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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  incselkednek.  

Apám  a  vályú  végén  ül,  hátát  nekidöntve  a kút  kávájának. Töpreng.  Cigarettát  
sodor,  kisujjnyi  vastagságút.  Nézem  a  kezét.  Lassú,  engedetlen  keze  van  apámnak.  
Percekig  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!  -  kiáltom  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  testvéreid  
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.  Más  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  idö:  
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  jövök  is  vagy  hatan.  Kótics  Mihály  maradt  utolsónak.  Tétovázott,  
kövessen-e  bennünket,  mert  akkor  már  erősen  repedezve  ropogott  a  jég.  Máté  
gúnyosan,  türelmetlenül  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  nekirugaszkodásra  nem  húzzák  ki  a  szánt,  akkor  sose:  
belefáradnak  az  erőlködésbe.  

Jól  számítottam.  Akkorát  rántottak  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  füle. Mi  az  isten?  

Azelőtt  hegyezte  a fülét,  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,  eröset  húzott.  Kiheveri.  
Kótics  régi  kocsis,  nem  tévedhet,  gondoltam.  De  a  nyugtalanság  nöttön  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  a  Matyinak,  megérdemli!  -  mondta  vidáman.  Aztán  
rámmordult:  - Ne  lógasd  már  az  orrod!  Nincs  annak  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!  
Mentem,  hogyne  mentem  volna.  Tíz  kilométert  vágtattam,  nyergeletlen  

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!  
Hiába  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  fülét  -  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.  Es  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  gondolkodóba  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  féléve 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. H a j ó i  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,  Csizsmár,  mind. . .  

Lett  nagy  kavarodás,  lárma.  Az  ügyész  idegesen  kapkodta  a  lejét,  
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  cl  a  
lakást.  A  ház  ugyanis,  amelyben  laktunk,  a gazdaságé  volt.  

Anyád  nem  keseredett  el.  Vigasztalt:  
-  Ne  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  lettemukét  roskadozó  gebével.  



Másfél  napig  dolgoztam,  akkor  leestem  a  lábamról.  A  lappangó  betegség  
terített  le.  

Hogy  mondjam!  Örült  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  jármú,  
ami  átszállítson.  

Akkor  anyád  elszánta  magát,  panaszt  tett  a  járási  pártbizottságon.  Onnan  
telefonáltak  a  kórházba,  ide  a  járásiba.  Lett  oszt  jármú.  Egy  teherautó  vételezni  
indult  a kórház  számára,  azzal  vittek  el.  

Hét  hónapig  nyomtam  az  ágyat.  Magára  maradt  anyád  a  pulyával.  Ő  egyedül  
a  megmondhatója,  mennyi  keserűségben  volt  része.  Egy  biztos:  ha  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  túl  sok  teher  szakadt  rá,  bele  is görnyedt  szép-sudár  termete.. .  

Én  aztán  később  lassan  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.  Kirakjuk  az  ételt.  Ülünk,  eszünk.  Nincs  szavunk.  





AZ  IDŐ  SÚLYA  ALATT  

Eltelt  a  nap,  
a  nyár  utolsó  napja,  
borongós  volt,  ritkán-sugaras,  
akár  az  életed,  
alkonyodik,  hűvös  szélrohamok  törnek  a  kertbe,  
vigyázz  a  vesédre,  vedd  föl  a  szvetteredet,  
fölveszed,  visszamégy  
sietősen,  mintha  
fontos dolgot  hagytál  volna  félbe,  
pedig 
amióta  a nyulak  holnapi  porcióját  megszedted,  
csak  nézelődsz,  
szép  a  kert,  van  mit  nézni  rajta,  
a  kezed  nyomán  olyan,  amilyen,  
az  idén  bírtad  még,  úgy-ahogy,  erővel,  
a  temérdek  munkát,  amit  a kert  adott,  
bírnád-e jövőre  is  még,  
tán-tán,  nehezen,  vagy  úgy  se,  
biztosan  nem,  
oda  az  élet,  oda  az  erő,  csak  a tettvágy  maradt,  
miért  rágódsz  ezen,  
el  van  döntve  a dolog,  a  
sorsod, 
esztendő  múlva  minden  a  másé  lesz  itt,  
ne  sírj,  
örülj  annak,  hogy  van,  aki  biztat,  vár,  

hányszor  szóvá  tette  Gábor,  
édes,  tegye  pénzzé  a házat,  költözzön  hozzánk,  ne  küsz-

ködjön  egyedül,  
Márta  is hív,  föl  a  városba,  
jöjjön,  édesanyám,  itt  aztán  semmire  nem  lesz  gondja,  

nincs  kert,  munka,  hát  dolgozott  épp  eleget  világéletében,  ideje  
pihenni,  élvezni  a  nyugdíjat,  

melyikhez  szegődsz,  
szíved  alól  szakadt  gyermek  mind  a  kettő,  
de  hisz  ez  is el  van  már  döntve,  
Mártához  nem  mégy,  idegen  neked  az  ottani  élet,  
ha egy jóízű  ételt  akarsz  főzni,  szaladj  előbb  a  piacra,  
na  meg,  úgy  igaz,  haragszol  a  városra,  
merthogy  Márta  után  Öcsit,  a  legkisebb  Fiadat  is  elvette  

tőled, 



ö  nem  hív,  nem  hívhat,  
szűkösen  vannak,  hatan  másfél  szobában,  
csak  Gábor  maradt  a  faluban,  ö  se  veled,  az  Újsoron  épí  -

tett, 
dohog  bizony  elég  sokszor,  mióta  Öcsi  elment,  azt  mondja,  
hej,  ha tudom  ezt  előre,  dehogy  megyek  le az  udvarról,  

átépítem  a régi  házat,  fütyülök  a  hétáras  új  telekre,  
és  szidja  keményen  a  hivatalt,  ami  szerint  
faluhelyen 
hét  ár elegendő  házhelynek,  udvarnak,  kertnek,  
ó, dehogy  elég,  te  ne  tudnád,  
de  mit  lehet  tenni,  nyolc  éve  áll  az  új  ház,  
nagyon  megdolgozott  vele  Gábor,  az összes  belső  munkát  

egymaga  csinálta  meg,  úgy  egyedül,  hogy  a plafon  vakolását  is  
egyedül,  alul-fölül,  

lent  az  udvaron  megkavarta  az anyagot,  vödörbe  rakta,  be-
hordta,  fölment  a padlásra,  a  kötél  végén  lógó  horgot  ügyesen  
beleakasztotta  a vödör  fülébe, fölhúzta,  földolgozta,  aztán  
lejött, kezdte  elölről,  

lettek  volna  pedig  barátai,  legalább  a rokon-fiúk,  akik  
segítenek,  ha  szól  nekik,  de  nem  szólt,  

ha önszántukból  nem jönnek,  akkor  ne jöj jenek  sehogy,  
boldogulok  valahogy  így  is,  

dünnyögte, 
először  a középső  szobát  tette  rendbe,  abba  költöztek  

bele, 
aztán  sorban  a  többit,  
most  már  a  külső  vakoláson  töri  a fejét, terrazitot  sze  -

retne,  de  honnan  szerezzen  fehér cementet,  a fürdőszobát  is  
szeretné  minél  hamarabb  berendezni,  de  ez  se  sikerül  kedve  
szerint, 

milyen  nehezen  tudott  hozzájutni  a kádhoz  is,  
és  valami  csövek  meg  egyebek  még  mindig  hiányoznak,  
majd  csak  beszerzi  azokat  és  akkor  nem  lesz  annyi  gondja  

a  házzal,  
szép  ház  az,  kivált  ha  a terrazitos  vakolást  is  ráképzeled,  

van  már  olyan  a  faluban,  
igazán  nem  várhatod  el  Gábortól,  hogy  adjon  túl  rajta  és  

kezdje újra  az építkezést  itt,  ennek  a  réginek  a  helyén,  
erről  hallani  sem  akarna,  bármennyire  is csábítja  a  huszonhat  
ár  föld,  

neked  kell  megválnod  a  házadtól,  hozzájuk  költözni,  
öhozzájuk,  igen,  hogy  



a  faluban  maradhass,  
hogy  amikor  eljön  az  idö,  Miska  mellé  tegyenek  földbe,  

kihagyva  a  hely,  
mikor jön  el  az az  idö,  ki  tudja,  
addig  még  lehetsz  évekig  ágyban  fekvő  beteg,  s  ha  
ne  adj  Isten,  
valóban  így  alakul,  vajon  
lesz-e  Gáboréknak  türelmük  tisztességesen  gondodat  vi  -

selni, 
vagy  úgy jársz,  mint  Kissné,  
akit  nemesak  betegséggel  sújtott  a sors,  hanem  égetniva  -

lóan  rossz  gyermekekkel  is,  
egy j ó  szó  nem  sok,  annyit  sem  kapott  tőlük,  a  Pali  fiú  -

tói  se,  pedig  annak  a nevére  íratta  a  házat  
még  életében,  
bár  ne  tette  volna,  
kiszorították  abból,  ott  kellett  tengődnie  az  elhalt  

férje műhelyében,  a  régi  suszterájban,  ami  egy  apró  helyiség  
a  fásszín  mellett,  

megváltás  lehetett  szegénynek  a  halál,  egy  hónapja  t e -
mettétek, 

igen-igen  megsirattad,  úgy  sirattad,  
mintha  általa  magadat  is, eljövendő  sorsodat,  
mert  úgy  mondják, jól  mondják,  
öregen  már  csak  nyűg az ember  a fiatalok  nyakán,  kivált  

ha  végképp  leesik  a  lábáról,  
te  is,  ha Gáborhoz  kerülsz,  előbb-utóbb  útban  leszel,  s  

lia  nem éreztetik  veled,  akkor  is azzal  a gondolattal  kell  majd  
kelncd-feküdnöd,  hogy  

öreg  vagy,  beteg  vagy,  felesleges  vagy,  
miért  sújtja  Isten  élete  végén  az  embert  ekkora  keserű  -

séggel, 
miért  ad  az ember  fiának olyan  nehéz  természetet,  ami  -

lycn  a  Gáboré,  
azt  elviselni  nagyon  nehéz,  nagyon  kell  tudni  alkalmaz  -

kodni  hozzá,  
a  menyed  képes  erre,  te  nem,  
milyen  rosszul  esett  a múltkor  is,  szombat  este,  
mikor  Gábor  az  udvart  söpörte,  dohogva  haragosan  a  fele  

ségére,  hogy  azt  mondja,  
ezt  is  mindig  nekem  kell  csinálni,  sose jutna  eszedbe,  

pedig  millió  egyéb  dolgom  lenne,  
Magda  nemigen  figyelt  rá, eleresztette  a füle mellett  a  



gorombaságokat,  kacsát  pucolt,  te  meg  a csigatésztát  sodor  -
gattad, 

és  nem  álltad  meg  szó  nélkül,  
hát  ráérsz,  fiam,  ne  zúgolódj,  
ennyit  mondtál,  csak  ennyit,  
Gábor  megállt  a konyhaajtón  kiömlő  fényben,  benézett  

rád, 
maga  ne szóljon  bele,  
lökte  oda  a  szót,  
és  söpört  tovább,  
eszébe  se jutott,  mennyire  szíven  ütött  téged  a  durva  

szóval, 
sietve  összekaptad  magad,  eljöttél,  hiába  marasztalt  a  

menyed, 
mama,  ne törődjön  vele,  hadd  morogjon  ott  magának,  nem  

kell  azt  komolyan  venni,  
hát  nem  furcsa ez  is,  
másoknál  az  anyós  és  a menye  közt  van  vita,  meg  nem  ér  -

tés,  itt  meg  fordítva,  
az  elejétől  kezdve jól  megvagytok  Magdával,  olyan  jól,  

hogy  nemegyszer  pártját  fogtad  Gáborral  szemben,  
tán éppen  emiatt  morgós  hangulatú  sokszor,  
á,  dehogy,  
mindig  ilyen  volt,  apja  fajta, csak  annál  valahogy  meg  -

gondolatlanabbul  szókimondó,  
a gyűléseken  is,  hányszor  elbeszélték,  nem  fér  a  bőrében,  

megmondja  a véleményét  bárki  előtt,  egyszer  még  bajba  kerül,  
jaj ,  ne adj Isten,  hogy  rászólj,  nem  kívánod  te  azt,  

hiszen  ismered,  tudod,  
j ó  szíve  van  a fiadnak,  bármit  mutat  a goromba  külső,  
csak  hogy  egy  kicsit  lenne türelmesebb,  elnézőbb  veled  

szemben,  hiszen  te  hoztad  a világra  a  háború  utáni  évben,  ami  -
kor  igen  sokat  kellett  talpalni  a  megélhetésért,  magános  ember  -
nek  is,  hát  még  ahol  pulya  volt,  

most  van,  lenne  alkalma  viszonozni  egy  keveset  legalább  
a törődésből,  a  szeretetből,  amellyel  emberré  nevelted,  

miért  nem  gondol  erre,  
miért  gondolja  azt,  hogy  ha födelet  és  kenyeret  ad  számod  -

ra,  akkor  mindent  megadott,  
mint  falat  kenyér,  úgy  kéne  a jó  szó  is,  hogy  nem  lehet  

megérteni  ezt,  
mitől  ez  a meg  nem  értés  fiatalok és  öregek  közt,  
rágódhatsz  ezen,  mindig  így  volt,  így  lesz,  



két  külön  világ  az,  a fiatalság és  az  öregség,  
ismered  mind  a kettőt,  ö nem,  csak  az  egyiket,  azt,  ame  -

lyik  akkor  is szebb,  édesebb  a másiknál,  ha  
gondokkal  terhes,  
mert  amíg  bírja magát  az  ember,  fiatalon,  addig  
nem  lehet  baj,  
bízvást  törhet  a célja felé,  van  ideje,  esélye  azt  elérni,  
de amikor  az  idö súlya  alatt  csak  tipegésre  futja az  erőből,  

vagy  arra  se  már,  
akkor  mi  értelme  az  életnek,  
hiszen  nincs többé  elérhető  cél,  
csak  vágy  van,  nyugalomra,  könnyű  elmúlásra,  
könnyebbre,  mint  ez  a sóhaj,  ami  oly  súlyosan  szakadt  ki  

belőled,  mégse  hozott  megkönnyebbülést,  
miért  nem,  
mennyi  kérdés,  
választ  rájuk gyarló  ésszel  hiába  remélsz,  
senki  se  tudója  annak,  mit  hoz,  rejt  a  sorsa,  
van,  akinek  
fényt,  meleget,  földi  paradicsomot,  
és  van,  akinek  
a  legfényesebb  nyári  napja  is elsötétül  az örökös  gondtól,  

bajtól, 
az  ilyen  emberben  
sovány  koszton  tengődik  a  remény,  
hogy  kividul  tán  fölötte  is egyszer  az  ég,  ha előbb  nem,  

hát 
alkonyattájt  legalább,  
jaj , nehéz  a  hit,  
bízzál  mégis  ebben  az  alkonyi  kurta  fényben,  
kell  hogy  legyen  benne  részed,  
és  most  menj,  
melegíts  vacsorát,  egyél,  feküdj  le,  rádfér  a  pihenés,  
sok dolog  vár  holnap  is,  de  nem  baj,  
kevesebbet  keseregsz,  ha  van  mivel  bíbelődnöd,  
úgy  igaz,  napközben  a karod,  a derekad  se fáj annyira,  a  

sok  dolog  közt  valahogy  elfelejtődik,  
a  szíveddel  meg  elmégy  Fábián  doktorhoz,  majd csak  felír  

valamit,  amitől  rendbejön,  miért  ne  jönne,  
az  öreg  Áron  is  milyen  beteg  volt,  már  a halálát  várták,  

de  helyreigazodott,  naphosszat  tesz-vesz  a  házuk  körül,  csak  
vigyáznia  kell  magára,  

neked  is  magadra,  



hát  ne emészd  magad,  
az  a dolog  Gáborral  kialakul  valahogy,  tán jóra  fordul,  
eltűritek  egymás  szeszélyeit,  nem  lehet  másképp,  
na,  feküdj  le szépen,  így  ni,  
pihenj, 
hogy  hetven  éved  súlyát  könnyebben  bírjad,  mikor  az  új  

rádvirrad. 



A SZORGALOM  HUSZADIK  ESZTENDEJE  

Egy  teljes órája őgyelegsz  az  udvaron,  
nem  fog  a dolog,  mi  ütött  beléd,  
tennivaló  van,  
a karám  deszkái  szétrágva,  most  ráérnél  megjavítani,  úgyse  

mégy  el  a  gyűlésre,  
csak  lenne megfelelő  deszka,  
hm,  honnan,  
pótolhatnád  néhány  erösebb  léccel,  de  az sincs,  semmi  

sincs, 
lendíti  lábad  az  indulat,  telibe  találod  a résen  gyanútlanul  

kiröfögö süldő  pofáját,  odábbállsz,  
pillantásod  az  ól  tetejére  siklik,  megbotlik,  
a kátránypapír  egy  helyütt  beszakadva,  
megállj,  kölyök,  megint  rámásztál,  
szitkozódsz,  mi  haszna,  
hátat  fordítsz  a vigasztalan  látványnak,  dohogva  topogsz  

a  tocsogó  sárban,  elindulsz  az  utcai  kapu  felé,  
vödör  csörren,  Anna  toppan  eléd,  
mi  bajod  a  kisfiúval,  
csóválja  a fejét, 
k - i - s - f - i - ú , 
megvillahegyezett  igáslóként  horkansz  fel,  
tizenvalahány  évesen  te  már  nem  az  ól  tetején  mászkáltál,  

hanem, 
ehh,  cselédsors,  
legyintesz, 
régen  volt,  akármilyen  igaz  volt,  
Anna tudja, Anna  érti,  a hangja  békítően  duruzsol,  
jó, jó,  nem  múlt  el  a  világ,  és  meg  is fenyítettem én,  a  

mosófazék  fedelét  meg  rátettem  a lyukra,  ne  ázzon  be,  biztosan  
lefújta a szél,  tedd  vissza,  már  amíg  papírt  nem  veszek,  

úristen,  az ólra  fedőt,  
hej,  Anna,  
inkább  ázzon  be,  
a  kérdés  röstelkedve  óvatos,  
ázzon, 
micsoda  izzás  egyetlen  szóban,  
hogy  a jó  égbe  ne,  mások  cseréppel,  hullámpalával  fedik  

be  a legkisebb  melléképületet  is,  vasból  hegesztenek  karámot,  
ehh, 



Anna  vállat  von,  siet  a  kúthoz,  fölhúz egy  vödör  vizet,  
átönti  a zománcosba,  csak  úgy  az  ujja hegyével  kikapkodja  a  
felszínen  úszkáló  korhadékot,  a  nagyját,  

az  apraját majd  odabent  a  bádoggal,  
hát  igen,  régi  a  kút,  megette  az  idő  a  káváját,  arról  

morzsolódik  bele  a  szemét,  
deszka,  deszka  kéne,  
forgolódsz,  gondolatban  vadonatúj  kávát  rittyentsz,  de  

kezed  a foszlóssá  avult,  átázott  régit  érinti  csak,  
hátat  fordítsz,  kinézel  az  utcára,  
hm,  menegetnek  az emberek  a  gyűlésre,  
támasztod  a kapuoszlopot,  eltűnődsz,  visszaköszönsz,  
nem,  te nem  mégy  el,  meglesz  az  nélküled,  
hátraballagsz  a tuskóhoz,  kicibálod  belőle  a  baltát,  
kimért,  lendületes  mozdulatokkal  sújtsz  le újra és  újra,  

pedig  hitvány  gallyfa ez,  tavaszi  nyesedék,  metszéskor  hoztad  
a gazdaság  gyümölcsöséből,  
a  vastagabbját  elvitték  mások,  

Nánási  Berti  a  legtöbbet,  a  legjavát,  mintha  nem  heverne  
halomban  udvarán  a jóféle,  hasított  szolyvai  ölfa,  

no, 
le  sem  csillapodott,  újra  felforrt  a  düh,  
ennyit  tudsz,  zúgolódni  okkal,  anélkül  is,  
valóságos  csoda,  hogy  el  nem  emésztetted  magad  az  eltelt  

hatvan  esztendő  alatt,  
úgy  bizony,  a  minap  kerekedett  ki  
a  hatvanadik,  
hányadszor  bíbelődsz  ezzel  a gondolattal,  sehogy  se  tudtok  

összebarátkozni,  pedig  már  volt  úgy,  egész jól  megtűrtétek  
egymást, 

most  nagy,  fekete gombolyagként  gurigázik  az  agyadban,  
majdnemhogy  elkámpicsorodsz,  a  balta  megáll  a  kezedben,  dologtalanul  lóg  a  
csizmád  szára  mellett,  

leülsz  a tuskóra,  cigarettát  sodorsz,  
igen,  elfolyt  az  idő,  hatvanéves  vagy,  
negyvenhét  fonnyadt  rubelt  golyóztak  ki  vigaszdíjnak,  
a  Berecz  Józsiéhoz  képest  tűrhető,  neki  negyven  sincs,  

igaz,  ö nem  volt  csoportvezető,  innét  a differencia,  ez,  
honnan  a  másik,  
Nánási  kis  híján  hatvanat  kap,  ki  érti  ezt,  mindenfélét  

beszélnek,  hm,  
a  mai  gyűlésen  búcsúztatni  fogják az  új  nyugdíjasokat,  

ahogy  tavaly,  



ünnepélyesen,  édesapám,  
csilingelte  reggel  Márta,  
ajándék  is  lesz,  meg  hivatalos  puszi  a  kijelölt  irodakisasszonytól,  aki  majd  a  

virágot  is adja, és  lesz  szép  beszéd,  
az  elnök  írja,  

így  áll  a dolog,  meg  van  szervezve,  
de  ülve  a tuskón  az jut  eszedbe,  amire  a  lányodat  hallgatva  

gondoltál, 
régóta  nem jársz  a gyűlésekre,  okod  van  rá,  
utálod  a temérdek  mellébeszélést,  pláne  azokat  a  betervezett  

hozzászólókat,  akik,  
szégyen  -  gyalázat,  
felolvasni  is csak  kisiskolásán  tudják  a számukra  megírt  

szöveget, 
ugyan  miért  háborogsz  emiatt,  
miért,  miért,  
valamikor,  az  első  időkben,  amikor  eljártál  te  is  a  gyűlésekre,  

nem  így  volt,  
akkor  maga  az  elnök  is,  ha  beszámolót  tartott,  inkább  

csak  a számokat  nézte  le  a papírról,  amúgy  fejből  beszélt,  az  
emberek  szemébe  nézve,  

eljártak  akkoriban  gyűlésezni  sokan,  majd  szétrepedt  a  
klub,  és  ha  úgy  adódott,  tízen  -  húszan  hozzászóltak  a  dolgokhoz,  
persze,  a  sok  beszédnek  alja  is  volt, jónéhányan  csak  az  
őket  ért  sérelmekkel  hozakodtak  elő  vagy  meg  nem  értett  dolgokról  
mondtak  felületes  véleményt,  az  ilyeneket  megmosolyogták  
az  emberek,  de  

éles  szemmel,  kihegyezett  füllel figyeltek azokra,  akiknek  
szájából  már  -  már  kézbe  vehetően  hullott  az őszinte  szó,  a  
bennük  is  megfogalmazódott  vélemény,  és  ezek  voltak  többen,  
nem  ok  nélkül  mondogatta  az  akkori  párttitkár,  

natyon jo,  emberek  aktívak,  vatyom  elégedett,  
az  még  derék  ember  volt,  pedig  orosznak  született,  
nem  maradt  ideje jobban  megtanulni  a kiejtést,  leváltották  

vagy  áthelyezték,  ki  tudja,  ki  érti,  miért,  
most  nyomtatott  meghívókat  küldöznek,  dugig  tele  velük  a  

postás  táskája,  mégis  ímmel  -  ámmal  menegetnek  az emberek  a gyű  -
lésekre,  aki  meg  elmegy,  hallgat,  mintha  maga  alá  csinált  volna,  
legfeljebb  a széksorok  közt  pusmog  az  ismerőseivel,  a  fene  
se  érti  ezt,  

neked  esztendők  óta először  küldtek  meghívót,  biztosan  a  
nyugdíjasok  búcsúztatása  miatt,  és  talán  a jubileum  alkalmából,  

mert  a jubilumi  zárszámadóra  illik  meghívni  az  alapító  



tagokat,  ha  fogcsikorgatva  is,  
hogy  téged  nem örömmel  hívnak,  arra  mérget  mernél  venni,  
annak  idején, még  mint  csoportvezető  és vezetőségi  tag,  

magadra  haragítottad  a gazdaság  két  főemberét,  az elnököt  és  
az  agronómust,  

a  búza  -  ügyben, jól  emlékszel,  
vezetőségi  gyűlésen  azon  volt  a  vita,  kiadható-e  az  aratási  

munkákért  korábban  megállapított  termény,  másfél  kiló  
munkaegységenként, 

szó  sem  lehet  róla,  
jelentette  ki  az  agronómus,  
nyolc  mázsával  kevesebb  termett  hektáronként  a  tervezettnél,  

nem jut,  
valamennyit  adni  kell,  
tűnődött  a párttitkár,  az új,  
valamennyi  csak jut,  ez  nemcsak  gazdasági,  hanem  politikai  

kérdés  is,  kell  hogy jusson,  a bizalmat  nem  veszíthetjük  
el, 

bajosan, 
fogta pártját  az agronómusnak  a közgazdász  fagyos  arccal,  

ha az összes  vetőmagot  takarmányozásra  használnak,  a  
készlet  akkor  sem  tartana  tovább  májusnál,  

a  két  farmvezetö zajosan  helyeselt,  
az  elnök  hümmögve  nézte  a  kimutatást,  
fogas kérdés,  elvtársak,  
mondta, 
és  rátok,  a vezetőség  addig  szótlanul  ücsörgő  tagjaira  

pillantott, 
önök  mit  szólnak  hozzá,  elvtársak,  
mindenki  zavartan  fészkelődött,  furcsa módon  óvakodva  a  

véleménynyilvánítástól, 
emiatt  még  inkább  feldühödve  ragadtad  magadhoz  a  szót,  

szembeszálltál  az  agronómussal  és  a közgazdásszal,  kemény  hangon  
emlékeztettél  arra,  

hogy  a búza  -  járandóság  nemcsak  szóban  volt  megígérve  az  
aratás  előtti  gyűlésen,  hanem  annak  rendje és módja  szerint  
papírra  lett  fektetve,  aláírva,  tehát  minden  huzavona  nélkül  
ki  kell  mérni,  hacsak  ők  maguk,  a  kaszások,  markolók,  kévekötök  
és  a cséplőgépnél  dolgozó  munkások  önként  le nem  mondanak  
róla,  belátva  a  nehézségeket,  erre  azonban  ne  számítson  senki,  
hiszen  te  is  levágtál jó  pár  hektárt,  lucskosra  izzadtál  azért  
a  terményért,  hát  nem  mondasz  le róla,  éppúgy  a többiek  se,  
kell  minden  családnak  a kenyérnek  való,  egyébként  pedig  az  a  



véleményed,  nem  helyes  dolog  a tagság  háta  mögött  tárgyalni  
ezt  az  ügyet,  ha egyáltalán  tárgyalni  kell  róla,  hiszen  

nem  törülhetjük  ki  a fenekünket  a saját  ígéretünkkel,  
így  mondtad,  
hogy  felcsattant  az elnök,  lett  nagy  vita,  
szerencsére  a veled  egyrangú,  muszáj  -  vezetőségi  tagokban  

volt  annyi  becsület,  téged  támogattak,  a  titkár  is  inkább  hozzátok  
húzott, 

az  agronómus  és  az elnök javaslatát  szótöbbséggel  elvetették,  
a  búzát  kimérték,  

csakhogy  attól  kezdve  szálka  lettél  a  két  főember  személyében,  
kivált  az agronómus  orrolt  rád,  a  legváratlanabb  helyzetekben,  

a  legelképesztőbb  apróságok  miatt  belekötött  a  munkádba,  
tehette,  csoportvezetőként  szinte  mindennapos  volt  a munkakapcsolatod  vele,  

hónapokig  tűrted  a  szekálást,  
amikor  aztán  a bálfák  ürügyén  végképp  felhergelte  ellened  

az elnököt  és  az csúnyán  legorombított,  akkor  elszakadt  a  türelem  
cérnája,  istenesen  megdöngetted  az  elnöki  asztalt,  pattogott  
rajta  a tintatartó,  kiordítottad  a  felgyülemlett  indulatot,  

nem  leszel  senkinek  a kapcája, 
ezzel  fejezted  be,  
a  felmondást  majdnem hogy  szó  nélkül  tudomásul  vették,  

csak  a titkár  marasztalt  volna,  
gondolja  meg,  Mihály  bácsi,  megy  az  idő,  a harag  elmúlik,  
mondogatta  egy  ideig,  
vajon  véletlen  volt-e,  
az  ö  sógorát  tették  meg csoportvezetőnek  helyetted,  attól  

kezdve  nem  marasztalt,  hallgatott,  
akkor  is,  amikor  a  vezetőségből  kibuktattak,  ügyesen  összegereblyézett  

okokra  hivatkozva,  
hm, 
milyen  higgadtan  tudtad  most  mindezt  végiggondolni,  
vagy  inkább  fásultan,  
nem, 
nem  közömbös  számodra,  ami  volt  és  ahogy  volt,  
ennek  az esetnek  az emléke  sem  vált  súlytalanná,  ma  is  

mint  nagy terméskövet  cipeled  ott  belül,  
mégis,  a személyes  sérelem  kínja mintha  elfolyt  volna  az  

idővel, 
mondhatod  úgy  is,  a kisebbik  rossz  elvegyült  a  nagyban,  
igen, 
ahogy  telt  az  idő,  a gazdaságra  egyre  szűkebb  esztendők  

jöttek,  s ezt  éppúgy  a saját bőrödön  érezted  meg,  érzed  ma  is,  



mint  akárki  más  a tagok  közül,  
akik  nyugtalanul  súgnak  -  búgnak,  
nincs  a munkánknak  eredménye,  hogy  lehet  ez,  
olykor  tőled  kérdezik,  
te  Mihály,  meg  tudod  magyarázni,  teljesen  legatyásodott  

a gazdaság,  ilyen  még  nem  volt,  
hallgatsz, 
már  van  annyi  eszed,  nem  uszítod  az embereket  a  vezetőség  

ellen,  naná,  hogy  rádhúzzák  a vizes  lepedőt  megint,  
ám  lásd  be,  eleinte  te sem  láttad  tisztán  a bajok  okait,  

jobban  mondva  nem  akartál  hinni  a szemednek,  a tényeknek,  amelyek  
szaporodó  számban jelezték,  a vezetőség  érthetetlenül  
sokat  hibázik,  kezdve  a  vetésforgó  helytelen  alkalmazásától  az  aratás  cxipnivaló  
megszervezéséig, 

micsoda  képtelenség  például  ősziekkel  bevetni  az  árterületi  
földeket,  mondván,  a pihent  föld  ad  majd  sok  mázsa  terményt,  

persze  hogy  kivette  a  víz,  
ehhez  hasonló  baklövést  valamikor  a  citromfákkal  csináltatok,  ráköltöttetek  

egy  csomó  pénzt,  vesződtetek  az  ültetvénnyel,  
az meg  csak  sínylődött,  mihamar  kipusztult,  

igaz,  a citrommal  kényszerből  foglalkoztatok,  a járás  erőltette,  
azt  azonban  soha  nem  szabta  meg,  mit  hová  kell  vetni,  

legfeljebb hogy  miből  mennyit,  
a vétkeseket  tehát  itthon  kell  keresni,  keresi-e  valaki,  
pedig  a dolog  az  árterülettel  kétszeresen  ütött  vissza,  

hiszen  azelőtt  volt  úgy,  háromszor  megkaszáltátok,  de  legalább  
kétszer  minden  évben,  tavaly  viszont  egyszer,  ennyiszer  se  
volt  érdemes,  tönkretették  a j ó  kaszálót,  hoppon  maradt  a jószág, 
se  búza-árpa  abraknak,  széna  is alig  valami  a  szérűn,  
és  még  csak  február eleje,  

majd  megint  a pajtákról  forgatják  le  a  szalmatetöt,  azt  
hordják  a jászlakba,  ehh,  

körmödre  égett  a cigaretta,  eldobod,  köpködsz,  megszabadulni  
igyekszel  a  nikotinkeserü  szájíztől,  

aztán  felállsz,  belevágod  a baltát  a tuskóba,  elindulsz  
be  a  házba  

átöltözni, 
elmégy  hát  mégis  a  gyűlésre,  
el,  csakazértis,  
szünet  van  éppen,  amikor  az  iskola  előtt  elhaladsz,  
a  tágas  udvaron  gyerekhad  nyüzsög,  
az  unoka észrevesz,  odafut  hozzád,  boldogan  újságolja,  
papó,  ma  is kaptam  egy  ötöst,  



derék, 
megcirógatnád  a  lurkó  fejét, feledve  a reggeli  bosszúságot,  

de  közbül  a kerítés,  így  hát, egyéb  nem jutván  eszedbe,  
megismétled,  elnyújtva-ropogtatva  a  szót,  

derrék, 
és  kissé  felindultan  mégy  tovább,  ennyi  kevés  is  elég  

ahhoz,  hogy  megváltozzon  az ember  hangulata,  hm,  
a  klub  előtt,  messziről  látni,  pufajkás, nagyujjasos férfiak 

