra  a  csöngetés!  Az  őrült  telefon  hasító  agresszivitása  hihetetlen  
mélységből  teremtett  elő. Megszokott  mozdulattal  nyúltam bele a sötétbe 
s már fülemnél is volt... 

-  Tessék...  
A láz és álom, az említett kialvatlanság, a múlt nyomasztó jelene, jelenléte 

csupán  egy  félig éber,  álomittas  énemet  keríthette  elő  ebben  a  szokatlan  
órában. Fel sem ültem. Párnám és fülem között a kagyló elhelyezkedett,  s a 
csendek újbóli találkozójából még  fölfedezni  véltem azt a rekedtes  hangot,  
benne a bujdokló ismerős  ízzel.  

-  ...nem... tudom...  röviden...  
Lassan,  leírhatatlan  csigalassúsággal  tértem magamhoz  valamennyire,  

amikor kinn, a megfagyott havon már hátat fordított nekem az éj. Rövidke 
ideje maradt, addig megmutatkozik még pár helyen, mert valahol  kopogtat  
már a farkasok órája... 

E.  P. utca 8. 
Nem  is  csomagoltam  igazán,  így-úgy  kapkodtam  össze  néhány  apró  

kelléket;  azon  sem  gondolkodtatott  el  éjszakai  énem,  miért  és  hogyan  
szedtem elő ezt a címet. Fájlalhatom, szégyellhetem, ám be kell  vallanom:  
nem  ismerem  azt  a  szót,  sem  azt  a  szókapcsolatot,  mely  pontosan,  
szabatosan  fejezhetne  ki  egy  sejtésből,  intuícióból,  mindazonáltal  
meggyőződésből  és elhivatottságból  fakadó érzést, amelynek  nagy részét  
kötelességtudatom alkotott, ami irányítása alá rendelte elkövetkező óráimat.  
Tudom!  Hogy  teljesen  őszinte  legyek,  nem  hallgathatok  a  csekélynek  
semmiképp se mondható szégyenérzésről, mit eddig sikeresen fojtottam el. 
S mindez  onnan  eredhetett,  hogy  letettem mostanság  a valamikori  közös  
terveink  feltétlen megvalósításáról...  (Esetleg nem véletlenül  emlékezem  
oly jól  W. utolsó levelére, amelyben  Schaárék munkájáról is beszél...?) 

Beismerem,  huzamos  időn  át  hittem  a  mindent  megújító  kifejezési  



formáinkban,  az  abban  rejlő,  szépséget,  szeretetet  indukáló  erőben,  
esztétikánkban,  „tudatunk  kódolt  irányultságában",  a  „velünk  született  
tökéletlenségben".  (Előbbi  W.,  utóbbi  Schaár,  az  idősebbik  közkedvelt  
kifejezése). Aztán  a maguk útjára szorultak  s azon futkározók  fölényével  
hallgattam  agyon  -  ezidáig!  Talán  el  is puszítana  most  megújult  ereje  s  
elhatalmasodásba  fogott bűntudatom, ha nem tudnám kötelességem.  Vagy  
mégsem, nem, gondolom, mégsem kötelességtudat ez, hanem egyfajta édes 
kényszerűség,  elkerülhetetlenség  netán,  melyet  ha  elszalasztunk,  vagy  
inkább -  elmulasztunk,  fölborul  a ránkszabott Rend  s akkor aztán  tényleg  
bármi megeshet  velünk.  

Láz és gondolattalanság kíséretében zötykölődtem, hogy átkeljek folyó-
határon,  arcvonásvizslatókon,  átjussak önmagam  gátlásain,  átessem  egy  
találkozás sok mindent  eldöntő első percein.  

E. R  utca.  
A csúszós útra sűrűsödő késődélutánban  lihegtem az enyhe  emelkedőn,  

mind kijjebb kerülve a belvárosból,  s mindinkább belegabalyodva  e láz és 
kétféle idő keverékébe,  mely  lassacskán  emésztő burkába  vont: sajogtak 
tagjaim, égett a szemem, fejemben kábult összefüggéstelenségek kavarogtak 
megújultan. 

8-as szám. 
Még sötétedés előtt megtaláltam. Kifújtam magam, rendeztem  némiképp  

gondolataimat,  aztán csöngettem. Fölkészültem  a sötéten ülő szemekre, a 
mélybarna melegségre, aztán újra csöngettem. Majd egyre  türelmetlenebbül  
megint...  Izgatottság  és  megfáradtság  között  mindenfajta  udvariasságot  
elhagyva határozottan lenyomtam a kilincset... 

