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Elő-, közép-, utó- és
végszó helyett
Az élet szép. Csak éppen vannak, akik elrontják.
Az még a kisebbik baj, ha csak maguknak. Elvégre
az emberi jogokba ez is belefér. Bár ez is kutyaság.
De ha másoknak rontják el, az már kimondottan
disznóság. Abból is a legbüdösebb.
Az élni és élni hagyni, sajnos, nem divat. Pedig
fertőzhetne. Ennek „bacilusát" kellene feltalálni.
Az ezután következő oldalakat apámnak és feleségemnek ajánlom. Nem a puszta udvariasság kedvéért. Hanem mert egyedül ők ketten hagytak és
hagynak igazából — élni. Paradox módon: mert éppen ők akartak, akarnak — akaratlanul is — a
legerősebben formálni.
Hősömmel kiskorunk óta jó barátok vagyunk.
Kisebb perben ugyan már többször álltunk egymással, de komolyabb haragban még soha. Kezet
sem emeltünk egymásra.
Amit ő beszélt el, azért nem vállalhatom a felelősséget.
Amit leírtam, azért — igen.

Gu-gu
Elözö életében vadgalamb volt. Egyszerű, szürke
gerle. Magányos turbékoló, rendre pár nélkül. A
többiek csak így hívták: Gu-gu. Mert mást nem
tudott — vagy nem akart? — mondani. Ha éppen
horpadt volt a begye, vagy ha tele volt holmi elpergett maggal, ha fázott, vagy ha tolla tövét melengette a nyári nap, egyre csak hajtogatta: Gu-gu.
Hát rajta maradt.
Ült a szakurán. Figyelte lent a felvonulási utca
nyüzsgését. Tavasz volt, a japán cseresznye virágai
épphogy kiteljesedtek. Alant valami ünnepre
készülődtek. Az utcát lezárták. Széles fehér csíkokat festettek rá. A bokrok tövéből kelletlenül
összekapirgálták a több hónapos szemetet. Szakadt bakancsban borostás arc piros anyagokat cipelt hosszú rudakon. Megállt, odaköszönt a
csíkfestőknek. Belemarkolt az egyik piros selyembe, meggyűrte és belefújta az orrát. A nagy piros
zsebkendőt a földön húzva elballagott a tér irányába.
A szürke, komor, gidres-gödrös aszfalton (a foltozok — fura sorrend: csak később jönnek) fehér
csíkok. Sávok a rabruhán.
Fekete, ronda szagot árasztó autó gördült végig
az utcán. Fékezett a munkások előtt. Bentről nyakkendős pofa utasításokat vakkantott ki. A kocsi kerekein vitte tovább a friss festéket. A munkások,
megvárva, amíg a jármű tisztes távolságba ér, éktelen káromkodásban robbantak ki. Nagyot rúgtak

a kompresszorkocsi oldalába. Pedig nem oda kellett volna.
Kö süvített el a feje mellett. Vásott kölyökfej vigyorgott rá a fa tövéből. Kezében villáságú fegyver.
Gu-gu felröppent. Rózsaszín szirmokkal bombázta
a csibészt. Eredménytelenül. Kővel nem tudta
visszadobni. A fiú, torka köré csavarodott úttörőnyakkendővel, már újabb kavicsot markolászott.
Szeme vörösen izzott. A vadászat izgalmában hátra lépett, le a járdáról, egyenesen a másodszor felfestett fehér csík közepébe. De aztán már inalt is.
A kompresszoron matató férfi hatalmas csavarkulcsot küldött utána.
Gu-gu mogyorónyi galambagyával sehogy sem
tudta megérteni, hogy a mindig piszkosszürke aszfaltra miért kell évente kétszer felpingálni ezeket
a fehér micsodákat, ha egy-két hét múlva úgyis
lekopnak, eltúnnek.
Kapu nyikorgott, súlyosan hörgött. Zárt teherautó araszolt ki az utcára. Megfordult és megállt
a szemközti épületnél. Olyan volt — majdnem —
mint a kenyérszállító. De Gu-gu tudta, hogy ebből
a vaskaszniból nem hullnak morzsák. Mert ezen
ablakok voltak, az ablakokon pedig erős rácsok.
Gu-gu nem szerette a rácsokat.
A tiszta levegőteret szerette, a szabad helyet a
fák koronája, tornyok pitykéje fölött, ahol suhanni
lehetett egyre magasabbra. Még ha nem is ér el az
égig. De meg lehet próbálni. Meg kell. Még akkor,
vagy annak dacára is, hogy galambtársai tollúkat
csúfondárosan felborzolva gurguláznak rajta. Vagy
csőrükkel, karmukkal megpróbálják visszatartani.

A csúnya kocsiból egyenruhás emberek ugráltak
ki. Egy szakadt pufajkát terelgettek a nagy házba.
Lökdösték, bökdösték, térddel ösztökélték. ,Akárcsak az enyéim, amikor az anyóka penészes morzsát szór a téren" — gondolta Gu-gu. A csúnya
autó is az immár harmadszor festett fehér sávon
cövekelt le. Gu-gu várta, hogy a behemót munkás
mit vág majd oda. De a melák férfi hallgatott, mint
Gu-gu szokott, amikor észreveszi a felé lopakodó
girhes macskát. Szóval, a férfi csöndben maradt.
Söt, elfordította a fejét és Gu-gura bámult mereven. „Nocsak, ennyire érdekes lennék?" — örült
meg a városi madár.
Kacagásra lett figyelmes. Hátranézett. A sarkig
tárt ablak párkányán fanyelű, hosszú csövű jószág
sütkérezett. Gu-gu ijedten rezzent össze, mert többször látott már ilyet. Tudta, a cső végéből tűzeső hullik, amibe bele lehet pusztulni. így halt meg az egyetlen galambleány is, aki iránt igazi szerelmet érzett:
Tu-ba. Butuska volt, mert berepült a laktanya udvarára. És ott egy zöldruhás ember, akinek vállán
sok csillag volt, megcélozta Tu-bát egy ilyen csővel...
De a csövet most nem markolta emberi kéz és
Gu-gu kissé megnyugodott. Látta, hogy a kéz,
mely bőrkabátban végződik, zöld, foltokkal tarkított kombiné alatt matat. A zöld kombinét — mely
elöl igencsak domborodott, mint Gu-gu begye, amikor Tu-bának maga költötte nászdalokat énekelt
— pántok helyett fekete cipőfűzők tartották lazán
a szeplős vállakon, A vállak gazdája aranyfogai közül süvítve kacagott, miközben a bőrkabát könyökig eltűnt a zöld kombiné alatt.

Gu-gu kedvtelve leselkedett, kíváncsian várta,
mit kezd a bőrkabát a cipőfűzőkkel, amikor hirtelen egy láthatatlan kéz a magasba emelte és hangot hallott:
— Ideje reinkarnálódnod, fiam!
— Én nem... én így is... — akarta mondani, anélkül, hogy sejtette volna, mi is az a reninkarmicsoda, de már nem hallott, nem látott, nem érzett
semmit...
1954. április végét írták. Valahol, a város másik
csücskében, egy furcsa szagú épületben fehér kendős ápolónő szélsebesen szívta a cigarettáját, melyet idegesen a kétes tisztaságú köpeny zsebébe
rejtett valahányszor lépések kopogtak az ügyeletes
nővér szobájának ajtaja előtt. A köpeny zsebén és
a fitos orrú nővérke tüdején fekete lyuk támadt és
terebélyesedett.
De ez mit sem változtatott azon a tényen, hogy
néhány perccel a lyuk keletkezése előtt kínkeservesen, a Sztálin- és Lenin-portrés szülőszobától
kissé megriadva, de mégis a dicső szovjet jövőbe
toppant — akarata ellenére, mert úgy kellett erővel kihúzni-vonni — egy lila-zöld emberke...

Kelj feljancsi
A disznófej szúrtában és perzseltében is mosolygott. És aranyos-barnás-rózsaszín volt, mint a
szakura teljesen érett virágai. Mint az az idősebb
hölgy ott, az anyakönyvi hivatalban (akinek az arca, igaz, később veres-lilára változott, de az elején
még érett rózsaszín volt), amikor ellentmondáshoz
nem szokottan és felsőbbrendűsége méla tudatában mondta ki a verdiktet:
— Akkor így is írjuk be: Grigorij!
...A piacon a szokásos pénteki zsibvásár. A disznófej, nagy, elálló füleivel, békésen pihent a hentespulton. Szemei behunyva. De, mintha nem egészen. Mintha hunyorgott volna. A pörkölt pillák
alól a szemgolyók — voltak egyáltalán? — a légydöngte belsőségekre bámultak mereven. Akárcsak
az a felelős funkcionárius, amikor... Csakhogy annak nem rózsaszín árnyalatú volt a képe — bár
malacszerű, és ettől a békés sertésfejtől sokkal
disznóbb —, hanem szürke. De nem elegáns szürke. Hanem olyasmi színű, mint amikor a szüretien
szennyvizek elegyednek a város határában az
életéért, tisztaságáért kétségbeesetten küzdő Unggal.
Itt, a bazárban és környékén a népek örök barátsága érvényesül. A megbonthatatlan. Lehet alkudni gombára és lányokra, dollárra és vesszőkosarakra, amiben a gombát, a lányokat és a dollárt
el lehet vinni.
Vagy Mózest is akár, a kacatok között.