ácsorognak  komoran,  
lassítod  lépteidet,  
bár  megkezdenék  a gyűlést,  mire  odaérsz,  
nem  akatódzik  most  beszédbe  elegyedni  senkivel,  
ezt  a nem  várt  kis örömöt,  amit  kisunokád  fakasztott  benned,  

így  frissen szeretnéd  megőrizni,  amíg  csak  lehet,  a  gondokon  
törjék  a  fejüket mások,  akik  miatt  azok  vannak,  

no,  sürgeti  már  befelé az embereket  a könyvelő,  ketten  -
hárman  maradnak  kint,  karjukon vörös  szalaggal,  ők  a  rendvigyázók,  

az  ajtón belépve  megállsz,  sapkádat  gyűrögetve  szemlélődsz,  
hová  ülhetnél  le,  

a  hátsó  sorokból  többen  integetnek,  a csoportbeliek,  odafurakodsz,  
adjon  Isten,  
fogadj  Isten,  
mi  újság,  
mindjárt elmondja  az  elnök,  
e  -  egen,  meghallgatjuk,  

ülsz,  nézelődsz,  
az emelvényen  hosszú,  piros  plüssel  borított  asztal,  mögötte  

legalább  harminc  szék,  az első sorokban  párnázottak,  
hátrább  kopott  lakkozású  párnázatlanok,  ötösével  összelécelve,  
itt  -  ott  élő  és vágott  virágok,  

az elnök  szobormereven  áll  az  asztal  túloldalán,  elnéz  a  
fejek fölött,  a zaj  lassan  elcsitul,  

tisztelt  elvtársak  és  elvtársnök,  
a  szokásos  megnyitó  szöveg,  ellenszenvesen  ünnepélyes,  
jubileumi  gyűlésre  gyűltünk  össze,  elvtársak,  húsz  évvel  

ezelőtt  alakult  meg  kolhozunk,  elvtársak,  
a  közgyűlést  ezennel  megnyitom,  
nyithatod,  nálad  a  kulcs,  
kunkorodik  a  kötekedő  gondolat,  elhessented,  igyekszel  

odafigyelni, 
az  elnök  mindenkit  
csöpögő  szeretettel  
üdvözöl, 



megválasztják  a  díszelnökséget,  az  alkalomhoz  illően  nagy  létszámút,  sok  
kolhoztaggal, 

az  alapítókat  öten  képviselik,  kicsit  mulatságos  megilletődöttséggel,  
beletelik  néhány  perc,  amíg  az  összes  emelvényre  -  jelölt  

elfoglalja  a  helyét,  
középre  a járási  kiküldöttet  ültetik,  fiatal,  gondterheltnek  

tünö  ember,  
mellette jobbfelől  az  elnök,  balról  a titkár,  összesúgnak  

a kiküldött  háta  mögött,  aztán  a titkár  átadja  a szót  az  elnöknek,  
következik  a  beszámoló,  

a  bevezető  politikai  rész  nagyon  újság -  ízű,  elég  hosszú,  
unalmas, 

tehetetlenül  érzékeled,  az  iménti  derültségből  darabok  
válnak  le benned,  feloldódnak  a  semmiben,  

már  meg  sem  próbálod  visszaterelni  figyelmedet  a  beszélőre,  
minek,  olvasol  újságot  minden  este,  

tekinteted  körbejár  a teremben,  némelyik  arcon  hosszan  
elidőz, 

a  távoli  első  sorokban  ülök  arcát  persze  nem  láthatod,  
de  hátulról  is  ráismersz  mindenkire,  

az  a kereklö  kobak  a feszesen  merev  bikanyakon  a  Nánási  
Bertié,  mellette  Pallagi  Károly,  Kis  Bálint,  

ezek  sülve  -  főve együtt  vannak,  
szegröl-végről  rokonfélék,  de  inkább  a szerzésben  hasonszőrűek,  
amit  a szemük  meglát,  a kezük  elviszi,  ha  csúszó  ül  rajta,  

akkor  is,  
hm,  mindenki  tudja,  mégse  csaptak  a kezükre  egyszer  sem,  
te  sem,  
pedig  szekérnyi  szénádat  vitte  el  „ tévedésből  „  Nánási  a  

Csorgó  -  dűlőről,  
két  lucskos  hajnalon  kaszáltál  ott,  micsoda  széna  lett  

abból  a fűből, 
persze,  nem  hagytad  annyiban  a dolgot,  visszakövetelted  

tőle,  csakhogy  pataki  sással  szúrta  ki  a  szemed,  
még jól  is jártál,  Mihály,  
mondta  hunyorogva,  amikor  felhajtott az  udvarodra,  
egy  mázsával  több,  mint  a  másik  volt,  az  csak  öt  -  negyven,  

tanú  a furazsér,  
na  igen,  öt  -  negyven  de  annyi  arany,  ez  meg  gané,  amilyen  

te  vagy,  
mondtad  a  szemébe,  
nem  sok  hiányzott  hozzá,  keresztüldöföd  a villával,  de  a  

veszélyt  megorrontva  közécsapott  a  lovaknak,  elpucolt,  



azon  az őszön  túladtál  a tehenen,  mérgedben,  
most  már  visszavásárolnád,  csak jönne  össze  rá  a  pénz,  
ezeknek  a  bőrük  alatt  is,  persze,  
húsz  év  alatt  hogy  megszedték  magukat,  
pedig, 
te  ne  tudnád,  
annak  idején egymást  tódítva  ócsárolták  a kolhozt,  az  utolsók  

közt  léptek  be,  
na jó,  ezt  az egyet  nem érdemes  felhánytorgatni,  mások  

is húzódoztak,  amíg  húzódozhattak,  
az  is  igaz,  Nánási  két  lovat  és  szekeret,  Kis Bálint  egy  

pár  ökröt  és szekeret,  ekét,  Pallagi  vetögépet  is hozott  a  közösbe,  
a  hozzád  hasonló  ágrólszákadtak jóformán  csak  a két  kezüket,  
meg  a reményt  egy  új  élethez,  
ott  a dolog  veleje,  a szándékok  különbözőségében,  
hiszen  mi  volt  és  mi  ma  is  a Nánási-félék  szándéka,  
ahol  és  ahogy  lehet,  kiszivattyúzni  a  maguk  hasznát  a  

gazdaságból,  sikerül,  
egykettőre  benyalják  magukat  akármelyik  elöljáró  kegyébe,  

kiügyeskedik  a  legkecsegtetőbb  lehetőségeket,  
itt  ez  a Kis  Bálint,  
szemrebbenés  nélkül  kunyerált  az  elnöktől  mindenféle  építőanyagot,  

kapott,  aztán  a szomszéd  faluban  méregdrágán  eladta  
a  rászorulóknak,  a cementet  ötszörös  áron,  

Pallagi  se élt-halt  a tisztességes  munkáért,  nemegyszer  
emlegette  nyakatekergetve  a  mondást,  

aki  dolgozik,  nem  ér  rá  pénzt  keresni,  
furcsa volt,  hogy  ő  maga  mondta,  de  mondta,  és  eszerint  

élt,  él,  
csoda-e,  ha  megtollasodtak,  
hogy  kiröhögik  a magadfajta  élhetetlent,  
sovány  vigasz  a közmondás  igazsága,  ha  igazság  egyáltalán,  
mert jön-e  a kutyára  dér,  megéred-e  azt  az  időt,  ehh,  

hatvanéves  vagy,  
mi  ez,  
felkapod  a fejed, 
mögöttünk  tehát  a huszadik  szorgalmas  esztendő,  
mondja  az  elnök,  
büszkék  lehetünk  a közös  munka  eredményeire,  anyagiakban  

és  szellemiekben  sokat  gyarapodtunk,  tények  bizonyítják,  hét  
darab  magánhasználatú  személygépkocsi  van  már  a  községben,  tizenkilenc  
motorkerékpár,  harmincöt  televízió,  száztíz  rádiókészülék,  



negyvenhárom  mosógép  szolgálja  kolhoztagjaink  kényelmét,  mindemellett  egyre  
szépül  községünk,  egész  utcasornyi  
új ház  épült,  közülük  tizenöt  a gazdaság  segítségével,  sok  
régi  házat  pedig  hozzáépítéssel  korszerűsítettek,  kell-e  hangsúlyoznom  elvtársak,  
hogy  mindez  a tagság,  a  mi  szorgalmas  
munkánk  eredménye,  így  van,  s hadd  tegyem  hozzá,  bizakodva  
nézhetünk  a jövőbe,  tovább  fog fejlődni gazdaságunk,  mert  a  
kolhoz,  elvtársak,  örök,  általa javul  életszínvonalunk,  bár  
jelenleg  még  vannak  problémáink  is, de  azokkal  megbirkózunk,  
csak  munkálkodjunk  a továbbiakban  is szorgalmasan,  mert  a  
szorgalmas  munka  elnyeri  méltó jutalmát,  igen,  köszönöm  a figyelmet,  elvtársak,  

elnyílik  a szád,  kigyúl  az  arcod,  
szokatlanul  mélyről  tör  fel  az  indulat,  késélü  gondolatok  

tolulnak,  bucskáznak  a heves  sodrásban,  
percek  telnek  el,  viaskodsz,  
hát  ez  van,  
ennyire  vakok,  nem  látják, kifélék  furikáznak azokon  a  

személygépkocsikon, 
akiknek  a bőrük  alatt  is,  de  honnan,  
honnan,  az  úristenit,  
ehh, 
maradtál  volna  otthon,  
most  már  mindegy,  végignézed  a  cirkuszt,  
az  ellenőrző  bizottság  beszámolója  úgyis  csak  nyúlfaroknyi,  

miről  számolhatnának  be,  talán  a  semmittevésről,  
a  szociális  ellátási  bizottság  beszámolóját  számokkal  írták,  
a  könyvelő  által  elhadart  évi  mérleget  szintén,  de  ez  legalább  

őszinte,  egy  számadat  belőle  megragad  az  agyadban,  
kettőszázhatvan  ezer  pénzzel  adós  a  gazdaság,  
nézhetünk  bizakodón  a jövőbe, 
negyedóra  szünet,  elrágsz  három  cigarettát,  köpködsz,  sehogy  

sem  szabadulsz  a  keserű  szájíztől,  
aztán  a  hozzászólók,  
a  vezetőség  elmúlt  évi  munkáját javasoljuk  jóváhagyni,  
mire gondolsz,  mire,  ülj  a  fenekeden,  
ágálhatnál  itt,  falra borsó  lenne,  
nézd,  varázsszóra  emelkednek  a karok,  elfogadva  a javaslat, 
és  most  egy  számunkra  kellemes  kötelességünknek  teszünk  

eleget, 
mondja  az elnök  sugárzó  arccal,  
persze,  a  búcsúztató,  
micsoda  feneket  kerít  beszédének  az elnök,  szebbnél  szebb  

szavakon  lovagol,  



az  irodakisasszony  készenlétben,  
szólítják  az  elsőt,  
Nánási  Bertalan,  
peckesen  lépdel  az emelvényhez,  mellére  tűzik  a  veteránok  

érméjét,  valaki  fényképez,  hosszú,  kedélyes  kézrázás  az  elnökkel,  
megkapja  a  virágot,  és  ni,  mosolygósan  egy  csókot  is  valóban,  
ragyog  az  arca,  szívesen  élvezné  még  a tömeg  figyelmét,  
tapsát,  de  szólítják  a másodikat,  a cécó  megismétlődik,  

harmadszor,  negyedszer,  sokszor,  
Béres  Mihály,  
tétovázol, 
eszedbejut ,  a szünetben  észrevétlenül  hazaosonhattál  volna,  

nagy  volt  a  kísértés,  
most  már  mit  tehetsz,  kétfelöl  bökdösik  az  oldaladat,  
kikászálódsz  a széksorok  közül,  
milyen  hosszú  az  út  az  emelvényig,  lehajtott  fejjel  kullogsz,  
közben  az  utánad  következő  nevét  kiáltják, az  elöl  ül,  megelőz,  
zavartan  toporogsz,  amíg  parolázik,  
és összevillan  a tekintetetek,  az elnöki  mosoly  fintorba  

rándul,  összerántott  szemöldök,  a kézfogás  féltenyérnyi  
sem, 
gyors  és ellenszenvesen  lagymatag,  
zörgő celofánban  kókadt  szegfüszál, cuppanás,  mehetsz  a  

helyedre,  aztán  
kifelé,  kifelé,  
vége  a gyűlésnek,  vége  mindennek,  
csak  ott  belül  azok  a  pengék,  
s:etsz, 
menet  közben  feltéped  a borítékot,  két  tízes,  
hisz  tehát,  minden  szorgalmatos  esztendőért  egyetlen  pénz,  

ki  vagy  tríetve,  
kár  felváltani,  de  már  nyitod  
a kocsmaajtót, 
egy  pohár  bor,  
kettő, 
hírom, 
ennyi  sem  elég,  
zúgó  fejjel  lépsz  ki  az  utcára,  sötét  van  már,  támolyogsz,  

aprópénz  cincog  a  zsebedben,  
hxza,  hazafelé,  
a sarkon  befordulva  nekiütközöl  valaminek,  tapogatsz,  
eőtted  a  Sebökék  taxija,  
egy  a hét  közül,  



hasít  a  gondolat,  
szemvillanásnyit  sem  tétovázol,  ököllel  sújtsz  a  motorházra,  

tompa  puffanás,  
egy  kutya  felugat,  dühödten  harapja  a  vaskerítést,  ügyet  

sem  vetsz  rá,  
lesüjtsz újra és  újra,  
üvegcsörömpölés, 
felszisszensz,  ujjaid  közt  lecsorgó  melegség,  
erősödik  a fájdalom, botorkálsz  hazafelé,  
otthon  egyedül  Anna,  
hol  voltál, j a j  mi  van  veled,  
hallgatsz, 
kidöntött  fa, zuhansz  a  kiságyra,  
tik-tak,  tik'tak,  
a vekker  őrjítőén  zakatol,  kinyitod  a  szemed,  
Anna  az  asztalnál  csendesen  sír.  



ÉRZELMES  TÖRTÉNET  

Nézed  a vetkőző  fiút,  
milyen  furcsa,  soha  nem  láttad,  mégis  ismerősnek  tűnik,  

gyermekien  tágra  nyílt  szemmel  csodálod  a jegenyetermetü  férfitest  
nyugodt  mozdulatait,  

legalább  megpróbálnád  leplezni  a csillapíthatatlan  kíváncsiság  
sugárzását, 

ám  legyen,  
arcodra  borítod  a könyvet,  percekig  nem  moccansz,  
gondolni  csak  szabad  rá,  
tűnődsz, 
de  megbolydult  képzeletedben  csupán  a  füves  térség,  a  kirándulók  

szanaszét  heverésző  csoportjai,  a  rét  szélén  őrt  álló  
fák,  az egész  érdektelen  háttér,  szinte  a legapróbb  részletekig  
visszatükröződve, 

a  fiú  mintha  a semmibe  hullott  volna,  
látni  kell,  
motyogod  gondolatban,  
miért, 

villog  a  kérdőjel,  
csak, 
csattan  a türelmetlen  vágy,  
lesöpröd  arcodról  a könyvet,  bezárul,  majd keresheted  a  

félbehagyott  oldalt,  de  ez  most  nem  fontos,  odanézel,  
a  fiú  már  egy  szál  úszónadrágban,  féltérdre  ereszkedve  

ezüstkeretü  napszemüvegét  törölgeti,  felteszi, elnyúlik  a  pléden,  
öklével  állát  megtámasztva  nézelődik,  micsoda  öklök,  bokszoló  ez,  

semmi  kétség,  vár  valakit,  
a  barátnőjét,  ki  mást,  
és  ha  azt,  mi  közöd  hozzá,  hozzájuk, olvass  tovább,  
szórakozottan  lapozol,  na,  megvan,  betűzöd  a sorokat,  mi  

történt, 
a  szavak,  mondatok  értelme  akár  a cigarettafüst,  homályos  

gomolygással  foszlik  szét,  
ebben  a kavargó  káoszban,  igen,  most  már  tisztán  kivetítve  

eléd  a  fiú  képe,  nézheted  kedvedre,  persze,  a  
másolatot, 
az  eredeti  itt  van  tőled  pár  lépésre,  élőben,  inkább  azt  

nézed,  úgysem  tart  sokáig  ez  a  lopott  gyönyör,  
mi  más  lehet  ez  az  ismeretlen,  nagyon  -  nagyon jóleső  érzés,  

ami  újra és  újra  végighullámzik  benned,  



ami  abban  a  pillanatban jeges  hömpölygéssé  torzul,  mikor  
megérkezik  az  a  lány,  

megborzongsz, 
akkor  majd  el  kell  fordulnod,  nem  bámulhatod  őket  így,  
vajon  milyen  az  a  nő,  
szőke,  nem,  barna,  talán  szénfekete  hajú,  magas,  nagyon  

magas, 
ehh,  szamárság  ezen  tépelődni,  ki  tudja,  milyen  a fiú  esete,  
akármi lyen jöhe tne  már  az  a  lány,  meggondolatlanság  ennyi  

ideig  várakoztatni  ezt  a  fiút,  bár  
egyáltalán  nem  látszik  bosszúsnak,  egykedvűen  várakozik,  
vagy, 
elakad  a  lélegzeted,  
lehetséges,  hogy  nem  vár  senkit,  
a gondolattól  felhevülsz,  kapkodva  cigarettát  keresel,  

rágyújtasz,  erőszakolt  nyugalommal  mérlegeled  az  új  helyzetet,  
lássuk  csak,  
miből  gondoltad,  hogy  vár  valakit,  
abból,  hogy  nézelődik,  
de  hiszen  mások  is nézelődnek,  pláne  az  újonnan  érkezők,  
abból  talán,  hogy  ilyen  helyre  nem  szokás  egyedül  jönni,  
csakhogy  a kivétel  erősíti,  tudhatnád,  
és  te  is egyedül  jöttél,  
miből  gondoltad  mégis,  
világos,  ösztönöd  súgja,  
hogy  van  partnere,  arra  vár,  
ennek  a srácnak  ne  lenne,  képtelenség,  
lám,  egy  órája,  mégse jön  senki,  
a  fiú réges-rég  megunta  a nézelődést,  törökülésbe  helyezkedve  

magában  sakkozik,  szép  ovális  arca  van,  nem,  mégse  bokszoló,  
az orra  nincs  hülyén  tömpére  verve,  

huszonvalahány  éves,  huszonötnél  nem  több,  olyan  professzorosan  tudja  
ráncolni  a homlokát,  biztosan jó  sakkozó,  egyik  
feladványt  a másik  után  oldja  meg,  érdekes,  nem  dohányzik,  mi  
ebben  az  érdekes,  

vajon  hány  lépésesek  a  feladványok,  
micsoda  gondolat,  ez  a  fiú tőled  öt  lépésre,  nem,  van  ez  

nyolc  is,  ez  a  fiú  szintén  feladvány,  a véletlen  adta  fel  neked,  
hogy  fogod  megoldani,  nyolclépéses  feladvány,  ezzel  nem  
boldogulsz, 

nocsak,  milyen  messzire  kalandoztál,  
semmi  közöd  ehhez  a  fiúhoz,  már  tisztáztad  egyszer,  
az  mit jelent,  hogy  olyan  ismerősnek  tűnik,  



csak  nem  ő az az álombeli  ideál,  
na,  ne bomolj,  az  eszményi  sohasem  testesül  meg  ilyen  

kézzelfoghatóan, 
vagy  mégis,  
nem,  már  nem  fog jönni  az  a  lány,  nem jöhet,  hiszen  nincs,  
nincs,  nincs,  nincs,  
ízlelgeted  a  felismerés örömét,  bizsereg  minden  porcikád,  

nézed  a  fiút,  
bediliztél,  mivégre  ez  a nagy  öröm,  
órák  óta  mereszted  rá  a szemed,  ő meg  egy  pillantásra  

sem  méltat,  mamlasz  ez,  másnak  már  rég  megakadt  volna  a  szeme  
rajtad,  hiszen  nem  vagy  rút,  nem  vagy  rút,  

elképzeled  magad  az állótükör  előtt,  bugyiban,  külön  -  külön  
megnézed  testrészeidet,  

semmi  kétség,  tűrhető  lábak,  a combokon  feszes,  barna  
bőr,  sima,  de  nem  túl  lapos  has,  megrezzenő,  ruganyos  mellek,  
formás  nyak,  telt,  kissé  hosszúkás  arc,  majdnem-sötét  hajzuhatag,  

ez  vagy  te,  elölnézetben,  
hátul  is éppen  annyira  gömbölyödsz,  amennyire  kell,  
persze,  rajtad  kívül  
ezer  és ezer  remekebbé-szabott  női  test,  ám  
hitványabb  milliom,  
ejha,  de  felértékelted  magad,  van-e  hozzá  jogod,  
mit  ér  a pompás  színekben  tobzódó  bankó,  ha  hiányzik  mögüle  

az  a  bizonyos  aranyfedezet,  
na  látod,  a  tükör  ámít,  belülre  nem  néz,  onnan  nem  mutat  

meg  semmit,  mit  is  mutathatna,  
talán  a könnyelműen  kupacba  dobált  huszonkét  évet,  
netán  csak  azt  az  utóbbi  néhányat,  amikor  mindenki  esztikéje  

lettél  a  bandában,  
csitt,  ne  tiltakozz,  
azok  öten  évekig  osztozkodtak  rajtad,  mohón  falták  kiszolgáltatott  tested  

kéjét,  morzsányit  sem  hullatva  neked,  na  és,  
nem  mentség  ez,  emlékezz  az  álmatlan  hajnalokra,  hányszor  próbáltál  
valamiféle önigazolást  találni,  nincs  ilyen,  miért  mentél  velük,  
még  falaztál  is nekik,  szerencséd,  nagy  szerencséd,  
hogy  a  lebukáskor  ijedtükben nem  kevertek  bele  annak  a feldöntött  -
kifosztott  kioszknak  a históriájába, különben  te  is  kaptál  volna  
minimum  hat  hónapot,  

de  nem  nagyobb-e  így  is  a te  büntetésed,  
be  vagy  zárva  a múltadba,  nem  törhetsz  ki,  csak  a  vágy  

keres  röpködve  szabadulást,  fáradt  madár,  egyre  alacsonyabb  
ívben  csapkod,  



ezt  a fiút még  elérte,  olyan  közel  van,  nem,  elérhetetlenül  
távol,  semmi  esélyed,  

nézd,  milyen  gyorsan  gurul  lefelé  a  nap  a délutáni  lejtön,  
eljön  a perc,  összeszedi  cókmókját  a fiú, elmegy,  te  is  
elmégy, 

marad  minden  változatlanul,  
őszre  kiszabadul  az  ötből  három,  aztán  a másik  kettő,  

majd jönnek  érted,  kiéhezett  vadak  módján  maguk  alá  gyűrnek,  
hagyod,  hagyod,  és gyűlnek  a napok,  évek  értéktelen  halomba,  
lassan  bemászkálják  arcodat  a szarkák,  lehet-e  másként,  egyszer  
megunnak,  már  nekik  se  kellesz, felcserélnek  egy  fiatalabbak  
akad  majd  ilyen,  veled  a  kutya  sem  törődik  többé,  

na,  mi  az,  
sírsz,  persze,  
mindig  erre  megy  ki,  logikus  befejezés,  legyen  hát  az,  

hagyd  abba,  na,  
miféle remegés  ez  a  válladdal,  miféle  ikegés  a  torokban,  

hiszen  ez  szabályos  zokogás,  idáig  nem  szokott  fajulni  a  dolog,  
szedd  össze  magad,  úristen,  

a  fiú döbbenten  rádnéz,  keze  megállt  a  levegőben,  ujjai  
közt  piciny  csontszínü  figura,  

ez  aztán  a jelenet,  mi  lesz  ebből,  
elfordulsz,  kiborítod  a retikül  tartalmát,  zsebkendőt  keresel,  

nem  találsz,  kezed  fejével, tenyered  szélével  törlöd  az  
arcod,  hiába,  megáradt  a sóié-tenger,  újra  meg  újra elönti  a  
szemed  alatti  mezőket,  mennyi  idő telik  el  így,  

összerezzensz, 
a  kérdés  közvetlen  közeledben  csodálkozó  hangon  kimondva,  
félfordulat jobbra,  nyugtalan  szempár  tekintetébe  ütközöl,  
most  kellene  megsemmisülni,  apró  bogárként  eltűnni  a  fűben,  
felhúzott  térdekkel,  lehajtott  fejjel embriótartásba  zsugorodsz,  
újra  a  kérdés,  
végre,  megtalálod  a zsebkendőt,  felkapod,  egykettőre  csuromvíz  

lesz,  de  a remegés  lassan  elcsitul,  most  már  válaszolni  
kell,  nyílik  a  szád,  

nem  sírok,  
a  hangod  alig  hallható,  
már  nem  sírok,  
ismétled  meg,  és  valóban,  pillád  se rebben,  farkasszemet  

néztek,  ő  mintha  elmosolyodna,  
akkor  megkérdem  múlt  időben,  
mondja, 
mégpedig  humánus  okokból,  



teszi  hozzá  mórikált  fontoskodással,  még  a mutatóujját  is  
felemeli,  mulatságos,  

nicsak,  a  másik  kezében  ott  a pöttömnyi  figura, menyasszony  -
ruhás  futár,  a fiú észreveszi,  hogy  azt  nézed,  kinyitja  
a  tenyerét,  talpára  állítja  a bábut,  most  már  ketten  nézitek,  
aztán  megint  egymást,  

milyen  csend  van,  
hol  az  a betanított  puli,  amelyik  összeterelné  ahány-annyifelé  

szaladozó  gondolataidat,  vagy  akár  egyetlen  értelmeset  
űzne  vissza,  

válaszolni  kell,  de  mit,  
kétségbeesetten  keresel  kibúvót,  hiszen  
nem  mondhatod  el  az  igazat,  
rágyújtasz, 'szívod-fújod, szívod-fújod, nincs  most  ennél  

fontosabb, 
a  fiú  melletted  guggol,  képtelen  helyzet,  mégis jó,  hogy  

itt  van,  
mondj  már  valamit,  imitálj  sértődöttséget  tapintatlan  kíván  -

csiskodás  címén,  
naná,  hogy  elriaszd,  
könnyen  sírok,  
hazudod  végül,  
legalább  megszólaltál,  megtörve  a csend,  a másikon  a  sor,  

ha  faképnél  nem  hagy,  megtehetné,  hiszen  megpróbálta  megvalósítani  
az  oly  komikusan  kinyilvánított  /  humanista!  /  szándékot,  
de  ha elmegy  valóban,  akkor  

itt  maradsz  egyedül,  
el  kell  hát  mondanod  mégis  az  igazat,  
nem,  azt  
nem  lehet,  most  még  nem,  elriasztanád,  
de  ha  most  nem,  akkor  mikor,  
ez  a gyáva  magadba-zárkózás  ugyanúgy  kizárja  a  további  

lehetőségeket,  mintha  kipakolnád  az  egészet,  
minden  tőled,  tőled  függ,  
miért  menne  el,  az előbbi  semleges  válasz  elég  kell  legyen  

egy  újabb  kérdés  kiprovokálásához,  
vársz,  belül  szinte  nyüszítve  vársz,  
a  fiú azonban  hallgat,  bezárja  a tenyerét,  eltűnik  a  galambcsörnyi  

figura,  nézed  a fiút,  ö  néz téged,  röpködő  pillantások,  
kész,  most  mindjárt  sarkon  fordul,  de  

nem, 
lehasal, 
te  is  ledőlsz  ernyedten,  kiteríted  arcod  a késő  délutáni  napfénynek,  



a fejetek majdnem összeér,  kissé  szabálytalan  derékszöget  
alkottok  a füvön,  íme  az  első  közös  müvetek,  aligha  maradandó,  
badarság,  mit  számít  ez,  

egész  délután  idekívántad  ezt  a  fiút,  itt  van,  örülj,  még  
minden  lehet,  mire gondolsz,  mire,  

anya  is könnyen  sír,  
szólal  meg  a fiú, mosolyogva  folytatja,  
és  képzeld,  el  szokta  mondani,  miért,  és  akkor  néhány  

szótól  megvigasztalódik,  biztosíthatlak,  van  gyakorlatom  az  
ilyesmiben,  érted,  ugye,  mire  gondolok,  

hogyne értenéd,  de  mi  köze  az  anyjához,  
ő  nem  ért  semmit,  szép  tőle  a vigasztaló  szándék,  ám  fityinget  

sem érnek  az  úgynevezett  tapasztalatai,  ha egyszer  ö  
maga  is ok,  nevetséges,  önjelölt  vigasztaló-mester,  na jó, 
nem gúnyolod,  igazán  aranyos  ezzel  a hamvas  naivitással,  ilyennek  
őrzöd  meg,  