A részletek  mindig  halálosan  fontosak. Minden  fajta érdekesség,  szín,  
csakis  bennük  található,  de most,  ebben  az esetben  talán  eltörpülhet  az a 
néhány  óra, amíg végre módomban  állhatott  belépni  az előttem  oly  nagy  
tekintélynek  örvendő barátom birodalmába.  Sebtében  azért  fölkészültem  
az úton többször elképzelt,  födémig  érő, roskadásig telített  könyvespolcai  
felől,  amint  áramlik  majd  felém szellemi  kincseink  általa  „szerkesztett"  
fuvallata. 

Alltam... Ülőalkalmatosság híján később a fűtőtesthez támolyogtam, hogy 
jobban  szemügyre  vehessem  a  valót,  ami  annyira  hihetetlennek  tünt.  
Néhány pillanat múlva, hogy rendeződtek  a frissen ért behatások,  utolsó,  
viszont  azon nyomban  múlttá metamorfálódott  érzésem az volt, hogy  itt,  



ebben  a  szobában  futott össze  bennem  a  két  idő.  A  régi-régi  tél  utolsó,  
barátaimmal  együtt  töltött  percei,  meg  ez  a  mostani  idő  találkozása  egy  
másik  minőségben  haladt  innen  tovább:  megszűnt  a  múlt  s  a  jelen  
kölcsönösen  tényeket  tévesztő  hasonlóságpárhuzama...  

Az  est  a kinti  ködhomállyal  egyetemben  érkezett,  nem  állhatott  útjába  
ajtó, ablak  -  semmi  zár. Elodáztam  a lámpagyújtást, hagytam,  ringasson  
csak  a régről  ismert és itt ugyanúgy megtalált  kivételes szobák aurája. 

Töméntelen  papírból  állt  az egész helyiség.  Mindenütt,  minden  felület  
általuk  takarva  várta  a  fényt,  amiben  felfedezhetővé  vált  a  lakó  által  
hátrahagyott  „kézzelfogható"  üresség.  Persze  mindezt  a  gyakorlatlan  
figyelmű  látogató  mondhatná,  aki  nem  ismeri  W.  átható  gondolatait,  a  
papíron leheletfinommá cizellálódott  lírai  világát.  

Ha három nappal (amint azt megtudtam) korábban jövök... De talán jobb 
is így; hiszen megbeszéltük már annak idején: visszaút sosem volt és nem 
lesz.  Ez  a  haladás  kényszerűsége.  Rendben:  ám  akkor  miért  telefonált?  
(Mert  csak  ő  lehetett!)  Hogyan  emlékezhetem  így  arra  a  levélre,  erre  a  
címre? 

csak  úgy,  találomra  belemarkoltam  az  egyik  kéziratcsomónak  látszó  
papírhalomba,  viszont  egyáltalán  nem  azt  kaptam,  amire  hirtelenjében  
fe lkészül tem.  Semmi  cizel lál t ,  bará tom  modusára  valló,  
gördiilékenyéségében  külön  izgató  szófüzés.  A  hátrahagyott  piszkozat  
valami  számításokkal  tarkított  fejtegetéseket tartalmazott,  úgy  hiszem,  a  
biológia  és  pszichofizika  területeiről,  hacsak  nem  valami  egészen  új  
tudományról  lehetett szó. A számomra teljes mértékben érthetetlen  szöveg  
érdekessége  abban  állt  -  amint  erre több órás olvasgatás,  keresgélés  után  
rá  kellett  ébrednem  -  hogy  tartalmaztak  olyan  részeket  (szintúgy  
érthetetlennek  tünőeket),  amelyek  tanulmányozása  közben  mintegy  
átemelkedtem egy újabb minőségbe, ahol e reális világ mindössze  egyetlen  
motívumnak tünt föl valami befoghatatlan tágasságban. Ám a legnagyobb 
talány továbbra az maradt, mi köze W.-nek ehhez a papírral bélelt lomtárhoz...  

A  fűtőtest  közelébe  hordtam  az  összes  kéziratköteget,  majd  kibontva  
őket egyenlő vastagságúra rendeztem, és csavargók, hajléktalanok módjára 
megépítettem a fekhelyem. Minden magammal hozott holminak jó hasznát 
vettem -  a lehetőségekhez mérten kényelembe  helyezkedtem...  

A legnyilvánvalóbbnak  ható presszió, közismert szavakkal  megmagya-
rázhatatlan  eset,  ezek  után  történt.  Ebben  a rövidke  történetben,  mintha  



minden velem kombináló erő igazán ezen a pár órán cserélte volna össze a 
valós és valótlan emlékkeverékké  váló  benyomásokat.  