És, ha az embernek jó kapcsolatai vannak, lehet
rendelni akár vesszőfutást is.
Lopott káposzta, lopott szelídgesztenye, lopott
leányzók. Jövedelmező vállalkozás: mindent lopni.
Becsületet, tisztességet, életet is. Megfújni, elcsenni, elorozni. Elrabolni, eltulajdonítani. Nem,
ez nem jó. Hiszen tulajdon voltaképpen nem létezik. Legfeljebb a fejekben. Vagy a lábak között. De
némi szabadon konvertálható zöldhasúért a legtöbb esetben az is a másé lehet. A fejekben megbúvó — bagóért. A lábak között lévő — már drágábban.
Türelem. Csak türelem. Meddig és mennyiért?
Vagy mennyiért nem?
...A disznófejet már megvették. Bedarálják kocsonyának. A pofaszalonnát paprikásan. A rózsaszín tovább mosolyog.
A szürke képű hivatalnok mégsem disznófej.
Mert még mindig a pulton, azaz hivatalában van.
Más hivatalban, de ugyanabban a funkcióban.
Hivatalnokiban. Időtlen idők óta, legalábbis több
évtizede: keljfeljancsi. Ezt persze időről időre bizonygatnia kell, vezércikkben, interjúban, nagygyűlésen, gumibottal. Hogy fel tud kelni. Pardon,
nem Jancsi. Iván.
A kamera, a mikrofon, a riportermagnó mind felülről mutatja. A fényes disznópofát, a fényes íróasztalt, a fényes jövőt. A fényes dossziékat.
A fényes türelmet. Mit?...
Az íróasztal lábai soha sem látszanak. Pedig
azok alatt hasra kényszerített emberek vergődnek.

Sokan mégsem tudják levetni magukról az asztalt.
Vagy nem is akarják?
...Beszélhetnek bármit. Mégis Grigorij. Punktum.

A műhely
— Gergely. Ez lesz a neve! — mondta az apja.
Gergely, Gergő, ízlelgették a nevet, hangzást a családtagok.
О maga nem szólt bele. Bölcsen gondolta, ráér
még véleményt nyilvánítani. Pedig Almos szeretett
volna lenni. Hiszen aludni, álmodni jó.
— О lesz első Gergely! — zárta le a vitát a családfő. Hátsó gondolattal is: a névnek nincs orosz
megfelelője. Nem tudják majd beírni a matrikulába, mint János helyett Ivánt, Miklós helyett Nyikolájt, Bertalan helyett... A kisember, a több mint
egy évtized után is még mindig tanácstalan magyar kisember gyermeteg tiltakozása volt ez a hatalom ellen. A mindent saját képükre átformáló ötágú-tüskéjű igék ellen.
A kisember, a magyar kisember, a mindentjavító
műhelyéből kiebrudalt villanyóra-leolvasó kisember lázadása.
A műhely a Kossuth, Masaryk, Sztálin, Újraegyesülés, Petőfi téren. A műhely, ahol bicikliktől kezdve
világvevőkig mindent megreparáltak. Amit kettesben vezetett a bátyjával. Bátyjával, az ungvári
polgárleányok kedvencével. A polgárkisasszonyok
dühének alanyával: mert délutáni teáik és alsószoknyáik helyett jobban szerette a benzinszagú motorkerékpárokat. Különösen legutóbbi büszkeségét: a
megszálló németektől kapott versenymotort.
Fene népség volt a család: a német katonákat
kedvelték. A felszabadító oroszokat nem. Persze,

politikai analfabéták voltak. Kisebb dolguk is nagyobb volt annál, hogysem olyasmiken törjék a fejüket, mi a különbség a fasizmus és kommunizmus, a nacionalizmus és szocializmus között.
Botor, de a körülményekhez képest eléggé el nem
ítélhető módon ők csak azt tudták, hogy a megszállók kézcsókot meg csokoládéízű csokoládét osztogatnak, a felszabadítók pedig tollasan-pihésen fazékba rakják a porta utolsó tyúkját, és emlékbe
elviszik az órákat, meg az ezüst gyertyatartókat,
meg a műhelyből valamennyi javítás alatt álló öngyújtót. Ha szépen kérik, úgy is odaadták volna.
Csak menjenek Isten hírével. Mert jut is, marad
is. Maradhatott volna... Maradtak... De hát a felszabadítók az évtizeddel ezelőtti és évtizedekkel
azutáni nagy éhség miatt még mindig éhesek voltak.
A műhely. Innen indult bátyja akkor is, negyvennégyben. Büszkeségén, a német motoron, hogy
az egyik felszabadító tisztet — kérésre-parancsra
— elvigye Ókemencére felszabadító-szolgálati
ügyben. Másnap találták meg Nevicke határában.
„Agyvérzés" — diagnosztizálta a felszabadítók orvosa. A családban ébredt ugyan némi gyanú, mert
az agyvérzett nem szokta nyomtalanul elrejteni
motorbiciklijét, meg az agy vérzett fején nincs véres
horpadás. De hát az orvostudomány halad. Hát
még a szovjet orvostudomány, mely legelső a világon!
A gyanút hamar elaltatták.
A műhely. A vasúti altiszt édesapa még itt időzött, amikor kisebbik leányával otthon vidám fo-

gócskát játszott a felszabadítók egyike. Az őrnagy
tréfás fickó volt. Meg bírta is szusszal. Miután ő
ette meg a porta utolsó tyúkját. Szőröstül (tollastul)-bőröstül. Hát a szegény leányt az egész udvaron és házon végigkergette és -gyömöszölte. Kis
lazítás Moszkva és Berlin között.
A mulatságot a vasutas egyenruhában lihegve
felbukkanó apa és a kevésbé lihegő, de annál jobban vicsorgó kutyája rontotta el. Még mielőtt az
újabb büszke szovjet állampolgár dicsőségesen
megfogant volna.
Az apa néhány nap múlva tüdőgyulladásban
meghalt. Már hogyne gyulladna meg az ember tüdeje, ha pár nappal korábban tiszti dísztőrrel lyukat fúrnak rajta, s a résbe minden piszok bejárkál.
A tbc is. A gyulladás törvényszerű.
Törvényszerű?
Hát persze. Fehér inget, vasalt nadrágot kell ölteni, ha a hatalom szólít. András is megy. Bátyját
és apját már meggyászolta, még gyászolja. Hát
úgyis megszokta már a feketét. Sokan vannak. Riadtak, de nem egészen. Kialszik a villany. A Teleki
utcai nagy épületben mérges felszabadító rohangál.
— Villanyszerelő! Hol egy villanyszerelő? Ki ért
az áramhoz? — üvöltik nyálcsorgatva csicskástolmácsai. A koncot meg kell szolgálni.
...A koncot meg kell szolgálni. Azzal, hogy embereket finoman tarkón lövünk, kegyesen kényszerzubbonyba tuszkolunk. Azzal, hogy az ezüst
földet fordítjuk. Nem ki a sarkaiból, hanem le. Meg
kell szolgálni. Miről is álmodik az éhes disznófej?

És a leszúrt, megperzselt? És a szürke disznótorzó?
De ha nem éhes, akkor nem álmodik.
A koncot meg kell szolgálni. A fizetséget. A júdáspénzt. Az se baj, ha dollár...
...Villanyszerelő? A műhely. De hisz ő ért a villanyhoz. Alagsor. Kapcsolótábla. Kicsapott. Miért
nem be?
— Bandi, te mit keresel itt?
Öreg ruszin-zsidó, jóbarát, gyermekkori ismerős. Behívták, mert tudott írni. Ruszinul. S mert
munkás volt. A műhelyben.
A villany már ég. Hogy jobban lehessen látni. A
sötétséget. A villany már ég.
Nyitja a hátsó ajtót.
— Tűnj, rohanj haza! Ha legközelebb hívnak,
mondd, hogy szlovák vagy. Tóth. Érted?!
Nem érti. Néhány nappal később már valamit.
Igazán: sohasem.
— Gergely. Ezt a nevet választottuk! — mutatja
be az apja.
— Her... Hergej? — kérdezgette értetlenül a felszabadító anyakönyvvezető — Ilyen név nincs!
És beírta: Grigorij. Fene a fejét ennek a fasiszta
magyarnak, miért nem tanult meg még mindig
oroszul?
Grigorij. Hát nem mindegy? Hát nem.
Az apa otthon békebeli fekete tintával — életében először súlyos törvénysértést elkövetve — áthúzta a keresztlevélben a Grigorijt és utána írta
sosemvolt orosz tudásával: Gergel. A végén lágyítójel nélkül.
Az orosz lágyítójelet sohasem ismerte.

Csodák vannak: a hivatal semmit sem vett észre.
Valószínű: azért nézték el, mert ismerték hivatalnokaik „precízségét".
így menekült meg — sajnos, csak a keresztlevélben, pardon, csak a születési bizonyítványban —
Gergely Grigorijtól.
1954. május 8-át írták. A nagy győzelem évfordulójának előestéje volt. A nagy győzelmet akkor
és még sokáig a megye minden magyar nyelvű lapjában nagy kezdőbetűkkel írták.
Viszont még kicsivel sem írták le soha az apa
nevét. Aki sárkenyeret majszolva, a műhelyből kimentett világvevőből titokban az alig hallható Szabad Európa hangját lesve töprengett a maga kis
magángyőzelmének várható következményein.