és  ő,  
biztosan  hamar  kimos  az  idö az  emlékezetéből,  olyan  mindegy,  

minden  mindegy,  
csakhogy  még  itt  van,  szólnod  kell  megint  hozzá,  
kösz, 
mondod, 
figyelmes  vagy,  de  már elmúlt,  ne  beszéljünk  róla,  jó,  
jó, 
mondja  a fiú,  elgondolkozik,  
akkor  most  menjek  el,  ugye,  
kérdezi, 
maradj, 
a  felsikoltó gondolat  kiszökkent  ajkadon,  felülsz,  idegesen  

a  holmijaid  rakosgatod  vissza,  ha  tehetnéd,  talán  beledobnád  
a retikülbe  az  akaratlanul  kimondott  szót  is,  összecsattintanád  
fölötte  a zárat,  késő,  lassan,  nagyon  lassan  ledőlsz  
ismét,  lesz  ami  lesz,  

maradok, 
mondja  a fiú, 
fektében  kiflivé görbül,  térde  a combodhoz  ér,  áramütés,  

megrándulsz,  abban  a  pillanatban  ő  is,  bugyután  nézed  az  eget,  
semmi  kétség,  véletlen  volt,  már  vissza  is  húzta  a  térdét,  

amilyen jólnevelt,  mindjárt  bocsánatot  kér,  nem,  csak  nagyokat  
nyeldes  zavarában,  halk  csikkanásszerü  hangot  hallat,  muszáj  
megmosolyogni,  ettől  megnyugszik,  így  ni,  most  már  kevéske  
maradék  -  bűntudattal  pislog  rád,  

megbocsáttatik, 



mondod  önkéntelenül,  
tátik,  tetik,  
visszhangozza  a fiú végleg  megkönnyebbülve,  furamód fel-

bátorodik,  kihalász  egy  fűszálat  a hajadból, apró  ákombákomokat  
rajzol  vele  a nyakadra,  tűröd,  

mit  írsz,  
kérded, 
olvasd  el,  
mondja titokzatosan,  ír  tovább,  
hogyan,  ott  nem  tudom,  
hagyod  mosolyogni  a jókedvet, 
valóban, 
töpreng  ö  derüs-bánatosan,  
letörlöm, jó,  
végigsimítja  a nyakadat,  kétszer,  kuncogva  hagyod,  
ide  írom  ni,  
mondja csillanó  szemmel,  
azt  már  nem  hagyod,  eltolod  a  kezét  melledről,  visszakúszik,  

csatáznak  ujjaitok,  segítségül  hívod  a másik  kezed,  hiába,  
foglyul  esik  mind  a kettő,  lihegsz,  meglazul  az  amúgy  is  
szelíden  erőszakos  szorítás,  

kegyelmet  a  győzőnek,  
mondja  a  fiú,  összenevettek,  
hol  van  már  ama  testetek-alkotta  derékszög,  két  közeli  

párhuzamos  egyenes  lett  belőle,  hasaltatok  egymás  mellett,  
kezdetben  csak  csörgedezik  a szó,  később  széles  mederben  

hömpölyög,  megfürödsz  benne,  
aztán  rémülten  nézel  körül,  
hogy  eltelt  az  idő, szedelőzködnek  a kirándulók,  már  csak  

ti  ketten,  menni  kell,  
ennyi  volt, jó  volt,  
öltözöl,  öltözik,  
szótlanul  mentek,  át  a  kis  függöhídon,  lágyan  hajlik -  emelkedik  

alattatok, 
a túlsó  parton  aszfaltnégyzet,  parkoló,  
várj meg  itt,  
mondja  ö,  elsiet,  
engedelmesen  álldogálsz,  olyan  üres  az  agyad,  
szinte  zajtalanul  kanyarodik  eléd  a piros Jawa,  nyekkenve  fékez,  
ö  kérdőn  néz  rád,  
percnyi  habozás,  
miért  ne  ülnél  fel,  
ügyetlenül  belebújsz  a sisakba,  az  állszíj  becsatolása  



nem  sikerül,  ö  segít,  elhelyezkedsz,  
majd  kapaszkodj  belém jó  erősen,  
mondja  ö,  
bólintsz, 
és  elindulnak  a fák hátrafelé,  gyorsul  az  iram,  
dehogy  kapaszkodsz,  dehogy  merészeled  átölelni  a fiú  testét  

pedig  annyira  szeretnéd,  
ő  hátranyúl,  megkeresi  a  kezed,  előre  vonja, magához  szorítji,  

aztán  a másikat,  így  
öleled  öt,  
micsoda  robogás,  de  nem  félsz,  hozzásimulsz,  
érzed,  határozottan  érzed,  
előbb  csak  félénken  villódzik,  aztán  egyre  erőteljesebben,  

egyre  fényesebben  pulzál  benned  
a  remény,  a  remény.  



K A T A L I N  T Á N C A  

Sóhajtozz  csak,  
ez  is  mint  a  többi,  
a  csinnadrattás  Katalin-esték,  
ajándék-dömping, 
émelyítően  túlmézelt  köszöntök,  stampedlik  cincogása,  
fö-fö gyönyörűségként  a zabálás  csámcsos  órája,  
ez  kell,  ez  való  minékünk,  
fölrakni  mind,  gyerünk,  fényességes  szépszerként  az  önelégült  

mosolyt,  éjfélig tündököljék  nekünk,  
nekünk, 
ide  mindent  nekünk,  
Pfuj, 
sóhajtozz  csak,  
éjfélig ezek  innen  el  nem  mennek,  nem  ám,  
odanézz, 
tokaremegösen  mulat  a gőg,  dülledt  szemmel  az  alkohol  tüzelte  

férfi vágy  a  farod  felé  sunyít,  
tűrni, 
tűrni  ügyesen  színlelt  örömmel ,  Géza  kívánsága  ez,  
a  kapcsolatok,  szívem,  azokat  ápolni  kell,  csak  így  boldogulunk,  

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  rád  osztott  szerepet,  
most  például  egy jól  irányzott  csábos  pillantást  a  cs i rkecombbal  

méltóságosan  bíbelődő  mérnökre,  ez  az,  felfigyelt,  
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  fáradság  lenyom,  ülsz  percekig  gondolat  -

talanul, 



a  kávéfözö  közben  végzi  a  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  odabent  

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,  lábadat  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  alá  -
zattal,  ez  már  nem  a taktika  része,  több  annál,  szánalmasan  valódi  
alázat,  mindegy,  elindulnak,  

feléd  a mérnök  úr  közelít  felajzottan, fonódnak  párnás  
kezei  kéjesen  a derekadra,  vonszol  a többiek  közé,  

dől,  egyre  hangosabban  dől  a  zene,  
mintha  oldódna  benned  a  görcs,  
táncolni  mindig  szerettél,  csárdást  különösen,  a  suhogós  

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-ha,  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  totyo  -

rászik  itt  veled,  
jé, 



ennek  nem  a tánc,  ennek  
a tested  közelsége  kellett,  
hogy  szorítja,  milyen  mohón  a derekadat,  olykor  lejjebb  is,  
ó,  a  barom,  
mit  képzel,  
kellemes  mellékutcai  kalandot  talán,  etyepetyés  ölelkezést  

a rozsdamentes  lemezeken,  
hahaha, 
hahaha, 
senki  nem  veszi  észre,  csak  te  tudod,  
gyűlölet  kong  a  kacagásban,  
gátakat  lerontó,  ellenállhatatlanul  kitörő  gyűlölet  a  

mérnök  iránt,  mindenki  más  iránf  is,  
nincs  többé  etikett,  csicsergő  alázat,  
átveszed  az  irányítást,  dühödten  forgatod  a  tuskónehéz  

hústömeget,  véle  az  egész  megutált  világot,  furamód örömöd  telik  
a gözölgösen  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  az  undorító  
zsákmányt,  ördög  bújt  beléd,  

aztán  kifullad végképp,  elernyedve  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,  
jobb-ra  ket-tö,  bal-ra  ket-tö,  per-dülj-for-dulj,  mo-so-lyogj  

is, ez  a mó-di,  ez  se e-lég,  bo-kád-ra  is  csap-jál  ket-töt,  mert  
most  kez-dö-dik  a,  most  kez-dö-dik  a,  
úristen, 
mi  kezdődik,  
mit  művelsz,  
őrület  ez,  derílium  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  hagyd  ab-ba,  csak-a-zért-se,  
dehogy  hagyod,  dehogy  hagyod,  
valami  sose  ismert  forró  indulat  száll  minden  porcikádba,  



csupa  izzás  az arcod,  tisztító  tüz,  tíz  év  undorító  mocska  ebben  
a tűzben  vakolat-darabosan  lepereg,  könnyülsz  légies  tüneménnyé,  
már  nem  a  parkettán,  lángos  lobogással  fölötte  röpködsz,  
emelkedsz  gyönyörűen  a  kigüvadt  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,  
hol  a  zene,  
megölték  a  zenét,  
csönd, 
süket  csönd,  
a  lendület  így  is,  szárnyaszegetten  is  visz  még,  
aztán 
nincs  tovább,  
lezuhansz  a  magasból,  
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  csak  a  semmi,  
a  semmibe  zuhogó  patakos  zokogás.  



MESENOVELLA 

Volt 
vala 
valahol 
a  nagyvilág  kitalált  kisvárosának  legsivárabb  utcájában  
egy  időtlen  idők  óta  zajosan  üzemelő  
piszkos  kis  kocsma  
a kifüggesztve fityegő cégtábla  szerint  

neveztetett 
a  Legszebb  Élvezetek  Házának  
pedig-pedig 
a  romlás  hulló jegyeiként  
kívül  rajta  
róla 
darabosan  mállott  a vakolat  szürkén  annyira  szürkén  
már-már  elfordula  tőle  
más  minőséget  keresni  a  szem  
rongyos  tetőzetén  megrokkant  szarufák  fölött  a  korhadt  

léceken  verébtoll-borzasan  megfeketedvén  meredezének  hódfarkú  
cserepek 

mégis 
megviselten  is  
derekasan  dacola  a rontó  Idővel  
sőt-söt 
belül 
mesterien  faragott  bútorok  árasztának  
meghitten  ódonias  hangulatot  vendégmarasztalóan  kelleme  

teset 
hát  vala  
a  hét  minden  napján  
zsongásig  zsúfolva  
törzs-  és  futóvendégekkel  
bodorgó  füstfelhővel  
a kegyesen  nagyteremnek  titulált  ivó  
no 
itt 
ücsörgött 
ama  hózáporos  estén  
Doktor  Késch  Aladár  



mesénk  kiszemelt  hőse  
a  bábelien  zajgó terem  egyedüli  árvájaként  
immár  harmadszor  emelé  magosra  hangját  eképpen  
dráágaa  Liilláám  hool  vaagy  
nem 
nem  vala  ez  
harsány  kiáltás  követelödzéssel  súlyos  kifakadás  
inkább 
mélyről  fakadó fáradt vágyakozás  decibeltelenül  sisergő  
föl  sem  is figyele rá  a bárgyú  sokaság  
habár 
szétborzolá  a tarjagosan terjengő kékes  szürkeséget  
mint  füzes lombját  csörtetve  bújdosó  lélek  
azazhogy 
egyvalaki 
Gyula  pincér  és Tulaj 
a  virágzó  Ház  pirospozsgás  örököse  
akár  az előző  két  alkalommal  
érzékeié  a becses  kuncsaft sóhajba  illanó  panaszát  
és  végül  
odalépe  asztalához  csapra  üté  a szánakozó  vigasz  kövér  

hordóját 
figyeljen  ide  a doktor  úr  értse  meg  a doktor  úr  
Lilla  nincs  itt  Lilla  
elszökött  a  prémkereskedővel  
se sóhaj  se  kiáltás  
nem  hozza  vissza  
hát 
találjon  a doktor  úr  
másféle  vigaszra  kapható  nálam  némber  potom  két  forintokért  
ezt  hallván  
kihunyva  meghala  doktorunk  
a  nagyfényü  férfiú szemének  bogara  
leborula  arccal  a  kadarka-tócsás  asztalra  és  nyöszörgé  

elkínzottan 
éédees  Liilláám  tuubiicáás  maadaaraam  eelreepüültéél  
Gyula  pincér  és Tulaj  hosszan  elmerenge  
s  midőn  a döntést  meghozá  
szaporaléptüen  elosona  
a fogadószobák  felé melynek  párnázott  rejtekében  kívánatos  

némberek  mennyei  ölében  bárki  
habzsolhatá  kedve  szerint  
ama  Legszebb  Élvezeteket  



mondám 
arrafelé  viharza  el  
Gyula  pincér  és Tulaj 
onnan 
szép  szál  asszonyembert  
irányoza 
parancsoló  mozdulattal  
hüppögve  halni  kész  doktorunk  felé  
hozá  arany  mosolyát  a szép  asszony  engedelmesen  büz-  és  

füstfelhő  fölé  diadalmasan  sudarasodván  
haj-haj 
fordulván  feléje  mind  
kigúvadának  a  szemek  
hogy  is  ne  
lobogósan  hosszú  szőkesége  remekmívüen  ovális  arca  gyé  -

mántosan  kék  szeme  oly  
pazarul 
szórta  a fényt 
semmi 
néven  necezhetö  drágakő  
nem  különbül  
jegenyét játszó  karcsúságát  
folyton  változó  színű  a  bokát  kacéran  kivillantó-eltakaró  

a dekoltázs  gömbölyded  halmaival  pompásan  fölékszerezett  
selyem  óvta  

a  vetköztetöen  sóvár  tekintetektől  
finom  ujjai  melyekkel  
gyöngéden  beletúrt  hősünk  csapzott  hajába  
kecsesen  légiesen  könnyűek  valának  tökéletességük  harmóniáját  

csak  tönkretehette  volna  bármiféle ékköves  gyűrűk  csicsás  ragyogása  
no és  a hangja  mennybélien  ártatlan  szelíd  hang  
arról  hadd  ne  beszéljek  
mert  megszólala  a szép  asszony  
Pilla  vagyok  uram  parancsolj  velem  
akarod-é  Lillát  és  nagy  bánatodat  elfeledni  
ööm 
nyögé  fájdalmasan  a  doktor  
Lilla  nevének  hallatán  egész  daliás  teste  megremege  hátradöle  

a  vörösre  pácolt  nemesfából  ácsolt  széken  csillanó  pillantással  
fölméré  a föléje magasodó  tüneményt  

aztán 
abban  a  minutumban  
setét  felhő borula  újra  a szemére  ingerülten  mondá  



asszonyom 
kegyed  csúfot  üz  belőlem  tiltakozom  
ennyit  szóla  
s  hogy haragvó  indulatát  még  inkább jelezze  tüntetően  
elfordítá  fejét rá  egyenesen  
a toronymagas  flaskák árnyékában  féligtelten  szerénykedő  

poharára 
lassú  nagyon  lassú  mozdulattal  nyújtá kezét  tétovázva  

emelé  szakálla  fölé  
s  akkor  
egyetlen  kortyintással  
magába  dönté  az  italt  
midőn  az  üres  pohár  ezüstös  csengéssel  újra  az  asztal  

lapján  koppana  akkor  
emelé  szemét  szigorúan  föl  a tüneményre  mondván  
kegyed  komédiázik  velem  tiltakozom  
s  mert egyebet  nem  tehetek  
hát 
fizetek és elmegyek  punktum  
szomorúság  bongott  a doktor  máskor  zengő  baritonjában  

nagy-nagy  szomorúság  
de  a szép  asszony  csak  nevetett  rajta  
édesen  csörgedezve  a kacaj gyöngyei  szétgurulának  a  teremben  
messze  még  a záróra  uram  
mondá 
elkomolyodván 
és  én  itt  vagyok  minden  kívánságodat  teljesítem ez  a  

leghőbb  vágyam  
megyek  elmegyek  
dünnyögé  a doktor  akaratosan  
de  uram  
hová  mennél  így  
egyedül 
hová  valahová  akár  világgá  
imigyen  dohogván  a doktort  egészen  magával  ragadá  az  öt  -

let azonmód  felállván  vesszős  pillantással  sújtá  a szép  asszonyt  
világgá  megyek  punktum  
és  elindula  
zordan 
a  kijárat  felé  
a  szép  asszony  elámula  egy  pillanatra  csak  aztán  
őzike-szökelléssel  eléje  került  oly  váratlanul  a  doktor  

valósággal  nekiütközött  kénytelen  vala  



megtorpanni 
uram 
röpködének  a kérlelő  szavak  
gondold  meg jól  uranr;  
ismerem  a négy  égtáj összes  zegét-zugát  és  tudom  
világgá  menni  
veszteg  maradni  

egyként  nem  érdemes  
állott  a doktor  moccani  sem  bírt  homlokát  ráncolni  is  

elteledé  mintha  vala  volna  kidöntve  elméje  
az értelem  parcellájáról  
a  váratlan  információ zuhatagának  elemi  erejétől  
percek  múltán  magához  térvén  
megvillantá  sarlósan  a kérdés  hideg  pengéjét  
akkor  hát  
mit  lehet  
mit  érdemes  
a szép  asszony  arca  fintorrá  torzula  
nem tudom  uram  
különben  nem  állnék  itt  előtted  
ágrólszakadtan 
vígan  mulatnám  kiszabott  időmet  valamely  királyi  palota  

pompás  termeiben  aranyos  trónuson  uralkodva  
ezt  mondá  a szép  asszony  és  szomorúan  
elnémula 
Késch  doktor  fürkésző szeme  észrevevé  gyűrötten  megviselt  

ruháját  szeme  kékjében  a kiszolgáltatottság  riadalmas  
szürkeségét 

csakhogy 
nem  igazán  érdekelték  efféle külsőségek  sokkal  inkább  a  

szavak 
úúgy 
mondá 
kegyed  szerint  egyetlen  értelmes  cél  
az  uralkodás  
dehogy  nem  ezt  mondtam  uram  
áh 
dühönge  a  doktor  
lári-fári  az egész  semmi  értelme  az  uralkodásnak  egyszer  

az  is  véget  ér  semmi  kedvem  hozzá  ábszolúte  semmi  
elhiszem  uram  nagyon  okos  vagy  azt  is tudod  ugye  
uralkodót  szolgálni  szintúgy  értelmetlenség  
báh 



duplázá  dühét  a  doktor  
kegyed  összevissza  beszél  egyszerre  állítja  a dolgok  színét  

és fonákját 
igen  a dolgoknak  van  színük  és  fonákjuk uram  de  maradjunk  

most  a hatalomnál  aminek  értelme  nincs élvezhető  haszna  azonban  
van 
gazdaggá  teszi  az emberfiát  márpedig  mind-mind  erre  vágyakozunk  uram  
áh-báh 
fortyogott  az  indulat  hevében  Késch  doktor  
kegyed  bizony  téved  fordítva  áll  a dolog  a  hatalom  szegődik  

gazdag  emberek  szolgálólányává  ringyójává  punktum  
sommásan  ítélsz  uram  a dolgok  ennél  sokkalta  bonyolultabbak  

minden  ok  és okozat  gyökere  szerteágazó  
hát  persze  
csakhogy  vannak  alapvető  dolgok  örök  értékek  igazságok  

hiszek  az  alapigazságokban  
hinni  bármiben  lehet  uram  
de  az egyetlen  igazság  ez  nincsenek  örök  értékek  a  változó  

időben  világunk  természetes  állapotja  
a káosz  uram  
szaamáársáág 
a természet  törvényei  fütyülnek  a  kegyed  fecsegő  bölcsességére  

hiszen  láthatja  
tavaszra  nyár  őszre  tél  következik  sohasem  fordítva  
félreértettél  uram  
az  emberi  világ  dolgaira  gondoltam  emberi  dolgokra  kapcsolatokra  

rendszerekre  kapcsolatrendszerekre  
na  és  
az ember  nem  mindenekfölött  való  lény,  éppúgy  a  természet  

gyermeke  akár  a  legparányibb  egysejtű  a törvények  rá  is  vonatkoznak  
jó  uram  
miért  elégedsz  meg  tetszetős  féligazságokkal  miért  feleded  

világunk  sokféle teremtménye  közül  az ember  az  egyetlen  
aki 

mert  a gondolkodó  anyag  birtokában  képes  rá  
következetesen  szembeszegül  a természet  ősi  rendjével  
elvakultan  a hatalom  bűvöletében  a gazdagság  betelhetetlen  

vágyával 
hm-hm 
meditála  megszelídülten  a  doktor  
elfuserált teremtmény  az ember  valóban  
node  azt jelenti  ez  hogy  
az égvilágon  semminek  semmi  értelme  



erre  válaszoljon  kegyed  
nincs  válasz  uram  
jöve  a  halk  válasz  a szép  asszony  valahová  messze  a  semmibe  

nézett 
kell  hogy  legyen  válasz  akár  többféle  
erösködék  a  doktor  
hát  ez  az  uram  sokféle  válasz jöhet  számításba  márpedig  
ha  nincs egyértelmű  válasz  
akkor  nem juthatunk  közelebb  az  igazság  magvához  
hrr 
mordult  a doktor  ismét  bosszúsan  
kegyed  szerint  nem furcsa elém  áll  egy  elmélettel  miszerint  

menni  maradni  uralkodni  szolgálni  dőreség  de  a  kérdésre  
mit  érdemes  nem  ad  választ  

sajnálom  uram  
erre  senki  nem  tud  válaszolni  ne  zaklass  hát  lennél  inkább  

hálás  megmentettelek  egy  viszontagságos  és  felesleges  
úttól  a bolondok  útjától  ha  úgy  vesszük  

neem  veeszeem  úúgy  
toporzékolá  a  doktor  
igenis  tudni  akarom  mi  
az  élet  értelme  
kényszerítem  kegyedet  keresse  velem  együtt  punktum  
ne  tedd  
változa  kérlelőre  a szép  asszony  hangja  
ne  kísértsük  a lehetetlent  nem  érdemes  
tessék  megint  a  lehetetlen  és  a nem  érdemes  hát  idefigyeljen  

kiskegyed  nem  beszélek  a  levegőbe  módszerem  van  a  kereséshez  
ugyan  már  
kacagott  az  asszony  
a  lehető  legegyszerűbb  de  célravezető  
folytató  a  doktor  
kiválasztjuk  egyenként  megvitatjuk  a számításba  jöhető  

fogalmakat  így  eljutunk  
a  lényegesig  
jé  valóban  egyszerű  
mosolygott  az asszony  huncutságosan  
üsse  kő  próbáljuk  meg  
mondá 
helyes 
veté  hátra  magosra  fejét  a  doktor  
legyen  az első  szó  
motyogá 



az  első  fogalom  
változa  ünnepélyesen  emelkedetté  egyszersmind  szomorúságossá  a  hangja  

mikor  tagoltan  kimondá  
Lil-la 
tessék 
rezzene  szélfútta  levélként  az  asszony  
Lilla 
ismételé  a doktor  immár  hétköznapi  hangsúllyal  de  változatlan  

szomorúsággal 
ah 
lobbana  lángpirosan  az asszony  arca  lehajtá  a fejét  szőkesége  

aláomolt  sűrű  függönyként  a szeme  elé  
uram 
suttogá  a  pici  ajak  
Lillát  említed  uram  miért  miért  ő  
elment 
elkövette  a  hűtlenség  vétkét  
ne gondolj  rá  nézz  rám  
itt  vagyok  neked  én  csekély  két  forintokért  szívedre  

szakasztom  az öröm  súlyos  rózsáját, jer  hát szobámba  hagyd  ezt  
a  szókeresö játékot  bújjunk össze  én  a tiéd  te  az  enyém  akarod-é  

e  szavakat  szólá  a szép  asszony  kinyújtá  karcsú  kacsóját  
esengve  az  erős  férfikéz felé 

de  a  doktor  
elhúzá  visszahúzá  azt  dobála  szigorúan  szemrehányó  szavakat  
asszony  miket  beszélsz  
Lilla  nevét  
a  szádra  többé  ne  vedd  
Lilla  lelkét  
tested  kétforintos  kéje  
nem  pótolhatja  
Lilla  a Minden  életem  értelme  
volt 
hát  ne  vess  rá  rossz  követ  szót  
megrettene  az  asszony  de  el  nem  hallgatott  
legyen  akaratod  szerint  uram  
ám  lásd  be  ö csak  volt  már  a  múltadban  van jelen  egyszerű  ez  

szükséged  van  rám  
meggyőződéssel  szóla  az asszony  szorongó  meggyőződéssel  

de  elszántan  
a  doktor  eltűnődvén  
nagy  sóhajokkal  riogatá  a  sűrű  füstöt  
valóban 



mondá 
Lilla  elhagyott  magával  vitte  életem  értelmét  mitévő  legyek  
hallgass  uram  
gondold  meg  uram  
ö  azt  
nem  vihette  el  értelmes  célok  nélkül  nem  lehet  
élni 
miért  ne  lehetne  
dünnyögé  a  doktor  
nézze  ezeket  itt  számukra  ez  a legfontosabb borok  és  egyéb  

fizetett  örömök  mámora  
de  mi  tudjuk  mindez  csupán  
szivárványos  illúzió  
eltarthat  mindhalálig  de  közben  
nem történik  semmi  lényegi  
ért  engem  ugye  
értem  értelek  uram  
te  miért  süllyednél  ilyen  mélyre  ha  lehet  is  így  nem  érdemes  

kell  valami  más  ami  hajtja vérünk  kerekét  amiért  érdemes  
lélegzetet  venni  

ahá  mégis  feltételezi  kegyed  is az  értelmet  ami  létünk  
leglényege 

nosza 
mondja  meg  nekem  
kegyed  miben  látja saját élete  értelmét  
ártatlan  szándékkal  kíváncsisággal  tevé  fel  a  kérdést  

hősünk  mégis  
összerezzene 
fölszisszene 
szeméből  csorduló  csillogással  
a  szép  asszony  
sóhajosan  hullatá  szavait  
uram 
az  én életem  annyiszor  két  forintot  ér  ahány  vendég  rajtam  

felejti  a szemét  hát  ne keress  benne  értelmet  de  bevallom  
neked  volt  egy  vágyam  annyi  férfiállat után  egyszer  legalább  
téged  ölelve  zuhanni  

tér  és  idő  fölé  
veled  aki  mindenkinél  különb  vagy  
ezt  mondá  a szép  szőke  asszony  és elkezde  csendesen  
sírni  sírni  
szegény  asszony  
boldogtalan  asszony  



gondolá  a  doktor  
te  akartál  engem  boldoggá  tenni  
hm 
szerencsétlen  helyzet  
én  aki  
hitem  szerint  
minden  dolgok  nagy  és titkos tudományok  ismerője  vagyok  
most  szégyenkezem  mert  
nem  tudom  megmondani  
mitévő  legyünk  
ha 
menni  maradni  
szólni  hallgatni  
verni  megveretni  
egyként  nem  érdemes  
de  ne  sírj  kedves  
jön  Gyula  úr  zárórát  hirdet  hozza  a számlát  amit  mindig  
mi  fizetünk  
semmiért 
ez  a dolgok  köbe  vésett  könyörtelen  rendje.  