Olyan erős ezüst tüzében izzott a hold, hogy kifogástalan  megvilágításba  
került  a hely.  (Csendesőrült  évszak  -  mondaná  W.) Állandósulni  készült  
épp  a  félig  éber,  félig  alvó  állapot,  turkáltatott  velem  a  papírágyamból  
visszamaradt lapok között, hogy felszikrázva áramütésként érjen egy annyira 
ismerős cím: Múló paramnézis az övezetben... Mondom, áramütésként  ért,  
ennek ellenére nem ébredtem föl, nem aludtam el, tulajdonképpen semmire  
sem  emlékszem  úgy,  amint  azt  egy  alvó  ember  teszi.  Sőt,  nem  lehettem  
bizonyos: olvasom-e a szöveget vagy magam mondom  azt...  

Feltételek nélküli igazsággá egyetlen tény válhatott: megfogalmazni csakis 
akképp  tudnám,  ha  va lamifé le  „e l lenszöveghez" ,  „el lenpólusú  
cselekményhez"  hasonlíthatnám,  (ha  létezhetne  irodalomelméletünkben  
efféle meghatározás)  azt  a  valós-valótlan  történetet,  amely  eredetijének  
halványka  mása  csupán,  viszont  katarziskeltésben  az  első  változattal  
egyenértékű  darab.  

Elkövetkező, utolsó perceimet (nem tudom, mennyi idő telhetett el) ideges 
kereséssel  töltöttem,  közben  ugyanis  elkeveredett  a  mü.  Könyörtelen  
szorításba kerültem, döntenem pedig csak egyet  lehetett  -: futva hagytam 
el azt  a helyet, melyet, gondoltam, többé sosem láthatok  meg.  

Az  is figyelemre méltó folyamat még ebben  a játékban,  hogy amíg újra 
átkeltem, átkerültem, átjutottam, átestem visszafelé mindeneken,  azt, ami 
pár órája megtörtént velem, máris kikezdte a felejtés, s fejemet újra a tiszta 
valóság  bir tokol ta ,  hiába  kínzott  megállást  nélkülözve  a  láz.  
Megválaszolatlanul  maradt kérdéseim közül egyetlen foglalkoztatott:  hát 
mégsem volt véletlen és felesleges odamennem, ahová kényszer  vezérelte  
bensőm  irányított?  

Miképp a megváltást, vágytam megszokott szobám és ágyamat. Az elmúlt 
-  néha  hosszú  heteknek  hitt  -  két  és  fél nap  apró  és  töméntelennek  tűnő  
részletei szépen soijában elfoglalták végső helyüket, míg a magyarázataimba 
szervesen  bele  nem  illő  néhány  epizódot  nem  is  éltettem  tovább.  Miután  
végleg befejezettnek nyilvánította volna az immár önmagát éltető történetem, 
még  egy  búcsúgondolat  ébresztett  és  egyben  tudatosított  bennem:  jelen  
munkámhoz  szükség  volt  mindarra,  ami  így  esett  meg  velem.  S  valóban,  
elakadt  tanulmányom  megoldása  élesen,  tisztán  már  körvonalazódott  is.  
Magam  felé  irányított,  gúnyosnak  nyugodtan  mondható  mosolyom  



búcsúincselkedése juttatta eszembe: esetleg nem e magában élő eseménysor 
választott engem a mondanivalója számára nélkülözhetetlen  motívumnak?  

Ám  a Rend, hogy jelezze,  én sosem dönthetek  el semmi  kezdetekről  és  
semmi  végekről,  lázcsillapított,  álmaiban  szintúgy  meggyötört,  hosszú-
hosszú pihenést  óhajtó idegredszerem újfent feszülni kezdett:  kopogtatás  
zajára lettem figyelmes. 

-  Ki az? -  morgásszerü kérdésem pokolba kívánt minden kései  látogató  
idegent. 

-  Ha bemehetnék... Mindent  elmagyarázhatok...  
Hirtelen  újra felbukkant  a már-már elintézettnek  hitt bizonytalanság  és  

gyötrö  kételyek  várakozással  vegyes hangulata.  Kavargott  minden:  hang  
és forma, láz és álom, megtörtént és elképzelt helyzet -  s megismétlődik  a  
hang...  Egy  hang,  azzal  az  ismerős,  benne  bújdokoló  ízzel...  A  fény  
felvillantásával s ajtóm résnyire nyílásával egyidőben történt a döbbenetes 
felismerés;  a  küszöbön  álló  nem  igazán  értette  a  csodájkozás  ekkora  
mértékét, mikor végre megjött a hang a torkomból: 