Színtépetek
— Gurigaszemú! — csúfolták a falusi gyerekek.
— Gu-gu — búgta válaszul kedveskedve, mert
szerette őket, mert jól érezte magát itt, s azért,
mert ha nem is tudta, miért éppen reggel bityfangol a tütyümütyű, meg hosszú szőke haja volt, míg
a falusi kislegények csaknem kopaszon rohangáltak, attól még ugyanolyan keze-lába volt, mint nekik.
— Gurigaszemű! — szajkózták. Végül mégis befogadták, már azért is, mert otthonról, Ungvárról
a család készletéből (már megint a műhely) elcsente és szétosztogatta közöttük a borotvákat. Márkás
acélpengéket. Melyekkel olyan jól lehetett ágat
vágni, csúzlit faragni, lemetszeni a napraforgó zizegő, telt kalapját.
Kezdetben nehéz volt megszokni a falut. Még akkor is, ha ottléte csak a nyári vakációkra terjedt
ki. Leginkább Matyi, a vele egyívású lurkó nem
viselte el, folyton belekötött, csúfolta, ingerelte.
— Te piszok kulák! — volt minden második szólása. Matyi nem tudta megbocsátani hét-nyolc
évesen sem, belénevelték, hogy ő, Gergő, anyai
ágon ivadéka volt azoknak a Kocsisoknak, akiknél
valaha Matyi nagyszülei, szülei béresként dolgoztak. Ugyan nem éhbérért, nem ostorral verve.
Bár most már mindenkinek egyformán lógott ki
a feneke a szovjet lobogóból...
Matyi apja párttitkár lett a faluban. „Rosszabb,
mint a gróf volt!" — mormolták az öregek a kispa-

don és hosszatr-hegyeset köptek, amikor a párttitkár a gróftól „örökölt" bricskán elhajtott előttük.
Gergő nem értette az öregek viselkedését. A Matyiét sem. Neki a kulák is valami nagyon szépet
jelentett: frissen pergetett mézet, foszlós kenyeret,
a tiszta istállót, ahol nagyon jókat lehetett aludni.
Szuszogó, boldog lovakat. Békét.
Gondozott, hatalmas kertet, melynek végében a
titkos helyen olyan jól lehetett ábrándozni. Ahova
el lehetett rejtőzni három unokatestvérével, a három kíváncsi leányzóval. Szoknyájuk alá nézni, és
megmutatni, hogy neki is van azért valamije, még
ha nem is hord szoknyát.
És mindegy volt kulák vagy Matyi, borotva vagy
gurigaszem. Hiszen izgatóan borzongató volt csak
úgy „véletlenül" ott lebzselni a padlásra vezető
hosszú falépcső alatt, kivárni, hogy a fiatal nagynéni felkapaszkodjon zörgő babért, illatos szalonnáért, fiókgalambért. És „véletlenül" fölfelé nézni
az ingó-bingó gyolcsszoknya alá, ahol nyáridőben
legtöbbször nem volt semmi.
Csodás volt ez a pendely.
Pendely-Gergely.
Gurigaszemú. Gu-gu.
...Játszott a színekkel. Ahogy ő látta. Amikor
megtanulta a betűket, le is írta a füzetbe. De inkább papírdarabokra. Fecnikre.
Tépetekre.
Színtépetekre.
Csak firkált rendületlenül zacskódarabra, újságszélre, miegyébre, olyasmiket, hogy „a kutya foga
zöld" (mert éppen füvet rágott), „a macska farka

kék" (magyarázat nincs), „nagyapa keze szilvakék"
(mert télen sem hordott kesztyűt). „Béla bácsi hörgösárga". Béla bácsi a Matyi papája volt. A „hörgősárga" színmeghatározást pedig... hát, lehet,
hogy egyszer majd tanítani fogják a festőakadémián.
Apa, a városi ember, a volt műhelytulajdonos ott
állt Tónival, a vak rokkanttal a párttitkár előtt.
Apa egy-két hétre szintén lejött a faluba, ilyenkor
vagy vitte, vagy hozta Gergőt. Az anyós házában
minden hibás konnektort, vezetéket megjavított.
Amúgy nem nagyon romlottak, koptak, mert a faluban többször nem volt villany mint igen. „Minek
a parasztnak villany? Úgyis a nappal kél és a tyúkokkal fekszik! — mondták a járási hivatalban,
amikor az emberek panaszra mentek. — Ott van
neki a gyertya, meg a petróleum". Aztán villanyt
gyújtottak, hogy jobban lássák megfogalmazni a
magyarázó-elutasító határozatot.
Igaz is, minek a villany? Amikor a pendelyek suhogását sötétben is hallani, az illatukat is érezni,
nem kell ahhoz semmilyen világ.
Tónit a papa valamiért nagyon kedvelte. Esténként hosszan beszélgettek. Tóni művelt, írniolvasni tudó ember volt. Grófi fattyú, rebesgették róla a falubeliek, de nem ezért szerették. Tóni
még ЧЗ-ban hadapródként vesztette el szemevilágát.
És most apával szörnyű bűnt követtek el. Tóni
megkérte apát, szedjen neki egy-két almát egy bizonyos fáról. A bizonyos fa a kolhoz kertjében állt.
A kolhoz kertje valamikor Tóni kertje volt. És Tóni

csak azt szerette volna megtudni, terem-e a fán
még olyan jóízű alma, mint annak idején.
A két alma apa segédletével leszakíttatott. A
párttitkár eközben fülelte le a két tolvajt, és jogosan akarta kukoricára térdepeltetni (falhoz állítani?) őket a szocialista közvagyon megdézsmálása
miatt.
— Maga ingyenélő, népnyúzó volt, az is maradt!
— dorgálta Tónit.
— Nem!.. — válaszolta amaz.
— És maga? — fordult apához. — Maga, a városi
munkásság képviselője, maga segít ennek a tolvajnak?
— Nem! — válaszolta a városi munkás és ki tudja miért, a műhely jutott eszébe.
A párttitkár ezzel a két nemmel nem tudott mit
kezdeni. Lám, mégis van értelme annak, hogy a
sarló és a kalapács kereszteződik. Mégha csak fél
kalapácsról meg fél sarlóról van is szó.
Gergely aznap írta le a cukroszsák csücskéjére
újabb színtépetét: „Néha a nappal is lehet fekete".
Aztán, amikor este befészkelődött három jószagú
unokanővére közé, gondolatban még hozzáírta:
„De utána általában ki szokott aranyodni."

Skóla
Az iskola. Az igen. Az szép volt. De mi nem szép?
Csak béke legyen. Ott, legbelül. Ott, egészen.
Ezt a szépséget el kell rejteni. Vad ez a világ.
Tele van disznófejjel. Vaddisznófejjel. Hát el kell
dugni. A szépséget. Amúgy furcsa: minél jobban
rejtegeti az ember, annál jobban kisugárzik. Kicsöppen a pórusokon, mint pergetett méz. Kiárad,
akaratlanul. Az árulást, álnokságot el lehet titkolni. Az rejtőzködik. Olyan a természete. Ellappang.
A lelki szépség nem.
Ami nem széplelkűség.
Az iskola. A rendes tanítók és a rendetlenek.
Mert Gergő ráérzett. És az osztályból még sokan.
Csak a tanárok nem tudták ezt. Vagy nem akarták
elfogadni. Gergő bennük nem a nádpálcás okítót
kereste, szerette, hanem az embert. Érthetetlen:
némely pedagógus, ha katedrára áll, miért felejti
el, hogy nem csak tanárfőnök, hanem szülő, ember
is. Nem pulpitusbuzi és pénztanár.
Tessék?
Igen. Buktatni akkoriban nem lehetett. Ezért
van most annyi jó tárcás miniszter.
...Az első szerelem. Ötödikben. És azon túl.
Kezdetben csak a faluról odavetődött fitosság. Később már jelentősebb valaki, akinek a varkocsát
meg lehet ráncigálni. Még később: Gergő már
simogatná, bontogatná, oldaná ezt a copfot,
becézgetve mindent, amit elborít, és azt is, amit
nem. De akkor már veszett fejsze. Hiába, a fiúk

későbben érnek. A hülye fiúk még későbben. Vagy
soha.
Ezaz.
Gergő kínjában verset ír. Nem költemény ez,
csupán torzója a versnek és a helyesírásnak. Persze, otthagyja szanaszét a házban, mert az utcabeli
játszótársak focizni hívják. A nagymami pedig a
rágott szélű és foltos (csak nem könnyel szórt?) füzetlapot meggyűri és alágyújt vele.
Az író sorsa nehéz. Ilyen temérdek megpróbáltatás éri.
A szerelmes írót még inkább.
A szerelmes kezdő írót meg pláne.
Azért a verset emlékezetből ismét leírja. Másképp. Mert előtte focizás közben a labda kétszer
fejen találta, hát mindenre nem emlékezhet.
Odalopózik a kedves kapujához. A vers közepébe
követ göngyöl. Ettől a vallomás még súlyosabbá válik. És bedobja a kedves ablakán. Csörömpölés.
Mert az ablak zárva van. Azaz volt. A hatalmas
házőrző veszettül ugat.
Másnap semmi reagálás. A varkocs ugyanúgy visít, ha meghúzza, mint egyébként. Egész héten át.
A vers tehát nem segít. Sürgősen valami mást
kell kitalálni. Pemzlit ragad hát, és lerajzolja a
kedvest. Pepita ruhában, égig érő varkoccsal. A
rajz a nagymama és a Marsról jött zöld lény keveréke, de azért gyönyörű. A rajz — festmény! — kartonon van. Áthajítja a kapuléc fölött. A véreb majdnem szétmaija a lécet. A kartontól elfordul.
Eredmény nulla. Nem, ezek szerint nem. Itt valamilyen nagy, lovagias tett kell. Hősi.