SZENTELT  SZONETT  

A  negyedik  forduló  után  hirtelen  lecövekelsz  a  bejárat  
előtt,  eltűnődsz,  

Lajos,  az  istenedet,  mi  a fenét  korzózol  itten,  bemész  
most  azonnal  vagy  elkotródsz  innét,  ugyancsak  azonnal,  

fennhangon  szólsz,  szitkozódsz,  
az  esti  csöndben  messze  hangzó  szigorú  hang,  azon  túl,  

hogy  meglepő,  felettébb  imponáló  is,  lám, tudsz  erélyes  lenni,  
elmeditálnál  a szokatlan jelenség  fölött, de  még  arcodon  
az  indulat  piros  izzása,  megrázod  a fejed, kihull  belőle  a  
kényelmes  merengés  csábító  lehetősége,  kicsikarod  a  döntést,  
gyerünk  föl,  

föl,  föl,  csakazértis,  
már  csak  azért  is,  mert  megígérted,  
az emeleti  folyosón  pazar  fény,  sehol  egy  lélek,  csak  

elmosódó,  tompa  moraj,  
vissza,  vissza,  
hadakozik  önnön  szándékával  az elme,  valóban,  még  nem  

késő,  észrevétlenül  eltűnhetnél,  úgy  sincs  semmi  keresnivalód  
itt,  ezek  közt,  

de  igen,  
mordul  a másik,  a türelmetlenül  nógató,  elnémíthatatlan  

hang, 
vissza  ne  fordulj,  meg  ne futamodj, már  csak  néhány  lépés  

az  ajtóig,  kuss,  dilemma,  
bekopogsz,  állsz,  vársz,  semmi, ja,  csengő  is van,  már  

van,  hü,  de  cifrán  szól,  
ojjé,  Bárányi  úr  személyesen,  
rikoltja Mámika  a  kitárt  ajtóban,  
húzza,  cibálja  le rólad  a ballonkabátot j ó p o f á t  vágva,  

engedelmesen  tűröd,  a szemmel  láthatóan  túljátszott-örömös  
buzgalmat,  egy,  egyetlenegy  pillanatra  komorul  el  a  tekinteted,  
amikor  az elképzelhetetlenül  telezsúfolt  fogasra  siklik,  
nem  állhatod  meg  szó  nélkül,  

mi  az  isten,  tán  kifosztottatok  egy  ruhatárat,  
Mámika  szemlátomást  becsípett  már  kissé,  ám ebben  a fele  -

lezser,  fele-feszült-figyelmes állapotban  bohókásan  kedves,  
izgalmas  szeretetre  méltó  jelenség,  valóságos  tünemény,  aki  remekül  imitálja  a  
sértődöttet, 

nem  loptunk,  nem  fosztogattunk,  
mondja, 



vendégeket  hívtunk,  láthatod,  mind  eljöttek,  
apró  az  előszoba,  tele  van  Mámikával,  fürgén  térül-fordul,  

helyet  keres  a fogason,  végül  az  összes  többi  fölött  
vízszintesen  keresztbe  fekteti  a kabátodat,  űjra  feléd  fordul,  
gúnyosan,  szemrehányóan,  

bizony  eljöttek  mind,  persze,  Bárányi  úr  most  is  elkésett,  
ráadásul  üres  kézzel  érkezett,  nahát,  köszönöm  az  ajándékot,  
mindegy,  az  a fontos,  itt  vagy,  te,  te  ördögfiú,  

Mámika  hosszú  ujjai  az  arcodat  paskolják,  oppá,  összeakadt,  
egymásba  akaszkodik  a  kezetek,  áramot  termelő  meleg  
pólusok,  fölfut forrón  a vér  árama,  rózsát  fakaszt  az  arcokon,  
nekiiramodik  a  vágy,  a másik  felé hevesen  pulzálva  közelít,  
Mámika  azonban  tiltón  a  kezét  nyíló  ajkadra  tapasztja,  
visszatartja  a megdőlt  felsőtestet,  

később,  később,  
ígéri  a  szeme,  
majd  beszélünk,  
suttogja  a  pici  száj,  a mélykék  szempár  kacsint  és  sokat  

sejtetően  hunyorít,  aztán,  
na,  lódulj  beljebb  
kiáltással  megragadva  a karod,  vonszolódsz  a morajló  szoba  

felé,  a küszöbön  Mámika  megáll,  csak  úgy  oldalról  odacuppant  
egy  puszit  arcod  balfelére,  

ezt  azért,  
súgja  a füledbe  lihegősen,  
hogy  légy  szíves  kibírni  őket  rebellió  nélkül,  
és  ha  nem,  
kunkorodik  benned  az  ellenkezés  vágya,  de  mire  megszólalnál,  

Mámika  kinyitja  az  ajtót, betuszkol,  szorosan  a  nyomodban  
belép  ő  is,  

íme, 
mutat  rád,  
íme  az  ember,  aki  mindig  utolsónak  érkezik,  azért  befogadjuk,  

ugye  Gábris,  
Gábris,  a hájas disznó,  Mámika  ura  és  parancsolója  felragyogó  

szemmel  üdvözöl,  brr,  na,  mit  akar  mondani,  
ami  a befogadásodat  illeti,  ebben  a fontos  kérdésben  n <  

szavazást  indítványoz,  demokratikusai,  
Gábris,  hm,  agyalágyult,  de  csinálhat  amit  akar,  itthon  

van,  ráadásul  téged  engedelmességre  kötelez  egy  fél  ígéret,  
nocsak,  körös-körül  csillogó  mosolyok,  helyeslő  moraj,  
az  indítványt  egy  emberként  támogatjuk,  
mondja  valaki,  



Mámika  kettőt  tapsikál  örömében,  kacag,  
van  tehát,  
mondja, 
egy javaslat,  miszerint  Bárányi  urat,  a notórius  késlekedőt  

minden  eddigi  és ez  irányú  vétségét  elévültnek  nyilvánítva  
fogadjuk díszes  társaságunk  teljes jogú  tagjává,  van-e  más  
javaslat  is,  

Gábris  fulladozik  a röhögéstől,  mit  akar  megint,  micsoda,  
kiegészítő javaslat,  miféle  hülyeség,  mindenki  kíváncsian  vár,  

halljuk  hát,  
emeli  szép  szemöldökét  Mámika,  
Gábris  végighordozza  tekintetét  az  arcokon,  ki-kirobban  

belőle  a nevetés,  miközben  indítványozza,  
amidőn  e jeles  úriember  behecses  társahaságuhunk  rendes  

tagjáhává  fogadtatik,  a  késése  miatt  elmulahasztott  féldecihik  egyszuszra  történő  
eIfogyasztásáraha  köhöteleztehesséhék,  

atyaisten,  ez  tényleg  hülyeség,  több,  kész  őrület,  le  akarnak  
itatni,  és Mámika  nem  segít,  nem  lép  közelebb,  nem  véd  meg,  

brávó, 
hát  persze,  
elfogadjuk, 
megszavazzuk, 
jönnek  a kiáltások,  lárma  kerekedik,  hol  van  
Mámika,  miért  
nem  szól,  
belefeledkezik  ő  is az ostoba játékba,  ezüst  villával  

egy  metszett  pohárban  kolompol,  csend  lesz,  mit  akar,  a  formatervezett  flaskából  
vodkát  tölt,  színültig  tele  a  pohár,  
felmutatja,  mosolyog,  

két  egész,  
mondja, 
azaz  négy  fél, ennyi  a  hátralék,  
igeeen, 
zúg  a  válasz,  
akkor  szavazzunk,  aki  elfogadja férjuram javaslatát,  rajta,  

kezeket  fel,  
és  mindenki  felemeli  a  kezét,  Gábris  majd  megszakad  a  röhögéstől,  

mindkét  kezét  a  magasba  löki,  
szép  kis  helyzet,  cselekvésre,  megszólalásra  képtelenül  

állsz,  hüledezel,  
Mámika  vízszintes  mozdulattal  letörli  a kezek  erdejét,  
ellene, 
kérdezi, 



senki, 
tartózkodott, 
senki, 
nahát,  egyhangúlag  elfogadva,  
kezedbe  nyomja  a poharat,  parancsolóan  rád  szól,  
idd  ki,  
jó  isten, ennyit  egyszerre,  Mámika,  hát  te  is,  brr,  ezek  

vagytok  ti„  
marhák, 
villámozik  a  minősítés,  
az  vagy  te  magad  is,  
fordul  a düh  önnöd  lénye  ellen,  
mégse  kellett  volna  feljönnöd, nna,  ezt  elcseszted,  most  

már  mindegy,  meg  kell  inni,  lesz  valahogy,  Mámika  szemében  
ígéret  volt,  
ö  mindenért  kárpótol,  haj, ti  pupákok,  
megbújni,  újra és újra bele-rejtőzni  Mámika  bozótosába,  
az  a  mulatság,  
Bárányi  úr  azért  van  itt,  csak  azért,  pupák  népség,  ma  

újra, sokadszor  megnyergeli  ezt  a  bővérű  kanca-asszonyt,  amúgy  
istenigazából,  s erre  iszik,  előre  a  bőrére,  

oppá,  azért  vigyázz,  
nyugodtan,  méltóságteljesen  kortyints,  add  meg  a  módját,  

kimérten,  szakszerűen,  hadd  gúvadjon  a szemük,  így  ni,  egészen  
kitűnő,  ne,  még  ne  vegyél  levegőt,  picit  ki  kell  várni,  
na,  most  már  lehet,  nagyokat,  mélyeket  lélegezni,  leplezve  
persze,  sikerült, jól  van,  fütyülj az  elismerő  morajra,  ég  a  
torkod,  ott  a hidegtál,  ess  neki,  zabálj,  zabálj, ez  kell  
most,  megtömni  a  bendőt,  közömbösíteni  az  italt,  egyél,  egyél,  
foglald  le  magad,  addig  se  kell  szóba  állnod  velük,  ezzel  a  
díszes  társasággal,  ahogy  Mámika  mondta,  apropó,  Mámika,  hol  
van  Mámika,  szemben  ül  veled,  figyel,  sugárzó  csillag,  mosolyt  
áraszt, jut  belőle  mindenkinek,  megdicsőül  általa  

Vencel  igazgató  úr,  
Baita  titkár,  
és  a kisrangú  főmuftik,  
né,  hogy  adják  a  nagyurat,  
na és  a  nejek,  a  hervadó  bájaikat  fiatalos  ruhakölteményekkel  

takargató,  fölfuvalkodott  némberek,  brr,  lefordul  róluk  a  szem,  ezek  közt  csak  
Mámika  ragyog  

természetes  fénnyel,  persze,  neki  ragyognia  illik  ezen  
az estén,  ami  kettős  ünnep,  házassági  évforduló és  házszentelö,  
az  istenit,  



tíz éve  bitorolja  Mámikát  ez  a  féreg,  mától  kezdve  ezt  
a  lakást  is,  holott  mind  a  kettő  

a  tiéd  volt,  
a  tiéd  
lehetett  volna,  
Mámika  azonban  gyöngének  bizonyult  az  állhatatosságban,  

a  bikamód  erélyes  Gábrissal  szemben  nem  is csoda,  hogy  hagyta  
kisajátítani  magát,  mire  a kétéves  kiküldetésből  hazaérkeztél,  
már  együtt jártak,  összeházasodtak,  de  hát  nem  is ez  az  
érdekes,  hogy  hogyan  történt,  ami  történt,  hanem  az,  ami  nem  
történt  meg,  

a  szakítás  Mámika  és  közted,  
főként  miattad,  ez  igaz,  mert  hacsak  tehetted,  szerelemre  

éhesen  fiatal  asszonykorában  is Mámika  nyomában jártál,  és  
ö,  a  minden  porcikádnak  oly  kívánatos  nő  nem  csukódott  be  
előtted,  elfogadta  örömmel  a  közeledésedet,  hétről  hétre  találkoztatok,  
olykor  egy  egész  éjszaka  a  tiétek  lehetett,  boldogan  
rugdalóztatok  a nagy  kéjben,  

Gábristól  soha,  csak  tőled  szeretnék  gyereket,  
vallotta  a  karodban  ellágyultan  Mámika,  különösen  az  

utóbbi  időkben,  a harminchoz  közeledve,  
csináljunk  gyereket,  
kérlelt,  a  térdedet  átölelve,  
lassan  kivénülök  a  lehetséges  kismamakorból,  hát  szépen  

kérlek,  csináljunk  gyereket,  
nem, 
ingattad  a fejed éveken  át,  
nem,  így  soha,  ha gyermeket  akarsz,  válj  el,  költözz  

hozzám, 
azt  nem  lehet,  
nyögte  Mámika,  
egy  hét  múlva  már  sajnálnám Gábrist,  visszajönnék  hozzá,  

hiszen  tudod,  mennyire  odavan  értem,  ennyi  idö  után  is  szeret,  
szeret  a szerencsétlen,  persze,  a  maga  bumfordi  módján,  

igen,  pláne  büszkélkedni  veled,  
gondoltad  el  nagy  bátran  százszor  legalább  az  igazságot,  

de  nem  mondtad  ki,  csak  sóhajtottál  egy  nehezet,  s jobb  híján  
újra  meg  újra nekiestél  Mámika  testének,  gyürted-gyömted  holt  -
raelfáradásig,  ez  volt,  ez  maradt  számodra  az  egyetlen  
élvezet,  részesülsz-e  benne  ma  is,  hát  persze,  Mámika  szemében  
ígéret  volt,  ó, Mámika,  milyen  kecsesen  tudja  tartani  azt  a  piciny  
pohárkát,  tényleg  utánozhatatlan  elegancia,  de  ne,  az  Isten  
szerelmére,  Mámika,  



ne gyere  megint  azzal  az  itallal,  
Mámi  te,  Mámika,  hiszen  tudod,  Bárányi  úr  csak  mértékkel,  

na jó,  ha  már  nyújtod,  a te  kedvedért  legyen,  áldás-békesség,  
ámen, 

brr,  megint  enni,  falni  kell,  muszáj, közben  hallgatni  a  
zsongást  túlharsogó  Gábris  hangját,  

kedves  meghívott  vendégek,  
kezdi  fénylő mosollyal,  önelégülten,  
erre  a kettős  családi  ünnepre  készülve  titokban  nagy  fába  

vágtam  a fejszémet, arra  gondoltam  ugyanis,  hogy  az  ilyenkor  
szokásos,  szóval  kötelező  ajándék  mellett  valami  egyébbel  
is  meglepem  az én  életem  párját,  az  én  drága  aranybogaramat,  
s  mert  igencsak  törtem  a fejemet, megsegélt  az  égi  öregúr,  sugallván  
az  ötletet,  hogy  szellemi  termékkel,  egy  általam  írt  és  a  kettős  ünnepnek,  de  főként  
az én  hűséges  nejemnek  szentelt  szonettel  rukkoljak  ki,  

nos,  a mü  elkészült,  szíves  engedelmükkel  felolvasom,  
hadd  irigyeljék  az  itt jelenlévő  férfiurak  a  mi  minden  tekintetben  
példás  házassági  kötelékünket,  stb,  

atyaisten,  példás  kötelék,  szellemi  termék,  szentelt  szonett,  
már csak  ez  hiányzott,  
mindenki  ujjong,  harsog  a mohó  halijuk-halijuk,  
hol  vagy,  Mámika,  te  mit  szólsz  ehhez,  mire  gondolsz,  miközben  

a férjuradat nézed,  éppen-csak  elpirulva,  kifürkészhetetlenül  
titokzatos  arckifejezéssel,  brr,  de  megtanultad  elrejteni  
az  érzéseidet,  

j ó  Isten,  mi  lesz  itt,  
Gábris  feltápászkodik  a székről,  zakója  belső  zsebéből  

hófehér  papírlapot  szed  elő,  kibontja,  a szeme  elé  emeli,  
tíz  esztendő,  
mondja, 
ez  a  címe,  
avagy, 
emeli  feljebb a  hangját,  
ünnepi  szonett  drága  feleségemnek  együttélésünk  tizedik  

évfordulója és  új  lakásba  költözésünk  alkalmából,  
taps,  elismerő  moraj,  
az  alcím és  az  ajánlás kicsit  hosszú,  de rövidebben  nem  

lehetett, 
magyarázza  Gábris  fontoskodóan,  némi  leereszkedéssel,  
a  benned  lakozó  rebellis  kisördög  igencsak  ott  sündörög  

a nyelved  hegye  közelében,  kifelé kívánkozik,  protestálni,  
nagy  nehezen  lecsillapítod,  végtére  is  türelemre  kötelez  ama  
fél  ígéret,  



minden  szempár  Gábris  felé  fordul,  mindenki  feszült  fi  -
gyelemmel  vár,  Gábris  persze  élvezi  a helyzetet,  naná,  hiszen  
ezt  akarta,  a  figyelmet  magára  terelni,  hogy  kedvére  tetszeleghessen,  
na  végre,  olvasni  kezd,  

szerencsés  embernek  születtem  én,  
mit  buzgó  reménnyel  elérni  vágytam,  
hü  asszonyom,  otthonom  megtaláltam  
a  mindennapok  küzdő  mezején,  
ott,  az  édes j ó  anyád  kínjában,  te  meg  a  küzdés, pfuj, 
kivörösödsz  az  indulattól,  újabb  közelharc  a  kisördöggel,  

hirtelen  nyakon  öntöd  egy  adag  vodkával,  csak  úgy,  magadban  
iszol,  mint  az  ökör,  nem  figyelsz  a további  sorokra,  pedig  
Gábris  külön  kis szünetekkel  minden  sort  kihangsúlyoz,  azokon  
belül  pedig  minden  általa  nélkülözhetetlennek  vélt jelzőt,  a  
kedvest,  a drágát,  a hűségest,  az  áldottai,  a  boldog  tíz  évet,  
brr,  kifordul  az ember  bele,  töltesz-hörpintesz,  

taps,  hosszan  tartó  taps jelzi  a  felolvasás  végét,  kínodban  
a  tenyered  rejtekébe  bújtatod  arcod,  hangtalanul  röhögsz,  
épp  csak  fölhalványlik  a gondolat,  hogy  fele-részt  már  az  ital  
röhög  benned-általad,  

egy  ideig  számoltad  a  féldeciket,  valahol  a  nyolcadiknál  
abbahagytad,  érzed,  melegszik  a  füled, elnehezül  a  szempillád,  
s  lám,  megint  inni  kell,  most  kollektíven,  a szentelt  szonettre,  
világos,  aztán  újabb boldog  tíz  évre,  gyermekáldásra,  na,  

erre  várhat  Gábris,  
jó  Isten,  hogy  megtapsolták  az  idétlen  rigmust,  ráadásul  

a  papírlap  kézről  kézre jár,  mindenki  kötelességének  tartja  
azt  elolvasni,  elfordulsz tőlük,  leborulsz  az  asztalra,  lehunyod  
a szemed,  próbálod  kikapcsolni  az  agyad,  nem  sikerül,  
jönnek,  meggyötörnek  a gondolatok,  mindinkább  tompuló  
tudattal  korholod  magad,  

hát  kellett  ez  neked,  feljönni ezek  közé,  
ennyi  felcicomázott  idétlenségtöl  a gyomor  törvényszerűen  

émelyegni  kezd,  a  lélek  is  hányingerrel  védekezik,  Gábris,  az  
az  állat,  legalább  azt  a szentelt  marhaságot  ne találta  volna  
ki, jó  Isten,  mit  szólna  hozzá,  ha szemébe  vágnád,  hogy  ezalatt  
a  dicsőséges  tíz  esztendő  alatt  Mámika  nagyobbrészt  a  
tiéd  volt,  na és  az  új otthon,  amire  annyira  büszke  a fajankó, 
azt  is Mámikának  köszönheti  a nyavalyás,  mert  ha  nem  Mámika,  
mehetett  volna  az  atyaistenhez,  Mámika  szedett  rá,  hogy  

cseréld  el  velük  a számodra  kiutalt  lakást,  a  kétszobásat  
az  ö egyszobásukra,  nehezen  egyeztél  bele,  tényleg  csak  a  
Mámika  két  szép  szeméért,  amellyel  elbűvölt,  a  bozótosáért,  



amit  élvezettel  birtokoltál,  
ez  a helyzet,  pupák  Tótik  Gábris,  
még  hogy  szentelt  szonett,  ha,  haha,  hahaha,  
oppá,  csendesebben,  ne  figyeljenek  rád,  nosza,  mutasd  a  

hasonszőrűt,  esetleg  szundíts  egyet,  ülve  az  asztalnál,  miért  
ne,  amott  is húzza  már  a  csendet  egy  kidőlt  mufti,  

nem,  az  istennek  se jön  a szemedre  álom,  még  csak  el  sem  
szenderedsz,  a gondolataid  egyre  ziláltabbak,  valahol  folytonos  
a  sejtés,  hogy  ez  

lehetetlen  állapot,  
amelybe  belekerültél,  hiába  no,  összegyűltek,  hatnak  

a  féldecik,  nicsak,  
mintha  fordult  volna  egyet  a  szoba,  
még  elszédülsz  itten,  
nem jó  ez  így,  mars  ki  a  levegőre,  az  kell  most, j ó  nagy  

kortyok  a  langyosan-hüvös,  friss májuséji  levegőből,  attól  
kitisztul  a fejed, 

nehezen  állsz  föl, nem  mintha  nem  bírnád  magad,  csak  
kínosan  ügyelsz  arra,  nehogy  elvágódj  véletlenül,  óvatosan,  
oldalazva  az erkélyre  nyíló  ajtóhoz közelítsz,  itt  van  már,  
kilépsz,  halkan  beteszed  magad  után,  megfordulsz  és  

kővé  dermedten  megállsz,  bambán  bámulsz,  
a  sarokban  Mámika  és  egy  fiatalember,  abszolút  félreért  -

hetetlen  helyzetben,  kéjesen  lihegve,  
egy  pillanat  alatt  elszáll  a féldecik  hatalma,  megroskad,  

összedől 
a  világ,  
láthatatlan  kéz,  éles  penge,  
Mámi,  Mámika,  Má-ámi-ka-a,  
nyöszörögsz, 
állsz,  lassan  eszmélsz,  és  
osonsz  vissza  a szobába,  onnan  tovább,  veszed  a  ballonodat,  
a  folyosón  most  is  pazar  fény, benned  kongó,  zúgó,  üres  

sötétség,  egy,  egyetlenegy  gondolat  villámzik  ebben  a  sötétségben,  
el, 
el  innen,  
messze-messze, 
most  már  mindörökre.  





KISCSILLAG  BŰNBEESÉSE  

Rozikát,  Kacsó  Barnabás  egyszem  gyermekét  
keresztanyja,  Bíró  Borbála  nevelte,  
felettébb gyermekszeretö  asszony,  akinél  a  tarka  színekben  

pompázó  otthonka  zsebében  bármikor  akadt  párnáscukorka,  
nyuszi-  és  kakasnyali,  az  utcabeli  apró  emberkéknek  majszolni  
való, 

derék,  szorgalmatos  asszony  volt  Borbála,  életrevaló  teremtés,  szelíd  és  
engedékeny  férjeura ellentéteként  igazi  

kapitányos  asszony,  
senki  ismeretlen  meg  nem  mondta  volna,  ez  a  kacagós  kedvű  

menyecske  három  fiúgyermeket  hozott  a  világra  
holtan, 
az  áldott  állapot  hatodik  hónapjában,  
nem  bírta,  kivetette  méhe  a  terhet,  
nem  csoda,  ha  
nénje halála  után  
vasakarattal  ragadta  magához  az  óvodai  kiscsoportos  Rozikát,  
igaz,  a falu szája  nem kifogásolta  a kislány  sorsának  

ilyetén  alakulását,  minden  értelmes ember  úgy  vélte, jó  helyre  
kerül,  a  lehető  legjobb helyre,  egyrészt  azért,  mert  az  apja  
előbb-utóbb  új asszonyt,  mostohát  visz  a házhoz,  ami  teljesen  
érthető,  egy  harmincéves  férfi nem  lehet  meg  asszony  nélkül,  
és  ha  már  ez az  élet  rendje,  akkor  illőbb  hites  feleséget  
választani,  semmint  

balkézről  szerzett  némberekkel  a kertek  alatt  kutyálkodni,  
csakhogy  Isten  óvjon  minden  gyermeket  a  mostohától,  po  -

kolfajzat az  mind,  más  magzatától  a  levegőt  is sajnálja,  kevés  
a  kivétel,  

másrészt  pedig  
Borbála  híresen j ó  testvére  volt  a nénjének,  Emma  esküvője  

után  is mindennapos  vendég  volt  náluk,  de  nem  ám  ücsörgő,  
fecsegő  látogató,  hanem  dologra  kész,  segíteni  akaró  testvér,  
akárhányszor  kikapta  beteges  nénje  kezéből  a súrolófát,  bármit,  
elvégezte  helyette  a nehezebb  házimunkát,  a gyermek  születésétől  
kezdve  pedig  semmivel  sem  kevesebb  szeretettel  és  hozzáértéssel  
ringatta,  fürdette, etette  azt,  mint  a  szülőanyja,  
hát 

hogyne  lenne  méltó  arra,  magához  venni  és  felnevelni  Rozikát,  
Isten  akarta  így,  amit  egyik  kezével  elvett,  a  másikkal  
visszaadta  Borbálának,  



ez  a beszéd járta  a  faluban,  
Kacsó  Barnabás  vonakodott  csak,  eleinte  hallani  sem  akart  

a  dologról,  ragaszkodott  hozzá,  maga  mellett  szerette  volna  
tudni  a  kislányt,  

de  okos  ember  volt,  belátta,  
egyedül  nem  képes  gondoskodni  róla,  ráadásul  tapasztalnia  

kellett,  Rozika  
szívvel  -  lélekkel  kötődik,  vágyódik  a  keresztanyjához,  
engedett  hát,  rábízta  a gyermeket  Borbálára,  
aki  fájó örömmel  vezette  kézen  fogva új otthonába  a  

kicsi  lányt,  akit  
dédelgetni  lehetett,  etetni,  öltöztetni  kellett,  akivel  
gyönyörűség  volt  az  önfeledt játszadozás,  kárpótlás  a  

sivár,  gyermektelen  évekért,  még  akkor  is,  ha,  
ez  volt  a fájó érzés,  
Emma  halottas  emléke  oly  gyakran  befelhözte  Borbála  örömét,  
de  hát  a  halott  porlad,  a gyász  elenyész,  
esztendő  múltán  levetette  a  sötét  ruhát,  szíve  mélyére  

rejtette  a fájdalmas  emlékeket,  
tarka,  virágos  ruhát  öltött  újra, életvidámán jött  -  ment,  

lótott  -  futott,  a  falu  legelevenebb  asszonya  lett,  
nahát,  Boris,  
ámuldoztak  csöppnyi  irigységgel  az  asszonyok,  
veled  az  Isten,  megáldott  az  Isten,  újjászülettél,  
Borbála  harsány  kacagással  válaszolt,  
bearanyozza  életemet  
az  én  édes  kis  csillagom,  
mondogatta,  Rozikára  értve  a  szót,  
rajta  is  maradt  a név,  Kiscsillag,  
örült  Borbála,  hogyne  örült  volna,  
valódi  nevén  Rozikát  csak  a tanítók  szólították  az  iskolában,  

egyébként  mindenki  számára  Kiscsillag  volt,  
gyönge  kis teremtés,  lassan  nőtt  -  cseperedett,  

mint  az  árnyékban  fogamzott  palánta,  pedig  
mi  mindent  elkövetett  Borbála,  
egyél, 
biztatta, 

egyél,  halovány  Kiscsillagom,  hiszen  oly  soványka  vagy,  
tán  valami  bajod  van,  

és  vitte, gyakran  elvitte  a gyermekorvoshoz,  hiába,  
mintha  átok  ült  volna  rajta, szinte  dekányit  nem  gyarapodott,  

étvágytalanul  turkált  az  ételben,  
nem  kell,  



mondta  unottan,  ártatlan  kék  szemének  pillantásával  megbocsátást  kérve,  
ám  ahogy  nőtt,  úgy  lett  egyre  
türelmetlenebb, 
nem  feleselt  ingerülten,  de  Borbála  riadtan  érzékelte  a  

szótlan  komorságot,  ami  rendre  kiült  Kiscsillag  arcocskájára,  
valahányszor  tukmálta  rá,  rakta  volna  beléje  az  ételt,  

sokáig  tanakodott  magában,  mi okozhatja  a  furcsa,  bántó  
magatartást, 

biztosan  nem  szeretem  eléggé,  
vonta  le  a  konzekvenciát,  
keresni  kezdte  hát  a módját,  hogyan járhatna  még  inkább  

Kiscsillag  kedvében,  
ügyes  asszonyi  furfanggal kitudakolta,  mire  vágyik,  s  

máris  hagyott  csapot-papot,  ment,  utazott  a  városba,  vette  halomszámra  a  
méregdrága  külföldi  portékát,  amiről  úgy  vélte,  
tetszeni  fog,  

Rozika  elfogadta  az  új  holmit,  fölvette,  elhordta,  de  
nem  igazán  örült  annak,  sót,  

egy  -  egy  divatos  ruhadarabra  túlságosan  hamar  ráunt,  ezeket  
Borbála  gondterhelten  ajándékozta oda  az  utcabeli  lánykáknak,  

nézzétek, 
panaszolta  az asszonyok  előtt,  
az égvilágon  mindent  megadok  neki,  mégis  durcáskodik  velem,  

mitévő  legyek,  
kapta  a jó  tanácsot  garmadával,  de  azokat  mind  
eleresztette  a füle  mellett,  
azt  hitte,  remélte,  Kiscsillag  viselkedése  
átmeneti jelenség,  mert  az  nem  lehet,  
elképzelhetetlen, 
hogy  az  ő aranyos  kis  csillaga  előbb  -  utóbb  föl  ne  ragyogjon  

a szüntelen,  áldozatos  gondoskodásban,  i*  
különben  is, apró  gyermekkorától  neveli,  csak  ő  ismerheti  

igazán  a természetét,  ő tudhatja  egyedül  a bajok  orvosságát  
is, és  az  mi  lenne  más,  

a  korábbinál  szeretetteljesebb  bánásmód,  igen,  
így  töprengett  Borbála,  koppanós  szavakkal  letorkolva  

a férjét, aki  időnként  merészkedett  előhozakodni  a  véleményével,  
mondván, 

Borcsa,  vedd  már  észre,  
a  majomszeretettel  csak  elrontod  Rozikát,  
nem  királykisasszony,  nem  kell  annyira  babusgatni,  kényeztetni,  
egyék,  ha  kedve  van,  ha  nincs,  akkor  nézze,  
ne  akard  kormányozni  minden  lépését,  gondolatát,  



s  mert  Borbála  ilyenkor  kiborult,  keresetlen  szavakkal  
fizetve  ki  a  merészségért,  eloldalgott  csendesen  dohogva,  

hej,  Borcsa,  
nem  hagyta  Isten,  hogy  élő gyermeket  hozzál  a világra  és  

felneveld  azt,  nem  is  vagy  te arra  alkalmas,  gyermeket  nevelni,  
beborult  Bíróéknál,  
csak  akkor jött  egy  kis  derű,  amikor,  
tizenharmadik  születésnapja  előtt  néhány  nappal  
Rozika  rémülten  szaladt  Borbálához,  
anyu, 
mondta, 
vérzek, 
Borbála  megütődött,  
anyu,  anyu,  anyu,  
visszhangzott  fülében  Kiscsillag  szava,  
idő  kellett  hozzá,  fölfogni, birtokba  venni  a  benne  csillogó  

gyönyörűséges  értelmet,  
Rozika  először  szólította  így,  kilenc  év  óta  először,  
j ó  ideig  dermedten  állt,  a szava  is,  
amikor  megemésztette  a  felismerést  és elöntötte  a  lelkét  

valami  soha  nem  tapasztalt jóérzés,  olyannyira,  hogy  szinte  
repülni  tudott  volna,  
akkor  vonta  magához,  a boldogság  szárnyai  alá  Rozikát,  
édes  kis csillagom,  ne félj,  
cirógatta, 
nem  betegségtől  van  az,  nyugodj  meg,  
hát  te  még  nem  tudod,  soha  nem  beszéltünk  erről,  
minden  lánygyermeknek  megjön  egyszer  és  utána  minden  

hónapban  megint,  
de ez  csak  azt jelenti,  hogy  már  
nagykislány  vagy,  
pár  nap  alatt  elmúlik,  csöppet  se félj,  ki  lehet  bírni,  

