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Árnyjáték 

Az  ablaknál  ülök.  A  fotel  puha.  Kárpitjában  nyomott  minták.  
Elég mélyek. Jól kitapinthatóak. Azt mondják vörös színűek. Vörös 
— szín. Azt, hogy gömbölyű,  szögletes — értem. Ha egy almát két 
kezembe rejtek, tenyereim széle, ujjaim vége összetalálkozik.  Köz-
tük dagad az alma — ez gömbölyű. A mellettem lévő asztalon rádió, 
magnó. A magnó szögletes.  Ha végigsimítom — így —, ez a teteje, 
itt  az  éle  és  a  sarka.  A  billentyűk  is  szögletesek  —  a  kezemmel  
látom.  Sok  dolgot  látok  még  így. A hideget  és  a meleget,  a  sima-
ságot  és  az  érdességet.  Tudom,  hogy  a víz  folyékony. A  vizet  kü-
lönben is nagyon szeretem. Azért, mert azt mondják róla: színtelen. 
Szín, színű, színes — ezeket  a fogalmakat  sehogy sem értem. Apa 
néhányszor  megpróbálta  megmagyarázni.  Dühroham  és sírás lett  
a vége. Ilyenkor anya is mindig sírt — hallottam. Apa valami olyas-
mit mondott:  ahogy az egyik tárgy kocka  alakú, a másik gömböly-
ded vagy éppen sokszögű, ugyanúgy zöld, kék, piros és... elfelejtet-
tem. Pedig több szót is mondott.  De miért jegyezzem meg? Nekem 
semmit  sem jelentenek. 

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



Önkontroll — mit is? Ugyan! Túlságosan lebecsülöd  magad.  Lati-
novits Adyt  szavalt. Azért  nem  árt  a tréning. A feldöntött  hamu-
tartó a bizonyíték. Most tele van csikkel meg szeméttel  a szőnyeg. 
Már szól  a zene. Nem érdekes.  Elmégy a sarokba a porszívóért  és  
rendet  teremtesz  magad  körül.  Oké.  Felállás.  Itt  a  rádió.  Igen.  
Félfordulat. Öt lépés, még egy kicsi. Lehajolsz. Ez az. A konnektor 
derékmagasságban jobb kéz felól. Na, hol vagy? Végre.  Száznyolc-
van fok. Most jön a neheze. Azt, hogy hol a szemét, bajos kiszámí-
tani. Mindenesetre bekapcs.  Három lépés. Gyerünk. Talán jó lesz.  
Szépen helyre raksz mindent. A villát kihúzod. Mehetsz  művelőd-
ni.  Vissza  kettó',  balra  egy.  Asztal.  Itt  a  cigi,  öngyújtó.  De  hová  
tetted  a hamutartót? Jó  ég!  Nem tudom. A földön lenne? Nem ta-
lálom.  Jaj,  a  fejem.  Az  asztal.  Na,  csak  nem  fogsz  sírni?  Szedd  
össze magad! Ha ideges vagy, hibát hibára halmozol. Nyugi, nyugi! 
Számolj  tízig!  Egy,  kettó'...  Oké.  És  gondolkozz!  A  Boleróból  ezt a 
részt  szeretem  a legjobban...  Nahát, hol  az a hamutartó?!  A fotel-
ben.  Hát  persze.  Itt  van.  Most  már  leülhetsz.  Nem.  Kinyitod  az  
ablakot.  Fotel.  Megvan.  Beletérdelsz.  Jobb  kéz.  Nyitva  van.  Le.  
Fordulsz.  Vagy  nem  is.  Fél  lépés  hátra.  Egy kicsit  balra.  Csüccs.  
Szép  ez  a zene.  Szép.  Ezzel  is  sok bajom van.  Mert ugye,  a  zene,  
a hangok  azok szépek vagy hamisak.  De hogyan  szép a virág?  Il-
latától? Nem. Apa azt mondja, színétói és formájától. Ennek a felét 
értem.  Igazából  még ennyit  sem. Mert szép-e  a gömbölyű, a szög-
letes  vagy  a lapos?  Az  nem  szép  —  az  gömbölyű,  szögletes  vagy  
lapos. A múltkor anyával sétáltunk az utcán. Egy szép hang mond-
ta: de szép lány, kár, hogy vak. Eszerint én is szép vagyok. Én. Ez 
jó  kiindulási  alap. A világból  magamat ismerem a legjobban, meg 
ezt  a szobát,  meg a gépet,  amin  a gyárban dolgozom.  Na,  azt kell  
is. Egy évig tanítottak. A gépet a fülemmel látom.  Ha nem a meg-
szokott ütemben kattog, akkor baj van. Le kell állítani és a garatból 
kipiszkálni  a beszorult  lemezt.  Nekem  a gépem hangja szép. Apa 
a vízcsobogást utálja. Azt mondja, zavarja. Pedig a víz százféleképp 
tud  zenélni.  Tud  csengeni  és  susogni,  és  csörrenni  —  ez  is  szép.  
De mitől vagyok én szép? Hosszú a hajam, feketének mondják. Az 
arcom ovális.  Olyan nagy tojás.  S az orrom.  Hm. Az orrom — apa 
azt  mondja:  pisze.  A  szemem  is  fekete.  Apa  szerint  nem  olyan,  
mint a többi munkatársamé.  Csillog, van benne élet. Anyától  egy-
szer  megkérdeztem,  neki  tetszik-e  a  szemem.  Sokáig  hangosan  