Az, mert botorán félénk, eszébe sem jut, hogy a
varkocsot egyszer talán haza kellene kísérni.
Uram bocsá', egyszer utána kellene osonni a leányvécébe. Vagy, még kimondani is szörnyű, megcsókolni.
Szóval, hőstett szükségeltetik.
Riadt este. Nem, nem a tankok mennek ötvenhatosán. Ezen már túl vagyunk. Csak ő megy. Gergely. A kedves kvártélya alá, elé. Bele az oroszlán
torkába. A torok előtt azért lecövekel. Ám egy
hős!... Megkopogtatja a kaput. Megkocogtatja a kilincset. Csak úgy pianóban, mert egy hős sem feledkezhet meg az óvatosságról.
Semmi nesz, hörgés, sóhaj, vagy ilyesmi.
Lehet, hogy az ordas véreb távozott? Átment
csirkébe? Felcsapott vándor céhtanoncnak?
Erősebb kopogtatás. Határozottabb kocogtatás.
Aztán hunyít.
Csönd.
Egy lépés, két moccanás. A fogakkal. Csak előre!
Majdnem felsikít. Őszi szőlőlevél pereg a nyakába.
Hiába, egy igazi hős mindenféle álveszélynek is ki
van téve.
Egy moccanás. Két lépés. A fogakon.
...Hm. Túl sok a bekezdés. Nem kellene ennyit
bekezdeni, hanem az egy bekezdettet végigcsinálni. Vagy csinálni — bekezdés nélkül...
Támad a kerítés, a kapu, a fatartó, a szőlőtőke,
a deszkavécé, az udvar, a ház, támad az egész város.
Nem, csak egy korcs farkaskutya. Igaz, városnyi.
De az tényleg támadólag ott van. Valahol a fej és

az Achilles-sarok között. Nem határolhatóan, de
annál fájdalmasabban. Százvalahány tépőfoggal és
semmi megértéssel.
Pedig a kutya is ember. Vagy fordítva?
Néha a rettenthetetlen hősnek is fel kell öltenie
a nyúlcipőt. A konspiráció kedvéért. De ezt borzasztóan nehéz megtenni, ha az ember leggyengébb részeibe százvalahány metszőfog kapaszkodik. Néha a nagy hősnek is segítséget kell hívnia.
Hogy a segítségére siető emberek megtisztelve
érezzék magukat.
Rohan is minden házbéli. Végül még az eb is
segít. Elengedi.
Csak nem О. О nincs itthon. Nincs О otthon.
...Tucatnyi tőrdöfés a hasba, három hét igazolt
iskolakerülés (szörnyű nélküle).
Helyette a magyartanárnő jön, aki Jekatyerina
Hevenycevnának hívatja magát, meg osztályfőnöknek. Jön Hevenycevna, mint egy osztályfőnök,
megveregeti Gergő férfiasságát és keményen szóla:
— Gergel Andrejevics, ideje már iskolába jönni!
Jaj, de jó, Gergely Pendelyevics, hogy így mondja: iSKÓLÁ-ba.
SKÓLA.
Másként soha nem tanultál volna meg magyarul.

s

Epítgetés
Megtépték egymást Lacival. Nem tragédia, megesik az ilyesmi még a magasságos pártfőiskola
hallgatói között is. Akkor meg miért lenne kivetnivaló, ha egy középiskolában történik. Az iskola
névadója, valamilyen Máté is ezt tette annak idején. Pedig ő sokkal idősebb volt, benőhetett volna
már a feje lágya.
Néhány tasli, pár karcolás. Oda se neki. Lovagias ügy. Mindennapos. Az iskolában nemcsak a tudásért kell megbirkózni. Hanem a helyért is a nap
alatt. A lányok szívében. Csakhogy erre most ráment két úttörőnyakkendő. Vörös színe amúgy is
vadító, csapkodó dupla nyelve nagyszerű markolnivaló. De a bánatba! — túl vékony. És épp a történelem óra előtti szünetben.
A frontot állítólag megjárt történelemtanárnak
pedig kedves és rendületlen szokása volt megszemlélni, kifogástalanok-e a nyakfityulák valamennyi
nebulón.
E vizsgálódás általában nemcsak szemmel történt, hanem kézzel is. A veterán történelemtanár
a komszomolisták jelvényeit is meggusztálta. Ám
érdekes módon csak a leányok kitűzőjére volt kíváncsi. Ebben a nemes ellenőrzésben azonban kenterbe verte a tornatanár, akit illusztris külseje miatt Gergőék Majomkának becéztek a háta mögött.
Majomka különösen a végzős leányokból próbált
n ^gy igyekezettel mestertornászt faragni. Szerencsére ez egyszer sem sikerült neki. Kedvenc szere

a nyújtó volt. Lecövekelt a tövében és elegáns alányúló mozdulattal igyekezett felsegíteni rá az
érettségi előtt álló leányzókat. A nyújtógyakorlatok — a leányoknál — minden tornaóra felét
tették ki. Az osztály férfitársadalma ilyenkor a
bordásfalra erőszakkal fellógatva kiguwadt szemmel figyelt. Brrr... Rosszabb volt, mint az inkvizíció.
Be kellene tiltani a tornatanárokat. Vagy: csak
női tornamunkaerőt szabadna alkalmazni.
...A történelemtanár Gergő és Laci tépett nyakdísze láttán felhördült, akár egy T-34-es motorja,
szája pedig habzani kezdett, mint a szovjet mosószappan. Mind a kettőjüknek lekevert egy úttörőpofont. És kimondta az ítéletet:
— Holnapra mindketten százszor leírjátok: aki
a pionírnyakkendőjére nem vigyáz, nem méltó arra, hogy a kommunizmust építse!
Aztán félidőben lefújta a meccset, azaz az órát.
És elballagott a közelben lévő kiskocsmába. Építeni. Az építés általában azzal végződött, hogy az ismerős vagy alkalmi szesztestvér brigádtársak hazatámogatták a derék építőmestert. Javára legyen
mondva, másnapra elfelejtette az egészet.
— Ez igen! Ez való egy igazi pionírhoz! — veregette vállon Gergőt és Lacit, megelégedetten nyugtázva a nyakukban fityegő vadonatúj vörös selymet. A két fiú, aki parittyagumira spórolt pénzét
áldozta a fontos úttörőkellék vásárlására, óra végeztével nagy galacsint gyúrt a történelemfüzetből.
És hazafelé addig rugdosták a papírlabdákat, amíg
körömnyi fecnikre nem foszlottak.

Gergőt későbbi élete során sok ilyen „tanárral"
hozta össze a balsors. Ami tudvalevőleg régen tép.
Hitegetőkkel és felejtőkkel, nyelvüket, nemzetiségüket, sőt, tudásukat megtagadókkal. Akik ama
bizonyos hivatali székben másképp építettek, a
széken kívül pedig homlokegyenest ellenkezőleg.
Egyik későbbi kollégája tanácsát-mondását azonban maradéktalanul — az eszme helyett — magáévá tette.
A bölcsesség lényegét szalonképessé, azaz nyomdafestéket tűrővé téve, valahogy így lehetne summázni:
A főnökség elküld engem építeni. Én meg megyek — ahová akarok.
Szerencsére ezt a fő irányelvet (pici esélyt az önmegtartásra?) nemcsak Gergő ismerte. Hanem az
egész országtákolmány.
Ezért is ment ilyen ragyogóan az építgetés.

Végre elveszett
— Én már háromszor!
— Akit csak akarok!
— Mari, ha meglát, már küldi is el otthonról a
szüleit!
Négy tizenötéves kamasz sokszor négy pattanással bajlódva ült az Ung kies partján. És miről
is csordogálhatott volna a csevegés? Úgy van, a
nőkről. Az ellenállhatatlan, diadalmas hódításokról. Technikai részletekről. Stratégiáról és taktikáról.
Szokatlanul meleg április volt. Árnyékban is kánikula. Szinte láthatóan és hallhatóan pattantak
ki a megkésett rügyek, mint államférfiaink agyából a gondolatok. Vagy, mint a gombok a teljesen
fölösleges női holmikon. A halak sem kaptak, hanem ívtak.
Hát miért lett volna meglepő, hogy a négy kamasz — túl az első slukk cigaretta keservén és az
első korty papramorgó kígyómarásán — nem a feudalizmusból a szocializmusba való közvetlen átmenet aspektusait vitatta meg?
Hárman beszéltek, Gergő hallgatott. Neki
ugyanis nem volt mivel dicsekednie. Tegyük hozzá
— igazából a többieknek sem. Am ők olyan hitelesen ecsetelték azt, ami nővérükkel, bátyjukkal már
megtörtént, amit a szomszédoktól lestek ki, vagy
olvastak, fényképeken, rajzokon láttak, hogy Gergő teljesen elhitte.
— Hát te? Csak nem vagy még mindig?...