én  is oktalanul  féltem  tőle  kislánykoromban,  
vigasztalta  Borbála  Rozikát,  teljes sikerrel,  a  végén  

pajkosan,  mint  a  régi  szép  időkben,  amikor  Kiscsillag  még  valóban  
picike  volt,  

egymás  szemébe  kacagtak,  
Borbála  élvezte  a bizsergő jóérzést,  fürgén  térült  -  fordult,  
anyu  lettem,  anyu  lettem,  
villódzott  ezüst  fénnyel  a  gondolat,  
Istenem,  milyen  szép  az  élet,  ezt  is  megértem,  
örömében  felajánlotta, ünnepeljék  meg  a  születésnapot  

nagyobb  társaságban,  nem  úgy,  mint  addig,  



j a j  de jó, 
ujjongott  Rozika,  
ugye  meghívhatom  a barátnőimet  és  a fiúkat  az  osztályból,  
meg,  csillagom,  ha  akarod,  
mondta  Borbála  szempillantás  alatt  beletörődve,  

egészen  másként  gondolta  el  a születésnapot,  de  Rozika  
kívánsága  félretétette  vele  a saját elképzelését,  elfogadtatta  
az új ötletet,  miszerint  

meghívják  az  egész  osztályt,  tizenöt  lányt,  kilenc  fiút,  
úgy  lett,  
lezajlott  a tizenharmadik  születésnap,  Rozika  kapott  sok  

ajándékot,  tele  lett  velük  a  nagyszoba  heverője.  
Borbála  a férjével és  Kacsó  Barnabással  a konyhában  diskurált,  

belehallgatózva  a gyerekzsivajba és  magnózenébe,  
a  két  férfi  időnként  összekoccintotta  a  poharat,  bort  

ittak,  biztatták  Borbálát  is, de  ö csak  az  üdítőt  nyalogatta,  
inkább  be-belesett  a szobába,  gyönyörködött  egy  sort,  

így,  kellemesen  
telt  el  az este,  Rozika  születésnapja,  
attól  kezdve  azonban,  
Borbála  riadtan  konstatálta,  
Kiscsillag  megváltozott,  
mintha  túl  komolyan  vette  volna  a nagykislánnyá  avatódást,  
eljárt  a  vasárnapi  diszkóba,  még  csak  nem  is  kérdezte,  

elengedik-e,  felöltözött  és  ment,  olykor  
a szomszéd  falvakban  is  megjelent,  
s  bár  
nem  gömbölyödött  ki  Borbála  kívánsága  szerint,  
már  nem  volt  az  a  lapos deszka,  mint  korábban,  
mellecskéi  megnőttek,  ingerlöen játszadoztak  a  blúz  alatt,  

a  lába  izmosan  formásabb  lett,  a fara  pedig  valóban  kigömbölyödött  
kicsikét,  feszítette  a szűkre  átszabott  farmert,  

és  mert  arcra  mindig  is szépecske  teremtés  volt,  Rozikának  
hamarosan  udvarlója  akadt,  a tenyeres-talpas,  keménykötésű  
Simon  Gergő,  

amolyan  bizalmas  pajtáskodás  volt  a kettejük  kapcsolata  
sokáig,  Borbála  néhányszor  kihallgatta  őket,  

a  fiú kirukkolt  ugyan  egy-egy  pikáns  célzással,  ám  Rozika  
figyelembe  se  vette,  s  ha  mégis,  akkor  fullánkos  szavakkal  
rápirított,  úgyhogy  Borbála  

nyugodt  szívvel  hagyta  őket  magukra,  a  világ  összes  kincséért  
sem  ült  volna  közéjük,  

ahogy  az  asszonyok  tanácsolták,  fejcsóválva  nyilvánítván  



korainak  az  udvarlót,  
mert  azzá  vált  Gergő  hamarosan,  
a  mindenesti  együttlétet  már  Borbála  is  megsokallta,  de  

nem  szólt,  hagyta  alakulni  a  dolgokat,  
nem  így  Bíró  Berti,  
Gergő, 
mondta  a  fiúnak,  
derék  fiú  vagy,  kedvemre  való,  mégis  
hagyd  a fenébe  ezt  a  lányt,  pulya  még,  előtted  is ott  a  

katonaság,  két-három  esztendő  nagy  idő,  addig  százat  gondolsz,  
nem  én,  
felelte  Gergő,  
Kiscsillagot  akarom,  ö  is engem,  mi  ezt  már  megbeszéltük,  

Berti  bátyám,  
hümmögött  Bíró  Berti,  de  szokása  szerint  nem  erőltette  a  

maga  igazát,  
Borbála  nemigen  restellte  a dolgot,  ha  az  asszonyok  némelyike  

túl  erősen  odamondogatott  neki,  menten  visszavágott,  
az  irigység  beszél  belőled,  fáj neked,  hogy  a  nagylányod  
folyton  petrezselymet  árul  a  bálban,  
az  én  kis csillagomat  pedig  félig-meddig  már  meg  is  kérte  

Simon  Gergő,  úgy  bizony,  
így  telt  el  egy  esztendő,  
Gergő  ősszel  megkapta  a  behívót,  
Rozika  elkísérte  a gyűjtőhelyre,  egész nap  odavolt,  sírva  

és összefagyva jött  haza,  
egy  hét  múlva  már  
várta  a  levelet  Gergőtől,  
hiába  magyarázta  Bíró  Berti,  
lányom,  hát  meg  sem  igen  érkeztek  még,  ki  tudja,  milyen  

messzire  viszik,  
írhatna  az  útból  is,  megígérte,  
ez  volt  a válasz,  türelmetlenül  durcás,  
és  Rozika  ment  minden  áldott  nap  a postás  elé,  
a  tizedik  napon  megjött  a  levél,  majd  széttépte  örömében,  

oly  sietve  bontotta  fel, még  aznap  válaszolt  rá,  
hónapokig 
pontos  menetrend  szerint jöttek-mentek  a  levelek,  fényképek,  
pünkösd  táján  azonban,  
Borbála  észrevette,  
Rozika  csak  átfutja Gergő  leveleit,  máris  süllyeszti  fiókba,  

nem  igyekszik  megválaszolni,  s  ha  ír  is,  csak  néhány  sort,  
Gergő  fényképe  is eltűnt  szokott  helyéről,  a  vitrin  



üvegajtaja  mögül,  
mi  történt,  
kérdezte  aggódva  Borbála,  
Rozika  vállat  rándított  könnyedén,  
azt  akarta  Gergő,  hogy  itthon  üljek, diszkóba  se jár jak, 
most  mondd,  anyu,  
hát  mit  képzel  ez,  tán  itthon  fogok savanyodni  két  évig,  

vagy  te  is úgy  gondolod,  most  már  nem  mehetek  szórakozni,  
miért  ne,  
mondta  Borbála,  
nincs abban  semmi  rossz,  a szórakozásban,  menjél  csak,  
akkor jó , 
felelte elégedetten  Rozika,  
és eljárt  újra minden  táncra,  éjfélekig odavolt,  egy  nagyhajú,  

nyúlánk, jóképű  fiú kísérgette  haza,  
baj  lesz  ebből,  
figyelmeztette  Borbálát  Bíró  Berti,  
ez  nem  Simon  Gergő,  ennek  a szeme  se  úgy  áll,  
meglásd,  leveszi  a  lábáról  Rozikát,  megbakolja  nekünk,  

akkor  aztán  nézhetünk  magunk  körül,  
de  megijedtél,  
fortyant fel  Borbála,  
hát  nem  te  mondtad  Gergőnek,  hogy  pulyák  még,  a  házasodásig  

száz  eszük  lesz,  na,  úgy  lett,  Gergő  nem  ír már,  Kiscsillagnak  
pedig  megtetszett  ez  a  fiú, neked  lett  igazad,  akkor  
hát  miért  vagy  úgy  oda,  hadd  szórakozzanak,  

Bíró  Berti  káromkodott  egyet,  
hogy  ö  se  szól  bele többet,  a keservit,  úgyis  úgy  van,  

ahogy  a tyúkész  akarja,  hát  feleljen akkor  mindenért,  
tartotta  a  szavát  szeptemberig,  amikor  
kipattant  a  titok,  
Rozika  maga  mondta  el  
száraz  szemmel,  akadozó  lélegzettel,  
Borbála  óbégatása  felverte  a házat,  az  udvart,  
e-ez  ne-em  le-ehe-et  i-iga-az,  ja-aj,  mi-it  ke-elle-ett  

me-egé-érne-em,  be-ele-eha-alo-ok  a-a  szé-égye-enbe-e,  
I-is-te-ene-em, 

Bíró  Berti  baltával  sietett  a  házba,  
mi  van  itt,  tán  meghalt  valaki,  
nézett  szúrós  szemmel,  
Borbála  szeme  eszelősen  forgott,  Rozika  meglapult  a  

rekamié  sarkában,  
azt  kérdem,  mi  van,  



mordult  az  ember  rosszat  sejtve  újra,  
ja-aj,  Be-erti-i,  
ezt  nem élem  túl,  
Rozika  bünbeesett,  másállapotban  van.  
Bíró  Berti  megtorpant,  felhördült,  
már  nem  ö forgott,  hanem  vele  a  világ,  
tudtam, 
motyogta, 
megmondtam, 
kiáltotta, 
hogy  ez  lesz  a  vége,  
ordította, 
belevágott  a  vitrin  üvegébe  
egyszer,  kétszer,  sokszor,  
menjetek,  meneküljetek,  mert  agyonverlek  benneteket,  

mindenkit  agyonütök,  
kiáltozott, 
mikor  a tévét  is apróra  törte,  lecsihadt  a dühe,  egyik  

pillanatról  a  másikra,  
szétnézett  a romos  szobában,  elhajította  a baltát,  kiment  

az  ól  elé,  leült  a fejőszékre, szívta  a cigarettákat  egymás  után,  
Borbála  csak jó  óra  múlva  merészkedett  haza  a  negyedik  

szomszédból,  ahová  az  ijedelem  menekítette,  
Kiscsillag  nem  került  elő,  senki  nem  látta,  nem  tudta,  

hol  van,  
a  hír  összecsődítette  a  falubelieket,  buzgón  tárgyalták  

az eseményt,  eltitkolhatatlan  kíváncsisággal,  szörnyülködve  
pillogtak  Bíróék  portája  felé,  

Borbála  le  nem  ment  volna  az  utcára  semmi  pénzért,  sírva  
seperte  össze  a törmeléket,  csakhogy  lefoglalja  magát,  

aztán 
csak  ült,  sírt,  rettegett,  félt,  hogy jön  a férje,  agyonveri,  
Bíró  Berti  helyett  Kacsó  Barnabás  rontott  be  az  ajtón,  
Boris,  ugye  nem  igaz,  
fordult  ki  szájából  a  remény,  
Borbála  felzokogott,  elfordította  a fejét, 
ugye  nem  igaz,  
került  eléje  Kacsó  Barnabás,  a szemébe  nézett,  
boldog  Isten,  hát  igaz,  
hol  a  lányom,  látni  akarom  a  lányomat,  
megijedt,  elszaladt,  
nyögte  Borbála,  
nem  tudom,  hová,  keresni  sem  merem,  Berti  megháborodott,  



ölni  akar,  
boldog  Isten,  
keresni  kel l , jön  a hideg  éjszaka,  
menjünk,  Boris,  keressük  meg  Rozikát,  
és  mentek,  keresték,  Bíró  Berti  hallgatagon  csatlakozott  

hozzájuk, 
Rozika  nem  volt  sehol,  
nna, 
jutott  az eszébe  Bíró  Berti nek, 
a  padláson  még  nem  néztük,  megyek,  
Borbála  szíve  a torkába  szökött,  hirtelen  
iszonyú  gondolat  
fészkelte  beléje  magát,  
összekulcsolt  kézzel  fohászkodott,  némán  mozgó  ajakkal,  
j a j  nem,  
csak  azt  ne,  Istenem,  
add,  hogy  ne  legyen  igaz,  
Kacsó  Barnabás  elborzadva  hallgatta  sógornője  suttogását,  

megiramodott  a  képzelete,  kiragadta  Bíró  Berti  kezéből  a  zseblámpát,  
rohant  föl  a  létrán,  feltépte  a padlásajtót,  beugrott,  

és  elbődült  vadállati  hangon,  
booldoog  Isten,  
kést,  kést  azonnal,  kést,  
egyik  kezével  átölelte,  megemelte  Kiscsillag  kihűlt  testét,  

a  másikkal  elvágta  a  kötelet.  



SZILASI  VEREBEK  

Nevünkben  az  átok,  
Szil as i Testedző  Kör,  eSZ  -  Té  -  Ká,  
kész  röhej,  ezért  vagyunk  dögrováson,  
Sándor  lába  gipszben,  Gyuri  gerincében  csigolyacsúszás,  

Bécit  megoperálták,  
hat  sérült  összesen,  hetedikként  Rudi  
a  nászéjszaka  taradalmait  piheni  ki,  hát  
megette  a  fene az egészet,  ma  is csúnyán  kikapunk,  
morgolódik  Bence,  
hess  te,  vészmadár,  
mosolyog  rá  Árpi  örök  -  optimistán,  
ne  temesd  az esélyt,  ne csinálj  pánikot,  tízen  már  együtt  

vagyunk,  Rudi  is jön,  egy  félidőt vállal,  kettő  lesz  abból,  
ki  tudunk  állni,  a többi  meg  rajtunk  múlik,  

szóra  szó,  mint  mindig  indulás  előtt,  
Miska  bácsi  a tehergépkocsi  nyitott  fülkeajtajában áll, 

hallgatja  a  vitát,  
edzői  minőségében  öt  illetné  a sofőr  melletti  kényelmes  

ülés,  most  
lemond  róla,  
felkapaszkodik  a székekkel  telerakott  platóra,  leül  a  

fiúk közé,  átveszi,  magánál  tartja, rángatja  a beszéd  fonalát,  
érvel,  biztatja  a  csüggedöket,  
közben  befut  Rudi,  Bence  elcsodálkozik,  megcsiklandozza  

az  egyéjszakás  nős  havert  egy  kis  kaján  évődéssel,  kacarászik  
mindenki,  aztán  

elindulnak, 
zötykölődik  az ormótlan  Zil,  végig  a j ó  harminc  kilométeres  

úton,  sebaj,  a  fiúk  megszokták,  
Miska  bácsira  figyelnek,  aki  a motorzajt  túlharsogva  magyaráz,  

okít,  helyeslően  rá  -  rábólintanak,  s  mire  megérkeznek,  
kivétel  nélkül  harci  vággyal  feltüzelve  mindegyikük,  

az ellenfél  már  melegít,  a  pályát  szegélyező  padsorokon  
sürü  tömeg,  állnak  is,  szemrevételezik  a  platón  átöltöző  vendégcsapatot,  
megeresztenek  egy-egy  csúfondáros  megjegyzést,  

né,  megszálltak  bennünket  a szilasi  verebek,  
ha-ha,  SZTK-töltelék,  hozhatok-e  zsákot  eleget  a  góloknak,  
edzettek  a  fiúk  idegei,  tűrik  a  buta  beszédet,  agyonmosástól  

verébszínüvé  szürkült  mezt  öltve  Miska  bácsit  hallgatják,  
az  eddigi  utasítások  eszenciáját,  



na, 
ismerjük az ellenfelet,  előnyük  a hazai  pálya,  erősségük  

a  védelem,  abban  is  a  középhátvéd,  az  a  hústorony,  
nálunk  viszont  a fürgeség és  az  észjáték,  véssétek  jól  

az  agyatokba,  észjátékot  akarok,  átgondoltságot  minden  megmozdulásban,  ők  azt  
hiszik,  mindjárt  az  elején  sokemberes  védekezésre  rendezkedünk  be,  kezdés  után  
rögtön  kitámadni  akarnak  
majd,  hát  

meglepjük  őket,  mi  támadunk,  
hiszen  tudjátok,  a  tét  
győzelem  vagy  kiesés,  
felálláskor  álcázzuk  a szándékot,  öt  ember  a  védelemben,  

három  a középpályán,  kettő  imitálja  a csatársort,  de  sípszó  
után,  amikor  Árpi  elvégzi  a kezdőrúgást,  a középpályások  előre  
mennek  a csatársorba,  ketten  a védelemből  az  ö  helyükre,  
azonnal,  villámgyorsan,  így  a védőikkel  szemben  pár  percig  ember-
előnyben  leszünk,  ezt  kell  kihasználni,  gólt  rúgni,  kerüljétek  a  
közelharcot,  lőjétek  át  a védelmüket,  csak  így  vehetjük  
be  a kapujukat, akkor  összezavarodnak,  ami  újabb  lehetőség  
a  gólszerzésre,  

na,  bevéstétek jól  az  agyatokba,  
még  valami,  nézzétek  a pályát,  kaszálatlan,  ebben  a  félarasznyi  

fűben  lelassul,  elakad  a  labda,  számítsatok  rá,  ne  
gurigázzatok  vele,  ívelt  passzokkal  keressétek  egymást,  semmi  
önzés,  halljátok,  ez  

parancs, 
véssétek jól  az  agyatokba,  most  pedig  
mars,  ki  a  pályára,  
felsorakozik  a  két csapat,  a közönség  ovációval  üdvözli  

a  sajátjait,  a  vendégeket  lehurrogják,  sebaj,  ezt  is  megszokták,  
ügyet  sem  vetnek  rá,  elfoglalják  a helyüket,  Miska  bácsi  
árgus  szeme  elégedetten  konstatálja,  pontosan  az  utasítás  szerint,  

Árpi  elindítja  a  labdát,  Lajos  megkerüli  a  rárohanó  ellenfelet,  
rézsút  iramodik  a kapu  felé,  most  ketten  támadják,  
oldalpassz,  majdnem  hajszálpontos,  a  felfutó  Rudi  eléri,  megszelídíti  a  labdát,  
újabb méterekkel  viszi  közelebb  a  kapuhoz,  
nicsak,  dübörög  a  talaj, robog  a hústorony,  Rudi  látja,  Lajos 
jól  helyezkedik,  passz,  a fenébe, Lajos egy  másodperccel  lekési  
a  labdát,  de  nincs  baj,  Árpi  elcsípi,  fut vele,  felnéz,  
a  szintén  felfutó, már  a tizenhatoson  belül  ügyesen  helyezkedő  
Gyuszihoz  továbbítja, Gyuszi  egy  félfordulattal máris  lő,  
bombalövés,  de elakad,  magasra  pattan,  estében  sebesen  kifelé  



pörög  a  labda,  Árpi  szeme  rajta,  kiszámítja  a  röppályát,  aláhelyezkedik,  a  
megfelelő  pillanatban  elfekszik  a  levegőben,  
puff, ollót  rúg,  nagy  erő  a  lövésben,  az  irányzék  pontos,  mire  
Árpi  földet  ér  és  hasmánt  a kapu  felé fordul,  a  labda  lecsorog  
a  hálón,  elpihen  a gólvonalon  belül  is buján  zöldellő  fűben,  

sípszó,  a bíró  középre  mutat,  
az ellenfél  hitetlenkedik,  álmélkodik,  többen  összeszólalkoznak,  

egymást  hibáztatják,  
Miska  bácsi  arca  izzik,  ragyog,  de  hallgat,  csak  a  keze  

mozog,  mintha  láthatatlan  gépezet  hajtókarját forgatná, jelzés 
ez  a fiúk felé,  hogy  

dolgozni,  változatlan  hévvel  rohamozni  tovább,  
az  ellenfél  soraiban  nem  szűnik  a hangzavar,  a  hústorony  

dühöng,  rendezkedik,  a  közönség  csalódott  morajjal  ücsörög,  
zajlik  a  meccs,  a  vendéglátók  fogcsikorgatva  küzdenek  az  

egyenlítésért,  egyre  keményebbek,  eldurvul  a játék,  gyakori  
sípszó  torpantja  meg  a  lendületet,  a szilasi  kapus  így  is  tucatnyi  
lövést  hárít  szűk  félóra alatt,  az  ő  második  góljuk  
nem jön  össze,  nyomasztó  mezőfölényben  az  ellenfél,  a  negyven  -
harmadik  percben  mégis  kidolgozva  a  helyzet,  Árpi  ezúttal  fejessel  
próbálja  bevenni  a kaput,  szinte  úszik  a  levegőben,  
a  hústorony  lába  magasra  lendül,  mintha  a  labdára  menne,  de  a  
rúgás  erejétől  Árpi  feje bicsaklik  meg,  lezuhan,  elterül,  nem  
mozdul,  a bíró  továbbot  int,  a  labda  eljut egészen  a  szilasiak  
védelméig,  ott  Bence  kivágja  az  oldalvonalon  túlra,  ráordít  
a  bíróra,  Árpi  felé  mutat,  szitkozódik,  végre  sípszó,  tumultus  
a  sérült  körül,  Miska  bácsi  orvosért  kiált, jön  a  felcser,  
vizsgálódik,  megállapítja  a bajt,  

iszonyú  fejseb,  agyrázkódással,  
a szilasiak  öklelő  tekintettel  suhintanak  az  ellenfélre,  

de  visszafogják,  megfékezik  az  indulatot,  
Árpit  elhelyezik  a  felcser kocsijában,  irány  a  kórház,  
a félidő  hátralévő  másfél  perce  rettentően  hosszúnak  tűnik,  

ráadásul  a bíró  hosszabbít,  a megfogyatkozott  szilasiak  
nagyon  érzik  Árpi  hiányát,  a  harci  kedv  megcsappant,  de  elkeseredetten  
védekeznek,  a támadások  lerombolására  törekszenek,  
sikerül, 

a szünetben  körben-karikában  a füvön  heverésznek,  páhognak,  
Miska  bácsi  közöttük  forgolódik,  szokatlanul  szigorú  hangon  
mondja  a  magáét,  

fiaim,  Árpit  felejtsétek  el,  a második  félidőben  nélküle  
kell  helyt  állni,  nagy  feladat,  na és,  annál  szebb  lesz  a  
győzelem,  tízen  maradtatok,  de jobbak  vagytok,  ezt  véssétek  



az  agyatokba,  Bence  fiam,  te  fékezd  magad,  ne  idegeskedj,  rombolj,  
Menyusnak  külön  köszönet,  kivédte  a szemüket,  így  tovább,  
precízen,  higgadtan,  okosan,  Rudikám,  bírnod  kell  még,  a  tízesre  
nagyon  figyeljetek, az  lesipuskás,  negyedóra  alatt  ötször  
lőtt  kapura,  gondolkodjatok  az  ö  fejükkel  is,  egygólos  
előny  birtokában  és emberhátrányban  szerintük  most  aztán  igazán  
védekezni  fogunk,  ez  lenne  logikus,  de  nem,  csakazértis  
támadjatok,  ez parancs,  kuszáljátok  össze,  lőjétek  át  a  betonfalat,  
még  egy  gól  és  miénk  a  meccs,  gondoljatok  bele,  bízom  
bennetek,  higgyetek  ti  is magatokban,  na,  

sípszó,  kezdörúgás,  hajsza, öldöklő  küzdelem,  
beszorulnak  a szilasiak, jó  húsz  percig  állják,  hárítják  

a  rohamokat,  aztán  
megtörténik  a baj, 
a  hústorony  mozdonyként  előre  rohan,  betör  a  tizenhatosra,  

a  védővel  összecsapva  váratlanul  hasra  vágja magát,  bukfencezik,  
Bence  széttárt  karral  álmélkodik,  hiába,  
sípszó,  tizenegyes,  
Miska  bácsi  kiköp,  elsápad,  
ki  más,  a hústorony  áll  a  labda  mögé,  kajánul  vigyorog,  

idegtépő  lassúsággal  igazít  a  labdán,  Menyus  kinyújtott  karral  
toporog  a  kapu  közepében,  

sípszó,  a hústorony  nekifut,  
iszonyatos  erővel,  csőrrel  kapja telibe  a  labdát,  Menyusnak  

esélye  sincs, jó  irányba  mozdul,  de  a  labda  gyorsabb,  
megzördül  a  háló,  

sípszó,  egy-egy,  
baj  van,  
búg  egy  hang  Miska  bácsi  mögött,  
Béééci,  te  mit  keresel  itt,  
láttam  Árpit,  kiszöktem  a kórházból, játszani  akarok,  
marha,  mi jut  eszedbe,  friss  a sebed,  ezek  kiontják  a  beledet,  
csak  egy  vacak  vakbélmütét  volt,  itt nagyobb  a  baj,  kikapunk,  
azt  nem,  a  kurva  életbe,  fuss, öltözz  be,  te  örült,  
Béci  megjelenése  a  pályán  felvillanyozza  a csüggedő  szilasiakat  

örömös  szeretettel  üdvözlik,  fellángol  ismét  a harci  kedv,  
kitámadnak,  egyre  többször,  ádáz  csata,  múlnak  a  percek,  
a  bíró  már  az  óráját  nézegeti,  amikor  a  felesleges  
futkosástól  ódzkodó,  de  kitűnően  helyezkedő  Béci  megkaparintja  
a  labdát,  megindul  vele,  szemtől  szemben  a védővel  eltáncolja  
szokásos  táncát  a  labda  előtt,  aztán  szépen  ívelt  passzal  
Lajost  szökteti,  értik  egymást,  Lajos három  futólépéssel  
eléri,  tovább  fut vele,  húsz  méter,  előtte  senki,  csak  a  



kifutó kapus,  elereszti  a  lábát,  megzörren  a  háló,  Lajos  keze  
a  magasban,  kerge  birkaként  futkározik  össze-vissza,  

sípszó,  kettő-egy,  
Miska  bácsi  bikamód  felbődül örömében,  belerúg  a drót  -

huzalt  tartó  karóba,  gyerekesen  szökdécsel,  
a  fiúk  egyetlen  rugdalódzó  gombolyagban  mind,  kezek,  lábak,  kipirult  

arcok, 
a  hústorony  erélyesen  sürgeti,  vessenek  véget  az eksztá  -

zisnak,  késő  már,  a  bíró  egy  percnyi  lehetőséget  ad  még,  nem  
történik  semmi,  a  szilasiak  minden  megszerzett  labdát  kivágnak  
az  oldalvonalon  túlra,  a bíró  megunja,  lefújja a  meccset,  

körös-körül  fölerősödik  a csalódott  moraj,  a  közönség  
szitkozódva  szedelőzködik,  elindul  hazafelé,  

Miska  bácsi  berohan  a pályára,  sorra  öleli  a  fiúkat,  
motyog, 

na, 
győztünk,  bent  maradtunk,  
magas  kitüntetést  érdemeltek,  fiúk,  
de  az  én  zsebemből  csak  egy  hordó  sörre  telik,  azt  ma  

este  csapra  ütjük!  



F O G O T T  FIGURÁK  

Kis ország  nagyhírű  íróját.  Munka  közben.  Az  álom.  
Rendkívüli  eset.  Naná.  Hogy  nyomós  oka.  
Penzumot  termő  napirendjét.  A  délelőtti  órákban.  Nőnemű  rajongó  látogatása.  

Parttalan  áradozás.  Amelyben  alkotói  zsenialitását  egekig.  A  fecsegő  vendég.  Aki  
otthonosan  a  dolgozószobában.  Az  irányítás  jogával  kénye-kedve  szerint.  A  
helyzetet.  Természetesen  keresztbe  vetett  lábbal.  Kurta  szoknyája  combtőig  fel.  
Amikor  végre  be.  A  száját.  Azaz  kellőképpen  fel.  A  férfivágyat.  Nem  dedikálandó  
könyvekkel.  Mint  az  egy  rajongótól  elvárható.  Ehelyett  bővérű  ötlettel  ágyba.  A  
házigazdát.  Aki  a  fejleménytől  kissé  meg.  De  ellene  nem.  Hosszan.  Szinte  
végkimerülésig.  Közben  a  hölgy  kétszer  el.  Az  író  is  nagy  kedvét.  A  kéjes  
csetepatéban.  Kötelező  penzumáról  tökéletesen  meg.  Némi  lelkiismeret-furdalás  
csak  akkor.  Mikor  a  nő  harmadszor  el.  Most  az ajtón  át.  Nosza!  Gyorsan  kulcsra.  A  
bejáratot.  Vissza  írómasinájához.  Amelyben  papiros.  A  legújabb  opusz  
munkacímével.  ALABÁSTROM  NYAKRA  TEKEREDŐ  KOSZOS  
GATYAMADZAG.  Hü  !  Micsoda  távlat.  Az  elejtett  szálat  fel.  Rá  a  cselekmény  
eseménysorát.  Ékességül  gondosan  szemenszedett  jelzőket.  Ebédnélküli  
egyhuzamban  estig.  Nem  csoda  hát.  Ha  végül  bele.  A  teremtésbe.  Kezdetben  csak  
le-le.  Pilláit  puha  érintéssel  az  álom.  Hogy  újra.  Hosszabbodó  időközönként  fel.  
Aztán  fejest  a  kába  tudatba.  És  huzamosabb  ideig  ott.  Az  író  feje  a  masinára.  
Édesden  kicsorduló  nyála  a  billentyűkre.  

Abban  a pillanatban  Egyik  Énje.  A  tudatalatti  elnyomottság  kalitkájából  ki.  
(A  történet  kezdetének  vége)  

* 

Természetesen  az  Egész  író  alakjában.  A  város  fényei  közé.  A  szabadság  
levegőjét  hatalmas  lélegzettel  be.  És  azonnal.  A  legközelebbi  harmadosztályú  
kocsma  felé.  Ahol  az  író  törzsvendégnek.  Hiszen  hosszúlépésekkel  felajzottan  
gyakorta  itt.  Megformálni  kívánt  hőseink  életszerű  prototípusait.  A  zsibongó  Én-
részek  mégoly  lelkes  ajánlásaira  fittyet  hányva.  