-Schaár?!... 
-  ...  -  kitárta  karjait.  -  Csak  nem  keltették  halálhíremet,  hogy  ennyire  

csodálkozol? A telefonban nem ismertél fel? Hát persze... akkor vártál volna!  -
pörögte  sietősen  dús  szakállából.  Szokásához  híven  kéretlenül  nyomban  
elhelyezkedett.  Mégis valamiből úgy éreztem,  igen sürgős a dolog; az egyik 
utazótáskáját, melyet, míg fordult egyet, szempillantás alatt kapott ki kocsija 
csomagtartójából, maga mellé tette, aztán valamelyest nyugodtabban folytatta: 

-  Rólad,  barátom,  majdnem  mindent  tudok!...  Kivált  a  legutóbbi  
publikációdhoz gratulálok. Azokra gondolok, amelyeket a motívumrendsze-
rekről  írtál.  Hát  látom,  te  is  rájöttél:  nincsenek  véletlenek!  Fantasztikus  
egybeesése ez az általunk szorgalmazott tervezetnek. De erről inkább majd 
legközelebb...  Kár, hogy itthon nem figyelnek föl az efféle fejleményekre. 
No,  látod,  többek  közt  ezért  döntöttem  én  is  a  távozás  mellett.  Öcsém  
legutóbbi  levelében  írta (tudod, ő már két éve kint él), hogy egy  bizonyos  
nyugati  szakmai  kiscsoport  angolra  kívánja  lefordítani  dolgozataidat;  
megítélésük  szerint  úttörő jellegű  e téma megközelítése...  -  mosolygott  a  
sűrű szakáll, közben keze igazított az utazótáskán. -  De mondd csak, tegnap 
négyszer  kerestelek,  nem  tudták,  hol  lehetsz,  pedig  megtelefonáltam...  
Elutazásom  előtt  feltétlenül  beszélni  akartam  veled  -  mondta,  majd  
elbizonytalanodva  hozzátette: -  ezek az övezeti  vonalak...!  



-  W.-t látogattam  meg,  de állítólag  elköltözött.  Három napja -  szóltam  
még mindig fejbeverten a közelmúlt újult erővel feltört eseményei  miatt.  -
Tudod, az E. P. utca 8. alatt... 

-  Hol? -  vágott közbe izgatottan Schaár - , hol kerested te W.-t? Az általam 
bérelt lakáson? W. sohasem lakott azon a helyen. Igaz, egyszer tölött nálunk 
vagy  két  hetet,  a betegsége  kezdetén  -  itt  kissé  megbicsklott  a  határozott  
hanghordozás, s kutatta arcomon a hír hatását. Majd gyorsan pörgött tovább: 
-  Tudod, levelet  is írt onnan neked... Azóta kinn van... Öcsém látogatja. 

-  Igen,  a cím -  hebegtem örülve némiképp,  mert  végre helyére került  a  
címhistória,  W. legutóbb  írt levele. -  De hogyhogy  beteg?  

-  Sajnos  állapota  igen  súlyos,  úgy  két  éve.  Mellesleg  emiatt  kellett  
találkoznom  veled.  Nem,  mégis  inkább  azt  mondanám  -  főleg...  A  mi  
végleges kiköltözésünk nem függ össze a W. sorsával, legfeljebb annyiban, 
hogy segítségünket maga mellett tudhatja mindvégig. Közben testvéremmel  
tényleg  -  ahogy  ő  mondja  -  versenyben  vagyunk  a  saját  időnkkel.  
Bizonyára hallottál nagyszabású  terveinkről!  

-  Hogyne... Csak nem igazán értettem. A reál tudományoktól  én  igazán  
távol állok, azóta is, ha emlékszel -  motyogtam válaszként, ugyanis minden 
erőmre  szükség  volt.  Feszültem  figyeltem:  legalább  a legfontosabbat  ne  
hagyjam ki; mint eddig sosem még, úgy támadt  rám  a láz és fáradtság.  A 
végkimerülés határáig sodródtam el... És mindezekkel párhuzamosan  értelmi  
összefüggésekre  bukkantam  a  8-as  számú  ház  lakásában  talált  fura  
fejtegetések származását  illetően, hát nem  is hoztam azokat  szóba.  

Gyanúsan  összehúzta  szemét  Schaár, érződött, tűkön  ül.  
-  Majd legközelebb elmesélem -  folytatta sebesen, stílusához valóan  -

, meglátod, milyen egyszerű. Ami a veled közös munkánkra  vonatkozik...  
Különben -  tette hozzá-, szereped lesz e vállalkozás végkifejleténél majd! 