Most maradjon szégyenben? Legyen férfiúi közmegvetés céltáblája? Játssza el a társaság bizalmát? Rettenetes.
Szerencsére némi ferde költői hajlamok már akkor
mocorogtak benne. Hirtelenjében eszébe jutott Zója.
No nem az égetnivaló faluégető, hanem a szintén tűzről pattant, velük szemközt lakó huszonöt éves hölgy.
Akit apja második világháborús lovastüzérségi távcsövével többször próbált meg kilesni. De vagy a távcső hordott csak messzire, vagy Zója függönye volt
vastagabb a kelleténél — csak árnyjátékot látott.
De most...
— A, dehogy! — kacsintott a társakra és roppant
módon kiszínezve elmesélte Zója általi megkísértésének és lerohanásának történetét. A mese — ha
mása nem is, mesélőkéje mindig megmaradt és
kéznél volt — annyira sikerült, hogy végül maga
is elhitt minden szót. A többiek pedig gyötrelmes
sóhajok közepette (a közelben lévő közúti híd erősen kezdett kilengeni) szájtátva hallgatták.
Ennek ellenére Géza, a legzömökebb, aki nem
sokkal azelőtt napi nyolc hódítással kérkedett (a
kilencediket csak azért nem csinálta meg, mert
fagylaltozni is kell valamikor), felkiáltott:
— Nem hiszem! Bizonyítsd be!
— Hogyan?
Hát ezaz, hogyan? A meggondolatlan felszólítás
elhangzott, a megoldás nem volt kidolgozva (ismerős helyzet).
— Hát úgy... — morfondírozott hangosan Géza.
Aztán diadalmasan kivágta: — Hát úgy, hogy...
most elmegyünk és megkérdezzük a te Zójádat!

Ung-parti ováció. Mindenki feláll. Csak Gergő
fagyott oda a kőhöz és a pecabothoz. A kánikulában. Most mi legyen? Nem tud ilyenkor leszakadni
az ég? Zúgni, bőgni ez a nyavalyás pocsolya? Megjelenni a matektanár és pótórát tartani a természet lágy, ám most igencsak szomorú ölén?
Visszakozni? Cáfolni? Nem! Oda lenne a tekintély.
Elindulnak. Bárcsak Zója ne lenne otthon! Túlórázzon! Utazzon el messzire! Uram bocsá' — üsse
el az autó (csak kicsit) és vigyék kórházba. Menjen
férjhez azalatt a fél óra alatt, amíg odaérnek!
Táskája kétszer leesik és tartalmát az útra szórja. Cipőpertlije tucatszor kibomlik. Háromszor ficamlik ki a bokája. Négyszer kell leguggolnia, mert
szúr a tüdejében. Véletlenül még saját utcáját is
eltéveszti.
Hiába, egyszer csak ott állnak a zöld vaskapu
előtt. A pokol tornácán. Géza a legbátrabb, ő csenget.
Öreg Singer bácsi kinéz. (Gergő egy időben azt
hitte róla, hogy ő találta fel a náluk is gyakran
használt varrógépet.) Igen, itthon van a lánya, utasítja el Gergő reménybeli kegyelmi kérvényét, és
becsoszog, hogy Zóját kihívja.
Hiába rugdossa a földet, csak nem akar meghasadni. Autó, szekér sem jön, még az öreg Mackó
bácsi sem tolja arra a taligáját. Nincs semmi ami
alá lehetne feküdni.
Halálos kacaj: Zója már a kapu riglijével babrál.
— Tessék mondani — szegezi neki rögtön Géza.
— Igaz, hogy a Gergő szeretőjének tetszik lenni?

A hölgy felkapja a fejét. Kíváncsian ingerlő tekintete végigpásztázza a feszült kamaszokat, végül Gergő áldozati képén telepszik meg. Néhány pillanatig
töpreng valamin. A csendben hallani az idegek pattanását. Főleg egyvalakinél. Most... most... vége...
— Ejnye egyetlenem! — Zója úgy nézi Gergőt,
hogy annak már a gatyamadzagja is pirul. — Azt
hittem, vagy már annyira felnőtt, hogy tudsz titkot
tartani. Igazán nem szép... Az, hogy együtt szoktunk aludni, nem tartozik másra. De... ez egyszer
még megbocsátok...
És a szájtáti társaság szeme láttára hosszan, keményen szájon csókolja Gergőt.
Most rendül meg csak a föld. Három Richterskálával sem lehetne mérni.
Glória! Megdicsőülés! Mennybeszállás!
A fiúk némán nyújtanak kezet. Elsomfordálnak.
Gergőt révületéből dudaszó ébreszti. Fél órát állt
kővé dermedten az utca közepén.
Másnap érthetetlen okból a leányok előre köszönnek neki a suliban.
Néhány nap múlva. Május elseje. Fú tenger, virágeső. A család valahol felvonul. Gu-gu, a galamb
fája alatt. О otthon verdes, náthás.
Zója jön.
— Szednék egy csokor orgonát, anyád ígérte. Segítesz?
Rétes orgonák a kertvégi óriásbokron ringatóznak. Kapkodva tépi, cibálja az ágakat. Bele is kapnak a csuklójába.
— Szegény kis szeretőm! — évődik Zója, megnyomva az utolsó szót és Gergőt.:— Kifárasztotta-

lak. Még meg is sebesültél. Gyere, pihenjünk, üljünk le, a fűbe.
Leülnek. Néhány meleg női ujj eltéved. Csak ne
lenne olyan... olyan forró... ez a fű...
A világ valamennyi Singer-gépe egyszerre kezd
zakatolni.
Egész délután heverészik a pamlagon. Gyengélkedésének alapos oka van. A nátha. Estére költői
vénája elkerülhetetlenül megrándul. És tüsszent.
Halhatatlan sorok születnek. Halhatatlanságukat
apa túlbuzgó kályhafűtési ingere akadályozza
meg.
Az emlékezet azért őrzi a költészet csimborasszójának mélyenszántó címét: „végre elveszett".
...Egyes, meg nem erősített források szerint, a
mű mégsem tűnt el, hanem a titkosszolgálatok csatornáin át Madonnához került. Ezért énekel úgy
és arról, ahogyan és amiről...

Mennek, de nem a mieink...
Hogyan kell a gyerkőcöt rászoktatni az udvarseprésnek nevezett hasznos foglalatosságra? A recept, amennyire fineszes, annyira egyszerű.
Először is kell hozzá egy, a seprés alól mindenáron kibújni akaró gyerek, azaz rászoktatandó személy. Ősszel a dolga, ismeijük be, nehezebb, mert
az udvart, mely seprés kezdetekor hirtelen focipályanagyságúvá növekszik, temérdek ágavált levél
takaija. Ilyenkor ugyancsak meg kell markolni a
seprűnyelet. De megéri. Mert sepréskor a ványadt
avar alól rengeteg dió kerül elő. Ami pedig finom
csemege. Ez az őszi sepregetés csodálatos dolog.
Mert bármilyen hihetetlen, számtalan diót lehet
találni olyankor is, amikor — már csak ilyen a természet — gyenge év járt a diófára, egy-két csonthéjú zörög csak az ágak hegyén.
A turpisság a dologban az, hogy az oktatónak
néhány kilót jó előre szét kell szórni és bekotorni
a levelek alá.
Tavasszal a söprés az oktató számára kissé költségesebb. Ekkor ugyanis pénzvetőnek kell felcsapnia, maréknyi aprópénzt kell elhintenie az udvaron. És a növendékkel szomorúan közölni, hány
meg hány fagylalt vásárolható abból a pénzből, ami
a lyukas nadrágzseben át véletlenül kipotyogott.
A nagyobb hitelesség kedvéért ajánlatos előre megfontolt szándékkal lyukat csinálni a zseben és azt
a hallgatónak demonstrálni.

Kegyes csalás. Ám idővel a szoktatott már észre
sem veszi, hogy nem dióért, pénzmagért seper, hanem magáért a söprés kedvéért. Az sem mellékes,
hogy a tisztaságot is szeresse. Mert ha az utóbbi
iránt nincs legalább mákszemnyi igény, az egész
seprés nem ér egy kalap... szemetet se. Mert próbálnak seperni többen most is úgy itt, a széljárta
Kárpát-medencében, hogy utána még több piszok
marad.
A módszert egyébként, továbbfejlesztés után, talán alkalmazni lehetne köztisztasági tisztségviselőinknél is. Hiszen a köz tisztasága a tét.
Gergőt a seprés mesterségére a fent említett módon egy, általa igen kedvelt és szeretett ember vezette rá. Keresztanyjának a féije. Pista. Igaz ember volt. Elment, csekély hatvanegy évesen.
Köztudott: az igaz emberek korán halnak. Legalábbis többségük.
Hősünk sokáig, egészen tizenhárom éves koráig
papnak készült. Apja buzgó református, presbiter,
közeli rokonuk lelkipásztor.
Élete nagyobb örömei közé tartozott, amikor taposhatta az orgona fújtatóját. S ami még nagyobb:
néhány akkordot is simogathatott a buzgó-zúgó
hangszer lelkébe.
Az elmaradhatatlan vasárnapi áhítatról hazatérve, még ebéd előtt elkérte a nagymama szemüvegét (a paprokon okulárét viselt), maga elé tette
Vörösmarty régi verseskötetét (a Szentírás lapszélei is arannyal voltak futtatva), magára kanyarította az öreg fekete yállkendőt (a palást imitálására) és, csak úgy, magának, „papolni kezdett".