-  Az  önkényből  elég.  Most  az.  Amit  és  ahogy  én!  -  Egyik  Én  elszántan  hóna  
alatt  a  mappát.  

A  vadnyugati  módit  utánzó  ivóban  csakhamar.  A  jobb  hátsó  sarokasztalt.  
Bele  magát  a  kényelmes  bőrhuzatú  székbe.  Keze  ügyébe  a  mappát.  És  oda.  A  
tébláboló  pincért.  

-  Rövidlépés!  
A  pincér  hüledezve  gyökeret.  
-  író  úr!  Pro  primo:  ez  nem  az  Ön  asztala.  Pro  szekundo:  miért  nem  a  

szokásosat?  Pro  tercio:  miféle  rövidlépést?  
Egyik  Én  hangja  fel.  Magosra.  



- Tahó!  Mi  a  hosszúlépés?  
-  Egy  rész  bor,  két  rész. . .  
- No.  Ezek  szerint  a  rövidlépés?  
-  Két  rész  ez,  egy  rész  amaz . . . ?  
- Okos.  Nagyon  okos!  Ide  vele.  
-  Máris  -  fejét  a  pincér.  A  vendég  szokatlanul  tüskés  modora  apró  sebeket.  Az  

önérzetén. 
Egyik  Én  jókat  a  háta  mögött.  Aztán  a  mappa  tartalmát.  Hogy  a  pincérre  

vonatkozó  jellemző  vonást  fel.  A  fontos  müveletet  azonban  a  megérkező  
rövidlépés  miatt  későbbre.  Az  íróvesszőt  le.  Kisujját  pózos  előkelőséggel  távolra.  
Az  arasznyi  csőpoharat  fel. Néhány  lépést  a feneke  felé  meg.  

- C-c.  Ez  az!  Most  pedig:  dologra!  
A  papiros  egyik  felső  sarkába  akkurátusan.  A  pontos  dátumot.  Alá  

kibekezdve  a  tőmondatot:  "  A  pincér  tahó  ".  He-he.  Magabiztosan  hátra  a  széken.  
Csakhogy.  Abban  a pillanatban.  Valami  az  eszébe.  

- Te.  Hó!  Ezt  a fehérzakóst  az  író  már  meg!  
Bosszúsan  ismét.  Néhány  rövidet  a pohárba.  Közben  kihegyezett  
füllel  bele.  A terem eklektikus  zsongásába.  És  a szeme  ujjongva  fel.  
-  Sebaj.  Alany  tahóka  nélkül  is  garmadával!  
A  feljegyzést  könnyedén  át.  Sasszemmel  szét.  Az  ivóban.  A  diskuráló  

kocsmatöltelék  sűrűjében.  
-  Tessék:  a  bőség  zavara!  De  csak  lassan.  Sorjában.  Kakasarcú  sovány  pasas  a  

harmadik  asztalnál.  Magányos.  Közömbös.  Hm.  Nem  igazán  érdekes.  Majd.  
Esetleg.  Vissza  rá.  Kövér  férfi  a  másik  asztalnál.  Másodmagával.  Jókedvűen.  Akár  
viháncoló  mén.  A  szék  vasváza  panaszosan  fel-fel  alatta.  Ennek  ünnep.  De  mi?  A,  
nem  fontos.  A másik  érdekesebb.  Az  a némber.  Igen.  Hamar  az  íróvesszőt!  

„Nő  a  kocsmában.  Megkopott  arc.  Kimódoltan  kócos  haj.  Előtte  bor.  
Cigaretta.  Sokat  sejtető jelek.  A  tustöt  pimaszul.  A  szomszédos  férfitársaság  felé.  
O-ho-hó!  Vadászat.  A  mindennapi  betevő  falloszra.  Na  persze.  Valamiből  neki  is.  
Talajszintü  vegetáció?  Ha  egy  hímmel  hamarosan  el.  Akkor  igen.  Ellenőrizendő."  

íróvesszőt  le.  Néhány  újabb  lépést.  Komótosan.  Közben  árgus  szemmel.  A  
nőt. 

Hajjaj.  Már  rég  a  pohár  fenekére.  Rövidlépteit  az  új  tartalom  alja  felé  vezető  
arasznyi  úton.  És  nem.  Semmi.  Türelme  a  tartalommal  egyenes  arányban  el.  Tehát  
ismét.  Lépegetni  valót.  És  akkor.  A  pincér.  

Félénk  szolgálatkészséggel.  Túl  sokáig.  Az  asztal  túloldalán.  Minek  
következtében  szem  elöl  a  nőt.  Később  meg  hiába.  Nyilván  annak  rendje  és  módja  
szerint  el.  Az  ivót.  Csakhogy!  Egyedül  vagy  másodmagával?  Egyik  Én  kétségbe.  
Naná.  Hiszen  feljegyzései  helytállóságát.  Veszélyeztetni.  Ráadásul  másodszor  is  
eszébe.  Ugyanaz.  

Amitől  ingerülten.  
- Én  ökör.  Az  író ezt  a némbert  is  már  meg!  



Mérgében  hatalmasakat  a  pohárban.  Aztán  dacosan  tovább.  Szigorú  
mohósággal  a  sokarcú  tölteléket.  Hogy  egyet  legalább.  Akit  az  író  még  nem.  A  
harmadik  pohár  fenekén  csalódottan.  Tudomásul.  Hogy  az  író  mindenkit.  
Mindenkiről.  Mindent.  

(Látszólag  a bonyodalomnak  nevezett  slamasztika  kezdete)  

A  düh  nem.  Mértéket.  Egyik  Én  újabb  lépést.  
-  Se  rövid.  Se  hosszú.  Tisztán!  
A  pincér  aggodalmasan  meg.  
- Tisztán?  Sok,  író  úr . . .  
-  Ksss!  Mozgás.  Fürgén.  
-  Tessék!  
Szapora  futólépések  után  Egyik  Én  ismét  a pincérre.  Haragosan.  
-  Oda  az  esélyem.  Miattad!  Téged  azért?  Hogy  engem  a  munkában?  Azelőtt  

nem! 
-  Mert  azelőtt  nem.  Most  igen.  Rá.  Okot.  De  nekem  mindegy.  Ha  Önnek  így  

jó.  Csak  gyorsan.  Öt  percen  belül  zár. . .  
Egyik  Ént  mintha  elszabaduló  rugók.  Ugyancsak  magasra.  
-  Micsoda?  Zá . . .Zár?  Engem?  Csakhogy  én!  A  nagy  Egész  része.  Világos?  

Én:  rész-Egész.  Vagy.  Izé. . .  Részeg  ész?  Nahát! Te  engem  teljesen  meg.  Mars!  
A  pincér  komolyan  meg.  A  zagyva  beszédtől.  Szíves-örömest  máris  odébb.  

Volna.  De  a  kötelességtudat!  
- Engedelmével.  A  számla.  Kilencszázhúsz.  
-  Nesze!  
Pincér  az  ezrest  mohón  zsebre.  És  el.  Nehogy  kéznél.  Ha  a  vendég  magát  

meg. 
Egyik  Én  azonban  nem.  Vele.  Se  mással.  Utálkozva  keresztet.  A  

feljegyzésekre.  Hóna  alá  a  mappát.  A  tömeggel  engedelmesen  ki.  A  város  fényei  
közé.  Már  nem.  A  megerőszakolt  szabadság  mámorító  leheletét.  Lógó  orral  vissza.  
A kalitka  sötétjébe.  

Még  csak  meg  sem.  A fejében.  Hogy  most  már  ö  is.  Fogott  figura.  
(Ez  hát  a vég;  egy  másik  történet  lehetséges  kezdőpontja)  



CSELLENDRE 

A hőség  már-már  elviselhetetlen.  
Megváltás  lenne  a  déli  hírekben  jövendölt  frissítő  zápor,  ám  hiába  emelem  

kereső  tekintetem  az  égi  kupola  kifakult  búzavirágkékjére:  sehol  egy  
borotvahabnyi  felhő.  

Eltompultak  az  élet  zajai.  Az  örökmozgó  verebek  siripolása  sem  hallható.  
Némán  és  moccanatlanul  gubbasztanak  a  kókadt  lombok  hitvány  rejtekében.  

A  harangszót  tisztán  hallom.  A  hőség  házak,  fák  magasában  feszülő  burkát  
átszakítva,  darabosan  hull  alá  a  megsérült  érc  hosszan  rezonáló  szava.  Megrepedt  a  
harang  már  akkor  -  száz  évekkel  születésem  előtt  -,  mikor  a  toronyba  beemelték.  
Elszakadt  a  kötél,  a  sokmázsás  bronztest  visszazuhant.  Az  emlékezet  úgy  tartja  
számon:  két  gyönyörű  virágszálat,  tizennyolc  éves  leányokat  csapott  agyon.  
Másodszorra  sikerült  a  helyére  tenni,  azóta  repedten,  szívszorítóan  szomorú,  
kevésbé  messze  hangzó  szóval  szolgálja  a  falu  népét.  Falubelijeim  makacsul  
hiszik:  lelke  van  a  harangnak,  bűnbánattól  súlyos  szavával  ama  iljú  áldozatokat  
siratja. 

Az  új  halottakat  mindenképpen.  Hosszú  a  beteljesedett  vagy  váratlanul  
megszakadt  életek  képzeletbeli  listája  és  nem  véges.  Akinek  a  neve  ma  
végérvényesen  rákerül:  a  hét  határban  híres-hírhedt  falurossza, Cselle  Endre.  

Csellendre... 

* 

Azt  az  egy  magánhangzót  következetesen  kispóroltuk  a  nevéből.  Nyelvi  
szempontból  kézenfekvő  a magyarázat,  miért,  de  mi  szándékosan  rövidítettük  meg,  
aprócska  elégtételül  azokért  a  csínyekért,  amiket  a  rovásunkra  kezdetben  
kamaszfejjel,  később  meglett  emberként  elkövetett.  Eleinte  merő  szórakozásból  
ejtett  át  bennünket  kacifántos  észjárása  remekmívű  buktatóin.  Afféle  kísérleti  
nyulaknak  tekintett,  akiket  tetszése  szerint  ugrathatott.  Felcseperedvén  azonban  
rájött:  képességeit  rámenősebben  és  direkt  haszonszerző  szándékkal  kamatoztatva  
meg  lehet  élni,  nem  is  akárhogyan.  

Csirkefogónak  született,  de:  intelligens,  kedves  csirkefogó  volt,  az  a  fajta,  aki  
minden  fortélyos  módszerével  csakis  a  pénzre  utazott.  Kiváló  ember-  és  
lélekismerő  lévén,  a  hiszékenység  jel lemző  foka  szerint  beskatulyázta  leendő  
áldozatait,  s  a  leginkább  célravezető  módszert  alkalmazva  pénzes  utazásai  rendre  
sikeresek  voltak.  A  fél  falunak  adósa  volt.  A  magunkfajta atyánkfia  ezzel  a  tudattal  
szégyellt  volna  végigmenni  az  utcán.  Ö  emelt  fővel  járt-kelt,  szépen  hangzó,  
meggyőzően  tálalt  ígéretekkel  leszerelve  a  túlságosan  türelmetlenül  követelődző  
hitelezők  haragját.  Fenyegető  méretűvé  sűrűsödött  indulatot  tapasztalva  mindig  
törlesztett  valamicskét  a  tetemes  adósságból,  legtöbbször  egy  újabb  bugyuta  férfiú  
átverése  révén  szerzett  pénzből;  és  gondja  volt  arra,  hogy  híre  menjen:  megadta  a  
tartozását. 



Falusiasan  elegáns  alakja,  viselt  dolgai  állandó  beszédtéma  voltak.  Julcsa-,  
Borcsa-  és  Ilka-nénik  sokasága  szapulta  az  "  eleven  ördögöt",  a  becsapott  gazdák  
pedig  azon  törték  a  fejüket,  hogy  a  jóistenbe  hagyták  magukat  rászedni  általa.  
Azzal  senki  nem  gondolt,  hogy  -  ritka  kivételektől  eltekintve  -  az  emberfia  
tökéletlen  teremtése  Istennek,  a  szó  betű  szerinti  értelmében  ám,  nem  népies  
felfogásban.  A  köztudatban  ugyanis  falum  környékén  a  tökéletlen  jelző  nagyfokú  
ravaszságot,  huncut  elmét  jelent.  Szűkebb  pátriámban  éppen  Csellendre  volt  az,  
akit  a  Teremtő  ezekkel  a  tulajdonságokkal  bőkezűen  felruházott,  miközben  a  
többiekkel  szemben  igencsak  szűkmarkúnak  bizonyult.  

* 

Megérkeztem. 
A  halottas  házzal  szomszédos  porták  fáinak  árnyékában  gyülekeznek  a  

férfiak. Elcsodálkozhatnék  azon,  hogy  rovott  múltja  ellenére  milyen  sokan  eljöttek  
megadni  Csellendrének  a  végtisztességet,  de  inkább  magam  is  árnyékot  keresek.  
Ez  a  legfontosabb,  mert  a  hőség  elemi  erejüen  iszonyatos.  Mintha  olvadt,  forró  
zsírban járnék,  állnék.  

Lehet-e  másként  ?:  a  közelemben  ácsorgók  Csellendre  viselt  dolgait  szedik  
elő,  haragosan,  ugyanakkor  rosszalló  elismeréssel  idézve  fel  egy-egy  különös  
emlékezetes  esetet.  

Hallgatok.  Elviselhetetlen  a  hőség.. .  Érzem,  szédülök.  Próbálok  
megkapaszkodni  a  deszkakerítésben.  A  térdem  megroggyan.  Ellenállhatatlan  
erővel  húz  magához  a  föld,  ennek  ellenére  elszakadok  tőle,  a  kerítéstől  is:  
emelkedem.  Már  messze  alattam  a gyülekezet,  a fák,  az  udvarok,  a piroscserepes  és  
szürke  hullámpalás  háztetők.  Csellendre  koporsója  a  szölőlugas  alatt,  mégis  látom,  
ahogy  rakják  rá  és  köréje  a  koszorúkat. . .  Ez  meg  mi?:  az  özvegy  nevetve jön  ki  a  
házból,  annyira  kacag,  a  könnye  is  kicsordul.. .  Boldog  Isten!  Megörültem?...  
Agyamra  szállt  a  hőség!  

Változatlanul  emelkedem,  de  furcsamód  az  alanti  udvar  nem  távolodik.  
Tisztán  látom  a falut,  az emberek  arcát,  a koszorúszalagok  feliratát.  

Végre.  Az  emelkedés  megszűnik.  Állok.  Mi  ez  a  puhaságos  valami  a  talpam  
alatt?  Ismeretlen  égitest?  Felhő?  Eltakarja  a  lenti  látványt.  Szerencsére  nem  nagy,  
látni  a szélét,  s ott  egy  ülő,  lábát  lelógató  alakot.  Ki  lehet  az?  Hol  vagyok?  

Elindulok  feléje.  
Csellendre! 
Lehetetlen. 
Képzelődöm! 
Közelebb  megyek,  megállok  mögötte.  Felém  fordul.  Ő  az!  
Hátrahőkölök. 
- Ne  ijedezz,  haver,  inkább  ülj  mellém  - mondja  mosolyogva.  
-  Megnézzük  a temetésemet.  Szó  se  róla,  fura egy  látvány,  pláne  ide  föntről.  



Nem  jutok  szóhoz.  Le  sem  is  ülök  -  nem  merek.  Borzongva  lépek  még  
hátrább. 

-  Mondom:  ne  félj  tőlem  -  a  hangja  csellendrésen  rekedt,  kissé  bosszúsan  
ingerült.  - Nem  ártok  se  neked,  se  másnak.  

Ez  igaz  lehet.  A  holtak  kinek  árthatnának  ?  Csakhogy:  mi  ez  az  egész?  
Meghalt-e  Csellendre  valóban,  vagy  ez  a  legújabb  trükkje?  

De  hiszen  meghalt,  kiterítették.  Ott  voltam  a  virrasztóban,  a  saját  szememmel  
láttam:  karvalyos  orra  kúposán  csúcsosította  a  szemfedelet.  Éppen  ezért  érthetetlen  
ez  az  egész.  Álmodom  ?  

-  Ülj  le,  ha  mondom,  az  Isten  akárhova  tegyen  ! -  mordul  dühödten  az  alak.  -
Nem  szeretem,  ha  bárki  a  hátam  mögött  ácsingózik.  Nézd,  már  beszél  a  pap.  
Igazán  szépeket  mond  rólam,  pedig  nehezére  eshet  : neki  is  megyek  öt  százassal.. .  

Nem  a  szavának,  inkább  az  ijedtségen  felülkerekedő  kíváncsiságnak  
engedelmeskedve  megemberelem  magam,  odasomfordálok  melléje  újra.  Lenézek.  
Akkurátusan  elrendezve  a  ravatal,  valóban  beszél  a  pap.  Minden  szavát  hallom.  
Elhangzik  az  alkalomhoz  illő  isteni  alapige,  következik  a  búcsúztató.  Csellendre  
életútjának  ismertetése  igencsak  hízelgő  jelzőkkel.  Külön  kihangsúlyozva  a  
családjával  való  fáradhatatlan  törődést.  Ledöbbenek:  

Csellendreéknél  mindennapos  volt  a  perpatvar.  Ö  nemhogy  szaporította  volna  
a  családi  vagyont,  inkább  dézsmálta  azt.  A  nála  oly  ritkaságszámba  menő  
helyzeteket,  mint  a  "pillanatnyi  pénzzavar",  habozás  nélkül  egy-két  sonka  vagy  
más  mozdítható  érték  suttyomban  történő  eladásával  oldotta  meg.  

-  Pfuj,  micsoda  álszent  bagázs  ! -  köpi  a  szót  Csellendre.  -  Ha  tehették  volna,  
egy  kanál  vízbe  belefojtanak,  most  meg  áhítatoskodva  állnak  körülöttem.  
Megérdemelnék,  hogy  közéjük  hajigáljam  a  koszorúkat  !  Ez  a  pap  is  megéri  a  
pénzét.  Folyton  ugyanaz  a szép,  hazug  duma. . .  Unom  !  

Ekkora  tiszteletlenség  az  ősi  szertartás  iránt  több  mint  felháborító.  Azonfelül  
felettébb  meglepő  -  az  ö  szájából.  Hiszen  a  tulajdon  édesapjának  sem  adta  meg  a  
végtisztességet:  a  temetés  napjának  reggelén  taxit  rendelt  a  városból,  napokra  
eltűnt.  Alighanem  először  látja  a  szertartást.  Életében  először  -  a  saját  temetésén!  
Brrr!. . . 

-  Jót  vagy  semmit  -  fogom  lakonikusan  rövidre  az  ismert  szólást,  hogy  
mielőbb  feltegyem  az  engem  nyugtalanító  fő-fő kérdést,  ám  Csellendre  rámförmed:  

-  Miért  nem  az  igazat  !?  
A  kérdést  elodázom.  Az  ijedtség  látható jele  nélkül,  kapásból  replikázok:  
-  Éppen  te  kérdezed  ezt  ?  
Nem  akad  torkán  a szó.  Magabiztosan,  szinte  büszkén  mondja:  
-  Magamat  vállalom.  Sose  voltam  álszent  ! Nem jártam  el  a  temetésekre,  mert  

rühellem  a  képmutatást.  Ha  örültem,  ha  bánkódtam:  igaz  érzéssel  tettem.  De  ezek  
ott  lent  mind  álarcot  viselnek,  ráadásul  közszemlére  teszik!  

Nem  tágítok.  
-  Nincs  mit  a  szemükre  vetni.  Az  alkalomhoz  illően  viselkednek.  Inkább  

örülnél,  hogy  olyan  sokan  eljöttek  a  temetésedre.  



-  Ugyan,  haver.  A  kíváncsiság  meg  a  káröröm  hozta  el  őket.  Nincs  bennük  
őszinte  részvét.  Maradtak  volna  otthon  !  

-  Kötve  sem  hinném,  hogy  a  hitelezőidnek  oka  lenne  kárörvendezni  a  
halálodon. 

- Beléjük  látok.  Annak  örülnek,  hogy  többé  nem  basszintok  ki  velük.  
Szemmel  láthatóan  lehiggadt.  Egész  lényéből  egyfajta  beletörődötten-

sajnálkozó  hangulat  sugárzik.  Alkalmasnak  vélem  a  pillanatot  arra,  hogy  
kirukkoljak  az  imént  elodázott  kérdéssel.  

-  Mondd,  meghaltál  valóban,  vagy  az  én  eszem  ment  el?  Mert  én  élek,  azt  
biztosan  tudom.  Legfeljebb  elszédültem  kicsit  a  hőségtől.. .  Ám  ha  te  meghaltál,  
akkor  mi  történik  most?  Élő  a  holttal  nem  diskurálhat,  legalábbis  tudtommal  nincs  
ilyesmire  példa.. .  

Várakozásom  ellenére  Csellendre  nem  jön  zavarba.  Szokott  stílusában,  
okítva  mondja:  

-  Jegyezd  meg,  haver,  jegyezd  meg jól:  soha  semmi  nem  biztos.  Csak  hiszed,  
hogy  az.  Miből  gondolod,  hogy  élsz  ?  S  hogy  én  kinyiffantam  ?  Egyik  sem  biztos.  
Amit  a  szemeddel  láthatsz:  odalent  megszűntem  létezni.  Slussz  !  

A  válasz  alaposan  fejbe  kólint.  Még  hogy  nem  élek!  Megcsipkedem  a  
karomat:  fáj.  Élek!  Ez  az  egyik  tény.  A  másik:  láttam  Csellendrét  kiterítve.  Akkor  
most  mi  van  ?  Tényleg  begolyóztam?  Csakhogy  egy  örült  nem  képes  logikusan  
gondolkozni.  Márpedig  én  —  hagyjuk  a  szerénységet  ! —  többé-kevésbé  ezt  teszem.  
Például:  érzékelem  az  ellentmondást  Csellendre  szavaiban.  Hiszen  odalenti  
létezésének  megszűnése  — ahogy  ö  mondta  az  imént  — nem  más,  mint  a  halál  
beállta.  Egyszerű  ez!  Hacsak. . .  

-  Pajtás!  - csapok  a  vállára  bizalmaskodva.  -  Most  már  biztosan  tudom,  mi  az  
ábra:  megint  átvertél  bennünket.  Ez  a  halálosdi  a  legújabb  és  legnagyobb  trükköd,  
igaz?  Csak  azt  nem  értem,  mire  megy  ki  az  egész,  mi  hasznod  belőle?!  A józan  ész  
azt  súgja,  így  akarsz  lelécelni  a hitelezők  haragja  elöl.  Nade  az  életed  árán?.. .  

Csellendre  elneveti  magát.  
-  Többszörösen  tévedsz,  újra  csak  tévedsz,  haver.  Fogd  már  fel,  hogy  az  a  

Csellendre,  akit  ismerni  véltél,  korántsem,  sohasem  volt  azonos  azzal  a  testtel  ott  a  
koporsóban.  Az  ott  csupán,  izé,  porhüvely,  amelynek  tartalma  elillant  és  felszállt  
ide.  Tudsz  követni,  haver?  Folytatom:  a  láthatatlan,  illékony  tartalom  azért  szállt  
fel  ide,  mert  unta  az  odalenti  közeget.  Új  környezetre  vágyott,  új  lehetőségekre.  
Viszont  ahhoz,  hogy  felszállhasson,  ki  kellett  lépnie  porhüvelyéből.  Harmadszor:  
mivel  a  szóban  forgó  tartalom  azonos  az  én  lényemmel,  aki  köztudomásúan  
csapongó  természetű  voltam  és  vagyok,  ennélfogva  bármikor  alászállhatok  az  
elhagyott  közegbe.  Summa  summárum:  nem  haltam  meg.  Tovább  nem  mondom  
most,  ezt  is elég  lesz  megemésztened.  

Szavainak  elmélyült  elemzése  helyett  csak  hebegni  tudok:  
-  Fel . . . szál l t . . . ide. . .Hol  ez  az  ide?  Hol  vagyok  én?  Netán. . .a . . . .  

másvilágon?.. . 
- Mondd  inkább  így:  egy  más  világban.  



-  Az  mindegy...  Mi  dolgom  itt?  Nem  akartam  ide jönni ,  nem  akarok  itt  lenni!  
Lehet,  hogy  nem  is  vagyok  itt?  Te  csinálod  velem  ezt  az  őrületet?  Mivégre?  Hagyd  
abba! 

-  Nyugi,  haver.  Mindjárt  vége  a  cirkusznak.  Nézd,  elindultak.  Visznek.  Két  
rúdon  fekszem.  Hát  nem  röhejes?  

Juszt  se!  - gondolom  haragtól  felajzottan, mégis  lenézek.  
A  gyászmenet  jó  ideje  úton  lehet,  már  majdnem  kiért  a  faluból.  Hallom,  újra  

hallom  a  harangszót.  A  menet  élén  bandukoló  férfiak  énekét  is.  Elhaladnak  a  
fürésztelep  mellett,  befordulnak  a  temetőútra. . .  Nagy  meglepetésemre  Csellendre  
szokatlanul  elérzékenyülve  szemléli  a  látványt.  Felém  fordulva  mondja:  

-  Nem  szép  tőled,  hogy  egy  könnyet  sem  ejtesz  értem.  Pedig  neked  hinnék.  
Hogy  őszintén  fájlalod  vélt  halálomat.. .  Te  igazi  haver  voltál  odalent.  Úgy  értem,  
hiába  vágtalak  át  sokszor,  nem  méltatlankodtál  sohasem.  Igaz  is:  mennyivel  lógok  
neked? 

Nem  tehetek  mást,  kínomban  elröhögöm  magam:  
-  Hhhát  nem  mindegy?  Úgyse  fogod  már  megadni.  Egyébként  engem  csak  

egyszer  vertél  át:  az  első  százassal.  Attól  kezdve  tudtam,  a  neked  kölcsönzött  
összeg  kidobott  pénz.  Eleve  ezzel  a tudattal  adtam.. .  

-  Mégis  adtál. . .  Megható  és  meglepő,  haver.  Majdnem  elcsodálkoztam.  Ha  
tudom,  hogy  nálad  ez  az  ábra,  bízisten  soha  nem  környékezlek  meg.  Mert  az  igazi  
élvezet  számomra  csakis  az  volt,  a  folyamat,  amelynek  végén  a  kiszemelt  ürgét  
sikerült  megvágni  az  éppen  aktuális  összeg  erejéig.  Mostani  bejelentéseddel  a  
veled  kapcsolatos  sikerélményeket  visszamenőleges  hatállyal  semmissé  tetted.  
Sajnálom.. . 

Nesze  - nekem!  Ezt  megkaptam.  
Tényleg  úgy  lett  volna?  Csellendre  számára  nem  a  cél  -  a  pénz  birtoklása  -

jelentette  az élményt,  hanem  a birtokbavétel  végett  folytatott  küzdelem?  
Ugyan  már!  Ez  csak  szépen  hangzó  marhaság.  
íme  az  analóg  példa,  ellenkező  előjellel:  valamirevaló  férfi, miután  szemet  vet  

egy  nőre,  mindenképpen  igyekszik  meghódítani  azt.  Ravaszsággal,  színleléssel,  
kedveskedéssel,  akármivel.  Ez  is  egy  folyamat.  Azzal  a  különbséggel,  hogy  annak  
végén  élvezettel  megkeféli  a  nőt,  nem  elégszik  meg  az  -  egyébként  valóban  
szívdobogtatóan  izgalmas  -  hódítási  folyamat  élményével. . .  

-  így  igaz,  haver  -  bazsalyog  felém  Csellendre,  mintha  olvasna  a  
gondolataimban.  - De  ne  feledd,  a  megszerzett  pénzt  én  is  elköltöttem!  

Szinte  látom,  hallom,  ahogyan  sziklaszilárdnak  hitt  érvelésem  kártyavárként  
omlik  össze.  Bosszankodom  és  csakazértis  tovább  próbálkozom:  

-  Csellendre!  Ilyen  finésszel  a  könyvelök  könyvelője  lehettél  volna  odalent.  
Vagy  bármi  más,  magas  pozícióban.  Miért  a  szélhámosságot  választottad?  

-  Először:  honnan  veszed,  hogy  nagyobb  szélhámos  voltam,  mint  akármelyik  
könyvelő?  Mintha  nem  tudnád,  ők  hivatalból  kénytelenek  azzá  lenni.  Más  kérdés,  
hogy  könnyű  szívvel  válnak  azzá:  megéri  nekik.  Másodszor:  ne  feledd  az  
értékrendet,  haver.  Amelyben  az  a  legfontosabb,  hogy  a  magad  ura  legyél.  



Mindenektől  független!  Más  szóval,  szabad.  Persze,  ennek  a  függetlenségnek  ára  
van.  Szembesülsz  a  világgal,  aztán  szembe  kerülsz  vele.  Kívülállóként  vagy  annak  
része.  Megveted,  de  kihasználod  gyarlóságait.  Cserébe  viszont  megvetés,  szitok,  
átok  a jutalmad.  De  mindezt  érdemes  megszokni  és  elviselni,  mert  ott  a  legfőbb  
vigasz,  amit  birtokolsz:  a személyes  szabadság.. .  

-  Sántít  a  logikád!  Mert  mihez  kezdesz  a  fene  nagy  szabadságoddal,  ha  
odalent  valaki  dühében  agyonüt?!  

-  Semmi  bibije  a  logikának,  haver.  Legelső  érték  a  szabadság.  Fontosabb  az  
életnél.  A  kockázatot  pedig  vállalni  kell:  benne  van  a  pakliban...  

-  Állj!  Most  végre  megfoglak.  Mondd  csak,  az  olyan  erkölcsi  kategória,  mint  
a  becsület,  a  te  értékrendedben  hányadik  helyen  áll?  S  ha  -  mint  állítod  -  semmi  
sem  biztos,  vajon  helyes-e  a  te  értékrended?  