De engedd meg, hogy rátérjek jövetelem igazi céljára. Az pedig W. Több éve 
kezdődött  nála, saját bevallása  szerint,  viszont  akkor nem tulajdonított  neki  
semmilyen különösebb jelentőséget, nem fordított rá kellő figyelmet. Gondolta: 
egyszerűen feledékenyebb lett... Az utóbbi két évben azonban elhatalmasodott  
rajta, és a végső diagnózis, sajnos, ez: megállíthatatlanná súlyosodó -  amnézia.  

Hajói emikészem,  itt kevéske szünetet tartott Schaár, az idősebb testvér, 
aztán be is fejezte mondanivalóját: 

-  Korábban  voltak  még  igazán  tiszta  pillanatai.  Olyankor  hosszasan  
beszélt  az  életműve  sorsáról.  Körülbelül  ezerötszáz  oldalnyi  szelektált  



anyagról  lenne  szó,  többnyire  publikálatlan  széppróza  mind.  Attól  a  
néhányka tudományos dolgozattól eltekintve, melyekben -  na most figyelj ! 
-  a motívumkeresés pszichofizikai kényszerűségeit kutatja-taglalj a, amiket 
kizárólag a szépirodalmi alkotások kisebbségben élő szerzőinél  figyelt  meg,  
s ehhez hasonlók  foglalkoztatják, de hát ehhez te sokkal jobban  értesz!  

Most  lábával  igazított az utazótáskán,  látszott, igyekszik  a végére jutni. 
-  Arra kért, ha bekövetkezne mégis (nem akarja elhinni, amire mi magunk 

is próbáltuk felkészíteni az utóbbi időben), a szokottnál korábbi  emlékezet-
törlődése, munkáit mind te...  

Kereste Schaár a szót, s szemmel láthatóan elérzékenyültebben  folytatta:  
-  Szóval, amennyiben hiszel még -  mert hinned kell! -  az  indulásunknál  

megfogalmazott  „esztétikánkban",  annak  szépséget,  szeretetet  indukáló  
erejében, akkor  a müvein  végezd el, légy szíves (de csakis  te!), majdan a 
szükséges  beavatkozásokat.  Kéri, kizárólag  ezután  kerüljenek  megint  az  
olvasók, az övezet összes érdeklődője elé. Hátha -  ahogy mondtuk  valaha  
-  művészi formában alakíthatja újra a valót -  fejezte be öregedő barátom. 

Szermérmesen  lehajtotta  fejét, mint  aki  szégyenbe  esett.  S nem  kizárt,  
szégyellte is valamennyire ezeket a szavakat, főleg, ha egész veszett századunk 
jutott eszébe. Aztán, mintha a végére pontot tenne, asztalra került az életmű... 

Az egyre sűrűbbé fonódó belső ködfuggönyöm túloldaláról még hallani  
véltem a hangokat: 

-  Ha az áttelepülés okozta herce-hurca végére jutunk, jelentkezünk,  addig 
a címünk mindenesetre  ide helyeztem az első  irattartóba.  

Sokak  számára  bizonyára  hihetetlennek  tűnik,  de  mégis  volt  erőm  az  
archívumnak nevezett helyiség legeslegeldugottabb polcára elhelyezni  az  
enyéimtől semmiben sem különböző narancs irattartókat, s végre elégedett 
megnyugvásban  várhattam  az áldott  ünnepet.  Még egyszer  fölvillant  Zs.  
doktor  varikinói  tele  összes  varázsos,  elképzelt  életigenlésével.  Egyben  
bizonyos  voltam:  a  rám  nehezedett  felelősség  súlya  egy  ideig  még  
semmiképp sem nyomhatja igazán a mindennapjaimat. 

Legalábbis,  az elkövetkező húszegynéhány  évben -  nem.  
Aztán meg abban sem voltam hirtelen biztos, vajon nem az a 8-as számú 

házban  történt holdfényes, múló paramnéziás  idő folytatódott-e még  egy  
kicsikét, viszont már -  idehaza...  

(1995) 





UTÓSZÓ 
A század - és ezredfordulók, ezek az önkényesen meghúzott mezsgyéi  az  

időmező  végtelenjének,  mindig  arra  ösztönözték  az  emberiséget,  hogy  
tekintsen  vissza  a  maga  mögött  hagyott  útszakaszra,  és  vessen  számot  
annak  teljesítményével.  Ilyen  vállalkozás  e  gyűjtemény  is.  Válogatott  
példákkal  kívánja szemléltetni,  honnan  indult  és hova jutott  a kárpátaljai 
magyar  rövidpróza  a  XX.  században,  pontosabban  annak  utóbbi  nyolc  
évtizedében. 