...Január jege cirádázta az ablakot, hava marta
az udvar betonját. Benn, a nagykonyhában a fiú
Pistával dominózott. Mogyorószemekben játszottak. Aki nyert, ropogtathatott. A dominók rakosgatása közben ízes szölöbeföttet majszoltak.
Gergő — máig nem tudja magának megbocsátani — érthetetlen módon hirtelen felpattant, előkerítette az aranyos Vörösmartyt, a fekete öregkendőt. Az utóbbit Pista mindent békésen tűrő, de
alázatba soha nem hajló fejére borította. És elkezdte mormolni a „halotti beszédet", vagyis azokat a
szavakat, amelyeket a paprokon egy-egy testvér
eltávozásakor sorjázni szokott...
— Te fiú, ez nem játék! — rohant be a keresztanyja. És a jelenet rövid idő múlva az újabb nagy
dominópárbajban elfelejtődött.
Aznap éjszaka csendesen eljött az Angyal és elszólította Pistát. Mert az igaz emberek korán halnak, legalábbis többségük...
...Még 1956 fájó őszén történt. Szenvtelen tankok dübörögtek a visszasírt kis haza felé. Lánctalpaik alatt az ungvári föld is zokogott. Sok kárpátaljai ember is. Könnyek nélkül, befelé. Lefojtva.
Sok szív rándult ökölbe.
De voltak a városban sokan, akik kifejezetten örültek. És tenyerüket dörzsölték, mert szívük nem volt.
— Na végre! Mennek a mieink! Rendet csinálnak
ám hamar! — örvendezett Pista főnöke, akit az
„ügy iránt elkötelezett, rendíthetetlensége" tett
igazgatóvá.
— Mennek igaz, de csak a tieid. A mieink, azok
nem! — válaszolta halkan Pista, a segédraktáros.

Csak három napig tartották benn. Semmi különös. Fogait sem számoltatták meg vele. Csak belső
szerveit verték kicsit össze. Bagatell.
Az Ördög meg picit röhintett. De nem ám a pokolban.
A családban később afféle hitvallássá szépültek
a szavak: „A mieink, azok nem!" Láthatatlanul ott
lobogtak a ház homlokzatán is.
Pista többet szóban már nem perlekedett. Ám
amikor az illetékes elvtársak „ünnepek" előtt végigjárták a házakat és szóltak, hogy már pedig a
nagy birodalom zászlaját, azt kitenni muszájtatik,
Pista felmászott a padlásra, a legporosabb sarokból
előkotorta a kitűzendő vörös holmit, nagyot pökött
rá, s csak azután drótozta a falból kiálló kampóhoz.
— Csak, hogy tiszta legyen — nyugtatott meg,
amikor látta, hogy a zászlópucolásnak ezt a furcsa
módját elkerekedett szemmel figyelem.
Mit mondjak, egyszer titokban én is kipróbáltam. De a kelme nem lett frissebb.
„A nép így akarja", „a társadalom ezt kívánja,
követeli", „Kárpátalja népe nevében" — ezeknek az
unos-untalan ismételgetett, balga tyúkeszűek elé
mézes magként szórt, átlátszó, de bevált „védőpajzsként" előtartott ostoba szólamok hallatán,
Gergő mindig elmondja magában:
„Mennek, de nem a mieink!"
S bár a janicsárság soha ki nem pusztuló fajta,
Gergő remélni, hinni szeretné:
korán haló mieink vannak többen.

Tam-tam-tam
Gergő nem tudta, mi lesz, ha nagy lesz. Ha tudta
volna, most ő lenne a miniszterelnök. Vagy a takarítónő. A parlamentben. És igazából, még most
sem tudja. Azt sejti, hogy hébe-hóba, per pillanat
mi is-ki is, de hogy m i
lesz?
A dobolás is úgy kezdődött nála. Olyan véletlenszerűen. Kezdetben mind a négyen a húrokat tépték. De kellett valaki a bőrök püfóléséhez is. A többiek úgy találták, az ő kezében leng az ütő a
legjobban. Hát megtették. Dobosnak. A kisebbségnek alá kell vetnie magát a többségnek. Kell?
És mi a kisebbség és a többség. A számszerűség?
A gitárosok ott elöl grasszálnak, gusztálják a leányokat. A dobos bezzeg... Szegény, ott ül hátul, takarásban.
Ha a gitáros vagy az orgonista keze begörcsöl, egy-két
számból kiszállhatnak. De a dobos? Hát az nem.
Menyasszonytánc? A legnagyobb megpróbáltatás. A dobosnak. Maga a rettenet. Fél órán át, sőt,
tovább. A menyasszonytánc nem az ifjú ara szépségének, hanem a vendégek számának, elsősorban
pénztárcájuk vastagságának a függvénye.
Tánc, tánc... De miért menyasszony? Inkább: feleségtánc. Vagy az később jön?
Gergő, megint csak véletlen folytán, hellyel-közzel tizennégy évet töltött meny asszonytánccal. Látott síró, egynapos fiatalasszonyt és akasztott vőlegényt. Kergették késsel, fütykössel, kerítésléccel
és házassággal. Csoportosan és egyénileg. Muzsikált aranyos falusi bálon, ahol két órán át ropták

a táncot, utána hajnalig verekedtek. Utazott tizedmagával Zsigában, és dobjaival szekéren két választási
malac társaságában. Vágtak hozzá tányért, butykost,
leányzót és százrubelest. Esett rosszul takart pöcegödörbe és szerelembe, dézsába és kómába. Ütötte násznagy és áram, verte jég és nyoszolyóleány szeme.
Dobolt magyarul és ruszinul, románul és cigányul.
Hált csűrben és nászágyban, málnásban és pincében, asztal alatt és kemencepadkán.
A bandával először egy két napos lagzin mutatkoztak be. Magyar faluban, rendes menyegzőn. (Az
ifjú férj harmadszor nősült.) A mulatság gazdag
volt, a fizetség fejedelmi. Borravaló is termett,
mint Csernobil után a gomba. Hullottak a nagydobba a piroshasúak. Micsoda jól szólt tőlük!
Első keresmény... Gergő hétfőn hajnalban érkezik haza. Mosakszik, bepakolja a táskát, irány az
iskola (kilencedik osztályát írták akkor). Délben
ebédnél apától jön a szokásos korholás: tudtál figyelni egyáltalán az iskolában? Nézz a tükörbe!
Nem lesz ennek jó vége! Meglátod, még...
A fiú feláll, zsebébe nyúl, szó nélkül kiszámolja
az asztalra a reá jutott „osztalékot". A keresményt.
Ami apa két és fél havi fizetésével egyenlő.
Az öreg nem tud szólni. Gergő életében először lálja zavarban. Nevetni szeretne, de valami a torkát szorongatja
— Ez? Csak egy kis hozzájárulás a családi
kasszához. Dobbal fogott.
...Nem mint a veréb. Mert azt nem lehet. Dobbal.
Dehogynem! A dob színétől, pergésétől, meg attól függ, ki üti.
...Azóta sem keresett annyit.

Az útkaparó
A szomszéd. Ült és ül a padon. Hessegeti a legyeket és a gyerkőcöket. Vattakabátban, divatosabb nevén pufajkában. Azaz pufajtában. A pufajta
egy soha ki nem haló fajtának a népviselete. Még
ha nyakkendőnek álcázzák is.
Ül a padon és állandóan emlegeti: ő is rajta volt.
A dicsérettáblán. Ami — mármint a tábla — az
említett pufajtás fajta népművészete.
Szóval, a szomszéd rajta volt. Akkor először életében két percre levette a pufajtát. Helyette felöltötte a párttitkár nyakkendőjét. Kölcsönbe. Amíg
kattan. A fényképezőgép.
Azóta sincs nyakkendője. De van nagyon jó pufajtája. És még jobb kaparása. Mert a szovjet, azaz
már ukrán útkaparó a legöntudatosabb az egész
világ útkaparói közül. Állandóan fűti a szocialista,
újabban a piacgazdasági kaparhatnék. Régebben,
pedig csak nyolc elemit végzett, azt is huszonöt év
alatt, még cikket is írt az egyik fontos újságba önéletrajzi és önkaparási ihletéssel „Vidáman kaparjuk a ragyogó kommunista jövőbe vezető utat" címmel. A cikk kedvező visszhangot váltott ki. Csupán
egy, a Gulágot megjárt, de kellően nem átnevelt,
renegát költőféle jelezte (ezért újabb tíz tanévet kapott) az útkaparó mélyenkaparó cikkével kapcsolatban, hogy nagy pottyanás az egész. Később
ugyanabban a fontos napilapban cáfolat jelent meg
az útkaparó kaparój ából, melynek lényege az volt,
hogy nem pottyantás, hanem szurok.