-  Nem  fontos,  hogy  helyes  legyen.  Annak  hiszem,  ez  a  lényeg.  Ahogy  te  is  a  
magadét.  Vagyis  nincs  abszolút  értékrend,  ahogy  becsület  sem.  Maradjunk  ennél.  
Amit  te  becsületként  definiálsz,  s  amit  -  ezt  jól  tudom,  mert  ismerlek  -  a  
legfontosabbnak  tartasz,  az  egy  megfoghatatlan,  érzékelhetetlen  valami,  ami  önnön  
fogalmánál  is  tünékenyebb.  Van,  mert  te  és  a  hozzád  hasonló  balekok  beszélnek  
róla,  még  sincs,  mert  létezése  pusztán  a róla  alkotott  fogalommal  nem  bizonyítható.  
Ráadásul:  ha  lenne,  akkor  sem  mennél  vele  semmire.  Hát  ezért  nincs  helye  az  én  
értékrendemnek. 

Érveim  elfogytak. Fáradt  vagyok.  
-  Legalább  őszinte  vagy  -  adom  fel  a  küzdelmet.  -  És  szörnyen  okos,  de  

komolyan.  Megismétlem:  odalent  sokra  vihetted  volna.  
-  Többre  nem,  mint  amit  elértem,  haver.  Én  -  én  voltam.  És  nekem  ez  a  

legfontosabb.  A többi  nem  számít. . .  
-  Jó,  elfogadom.  Az  axiómát  is  a  bizonytalanságról.  De  szentül  hiszem,  hogy  

számomra  ismeretlen  módon  te  hoztál  vagy  rendeltél  ide.  Miért,  milyen  céllal,  azt  
mondd  meg!  

Csellendre  a  fejét  ingatva,  szánakozóan  néz  rám.  Csalódottan.  Aztán  elfordul,  
úgy  mondja:  

-  Nem  mondom  meg,  haver.  Ha  az  eddigiekből  nem jöttél  rá,  akkor  felesleges  
megtudnod.  Sajnálom!  

Ezzel  eltűnik,  én  pedig  váratlanul  zuhanni  kezdek.. .  
* 

Kútvíz  hűvöse  az  arcomon,  a  mellemen.  Női  kezek  szapora  simogatása.  
Kinyitom  a  szemem,  körülnéznék,  de  csak  a  sötétség.  Az  agyam  működik  még,  de  
a  gondolataim  ritkulnak.  Az  utolsó:  nem  így  képzeltem  az  elmúlásomat,  de  ha  ez  
adatott,  megbékélek  vele.  Csellendre  vár,  magához  emel.  



EGY  AZ  ÉLET  

Nem 
nem  igaz  
képzelet  teremthet  csak  
ilyen  szívdobogtatóan  pompás  domborulatot  
az  ezüstszálakkal  ferdén  átszőtt  nyári  ruha  alatt  gyönyörűen  játszik  

rezzenve  él  mozog  a sejtek  millióiban  boldogságos  riadalmat  kelt  
képzelet  ugyan  
itt  kopog  
a  két  aranyos  tüsarok  
előtted 
kip-kip  kip-kip  
a  boka  és  környéke  meztelen  rászáll  a  tekintet  bársonyos  barnaságán  

elidőz 
és  felröppen  újra  befurakszik  az  áttetsző  könnyűség  pórusain  

megsimogatja  az  egyetlen  kívánság  sejtelmes  háromszögét  ráfonódik  rajongva  a  
combok  rosszul  rejtett  remek  párhuzamosaira  

íjként  feszül  minden  idegszál  telíti  forró áramával  a  vágy  
legyűrni  legyűrni  
ezt  a csodát jóllakni  belőle  
egyszer  legalább  
hiszen  egy  az  élet  
szűkre  szabott  szelet  az  időből  sivatagosan  sivár  karéj  
vajpuha  ízzel  felséges étekké  varázslat  teszi  a  meghódított  örömök  kéje  
legyen  tiéd  ez  a csoda jussod  van  hozzá  
harci  kedv  hiánya  nem  bénít  veszejtő  lobogó  alatt  a  sejtek  seregeinek  

vitézlő  vezérük  leszel-e  újra  
alkalom  kínálja  a  taktikát  a  jelzőlámpa  piros  fénye  amire  nem  figyel  a  

drága  lelép  a járdáról 
abban  a pillanatban  lecsapsz  megfogod  
a  kezét  
szelíden 
határozottan 
visszahúzod 
tartod 
kis  türelmet  
mondod 
hiszen  olyan  szép  az  élet  
teszed  hozzá  
sikerült  mosoly  társat  provokál  a feléd  forduló  arcon  
igaz 



rebegi  kései  ijedtséggel  az  ennivalóan  édes  ajak  
j a j  de  szórakozott  vagyok  
teszi  hozzá  
szorosan  egymás  mellett  álltok  a  tömegben  centiméterekre  a  

marhacsordaként  eldübörgő jármüvektől  a  kedves  szőkesége  meg-meglebben  lám  a  
rohanó  szörnyek  is  neki  csapják  a szelet  de  most  

tapintatosan 
előre  megfontolt  szándékkal  
elereszted  a  kezét  
szökdécselő  másodpercek  még  nem  késő  a  kérdés  
gyakran  szórakozott-e  
ó  igen jel lemző  rám  
csicsergi  földerülve  a  gyermekien  bájos  arc,  a  mosoly  arca  teljes  fényével  

fordul  feléd  újra  
itt  a  pillanat  kirukkolni  az  előkészített  ajánlattal  mintha  ötletszerűen  
akkor  veled  tartok  hogy  megóvjalak  
ördögien  kitervelt  szándék  mögötte  mégis  ott  a  szorongás  a  félig  

reményteljes  hogy  a vesédbe  látva  kereken  el  nem  utasít  
nincs  baj gyöngyöző  kacagás  
a  válasz  
fesztelenül 
gyanútlanul  könnyed  
az j ó  lesz  köszi  szépen  
a  szavak  csengése  csodálatos  muzsika  a fülnek ezt  vártad  
odaát  zöld  fény  gyúl  szabad  az  út  lépted  a kopogás  üteméhez  igazítod  
kip-kip  tap-tap  
fenséges  érzés  minden  lépéssel  közelebb  a  győzelemhez  
de 
vigyázni  vigyázni  
pár  levél  babér  kevés  az  új  nyoszolyához  ki  kell  azt  bélelni  pihésen  puhára  

szemenszedett  szavakkal  megtölteni  a  kiszemelt  préda  minden  porcikáját  
engedelmes  bizalommal  személyed  iránt  hehe  

na 
dologra  fel  
egy  semleges  kérdés  aktuális  most  axiómád  ez  hogy  azt  mondja  
banalitások  bizonyulnak  termékeny  alapnak  a  dialógushoz  
tehát  a  kérdés  
hová  megyünk  
még  rezonál  a  szó  mikor  a  felvillanó  ötlettől  vezérelve  hirtelen  lehajolsz  

ballábadon  a  kék-fehér  Adidas  fűzőjét  ügyesen  kibontod  olyan  gyorsan  ö  azt  nem  
veheti  észre  

aztán 



lelassított  mozdulatokkal  kezded  újra  megkötni  mintha  csupán  ezért  
buktál  volna  alá  a  száznyolcvan  centiméteres  magasságból  közben  fel-felsandítsz  
tovább  ment-e  vagy  áll  és  vár  

hiszen  arra jó  ez  az  egész  megtudni  van-e  már  némi  érdeklődés  bizodalom  
benne  irántad  

igen  van  
válltáskájának  szíját  két  kezével  összefogva  áll  türelmesen  vár  tündéri  

mosollyal  figyel  így szemtől  szemben  még  
gyönyörűbb 
nagyon  ki  akarhatott  tenni  magáért  a  teremtő  mikor  megalkotta  vagy  csak  

engedte 
a szépség  tolakodó  molekuláit  
kényük-örömük  szerint  egyetlen  egésszé  összeforrni  
mindegy 
hej Doktor  Tóni  
jó  napod  ez  a mai  remekül  alakul  
most  már  lehetsz  kicsikét  rámenősebb  
okosan  persze  
mint  mindig  
nem  felelt  a kérdésre  ez  kapóra jön  elfogadható ok  megint  
megfogni  a  kezét  
mintha  figyelmeztetésként  választ  várva  sürgetve  
hohó 
micsoda  izgalom  
ahogy  az  ujjacskák  madárláb-szelíden  szabadulni  próbálnak  
torok  szorul  tenyér  tapad  
nem 
nem  viheted  túlzásba  lazítsz  foglyaid  egyesével  szabadulnak  egyre  

tétovábban  a kisujj  pedig  
marad 
kis  habozás  után  a tiéddel  szépen  összekapcsolódik  
a  pici  felhő  is  amely  egy  pillanatra  beborítani  látszott  az  arc  derűjét  

dolgavégezetlenül  elszáll  
most  mitől  óvsz  
kuncog  a  kérdés  válasz  helyett  szivárványos  gúnnyal  kéken  csillanó  

kíváncsisággal 
de  édes  a  te  hétpróbás  kilencven  kilódat  próbálja  ugratni  hehe  tessék  a  

válasz 
csupán-csak  az  egyedülléttől  
tényleg  csak  attól  
ez  a játékpisztoly  második  csettenése  a csatazaj  kedves  hangja  
attól  engedelmeddel  
passzolod  a  szót  



és  ha  nem  engedem  
kapod  vissza  
magadnál  tartod  élvezettel  gondolatról  gondolatra  emelgeted  elegánsan  

visszapöccinted 
hiszen  már  megengedted  
kész  elfogytak  az  ártalmatlan  golyóbisok  abból  a  játékszerből  kéz  a  

kézben  tovább  már  nemcsak  egy-egy  ujjatok  kapcsolódik  össze  egész  melegével  a  
két  tenyér  

magamra  kell  vennem  pár  cuccot  
és  a befőzéshez  cukrot  
érkezik  a válasz  megkésve  de  nem  elkésve  
ahá 
falusi  gyöngyvirág  ez  is egy  információ  
gondolod 
és 
hát  igen  beérett  a  szilva  
mondod 
félédesre csináld  úgy  szeretem  
folytatod 
ismét  gyöngyöző  kacagás jókedvvel  fűszerezett  szavak  
nem  mindegy  az neked  úgysem  eszel  abból  
úgy  hát  ez  a hála  életed  megmentöjétől  egy  kis  édességet  is  sajnálsz 
mesterien  kimunkált  búbánat  a  hangodban  meghökkentően  hatásos  bár  

egy  pillanatra  csak  amíg  ott  a piaci  zavar  a másik  arcon  ez  is jól  áll  neki  
aztán  rebbenő  szárnnyal  a  mentegetödzés  
nem  úgy  értettem  
nem-e 
tamáskodsz  mímelt  kétségbeeséssel  
nem  bizony  
új mosoly  kissé  rafinált  korán  kárörvendő  így  néz  rád  
tudod  mit  
na  mit  
ha  beéred  egy  adaggal  hát  legyen  megkapod  
nem  érem  be  mind  kell  
hűha  micsoda  mohóság  csakhogy  szilvásunkban  szép  a  termés  sok  az  

neked 
j ó  akkor terjessz  fel életmentő  emlékéremre  kijár  nekem  
és  egy  toronyóra  ráadásnak  ugye  
persze  lánccal  együtt  
ezen  már  csak  nevetni  lehet  szinkronban  felszabadultan  
mentek  mendegéltek  
lánc,  lánc  eszterlánc  
mondókázza  a  drága  



hirtelen  megdob  a  kérdéssel  
mire  kell  a  lánc  neked  
nincs  az  a  számítógép  amely  gyorsabban  kapcsolna  az  egyetlen  lehetséges  

szükségszerű  válaszra  
hogy  sorsom  a  tiédhez  kössem  vele  
jéé 
nyílik  az  ajak  félig sem  komoly  ámulattal  a hosszan  hangzó  é-ben  
jópofa  alak  vagy  eredetien  szövegelsz  én  mondom  
mondd  mondjad  csak  Isten  széplánya  pergesd  a szavak  guruló  gyöngyeit  
egy  a  lényeg  nagy  ravasz  hal  módjára  nem  köpted  ki  a  csalit  gyanútlanul  

csócsálod  pedig  benne  a  horog  készen  arra  hogy  beágyazódjék  kitéphetetlenül  mert  
a  bevágás  nem  fog  késni  hehe  minden  eddigit  felülmúló  horgászélmény  leszel  az  
ám  nagy  pecás  vagyok  én  

tessék 
hogy  ide  bemész  
jó  idekint  várok  
hol  is  vagyunk  
ó 
a  kirakatban  női  holmik  
elmélázva  nézelődsz  
aztán 
új  ötlet  
besétálsz  odainted  az  egyik  eladónöt  ej  de  csinos  ez  is  és  milyen  furcsán  

néz  rád  megérne  egy  csatát  majd egyszer  most  a  másik  fontos  vásárolsz  
aprócska  puha  csomag  a  kezedben  jön  ő  is  kisodródtok  a  csomagocskát  

belelopod  táskájába  megzörren  a reklámszatyor  ö felfigyel 
mi  az  
kérdi 
á  semmiség  
mondod 

de  mégis  
a  megújrázott  kérdést  növekvő  kíváncsiság  motiválja  muszáj  kielégíteni  
egy  hozzád  méltó  intim  fekete  szépség  
mutatsz  a kirakat  háromszög-formájú  nadrágocskái  felé  
ó 
áldott  vagy  végzetes  
pillanat 
öt  ijedt  ujj  röppen  az  ajak elé  felszisszenek  a  szavak  
nahát  de  hisz  
ez  aztán  a döbbenet  mosolyogni  való  látvány  
a  legszebb  mind  közül  annyira  izgis  nem  tudtam  ellenállni  neki  
sorolod  a  mentöérveket  



közben  arra  gondolsz  a  méret  biztosan  jó  épp  eleget  mustráltad  a  
gömbölyűjét  ahhoz  hogy  ebben  se  hibázz  

még  ilyet  még  ilyet  
a  motyogásban  nem  szűnő  ámulat  felhősen  pironkodó  furcsaság  az  arcon  

napfoltok 
megtörni  megtörni  a  rémületbe  hajló  döbbenetet  elűzni  a  túl  pirosan  

gomolygó  felhőt mielőtt  veszélyessé  válik  
j ó  veszek  még  ilyet  ha  ennyire  tetszik  neked  
minden  szó  ártatlankodó  mosolyba  göngyölve  ahogy  dukál  
értetlenül  néz  rád  aztán  megérti  a  szójátékot  akaratlanul  elmosolyodik  

végül  beteljesedik  a  vágyad  kívánalma  szerint  való  törvény  a  mosoly  kacagássá  
édesedik jól  van  már  

egy  szállal  erősebb  a  kapocs  tovább  tovább  elhaladtok  az  élelmiszerbolt  
előtt 

ide  be  se  nézek  
mondja  ő  
mostanában  csak  a  külvárosi  kisebb  üzletekben  kapható  cukor  ott  is  

szerencsével  felvásárolják  a  borosgazdák  a  méhészek  hiába  hoztak  rájuk  törvényt  
kibújnak  alóla  

te  már  nem  
a  karmaimból  
gondolod 
a  panaszként  potyogó  szavak  hallatán  eszedbejut  
a  külvárosi  utcák  majd  mindegyike  az  erdőbe  fut  aranyos  kis  erdő  az  j ó  

pár  csitrit  megdugtál  ott  a  zizegő  avaron  a  legtöbbjük  jött  engedelmesen  a  
végkifejlet  biztos  tudatában  csak  némelyikre  kellett  egész  hangjátékot  pazarolnod  
mire  elszánta  magát  

ezt  a  báránykát  terelni  sem  kell  egyenesen  arra  tart  a  diadalhoz  most  már  
kétség  nem  férhet  

nono 
ne  olyan  önhitten  Tónikám  résen  kell  lenni  csak  továbbra  is  mindent  

precízen  kiszámítottan  amúgy  doktorosan  ahogy  a  haverok  mondják  megemelve  
nem  létező  kalapjukat  módszered  elismeréseként  

most  szólnod  kell  
okosan  tendenciózusan  
elszántan 
ezt  így  
én  szerettem  a  mézet  
a  két  té szándékosan  kihangsúlyozva  felfigyel  rá  
miért  mióta  nem  
kérdi 
no  most  
rohamra 



rajta 
most  már  téged  egészen  megbabonáztál  bevallom  neked  rég  a  

munkahelyemen  kellene  lennem  elektromérnök  vagyok  a  műszerben  kinéz  egy  
fegyelmi  de  nem  érdekel  csak  te  ezért  kutyagolok  hűségesen  melletted  hűségesen  
és  reménykedve  ugye  kárpótolsz  viszonozod  kitárt  érzéseimet  őszinték  azok  tudom  
hirtelen  jött  számodra  ez  az  egész  de  hát  egy  az  élet  rövid  az  időnk  ne  válaszolj  
mégse  azonnal  nézd  azt  a  lombját  hullató  kedves  kis  erdőt  meghitt  környezet  a  
meditációra  sétáljunk  egyet  benne  mit  szólsz  hozzá  

hehe 
ez  is  megvan  
a törvényszerüen-kifakadtnak  imitált  vallomás  
amelynek  egyik  fele  most  is  igaz  elbűvölt  valóban  égő  türelemmel  

vágyakozol  a  beteljesülésre  vele  de  hogy  elektromérnök  hehe  mindig  rühellted  a  
fizikát épp  csak  el  nem  húztak  belőle  az  érettségin  hagyjuk  más  a  feladat  

lopva 
kiértékelni 
a  hatást  
j ó  ég  
hogy  belepirult  
ez  mit  jelent  
csak  szüzek  lángolnak  így  
ő  is  még  
képtelenség 
legalább  húszéves  
és  micsoda  példány  
nem 
nem  kerülhette  el  sorsát  horogra  akadt  ez  már  
mitől  hát ez  a tűz  az  arcán  napkitörés  valóban  szinte  süt  éget  
csak  el  ne hamvadjon  ebben  a tűzben  az  esély  a  mai  nap  értelme  célja  
nem  most  nem  szabad  szólni  
hallgatni  kell  
várni 
most  dől  el  minden  
ami  a  tűz  után  marad  az  már  a tiéd  szabadon  rendelkezel  vele  több  nem  is  

kell 
kopog  a tüsarok  puffog az  Adidas  
a  reklámszatyor  meg-megzörren  zizeg  mint  ficánkoló  testek  alatt  a  

lehullott  falevelek  szőnyege  hehe  közel  az  a  perc  fogy  a távolság  a  tűz  is  elhamvad  
lassan  megnyugszik  az  arc  feléd  fordul  mosolytalanul  megnéz  tudomásul  vesz  

de 
miért  nem  szól  
és 
hol  a  mosoly  



ilyenkor  szokott  kifényesedni  igazán  
szokatlan  helyzet  lehajtott  fejjel  kullogsz  cipőd  orrát  nézed  a  történteket  

analizálod  mit  rontottál  el  
nem 
semmit 
minden  a terv  szerint  alakult  
akkor  hát  
mi  van  
meg  kell  kérdezni  
hát  persze  
milyen  egyszerű  
fejedet emeled  arcodat  fordítod  
és 
torkodon  akad  a  szó  
nem  csak  a  mosolya  
ö 
sincs 
sehol 
eltűnt 
hülyén  bámulsz  körben  nézelődsz  hallgatózol  
két  lépésre  zöld  vaskapu  a  túloldalán  halk  nesz  mintha  avar-zörgés  csönd  

aztán  kulcs  fordul  a zárban  végül  
kip-kip 
az  ismerős  kopogás  
tigris-szökelléssel  veted  magad  a keskeny  résre  
igen 
ő  az  
megy  föl  a járdán 
a  feszesen  rengő  gömbölyüség  gyönyörűen  játszik  rezzenve  él  mozog  

távolodik  csendül  a  szoprán  
Ildi  barátnőm  merre  vagy  adjál  menedéket  
rándul  az  ösztön  
kiáltani  kiáltani  
mielőtt  eltűnik  végképp  az  udvar  mélyén  
de 
minek 
kinek 
hogyan 
hiszen  a  nevét  sem  tudod  
állsz  csak  állsz  
a  földbe gyökerezve  állsz  
harangok  súlyos zúgása  a füledben  mintha  temetés  
lassan  eszmélsz  



ráeszmélsz 
minden  elveszett  
nem  volt  esély  se értelem  csak  cél  
egy  az  élet  
hm 
szent  badarság  
Doktor  Tóni  hát  ezt  is  megérted  
keserű  íz  a  szádban  
lenyeled 
toporogsz  még  
aztán  elindulsz  vissza  a városközpont  felé  
vigaszt  csurgató  csenevész  gondolattal  
maradt  egy  huszonötösöd  
ennyiéi" 
egy  rep  dtsarkú  tündér  
már odaadja  magát  



M A G Y A R  DURÁK  

Hát  megint,  
harmadmagaddal 

a  felhevült járdaszélen,  bazaltkövön,  
ünnepi  kötényed  kékje  megszokott  mozdulattal  az  ülep  alá,  már  
a templomi  igehallgatás  
után,  fehér  
gyolcsingben,  fekete  
kisujjasban, kalapban,  ahogy  
a  megszentelt  hetedik  napon  
dukál,  kivált  
a  mai  
búcsúvasárnapon,  ümm,  
Andrásnál  a pakli,  osztaná,  de  
Ignác  késik,  mindig  
késik,  nyugodt  egy  természet,  bosszantóan  az,  borul  vagy  
derül,  az  ilyennek  
mindegy,  gömbölyödik  a  pirospozsgás  nyugalomban  törvény  szerint,  ma  

is 
megváratja  magát,  
jön  már,  befordult  a főutcára,  közeledik,  Károly  
az  öklét  rázza  feléje mímelt  haraggal,  András  
keveri  a  lapokat,  megvillan,  kivirít  a piros  hetes,  
kezdődik  hát,  
így,  együtt  
az  utolsó  parti,  
hét  napok  múlva  már  
odaát,  túl  a  Dunán  
süt  rád  a nap,  ümm,  
megjött  a papír,  szedhetitek  a sátorfát,  le  is út,  fel  is  az,  esztendeig  
várták  a fiatalok  vágyakozva,  most  aztán  
nagy  az öröm,  a haddelhadd,  készülődnek,  
lót-fut  a vő,  öli  a  pénzt  anyagba,  gépekbe,  amit  odaát  majd  
kemény  forintokért  
elad, 
érti  a  seftet,  szaporán  fiadzik  kezében  a  pénz,  hát  pusmog  a  falu  szája,  

hogy  azt  mondja,  
jól járt  vele  
a  lányod,  
Rózsika,  Rózsika,  
nagy  kedvvel  futna, menekülne  ö  is évek  óta  



od atúlra, 
megáll  az  ész,  
hát 
becsülik  a  klinikán,  a  kórházban,  dugdossák  hálásan  zsebébe  a  lila-  meg  a  

piros  hasúakat,  este  csak  kifordítja  a  ridiküljéböl,  hogy  a vö  padlásig  
magasodjék  örömében,  
röstellnék  inkább,  de  
nem,  az  egy jó  Istennek  se,  ümm,  
csupa  rossz  lap,  nincs  szerencséd,  Károly  
elégedetten  bazsalyog,  neki jól  osztott  András,  lehív,  
tök  alsó,  a csillagát,  ennyire  
jól  áll,  ez  igen,  
Ignácra  várni  kell,  rendezgeti  a  lapokat,  nem  kapkodja  el  az  ütést,  
nincs  mese,  ha  tökkel  üt,  fel  kell  venned,  
kell, 
muszáj, 
költözni  is,  hászen  
ók  dirigálnak,  a fiatalok,  és  
nem  vethetsz  a szemükre  semmit,  jól  
elbánnak  veled,  takaros  
különszobád  van  a nagy  házban,  
igaz,  hátul,  de  
külön  tévé,  
igaz,  nem  színes,  de  
nézheted  azt  is,  
igaz,  pipázni  odabent  
nem  szabad,  
ételt  is  kapsz  rendesen,  beviszi  Rózsika  a virágos  kistálban,  
igaz,  egymagadban  eszel,  sose  kívánt  kényelembe  száműzve,  
a  nyugdíj  nem  sok,  de  a  felét  
nálad  hagyják zsebpénz  gyanánt,  mindezért  cserébe  
csupán 
meghúzod  magad,  teszed  amit  mondanak,  most  éppen  
költözöl  velük  engedelmesen,  el  innen  
örökre, 
a  biztos  kicsi  jót  
bizonytalan,  lelketlen  jobbért  
elhajítva, 
ha  netán  meg,  megver  
az  Isten,  kimegy  a dolog  valóban  
hegyesre,  vajon  
vissza  lehet-e  csinálni  az  egészet,  erre  
nem  gondol  a  vö,  Rózsika  se,  csak  



te,  a  vén  
bolond,  hászen  
te  is jókor,  rég  
alá  írtál  mindent,  megmásítani  azt  
nem  lehet,  iimm,  
Ignác  nem  üt,  felmarkolja  az  alsót,  majd  ideküldi  később  egy  rakás  szar  

lappal,  hívd  le  azt  a  nyolcast,  szabadulj  tőle,  még  akkor  is,  ha  Andrásnak  csemege  
az  ilyen,  rádobja  a  kilencest,  fedi  a  hetessel,  csupa  számos  lap,  Károlynak  nem  
gond,  üti  azonnal,  csattanósan,  közben  kurjant,  

a  fene egye  meg  Izrát,  
bevett  szokása  ez,  a  régi  orosz jegyzőt  szidalmazni,  valahányszor  eszébe  

jut, 
Izra, 
orosz  zsidó  lehetett,  Izidor,  hájjal  megkent,  tökéletlen  fickó,  orránál  fogva  

vezette  a falu  népét,  de  sok  
istentelen  dolgot  müveit,  
láger,  Donbász,  békekölcsön,  adó,  kuláklista,  vagyonelkobzás,  kolhoz,  sok  

egyéb, 
hosszú  a  sor,  mégis  
békén  hagyod,  miért  
ne,  hászen  
rossz  volt,  de  
régen  volt,  és  
kibírtad,  megvagy,  ő  meg  már  
a  földben,  erre  
mondaná  a kisunokád,  hogy  
oké,  papó,  
pedig  nem  az,  mert  
el  kell  
menni, 
itt  kell  
hagyni 
a  falut,  az  udvart,  a  kertet,  Erzsi  
sírját  a  temetőben,  
Erzsi, 
Istenem, 
Erzsi  ha élne,  akkor  
maradhatnátok  ketten,  
meglennétek  a nyugdíjból,  a kertből,  fözne-mosna  rád,  
de  így,  egyedül  
mire  mennél,  mire,  
férfiember egymagában,  rágondolni  is  rossz,  
hászen 



rágódhatsz  már  
ezen, 
eladva  a  ház,  a jószág,  előkészítve  a  bútor javarésze  akkurátusan  
a  bevagonírozáshoz,  iimm,  
Ignác  a  leggyengébb  tromffal  üt,  alsóval  fedi,  nesze  neked,  benne  a  sok  

semmi  lap,  vedd  fel,  mire  vársz,  Károly  dancs  pofával  vigyorog,  már  nyelve  
hegyén  a  verdikt,  hogy  azt  mondja,  te  vagy  

a  durák,  
Ignác  együgyüen  sunyít,  András  a saját tromiját  hívja  le,  így  
könnyű,csupa 
jó  lapból játszani,  de  mi  értelme,  nincs  
izgalom,  esély  a  váratlan  fordulatra,  
kikecmeregni  a  slamasztikából,  finésszel  megfingatni  az  elbizakodott  

másikat,  az  a  valami,  nemegyszer  megtetted,  most  azonban  semmi  remény,  akár  fel  
is adhatnád,  no  de  máris,  hát  még  minden  szín játszik,  még  minden  lehet,  küzdj,  

de  nagy  bolondság,  Istenem,  
gyerekmód  ücsörögni  a  járdaszélen,  csapkodni  a  koszos  lapokat,  

gondolnál  bele  
inkább 
a dolgok  ága-bogába,  ümm,  
hát  igen,  
itt 
születtél, 
a dolgok  rendje  szerint  
itt 
kellene 
meghalnod  is,  
elpihenni,  megnyugodni  Erzsi  mellett,  és  
te 
nem, 
te 
holtában  leszel  hűtlen  
hozzá,  hát  
meg,  megver  az  Isten,  majd  
meglátod,  ümm,  
kanyarodna  ide  
vissza 
a Tisza,  a  Duna,  
hozná  vissza  
a  te  országod,  
hászen  azt  
várhatod,  a  legkisebb  gond  is  
nagyobb  odaát,  mint  



rossz  kerülő,  csak  azt  vigyázzák  úgy-ahogy,  ami  
megmaradt,  ümm,  
a  teljes  pakli  a  kezedben,  beteljesedett  az  erősebbek  akarata,  csapkodják  a  

térdüket,  a szemedbe  röhögnek,  
ágálhatsz  a  megmásíthatatlan  
ellen, 
kiosztva  a szerep,  kevered  és  elosztod,  ez  
a jussod,  te  bolond,  
bolond,  te  
bús 
magyar 
durák, 
a  fene egye  meg  Izrát.  





AZ  1120-AS  ÜGY  

Körömmel,  óvatosan  leválasztani  az  elszívott  cigaretta  égő  fejét.  A  
centiméteres  darabkát  gondosan  elrakni  megüresedett  gyufásdobozba.  így  ni.  Húsz  
degeszre  tömött  skatulya.  Nélkülözhetetlen  nikotinbázis  a  szűkebb  napokra.  
Csikkekből  sodortatik  új szál  szívnivaló.  Na  igen:  hitvány  újságpapírba.  

Idejutottál ,  Spéci  Béci.  
Ok  a  fogak  közt  sziszegéssé  szűrt  istenkáromlásra:  lesz  ennél  rosszabb  is.  Ha  

majd  a  maradék  maradékát  kell  újrasodorni.  És  az  is  elfogy.  Pénelopé  szánakozó  
örömére. 