Hogy miért nem kezdjük válogatásunkat  a század két  első  évtizedével,  
miért irodalomtörténeti  határkő  1919? Nos, ezt nem mi -  sorsunk  döntötte  
el. Az azt megpecsételő trianoni területrablást megelőzően Kárpátalja mint 
önálló közigazgatási egység nem létezett. A történelmi Magyarország  négy  
keleti  megyéje  -  Ung,  Bereg,  Ugocsa,  Máramaros  -  nagy  részének  
Csehszlovákiához  csatolása  után  kezdik  vidékünket  szláv  nyelveken  
Podkárpátszká Rusznak nevezni. A magyar szóhasználatban  ebből  alakult  
ki  a  Kárpátalja.  De  az  általánosabban  ismert  neve  az  új  földrajzi  
képződménynek  inkább csak Felvidék volt. Kulturális központja pedig nem 
Ungvár,  Munkács  vagy  Beregszász,  hanem  Kassa.  Ezért  ami  irodalmi  
vonatkozásban nálunk a csehszlovák érában történt, azt az  irodalomtörténet  
sommásan „felvidéki" vagy „szlovenszkói" címszó alatt tartja nyilván. Az 
ötágú  síp hatodik  ágának  kikiáltott  kárpátaljai magyar irodalomról  csak  a  
század  közepétől,  a  szovjet  módra  történt  felszabadításunk  óta  szokás  
beszélni. (Igaz, az utóbbi időben nem mindenki érzi kitüntetésnek magán a 
„kárpátaljai" díszítő jelzőt, provinciális  lekicsinylést feltételezve mögötte.) 

A  20-30-as  évek  induló  kárpátaljai  magyar  irodalma  elsősorban  az  
elbeszélés és a novella műfajban produkált figyelemreméltót. A sor élén az 
a  Tamás  Mihály  áll,  aki  regényben  is  maradandót  alkotott.  Mellette  
bukkannak  fel  kisebb-nagyobb  gyakorisággal  Herpay  Ferenc,  Demjén  
Ferenc, Nátolyáné Jaczkó Olga és Rácz Pál. Vannak mások is, akik hosszabb-
rövidebb ideig vidékünkön éltek, ők azonban nem lettek ettől kárpátaljaiak. 
Nem kaptak helyet a gyűjteményben azok sem, akik itt éltek, de nem jutottak 
el  az önálló  kötetig.  így  aztán  aránylag kevesen  lettek  a kiválaszottak.  A  
rangsorolásuktól  is eltekintettünk. Ezért követik egymást ábécé sorrendben.  

A válogatás azonban értékelés is. S ennek alapelve csak a korszak  időtálló  
magyar  irodalmi  értékeivel  való  egybevetés  lehet.  S egy  Móriczcal,  egy  



Krúdyval,  egy Kosztolányival  szemben  nem sok  esélye  van  a kárpátaljai 
magyar pedagógusnak, tanfelügyelőnek, mérnöknek, újságírónak. Nem  is  
szándékozunk egy nagyvonalú gesztussal beemelni őket a magyar  irodalom 
klasszikusainak panteonjába. Csupán azt kívánjuk velük illusztráltatni, hogy 
különélésre  kényszeríted  vidékünk  az  élő  testről  leamputált  végtagként  
hogyan tanult meg önálló szellemi életet élni, irodalmi szinten tájékoztatni 
a  vi lágot  arról ,  ami  e  cserebere  tárgyává  vált  tá j  emberének  
magatartásmintáit,  értékfelfogását  a  történelem  egy  meghatározott  
fázisában kialakította. 

Szánnivalóan szegény országrész végeláthatatlan vegetálásának  megrázó  
képe  tárul  elénk  a  gyűjtemény  első  részének  novellaszerü,  rövid  
elbeszéléseiből.  Apró emberi tragédiák játszódnak  le szemünk  előtt,  itt-ott  
döbbenetes  naturalista  részletekkel  (pl.  az  utolsó  őszi  légy  az  akasztott  
gyermek nyelvén Tamás Mihály Családirtás című novellájában). Az önzés, a 
kegyetlenség, az árulás, a gyilkolás oka mindig a kilátástalan anyagi helyzet. 
Itt-ott  párbeszédekkel  tarkított,  tradicionális  szerzői  közléssel  előadva  is  
megérintik erkölcsi érzékünket az olyan szituációk, amelyekben a munkanélküli 
megirigyli a tányérozó vak bevételét (Herpay Ferenc: Görömbő kísértésben), 
fordított  Bede  Annaként  saját  testvérét  juttatja  rendőrkézre  a  felesleges  
szájtól szabadulni kívánó paraszt (Nátolyáné Jaczkó Olga: Káin), a kutyaadót 
spórolná  meg  a  család  kedvenc  négylábújának  sintérek  elé  terelésével  a  
labilis anyagi helyzetű értelmiségi (Demjén Ferenc: Bundás). 