Az útkaparó reggel kaparásra készen megjelenik
az igazgatóságon, hogy megfelelő eligazításban részesüljön. Meghallgatja, hogy az eredményes útkaparás a kapitalizmus megelőzésének záloga, és az
államfő is útkaparó volt valaha, amikor személyesen részt vett a csernobili nyaralójához vezető márványkő-borítású út megkapirgálásában.
Ezután az eligazítás fontos mozzanata következik. A főnök kezébe veszi az üres vodkásüveget, az
útkaparók pedig kilógatják a főnököt az ablakon.
Ez az úgynevezett munkaidőjárás-jelzés. Ha a
vodkásüvegbe víz kerül, ezek szerint esik az eső.
Tudniillik, az esős idő a legalkalmasabb az aszfaltfektetésre és az útkaparásra. Ezt még személyesen
Dzsugás Vili döntötte el. Munkavédelmi szempontokból is biztonságosabb az esős idő, mert ilyenkor
nem kerül por az útkaparók szemébe. A munkaidőjárás-jelzésnél becsúszhatnak persze bakik is.
Esőt jelezhet például a vodkásüveg, ha a takarítónő az ablakon önti ki a felmosólét.
Ha van csapadék, az útkaparó társaival rögvest elindul a piacgazdaság megteremtésének színhelyére.
A helyszínen beülnek a szerszámosbódé eresze
alá. És kiszemelik azt a kátyút, amelyben a legmagasabban áll az esővíz. Kétharmados szavazattöbbséggel döntik el, melyik gödör a legalkalmasabb a piacgazdaság megteremtésére. Ezután
további két órát ülnek az eresz alatt. Egyrészt, mert
ujjbeggyel fontos méréseket végeznek az esőhullás
intenzitását illetően, amit nem lehet elkapkodni.
Másrészt, mert úgysem foghatnak munkához, amíg
nem hozták meg a rekesz sört és az aszfaltot.

A bitument minden várakozás ellenére mégis
meghozzák. Egy keveset leöntenek belőle. A többit
viszik a főnök udvarára. Meg a brigádot is.
Az útkaparó egyedül marad a vártán. De nem
bánja. Mert hagytak neki fél rekesz sört. Másrészt,
mert aszfaltkeményen vallja az „egy kapar mindenkiért, mindenki kapar egyért" elvet.
Neki is veselkedik keményen. A lapát nyele az
első veselkedés után szétreped. Sebaj. Bakancsából
előkapja evőkanalát, kicsit kapar vele, majd a kupacnyi aszfaltot bekanalazza a gödörbe.
Visszaül az eresz alá, kikanalazza az otthonról hozott
uborkalevest Közben hangosan számolja, hány autó huppan a gödörbe. Az arány: egy kanál leves=két tengelytörés.
Felnéz a napra. Fél szemmel is látja: vége a
munkaidőnek. Bezárja a bódét és hazaballag. A feszített munka fáradalmait két-három pohár pálinkával regenerálja Mása néni bögrecsárdájában.
Otthon az eltört lapátnyél miatt kicsit eltángálja
az asszonyt.
Vacsora után a kanál nyelével lyukas zápfogából
még kipiszkál egy helyes kis szurokdarabot és azt
csócsálva tér nyugovóra.
...Álmában a piacgazdaságról és a szebb jövőről
álmodik. Vagyis az oda vezető útról. Az út végén
temérdek kenyér, só és kaviáros szűz, meg két sörgödör várja. Megszaporázza lépteit. Végre, gondolja, ezért érdemes volt kaparni. Kezét előre mereszti. Már-már megmarkolja a sok finomságot,
amikor elbotlik egy hatalmas kátyúban.
...A nagy út még mindig megvan. S a kaparnivaló sem lett rajta kevesebb...

A zene örök
Ha néhány napig, mi több, néhány hétig, nem
kerül Gergő szeme elé, már nagyon hiányzik. A
pecsétes szürke kabát, az ősz álldísz, a csoszogás
és a szemek utánozhatatlan fénye.
Hozzátartozik a városhoz. Az öreg hobó. Tóni, az
élet által nyugalmazott öreg cigány. Aki hirdeti,
hogy volt: halk muzsikaszó szellős nyárikertben,
százéves gesztenyefák alatt. S biztat is kicsit: talán
még lehet.
Gesztenyefák helyett kocsmaszerű valami az Ung
partján. Hivatalos nevén: kávézó. Benne a honi vendéglátó helyiségekre jellemző ismeretlen eredetű büz.
Ebben a bűzkörben, azaz bűvkörben most csupán két
kommandós szürcsölgeti a barnás löttyöt. Egyikük terepszínű, másikuk fekete uniformisban feszít. Ami öltözékükben közös: a szép hosszú gumibot.
És itt van az örök törzsvendég is: Tóni. A zeneszerzők és a potyaféldecik felülmúlhatatlan szakértője. Aki egy kis-nagy adag búfelejtő kedvéért
bárkit megkörnyékez. Teszi ezt olyan fejedelmi
méltósággal, olyan tartással és nézéssel, hogy szinte felségsértés nem fizetni neki legalább egy
hosszúlépést.
— Liszt, Csajkovszkij, Beethoven... — Kapásból
felsorol tucatnyi zeneszerzőt. A puhítás magasiskolája. Nem ököllel, karóval, netán durva szóval.
Hanem művészettel. Ha látja, hogy a delikvens
még ingadozik, tovább sorolja a zeneszerzés mestereit.

Ennyi tömény komolyzene sokakat meg szokott
hatni. Egyszer mindenképpen.
A tizenöt-húsz zeneszerző nevét Tóni valamennyi élő és holt világnyelven el tudja mondani.
...A szemmel láthatóan nem műértő közegeket
ez a tekintélyes n é y s o r nem hatja meg. Tóni azonban nem adja fel. Öt nem holmi forgácsból faragták, hanem nemesfából, mint a Guarneri-hegedűk
nyakát.
Míg az egyik közeg rendezi a kávészámlát, Tóni
a másikat követi az utcára. Talán amazt könnyebben puhíthatónak nézi. A kávézó mellett deszkaládák csontváza hever a kapualjban.
A feketeruhás nagyon unja már a zeneirodalmat.
— Tágulj innen! — üzeni Tóninak, és a nagyobb
nyomaték kedvéért keményet vág az egyik ládatorzóra. Úgy szakad a fa, mintha papír lenne.
Tóni feje eltűnik a kopott szürke kabátban, csak
a kalapja dünnyögi:
— Az más. Miért nem mondta tovaris, hogy nem
szereti a klasszikusokat?
A falhoz lapulva kivárja, míg a két hatósági közeg elvonul. Aztán kiegyenesedve kapaszkodik a
kávézóba igyekvő újabb vendégek utáni légörvénybe.
— Csajkovszkij, Liszt, Paganini...
Hiába. A zene örök.

Notesz
Ül a padlón. Nézi a noteszt. Az visszavigyorít rá
fekete vonalkáival. Ide-oda ringatj a-kínálgatj a magát a szőnyegen. Ám hiába szemeznek egymással.
A termékenyítés sikertelen.
Nem tud semmit beleírni.
...A templomok betiltott harangjai némáin is kondultak. Zsuzsánna sárga selyemblúzát letépte az
áldott huzat. Holdfény verejtékezett keblei között.
Az ágy gyenge volt, a rubel viszont még erős.
Sőt, az aprópénz is.
Éva évakosztümben a régi orsós magnó fölé hajolt. Rubensi vonalai előtüremkedtek.
A dimbes-dombos tájkép csata előtt és után egyformán üdítő. Akár a nyírfalé.
A beatért lelkesedő fiatalok az örökös tűznél
komszomolistáknak esküdtek fel és szalonnát sütöttek. Néhány költő meghasonlott, de egészen jó
bukméker lett.
Izabella nem érte be két pohárral, ezért másnap
mind a tíz pohár szigorú megrovást kapott.
Az írógép és a farmer kopott, bár az utóbbit szovjet újságíró nem hordhatta.
A főnök átesett a ló és az íróasztal másik oldalára, erre másnap kitört a kongresszus.
— Hogy mered kisbetűvel írni azt, hogy központi
bizottság?
— Miért? Mennyivel több-jobb, mint Nemecsek?
Csibész megint elsikkasztotta a honoráriumot.
De Kuba nem ettől maradt szocialista. Ám a hono-