- Akarsz,  nem  akarsz:  muszáj.  Leszoknod.  A drága,  büdös  bagóról.  
Te  pedig?  Elejét  veszed  a  semmire  sem  jó  perpatvarnak.  Gondolatban  

védekezel. 
így  igaz.  Drága  is,  büdös  is.  A  legolcsóbb  fajta nem  lehet  más:  bü-üdö-ös!  Ez  

is  harminc  pénz  havonta.  Dobozával  számolva  naponként.  De  ez  csak  óhaj.  
Kölcsönpénzen  tengünk-lengünk.  

Ez  a  helyzet.  Helyzetünk,  Pénelopé.  
Bárcsak  lehetne.  Menekülni.  Vissza  az  időben.  Amikor  overallos  szaki.  Spéci  

Béci  voltál  valóban.  Állandó  munkával,  biztos  keresettel.  A  mostani  alkalmi  
bütykölés  helyett.  Mit  lehet  elvárni  egy  megjavított  vasalóért?  Tésztametélö  
szerkentyűért?  Pár  garast.  Azt  is  hozomra  ígérik:  ha  megjön  a  nyugdíj,  esetleg  
máshonnan  csurran  pénzecske.  De  nemigen  csurran.  

Neked  könnyebb,  Pénelopé.  Valamivel.  Szövögetsz  naphosszat.  Tekeredik  
vaskos  göngyölegbe  öledben  a  rongypokróc.  Viszed,  árulod.  Méterjét  ugyancsak  
garasokért.  Ha  szerencséd  van,  akad  vevő.  Átváltod  rögvest  a  vételárat.  
Margarinra,  cukorra,  tejre,  kenyérre.  Hogy  a  két  fiú jóllakhasson.  De  itt  vagyok  én  
a  harmincöt  évemmel,  dologtalan  kezemmel:  mihez  kezdjek  vele!  

- Csináltass  papírt.  Szegődj  a többihez.  Próbálj  szerencsét  Odaát.  

* 

Hm.  Milyen  egyszerű.  Helyén  az eszed,  Pénelopé.  
Csakhogy! 
A  papír  száznál  több  pénz.  Plusz  az  útiköltség.  Enni  is  kell  valamit  az  első  

fizetésig.  Miből?  Tetézzük  meg  az  adósságot?  
-  Adjuk  el  a  hízót.  Az  árából  telik.  Itthon  is  marad.  A  legszükségesebbekre.  
Mi jut  eszedbe!  A  hízót?  De  hisz  akkor  se  hús,  se  zsírozó.  
- Hazajössz,  hozol  pénzt.  Veszünk,  boldogulunk.  
Ki  garantálja?  Hogy  sikerül?  És  ha  befuccsol  ez  is?  Azt  hiszed,  Odaát  a  

Kánaán?  Hát  mennyit  keresnek  ott?  
- Attól  függ. Kismatyi  segédmunkás.  Ötvenezreket  hoz.  Havonta.  



Az  igen.  Szép  pénz.  Ha  igaz.  Vegyük  úgy.  Hogy  bevágódom  közéjük.  Mi  lesz  
itthon  a földdel?  Bírod  vele-rajta  a munkát?  Egyedül?  

-  Ne  gondolj  ezzel.  Ha  muszáj,  bírom.  Csinálom.  Segít  anyósod,  a  húgom.  
Na.  Mész,  maradsz?  

Bogár  a fülemben, asszony.  Hosszú  az éjszaka,  meggondolom  a  dolgot.  

* 

Isten  áldjon,  Pénelopé.  Nem  szívesen,  de  megyek.  Vigyázz  a  fiúkra.  Tégy  
róla:  a  tőlük  telhető  segítőkészséggel  nyüzsögjenek  körülötted.  Aprófával  a  kezed  
alá  ne késlekedjenek! Majd jövök.  Igen,  vigyázok  én  magamra.  

* 

Szervusz,  Kék  Folyó.  Üdvözöllek,  fényfüzérekkel ékes  Ország,  édes  anyaöl!  
Sokszögű  épület  a  parton.  Sürögnek  rajta  hangya-emberkék,  hát  magasodnak  

szemlátomást  a  falak.  Nyitogatják  szemüket  a  beépített  ablakok.  Teremtődik  a  
kezünk  alatt  pompás  palota.  Még  egy  szint  és  rákerül  a  kimódoltan  tetszetős  sapka.  
Újkori  hódfarkú  cserépből.  A következő  turnusban.  Mert  lejár  a  kimért  idő.  Még  
kettőt  alszunk  itt.  Utána  mindünknek  coki  haza.  

Végre.  Sajnos.  
Nem  lehet  jó  néven  venni,  Anyuci.  Hogy  harmincnaponként  elzavarsz  

bennünket.  Szigorú  törvényt  hoztál  véreid  ellen.  Pedig  láthatod:  nem  rontásodra,  de  
épülésedre  seregelünk  hozzád.  

Bocsásd  meg  a  szemrehányó  szót.  így,  időszakosan  megtűrve  is  köszönet  
neked.  A  fogadtatásért,  munkáért,  fizetségért.  Aminek  az  előlege  is  tízezer  súlyos  
pénz.  Istenem:  otthon  egy jó  hízó  ára.  

Jó  itt.  Kedvemre  való  a  munka,  még  fütyörészek  is  hozzá.  
Szállás,  kaja  nem  gond.  Mégis  átrepül  a  Kék  Folyón,  messzire  száll  a  sóhaj  

sokszor:  mi  lehet  otthon?  Nem  tudhatom,  hát  vágyódom  haza,  de  nagyon.  Hála  
oktalan  szigorúságodnak,  már  nem  sokáig.  Holnapután  elindulunk.  

Nincs  nagyobb  öröm:  táskára  való  ajándékkal,  pufók  bukszával  érkezni  haza.  
így  lesz.  
Ha  Isten  is  úgy  akarja.  

* 

Itt  a  fizetséged,  Béci.  
Lássuk!  Mennyi  az  annyi?  
Cirógatja  tenyered  kérge  a  szakállas  legnagyobbat.  Kisimul  a  

megsokszorozott  arc,  hever  szép  halom  fekhelyed  takaróján.  
Rendelkezz  vele!  
Istenem:  ötvenöt  ezer  pénz.  



Vétek  lenne.  Felváltani,  elaprózni.  
Muszáj.  Nem  táskányit,  csak  egy  összemarékkal.  Édességet  a  fiúknak.  Mikor  

majszoltak  utoljára  csokoládét?  Nem  tartja  számon  az  emlékezet.  Alighanem  
elfelejtették  az  ízét.  

Gyerünk  hát.  A  legközelebbi  éjjel-nappali  boltocskába.  Válogatni  a  pazar  
kínálatból.  Okosan,  takarékosan.  Ezerbe  férjen  bele.  Pénelopé  csemegéje  is.  
Magadnak?  Megteszi  egy  csomag  finom  füstszűrös.  Mióta  vágysz  rá!  Ajjaj,  
majdnem  kétszáz  pénz.  Sok.  Inkább  a  megszokott  olcsó.  

Vigaszul  egy  felest  visszaúton?  
Itt  a kocsma.  Nagy  fény, jókedvű  zsongás.  Bemész?  
Megengedheted.  Korsó  sört  is  hozzá!  
Felhajtani  a  picike  pohár  virgonc  tartalmát,  megbontani  a  vadonatúj  dobozt,  

felhőt  fújni  a  beosztott  kortyokkal  lassan  üresedő  krigli  fölé:  jólesik.  Ennyi  kijár  
neked,  Spéci  Béci.  A  többi  szent,  sérthetetlen.  Az  otthoniaké.  Hogy  Pénelopé  
kiszállhasson  végre.  A  naphosszat  nyikorgó  szövőszékből.  Aranyosan  tündöklő  
örömmel  törleszteni  az  adósságokat,  bevásárolni  a  piacon.  Mert  van  miből.  Most  
már  van.  Hála  Istennek.  Anyuci-Országnak!  

* 

- Mindenki  marad  a helyén.  Személyi  igazolványokat  felmutatni!  
Egyenruhások.  Egyikük  elállja  a  kijáratot.  Sasszemmel  figyel,  gumibottal  a  

bal  tenyerét  ütögeti.  A  másik  sor ra já r ja  az  asztalokat.  
Hm. 
Kellett  neked  féldeci.  Sörrel!  Ejnye,  Béci!  
Maradtál  volna  a  szálláson,  vettél  volna  vásárfiát  úton  hazafelé.  Akkor  most  

nem  ülnél  nyakig  a  pácban.  
Ugyan.  Mitől  félsz?  Emberéletben,  más  értékben  kárt  nem  tettél.  És  nálad  az  

érvényes  útlevél.  Kihalászni  a  belső  zsebből,  emelni  magasra  szolgálatkészen  
ácsorgó  kézzel.  Kivárni,  állni  az  árgus  tekintetet.  Megy  ez.  Nagy  baj  nem  lehet.  

- Maga  külföldi.  
Igen. 
-  Egy  hónappal  ezelőtt  lépett  be.  
így  igaz.  Huszonkilenc  napja.  
- Milyen  céllal?  
Nem  mindegy?  Holnap  elutazom  haza.  
-  Azt  kérdeztem,  mit  csinált  nálunk  harminc  napig.  Rokonlátogatáshoz  kicsit  

sok! 
Ez  nem  tágít.  Máris  gyanakszik.  Színt  kell  vallani.  
Dolgoztam.  Azt  csak  szabad?  
- Ha  van  hozzá  engedélye.  Mutassa!  
Az  a  helyzet,  hogy  a jövő  hónapban.. .  
-  Nincs  munkavállalásija.  



így  igaz.  Nincs.  De  lesz.  Elintézi  a munkaadó.  Megígérte.  
-  Szóval:  maga  illegális  munkavállaló.  
Dehogy.  Nagyon  is  legálisan  létezem.  Itt  ülök,  sört  iszom,  cigarettázom.  A  

keresetemből.  Nem  látja?  
- Elég.  Húzza  le  a  sörét  gyorsan.  Velünk  jön.  
Lehúzni?  Parancsra?  Nem  esne jól.  És  hová  mennék?  Miért?  Mit  vétettem?  
- Megsértette  az  idegenrendészeti  törvény  paragrafusát.  
Én? 
Idegen? 
Mit  beszél,  ember!  Azt  mondja  meg,  kinek  ártottam!  
-  Most  mondtam.  Odabent  maga  is elmondhatja  a magáét.  Indulás.  
Nem.  Azt  már  nem.  Majd  hajnalban.  Haza,  a kishazába.  Hagyjon  békén.  
- Józsi ! 
-  Mi  van?  
-  Ez  a pasas  makacskodik  itten.  
-  Jövök!  
Szökdécsel  magasan  a  kéz,  gesztikulációval  nyomatékosítani  a  tiltakozást.  

Hiába.  Páros  karikavas  csörren,  vonszol  ellenállhatatlan  erő.  Ajtó  nyílik,  oldalvást  
zuhanva  elheversz.  Ereszkedik  fejed  felől  az  ülésre  terebélyes  egyenruhás  fenék.  
Kattan  a  zár.  Meglódul,  nekiiramodik  a  kocsi,  vijjogva  csörtet  a  soksávos  út  sürü  
forgatagában. 

Hivatali  szoba.  Szekrény  aktákkal.  Pár  szék.  Az  asztalnál,  számítógép  előtt  
unottan  mosolygó  újabb egyenruhás.  Nő.  

-  Mizújs,  fiúk?  Megint  egy  büdös?  
-  Az.  Más  égtáj  felől.  Itt  az  útlevele.  
-  Aha.  Intézkedem.  Jó  ég:  ez  már  az  ezeregyszázhuszadik  ilyen  ügy  idén.  Bíz  

isten  unom.  Ezek  nem.  Jönnek,  ellepnek  bennünket.  Mint  negyvennyolcban  a  
muszkák. 

Ezeregyszáz  húszas  ügy?  Nem  vagy  hát  egyedül.  Működik  a  gépezet.  Mit  
számít,  hogy  a  muszkák  esztendővel  később  döfték  kopjahegyre  a  költőt?  Benne-
általa:  az  Országot.  

-  Mi  a neve,  jóember?  
Olt  áll  az  útlevélben!  Nem  tudja  elolvasni?  
A  kísérők  egyikének  arca.  Egészen  közel.  Érezni  a  leheletét.  
-  Válaszolj  szépen,  kisapám.  Vagy  kiverjem  belőled?  
Atyaisten.  Komolyan  gondolja.  Képes  lenne.  Élvezettel.  
Béla.  Vezetéknévvel,  persze.  Születtem,  igen.  Év,  hónap,  nap.  Lakcím  a  

kishazában.  Anyámnak  ehhez  mi  köze?  Csikós  Gézáné,  született  Sóhaj  Mária.  
Utolsót  sóhajtott  kilenc  évvel  ezeiött.. .  

-  Kommentár  nem  kell.  Várjon!  



Kopognak  a  billentyűk.  Kutakodik  a  gép.  Kiírja  az  eredményt.  A  nö  
meglepetten  hátradől.  

-  Nincs  priusza.  
A  gumibotos  odahajlik,  rámereszti  szemét  az  ernyőre.  
- Tényleg.  Na  és?  Most  már  lesz!  Üsd  be  a  tényállást.  
Kopogás.  Kérdések.  
-  A munkaadó  neve?  Hány  magafélét  alkalmaz  feketén?  Nevezze  meg  őket!  
A  vállalkozót?  Aki  munkát,  kenyeret  adott?  Kismatyit  és  a  többi  falubelit?  

Akikkel  együtt jóban-rosszban  négy  héten  át?  Soha!  
- Neveket,  kisapám.  
Fenyegetően  közeledik  a  bot.  Ki  bánja!  Hallgatni  kell.  Bármi  áron.  
-  Hagyd  a fenébe, Józsi.  Ez  a fajta nem  köp.  Motozzátok  meg.  
Vasfogta  kézzel  nem  lehet  ellenkezni.  Vagy  mégis?  A  pénzt  ne!  Az  a  

keresetem,  hát  nem  értik?  Megdolgoztam  érte!  
Az  egyetlen  védekezési  mód:  tébolyultan  forogni  körbe-körbe.  Mint  a  

búgócsiga.  Amíg  a bot  meg  nem  bénít.  Kimért,  vesére  célzott  ütéssel.  
Nagyon  fáj.  

* 

Reggel. 
Meg  sem  állt  vagy  újra  beindult  a  gépezet?  Teljesen  mindegy.  Működik.  

Lezárja  az  ezeregyszáz  húszas  ügyet.  
Kulcs  fordul,  ajtó  tárul.  Két  egyenruhás  közt  lefelé  a  lépcsőkön.  A  kapunál  

fehér kocsi.  Be  a hátsó  ülésre.  Mordul  a  motor.  Irány  a  napot  ébresztő  égtáj.  
Hosszú  volt  az  éjszaka,  hosszú  az  út  is.  Nincs  szavad.  Az  egyenruhásoknak  

sincs.  Hozzád.  Egymáshoz  igen.  Nőkről,  vacak  nemzeti  fociról.  Csak  a  
határátkelőnél  vetik  oda  undorral  az  útlevelet  és  a  szót.  

-  A  sohabeli  viszontlátásra!  
Állsz.  Bámulod  a könyvecskébe  akkurátusan  beütött  pecsétet.  
Kihűlt  anyaölből  száműzött:  legalább  egy  szál  cigarettád  lenne.  



A MESSIÁS  SZILASON  

Nesztelenül  suhanó  luxushintón  érkezik.  Az  ezüstfényben  megtestesült  csoda  
nem  gurul,  de  úszik  a  zötykölössé  vetemedett  úttest  fölött.  Lassan,  
méltóságteljesen. 

Jövetelét  jóelőre,  portabejárással  jelezte  Bakó  Dániel,  aki  emberöltő  óta  a  
helybéli  anyaszentegyház  erős  bikanyakon  trónoló  feje.  

Megsüvegelt  tekintélyének  latbavetése  nem  történt  hiába.  Eljővén  a  jelzett  
óra,  tódul  a  nép  felajzott  kíváncsisággal,  nyájasan.  Látására  a  mindenható  
ismeretlennek,  hallására  az áhított  igéknek.  

Ácsorognak  félholddá  fogyott  öreg  férfiarcok,  tündökölnek  kerek-sápadtan  a  
fiatalabbak.  Bakó  Dániel  portájának  drága  pénzen  remekbe  kovácsolt  vaskerítése  
előtt.  Körülfolyják ámuldozva  a  könnyű  sóhajjal  megállapodó  pompás  fogatot.  

Ez  igen!  
Ez  -  kocsi.  
Nem  büdösen  durrogó  benzinfogatú  szekér!  
Bakó  Dániel  a  fogsorát  fényességes  mosollyal  villogtató  férfiúra  figyel.  

Amint  a jövevény  felettébb  elegánsan  kiszáll,  fürge örömmel  ragadja  meg  a  kezét,  
főhajtozik alázatosan,  üdvözlést  rebeg.  Utána  fordul  a gyülevész  nép  felé.  

-  íme,  ahogy  megmondtam  tinéktek:  itt  a  mi  Megváltónk.  Köszöntsétek  
illőképpen! 

Hajladozik  a  sokaság.  Engedelmesen,  de  némán.  Soha  sem  is  szembesültek  
ekkora  méltósággal,  hát  nincs  bátorságuk  a  szóláshoz.  Nehogy  buta  módon  
elriasszák  az  ismeretlen  magasságokból  hozzájuk  leereszkedő  jövevényt.  Állnak,  
várakoznak.  Ebből  még  nem  lehet  baj!  

Nincs  is.  Barátságos,  megnyerő  hang  terjeszti  szárnyát  föléjük.  
- Jő  napot,  emberek.  Látom,  sokan  várnak.  Nem jövék  hiába.  
Mereszti  szemét  a  nép,  nem  akar  hinni  a  fülének.  
De  hisz  ez  -  ember!  
És  azt  mondja,  mi  is!  
Hát  való ez?  Nem  látomás?  
Nem.  Előttük  a  daliás  idegen.  Akár  megérinthetnék,  ha  lenne  merszük  hozzá.  

Inkább  a szívükbe  fogadják.  
Isten  hozta!  
Vagy  küldte?  
Mindegy.  Itt  van.  Érthető  igét  hullat.  Vágyunk  szerint  valót.  
-  Ennyi  emberrel  külön-külön  nem  foghatok  kezet,  mert  az  idő  -  pénz.  De  a  

megbízottam  révén  mégis.  Tekintsétek  úgy!  
Az  idegen  hangjából  kimért,  de  jóleső  kedvesség  csurog.  Megfogja,  rázza  

hevesen,  hosszan  Bakó  Dániel  izzadt  tenyerét,  akinek  arca  a  pirospozsgás  
boldogságtól  emelkedik  magosra,  föl  egészen  a  mennyekbe.  Onnan  pillog  alá  a  
szájtátó  falubeliekre.  



- Lássátok  szemetekkel,  micsoda  megtiszteltetésben  vagyon  részünk!  
Bólogatnak  a  fejek.  Egy-két  könnyen  lelkesedő  atyafi  elszántan  vivátot  kiáft.  

Lesz  a  páros  hangból  abban  a  minutumban  terebélyes  kórus,  körülrajongani  az  
idegent. 

Hogy  annak  egyetlen  intésére  rögvest  elnémuljanak  az örvendező  ajkak.  
-  Emberek,  ne  pazaroljátok  az  időt  efféle túlzásra.  Jövetelem  célját  ismeritek.  

Lépjünk  hát  a dolog  velejére.  Jól  mondom?  
De  mennyire!  
Szentigaz:  bekopogott  Bakó  Dániel  mindenik  viskóba,  áhítatos  érveléssel  

nyakát  szegte  az  ágaskodó  kétségeknek.  Felragyogtatta  boldogulásunk  hét  színnel  
ékes  szivárványát.  Azért  vagyunk  itt!  

- Akkor  essünk  túl  rajta.  Kérdezzetek!!  
Ümm. 
Könnyű  azt  mondani.  
Csakhogy  a  kérdések  megbújnak  gyáván  a  legbelső  zugokban,  

megmutatkozni  nem  akaródzik  nekik.  És  ha  nyakon  csípve  kiráncigálnak  onnan  
akárcsak  egyet  -  fel  kéne  azt  ruházni  tisztes  szavakkal.  Az  pedig  minékünk  nem  
megy. 

Az  idegen  türelmes.  Bakó  Dániel  kevésbé.  Szigorúan  rápirít  darvadozó  
híveire. 

-  Hallottátok!  Tudjátok:  a  földről  van  szó.  A  földről,  ami  kenyeret  ád  és  
magába  fogad,  ha  megfutva  evilági  pályánk.  De  addig  is:  élni  kell.  Jóllakni  
mindennap!  Ha  van  miből.  Nincs.  Keveset  ád  a föld.  Hát  kérdezzetek!  

Úgy  van.  
Élni  kell.  Kéne.  
De  szólni,  most?  Hogyan!  
-  Emberek,  ne  féljetek. Nemcsak  szóból,  a  hallgatásból  is  értek.  Halljátok  hát  

ajánlatomat. 
Ez  a beszéd ! 
Betölti  a  kíváncsiság  tátongó  gödreit  nyugalmas  várakozással.  Hozzánk,  

helyettünk,  értünk  szólj, jövevény! 
-  Tiétek  a  föld,  de  elaprózva.  Művelnétek,  de  a  két  kezetek  ahhoz  gyönge  és  

kevés.  Mint  a  kenyér,  amit  kezetek  nyomán  a  föld  adhat  tinéktek.  
De  szépen  beszélsz!  Nem  is:  igazat  szólsz.  Miért  nem jöttél  hamarabb?  
-  Enyém  a  pénz,  megszámlálhatatlan.  Befektetem,  mert  a  föld  arra  vár.  Hogy  

pénzt  vessek  bele.  Megtermi,  visszaadja  sokszorosan.  Mint  a  búza:  egy  szem  
garasból  kövér  bankót.  így  képzeljétek  el!  

Elképzeljük.  Látjuk.  Áldott  a  te  ékesszólásod,  jövevény.  Tiszta  gyönyörűség  
hallgatni. 

- Na  mármost.  Nekem  a föld  kell,  nektek  a pénz.  Kötessék  meg  hát  az  üzlet.  
Ajjaj . 
Hogy  kell  azt  csinálni?  
Emlékezünk  a  régi  igazságra:  kettőn  áll  a  vásár.  



És mind  a kettő  résen:  nehogy  ráfizessen!  
Bocsásd  meg  az  eretnek  gondolatot,  tiszteletre  méltó  jövevény.  De  gondolj  

bele:  a  te  pénzed  -  hiszen  úgy  mondtad  -  megszámlálhatatlanul  sok.  Nekünk  csak  
ennyink  van:  a  kicsike  földünk.  Áhított,  de  elátkozható  kincs.  Nem  bírunk  vele,  hát  
muszáj  megszabadulnunk  tőle.  De  milyen  áron?  

Vesébe  lát  az  idegen,  meghallja  a  ki  nem  mondott  aggodalmakat  is.  
Szemrebbenés  nélkül  kérdez.  

- Emberek,  nem  bíztok  bennem?  Hogy  tisztességgel  megfizetek  a  földért?  
De.  Bízunk,  hiszünk.  Ezer  évek  óta.  Úrnak,  papnak,  elvtársnak.  

Szentbeszédnek,  pirosan  suhogó  szép  szavaknak.  Ebbe  rokkantunk  bele!  
Te  most  mindenkinél  különbül  ígéred  a  megváltást,  hát  hogyne  hinnénk:  

tisztességgel  megfizetsz.  De  -  mennyit?  
Elnyílva  mind  a sok  száj,  lesi  szorongva  a legfontosabb  igét.  
- Hektárja ötven  pénz.  
Felhördül  a  nép:  az  csak  egyhavi  nyugdíj!  
- Zöld  hasú  bankókban,  azonnal.  
Vagy  úgy!  
Az  más.  
Azzal  már  lehet  mit  kezdeni.  Igaz?  Nem  igaz?  Van  valakinek  kifogása?  
Van.  Félénken  felröppenni  bátorkodik  egy  kérdés.  
Utána  hová  tepedüljünk?  Mikor  az ötven  pénzt  már  feléltük?  
Az  idegen  mosolyog.  Bakó  Dániel  megneheztel  a szemtelen  kérdezőre.  
-  Butasággal  nem  kell  zaklatni  megváltónkat.  Vajon  az  ö  tiszte  a  jövötökbe  

látni?  Ő  a nyomorúságos jelent  akarja orvosolni.  Hogyha  hagyjátok.  
Az  idegen  széttárja  a karját,  mint  Isten  embere  áldást  osztva.  
-  A  megbízottam  jól  beszél.  Ne  tudakoljátok  tőlem  a jövőt.  A  ti  életeteket  ti  

élitek.  Én  csak  a  magamét.  
Ez  is  igaz.  Szent  igaz!  Kussoljatok,  kétségek.  
Mi  dolgunk  a jövendővel,  ha  máma  követelődzik  morogva  a  hasunk!  
Lesz  valahogy.  Kialakul.  Hát  nem?  
Vagy  igen,  vagy  nem.  Mindenesetre:  ha  felröppen  egy  ijedt  madárka,  

szárnyra  kap  a többi  is,  mert  veszélyt  sejt.  Röpködnek  az  aggodalmak.  
Ötven  zöldhasú  -  kétszáz  pénz.  Annyi  kenyér  annyi  napra.  Utána  felkopik  az  

állunk! 
Ingünk,  gatyánk  csupa  rongy,  bakancsunk  elvásott.  Miből  teljék jobbra! 
Ha  veszed,  elviszed  a földet  - alá  sem  tudunk  bújni  szégyenünkben!  
Kevés  az ajánlat j ö v e v é n y .  Nem  lehetne  több?  
Bakó  Dániel  haragosan  pillog  a  szentségtörő  népre.  Elúszni  látja  a  megígért  

jutalékot. 
Az  idegen  keze  lehanyatlik,  láthatatlan  redőny  zsinórján  rántja  alá.  
-  Nem  lehel  több.  Nekem  ennyit  ér.  
Világos  beszéd.  Keményen  kopogó  ige.  
Nem  erre  vártunk!  



-  Döntsetek,  mert  az  idő  pénz.  Ha  itt  nem,  másutt  lesz  üzlet.  Várnak.  
Azt  ne.  
Itt  ne  hagyj  bennünket, jövevény:  még  remélünk!  
- Megmondtam:  ötven  pénz.  
Hallottuk.  Értettük.  
Csak  azt  nem,  abból  a sokból  miért  nem  mondasz  többet!  
Bakó  Dániel  kínosan  repedezett  mosollyal,  majd  zengő  szóval  is  biztatja  a  

sokaságot. 
-  Éljetek  az  alkalommal,  ne  szalasszátok  el  a  szerencsét!  
A komor  csöndben  fölfénylik ifjú telihold-arc,  tapintatos  elszántsággal.  
Maga,  Danyi  bátyám,  megköti  az  üzletet?  
Úgy  van!  
De jó  kérdés!  
Mert  ha  maga  igen,  akkor  mi  is.  Feleljen!  
-  Én-e?  Én  — nem! 
A  szentséges  mindenit  magának,  hallja!  Hát  csak  a  mi  földünket  viszi  

vásárra? 
-  Én  a  földemet  a  fiamnak  adom,  ráhagyom.  Bírja  erővel,  pénzzel.  Hiszen  

tudjátok. 
Igaz.  Tudjuk.  I f jabb  Bakó  Danyi  gazdag  ember.  Bármit  markol,  arany  lesz  

abból.  Ki  tudja, hogyan  csinálja.  
Mi  azt  sem,  mitévők  legyünk.  Pedig  a jövevény  türelme  elfogyóban.  Mindjárt  

beül  a hintóba,  faképnél  hágy  bennünket.  
Jó  istenünk,  most  segíts!  Ha  már  eddig  elmulasztottad.  
Semmi jel.  Ebben  a percben  is  mással  vagy  elfoglalva?  
Akkor  megyünk  a saját gyarló  eszünk  után.  
Elfogadjuk  az  apró  verebet,  mert  ha  máma  éhen  döglünk,  holnap  hiába  

kínálsz  túzokpecsenyét!  
Aláíratik  mind  a  fekete  betűkkel  televetett  szép  fehér  papír.  Üttetik  rájuk  

fenséges  pecsét,  szállnak  a  remegő  tenyerekbe  zöldhasú  bankók.  Elnyeri  
megérdemelt  jutalmát  Bakó  Dániel  zsebe  is.  

Az  idegen  búcsúzóul  megemeli  setét  kalapját,  elsuhan  a  szomszéd  falu  felé.  
Senki  nem  látja,  nem  hallja:  torkaszakadtából  hahotázik  a  csodamasina  puhaságos  
kényelmében. 
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van,  akinek  
fényt, meleget,  földi  paradicsomot,  
és van,  akinek  
a  legfényesebb nyári  napja  is elsötétül  az örökös  gondtól,  

bajtól, 
az  ilyen  emberben  
sovány  koszton  tengődik  a  remény,  
hogy  ki vidul  tán  fölötte  is egyszer  az ég,  ha előbb  nem,  

hát 
alkonyattáji  legalább,  
jaj , nehéz  a  hit,  
bízzál  mégis  ebben  az alkonyi  kurta  fényben,  
kell  hogy  legyen  benne  részed,  
és most  menj,  
melegíts  vacsorát,  egyél,  feküdj le, rádfér  a  pihenés,  
sok  dolog  vár holnap  is, de nem baj,  
kevesebbet  keseregsz,  ha van  mivel  bíbelődnöd,  
ügy  igaz,  napközben  a karod,  a derekad  se fáj annyira,  a  

sok  dolog  közt  valahogy  elfelejtődik,  
a  szíveddel  meg  elmégy  Fábián doktorhoz,  majd csak  felír  

valamit,  amitől  rendbejön,  miért  ne jönne, 
az öreg  Áron  is milyen  beteg  volt, már  a halálát  várták,  

de helyreigazodott,  naphosszat  tesz-vesz  a házuk  körül,  csak  
vigyáznia  kell  magára,  

neked  is  magadra,  
hát  ne emészd  magad,  
az  a dolog  Gáborral  kialakul  valahogy,  tán jóra  fordul,  
eltűritek  egymás  szeszélyeit,  nem  lehet  másképp,  
na, feküdj le szépen,  így  ni.  
pihenj, 
hogy  hetven  éved  súlyát  könnyebben  bírjad, mikor  az új 

nap  rádvirrad.  