Egy megbicsaklott értékrendszer megkérdőjelezése ez, ami nem is egészen 
kárpátaljai specialitás a világháború körüli idők magyar elbeszélésében. Az 
a  világ,  amelyben  a  kisember  lába  alól  kicsúszott  a  stabil  erkölcsi  
fundamentum, és egyszerűen képtelen megkülönböztetni  a jótól  a rosszat, 
már igen távol esik az előző század harmonikus, idillikus vidékképétől, nem 
Mikszáthhoz és Gárdonyihoz, hanem Móriczhoz és Krúdyhoz áll közelebb. 
Nem  direkt  módon  történő  kisebbségi  sorskárhoztatás  ez,  inkább  csak  
tárgyilagos helyzetfelmutatás, tükör, amely nem tehet róla, hogy nem szép, 
ami látszik benne. 

Valami  vigasztaló  mégis  van  ebben  az  embertől  elidegenedett,  
visszataszító világban: az állat. Bundás, Csóri, a komédiás kutyája egyfajta 
emberiesítés produktumai.  Amellett,  hogy  megadóan  osztoznak  gazdáik  
sorsában, a természethez való közelséget jelentik, és az érzelmesség elemeit 
lopják az emberi viszonyok  zordságába.  



Formailag  az  első  szakasz  szerzői  nem  tesznek  látványos  kísérletet  a  
rövid széppróza műfajtípusainak megújítására. Folyamatos,  novellisztikus  
cselekménybonyolítás,  növekvő  feszültségű  előadásmód,  többnyire  
váratlan csattanó tartozik bele szerkezeti  eszköztárukba.  

A novella műfaj gyökeres átalakítására  a második,  1945-től  napjainkig  
terjedő szakaszban tapasztalunk izgalmas kísérleteket. Az elszakításnak  ez  
a  második,  szovjet  modellje jóval  drasztikusabb  volt  az  elsőnél.  Míg  az  
előző  húszéves  különélésünk  szellemi  önszerveződésének  tétovaságával  
is  az átmenetiségre,  ideiglenességre  utalt,  a  második  ötven  év  kezdettől  
fogva magában hordta a véglegesség,  a megmásíthatatlanság  mementóját.  
Az  első  bécsi  döntést  követő  szusszanásnyi  intervallum  után  valami  
hihetetlen zűrzavarba, tőlünk alkatilag idegen kegyetlenség és komiszság 
káoszába  kényszerültünk  bele.  Ráadásul  elvárták,  hogy  tapsoljunk  a  
kényszerzubbonyban. 

Az elgémberedett  kéz csak sokára és nagy lelkiismereti megalkuvás  árán 
fogott tollat. A probléma nem az volt, hogyan írja meg „az igazat, ne csak a 
valódit", hanem hogy miként csempésszen be némi valót a valótlanságba, 
igazat  a  hamisításba,  amit  akkor  eufemizáló  műszóval  szocialista  
realizmusnak  neveztünk.  

Egy szellemes későbbi  anekdota szerint  a realista  író azt írja, amit  lát, a 
szocialista  realista  -  amit  hall  Hallani  pedig  lehetett  bőven  ilyen-olyan  
szemináriumokon,  nyílt  pártgyűléseken  az  izmusok  kártékonyságával  
szemben  a szocreál  egyedül  szent  és üdvözítő  voltáról.  Az  írott és  íratlan  
malaszt mégis nehezen ment  a kárpátaljai koponyákba.  Ahol  poloskáktól  
és spicliktől  biztonságban érezhette magát néhány írással barátkozó, saját 
fejével gondolkodó értelmiségi, ott Szoly va, a Gulag, a nemzeti  megmaradás,  
az anyahazával való kapcsolatteremtés  volt a téma, és nem az írók dolgába 
belekontárkodó aktuális  párthatározat.  