rárium elsikkadt — jó, csak úgy magától, meg
amúgy is lábától döglik a —, ellenben nem volt
miből hajat vágatni, pedig egy szovjet újságíró
hosszú hajjal sem járhat, legfeljebb a főnök asszonyával, ha a főnök süket.
Izabella megint nem érte be két pohárral, de
most ki lett tartva. Az ablakon. Lepottyant, de
Miklós utána ugrott és a második emeletnél menet
közben visszaragadta.
Zúg a korzó: tíz ficcs lett a kávé! Gyalázat!
— Gergő, te benne vagy a noteszemben (szómban?)! — húzta alá sokszor a nagyfőnök, és jelentőségteljesen megkocogtatta a kitudjamármilyenszínű könyvecske fedelét.
Holdvilágos éjszakákon, mikor éji MIG-ek zúgtak és nekimentek a kínai falnak, Gergő erről a
noteszről álmodott. És kéjes érzés fogta el arra a
gondolatra, hogy a neve benne van a becses értékű
könyvecskében. Még ha kisbetűvel is. Az ő neve
fölött talán a megyei, sőt az országos titkár neve,
alatta pedig a titkár szívszerelméé. Micsoda előkelő kompánia! Ilyen társaságba, ilyen sorba bekerülni!
Most meg itt ül. Van egy gyönyörű notesze.
Élénk fedelére szépen ráírva: a Józan Életmódért
Küzdő Országos Önkéntes Társaság Kárpát...tontúli Területi Szervezete X. Közgyűlése Küldöttjének. És nem tud mit beleírni.
...Kisfold. Nagyfóld. Szűzfold. Hol volt, hol nem
volt. Mármint fold. Most nincs.
Emese nadrágja felcsavarodik a töltőtollra. Úgy
kell. Legalább nem kell centrifugázni. A hivatal-

kisasszonyoknak amúgy sem szabad nadrágot hordani. Csak szoknyát. A térd alatti hosszat köveleli
meg a szocialista erkölcs.
Nocsak, nocsak! Pajzánkodunk a vörös sarokban?
A város boltjaiban még nincs Mars. De mars a
kollégának, mert orrát merte fújni, mialatt a vezetékes rádió a főember aranycsillagolását sugározta.
Csernobil egészségesebb.
Múlt idő, jelen idő... De jól össze van itt keverve!
Szegény Gálja!
Gézát előszedik a ködből és az élenjáró traktoroslány kerekei alól. Gézának nincs ki egy kereke.
Be se. Azért szívlelik illetékes körökben. És súgnak
neki. Kölcsönsúgás visszggár.
Cárválasztás. Királyválasztás. Össznépi választás. Párválasztás. Mi a tiéd, ti az enyémek.
Egyhangú választás. A másik hangot befogják.
Egyöntetű választás. Öntet a mézesmadzagon. Tetú meg a virágcserépben. Meg a vezetékes rádióban. Meg a helyettes szoknyája alatt. Vagy inkább
poloska? Népies nevén: csótány?
Főnök a korlátnál, kezében stopper. Méri, ki késik. Az egész ország. Száz évvel? Kétszázzal?
Hát a hetven? Az nagy plusz!
Jó, akkor legyen kétszáz plusz hetven.
Megint választás. Közfelkiáltással Izabellát választják.
Sztrojka. Sztrojka-sztornó. Peresztrojka. Peresztrojka-peresztornó. Puccs-puncs. Izabella
jobb. Puccs többször. Izabella sokszor jobb.

Noteszek. Könyvek. Fekete könyvek. Már nincsenek meg? És a pirosak se?
Zsuzsánna sárga selyemblúzát immár külhoni
szél nyúvasztja. Éva rubensi vonalai átmentek
szürrealizmusba. Az ősmagyar fák helyén még
mindig szocialista munkahősök által termesztett
kukoricák nyílnak. Nem kell itt kukoricázni. Csövük van, termésük nincs. És csak a csuhéjuk más.
Ihaj-csuhéj! Várjuk, már várjuk... Küldjetek tejet, mézet, forintot, szivart és meghívólevelet.
Küldjetek tejet-mézet. Kánaánt úgysem tudtok,
folyóinkat meg mi küldjük hozzátok. Hogy lássátok, mi az a befolyás.
És okvetlen éltessétek a szabad Izabellát!
Máskülönben egykettőre mi leszünk Közép-Kelet-Antarktisz Svájca...

Vakablak
Nem süt be semmi, nem látszik semmi.
Azért mégis kénytelen felébredni. Persze megtehetné, hogy nem ébred fel soha, de az még korai
lenne. Még van egy-két halaszthatatlan tennivalója. Például túlélést kell elkövetnie előre megfontolt szándékkal.
Hörög a vekker mint az ország gazdasága. De ez
az ócska vasdoboz legalább működik. Minden reggel becsülettel elkrákogja az egyet-kettőt. Pedig
nem is húzza fel, mint őt napjában annyian, ellátja
a baját az ügyeletes könyvvel, ami, ha Sári nem
keveredik hozzá hébe-hóba, igazán jó altató.
Most is hozzácsapja az infarktusos szerkezethez.
Tagjaiból meg kiállítja rémálmai görcsét. Lerúgja
magáról a kutyát, az ágyat, meg a százéves velőscsontot.
Nyitja az ablakot, be kell engedni a pörköltszagot, meg egy kis oxigént. Az utóbbi helyett keletnyugatról importált benzingőz jön be csőstül. Lent
az udvarban három kocsi tolakszik. Tizenkét természetes barna férfi pakol át kismillió karton cigarettát egyik járgányból a másikba.
Albérlők a feketepiaci maffiózók. A házigazda
már most, reggel ott gubbaszt a küszöbön, sehogy
sem tud elrugaszkodni a betontól. A gravitációs
erő? Vagy a vodka? Az egyik albérlő a nyárikonyha
mögé kuporodik. Könnyebbül. így termékenyíti
meg Grúzia Ukrajnát. A konyha ajtaja kicsapódik.
Derékig mezítelen, kanárisárga hajú leányzó csusz-

csusszan ki rajta. Ö is a fal mögé araszol és lekuporodik a könnyebbülő gyerek mellé. Ebből is látszik, mennyire társaslény.
Fejébe csapja aznapi tennivalóit és kiballag a
nagyvilágba. Az kupacnyi kaukázusi ajándék formájában máris marasztalja a lépcsőfeljárónál.
A város olyan. Holnap még olyanabb lesz.
A hídon furcsa természeti jelenség. Minden
irányból egyszerre fúj a szél. Nő ül a jeges betonon.
Mellette kisgyerek. A szoknya felcsúszik az aszszony lábain, a bakancs fölött kék-zöld a bőr. Lábai
között repedt tányér, azon néhány papírpénz mellett avskereszt. A kislány monoton párát gajdol a
hidegbe.
Felballag a nyolcadikra. A lift nem működik.
Öreg bohó költözött bele, váznyi nyugágy meg vattakabát társaságában. Tiszta Amerika!
Sári sokadszori csengetésre nyit ajtót. Néz, néz,
aztán felüvölt: kirúgtak a munkából, érted, létszámcsökkentés, hogy az a... Most mi a francból?...
Legfeljebb lemegyek a sarokra...
„Minden sarkon álltam már" —jut eszébe a sláger, meg az, hogy ma megint Pötyi kutyával alszik.
Öreg hegedúkészítő barátja a pincében szöszmötöl. Ötven éve babrál ugyanazon a hangszeren. Régi lemezről Mozartot hallgat. Közben a pinceablaknál két tizenéves leányzó ecseteli, hogy a tegnapi
diszkó előtt, alatt és után melyikük melyik sráccal
és hányszor. Hangjuk recseg, mint a régi lemez
megtört barázdái. De az utóbbi legalább így is szépen szól.
Gu-gu. Gergő-, Gergő. Múlt idő, jelen idő.

Vakablak.
Melyen keresztül nem látszik az ég.
...Amúgy sem ér az égig. Mert mielőtt odáig érne,
mindig lekonyul. Vagy lekonyítják.
*

*

*

Persze, ha az eget nem is látni, el lehet képzelni.
Csakhogy ehhez legalább egyszer
látni
kell.
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Tárczy Andor 1954. április 24-én született Ungváron
munkáscsaládban. Szülővárosában él, költő, lapszerkesztő, műfordító. A helyi magyar tannyelvű középiskola
elvégzése után 1971-től egy ideig fotós, zenész és
festő. Katonaéveinek letöltése után 1974-től a Kárpáti
Igaz Szó c. napilap munkatársa, majd a tájékoztatási
rovat vezetője. Tanulmányokat folytatott a Lembergi
Ivan Franko Állami Egyetem újságírói karán. 1992-ben
megvált a Kárpáti Igaz Szótól, a Tárogató c. havi
élclap főszerkesztője, a Kárpátalja c. havi lap szerkesztője. Első versei 1975-ben jelentek meg a Kárpáti
Igaz Szóban. Tobb költeményét orosz, ukrán és mordvin
fordításban publikálták. Magyarországon is bemutatkozott. Mind gyakrabban jelentkezett novellával. Megzenésíti kárpátaljai költők verseit Alapító tagja a József
Attila Alkotóközösségnek. Önálló versesfüzete jelent
meg a József Attila Irodalmi Stúdió Könyvtára sorozatban Ölelkező évszakok címmel 1985-ben a Kárpáti
Igaz Szó gondozásában. Ezúttal a szerző az utóbbi
időben született szatirikus írásait ajánlja az olvasók
figyelmébe, melyhez az ungvári Pálfy István grafikus
és festőművész (1952), a Kárpátaljai Magyar Képzúés Iparművészek Révész Imre Társasága alapítója és
titkára készített fantáziadús rajzokat, aki egyébként a
Tárogató c. lap munkatársa.