Ilyen konstelláció közepette indult a szovjet érában az az első nemzedéke 
a kárpátontúli (mert Moszkva felől nézve nem a Kárpátok alatt, hanem azon 
túl  voltunk)  magyar  elbeszélőknek.  Tulajdonképpen  nem  is  epikus  írók  
voltak  ők  valójában,  hanem  költők,  akik  a  prózától  sem  idegenkedtek.  
Regény, kisregény,  elbeszélés,  novella  egymást  váltotta  a  korszaknyitók:  
Balla László és Kovács Vilmos életművében. Inkább testreszabottnak  érezte  
az elbeszélő kisprózát kettőjük közül Balla László, aki több vers -, riportkötet, 
ifjúsági kisregény  után  vált  át a novellára,  ami  a 60-as évek  végétől  máig  



kedvenc  műfaja  maradt.  Sok  leleménnyel  bővíti  formai  lehetőségeit,  
felbontja  idősíkjait,  párhuzamos  szálakon  vezeti  cselekményvonalát.  
Legutóbbi  darabjaiban  az  aktualizáló  célzatosságtól  szabadulva  eljut  az  
emberi  lényeg adekvát művészi  megragadásáig.  

Kovács  Vilmos  hagyatékában  kakukktojás  a  kispróza.  Az  ő  élettere  a  
vers.  De mert sokoldalú,  kísérletező  hajlamú tehetség,  kipróbálja tollát  a  
kisepikában  is. Kiskarácsony című hosszabb és Ebédszünet című rövidebb 
novelláját ő bizonyosan nem sorolná sajátos világképét  legpregnánsabban  
tükröző alkotásai  közé, bár mind  a kettőben  sikerült  intenzív  teljességgel  
felépítenie életünk  egy történetileg meghatározott  szakaszának  illúzióját.  
Ez azonban  legfeljebb az árgus  szemű  cenzúra  megtévesztésére  szolgált,  
amelynek  a Holnap  is élünk című regény által felkorbácsolt  rosszindulatát  
mindenképpen tanácsos volt kissé csillapítani.  A Kiskarácsony mégsem  a  
köpönyegfordítás,  csak  az  ésszerű  kompromisszum  eredménye.  Nem  
rosszabb,  sőt  valamivel jobb  a kórszak  átlagszínvonalánál,  mert  való  és  
teremtett  világ  tökéletesen  egybeesik  benne,  ami  pedig  hagyományos  
felfogásban a müvésziség  alapkritériuma.  

A XX. század legjobb realista hagyományainak  folytatójaként indul az új 
generáció  markáns  képviselőinek  sorában  Nagy  Zoltán  Mihály.  Első  
publikációi  után  rögtön  ráragadt  a címke:  kárpátaljai  Móricz  Zsigmond.  
Hiteles  lélektanisággal  és  a  közéleti  konfliktusok  fortyogó  mélyébe  is  
betekintő,  kiforrott  formaművészetről  tanúskodó  novelláival  szolgált  rá  
erre. Nagy Zoltán Mihály azonban nem sokáig tűrte magán a beskatulyázó 
minősítést.  Egymást  gyors  ütemben  követő  kisprózai  remeklései  
bizonyították, milyen széles kiterjedésű írói érdeklődésének skálája. Hősei, 
bár egyazon  szociális  közegből  származnak,  nemcsak  kétkezi  robotosok,  
sorsukba  belefáradt  kolhozproletárok.  Bátor,  szuverén  egyéniségek  is  
vannak  köztük az örök lázadók és igazságkeresők  fajtájából. Nagy  Zoltán  
Mihály  írói  attitűdjének  fontos  összetevője  kristályos  csengésű  nyelve.  
Ennek  szikrázó  expresszivitása  olyakor  szárnyaira  kapja  különös,  
monológban  áradó,  inkább belső,  mint  külső történéseit,  és röpíti, mint  a  
forgószél, a művészi megformáltság mind magasabb fokaira. 

Hogy ez a hátunk mögött maradt nemszeretem évszázad nemcsak  emberi  
és nemzeti méltóságunk  többszöri  megkérdőjelezésével  adta fel a leckét a 
kárpátaljai magyar írók négy generációjának, hanem új művészi  irányzatok  
formai  kihívásai  elé  is  állította  őket,  arra  bizonyíték  a  megtett  út  záró  



szakaszát  reprezentáló  újítók  nem  túl  népes  csoportja:  Balla  D.  Károly,  
Berniczky  Éva,  Penckófer  János.  Igazán  hármójuk  művészeten  kívüli  
szempontokkal  szakító,  intellektuális  töltetű,  partner  olvasóra  számító  
elbeszélő  művészetén  mérhető  le,  honnan  hová  jutott  Kárpátalján  az  
elbeszélés és a novella a XX. század folyamán. 

Az értő olvasónak szánt lecke annak eldöntése, hogy fejlődés-e az az út, 
amelynek 2000. kilométerkövéhez érve a kárpátaljai magyar író rájött, hogy 
nem az ő dolga a világ megváltása, de még az értelmezése  sem.  

Gortvay  Erzsébet  
(Ungvár, 2001.) 
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