sírt. Először nem értettem, miért. Aztán persze rájöttem. Az orrom, 
a hajam,  az ajkam, a lábam, a mellem és úgy egybe az egész, ami 
én  vagyok,  lehet  szép,  és  beszélni  is  szabad  róla.  A  szememről  
viszont nem. Mert nem látok. Jó lenne, ha egyszer valaki pontosan 
megmagyarázná,  mi  az, hogy látni.  Vagy  egy éve  apa azt  mondta 
anyának:  szörnyű  lehet  születéstől  halálig  örök sötétségben  élni.  
Tudtam, hogy rólam beszélnek,  mégsem értettem.  Mi az, hogy sö-
tétség? Ezen sokat gondolkoztam. Ahogy  a látás lényegét  sem ké-
pes senki megmagyarázni, úgy ezt is hiába kérdem. Magam jöttem 
rá.  Nem volt  egyszerű.  Abból  kellett  kiindulni,  hogy  a  sötétséget  
az okozza...,  hogy is mondjam...,  szóval, hogy hiányzik  a szemem. 
Ha egy érzékszerv  nem működik,  az a sötétség.  Innen a megoldás 
már  csak  egy  lépésre  volt.  Kerestem  a magnón  egy  kemény  rock  
számot,  aztán  vattát  tömtem  a fülembe,  és  rátapasztottam  a ke-
zemet.  Megszűnt  az egész világ — teljesen  sötét lett. 

Már  percek  óta  hallgat  a  lemezjátszó.  Na,  ne  bambulj!  Feltá-
pászkodás.  Fél lépés előre. A kart helyére. A lemezt le.  Száznyolc-
van fok, négy lépés. Másfél balra. Rekesz, egy, kettő. Már a helyén 
is van.  Hány óra lehet?  Körülbelül  négy. Bing, bing, bing, bing — 
ez a falióra. Kösz. Szóval, négy. Hazajöhetne már valaki. Szombat, 
négy óra. Kezd itt hűvös lenni. Na, persze, te pupák. Nyitva hagy-
tad  az  ablakot.  Megfeledkeztél  róla.  Bezárod  szépen.  így.  Másról  
nem  feledkeztél  meg?  Gondolkozz!  Ja,  a  cigi.  Hol  a  hamutartó?  
Persze megint a földön. Itt van. Benne a csikk. Jobban kell vigyáz-
nod. Csigavér.  Még felgyújtod  a házat. Éhes vagyok. Kinn a kony-
hában van szendvics.  Gyerünk!  Az  ajtóig  négy lépés.  Ha  akarom,  
három is elég.  Próba.  Egy, kettő, há...  neki a falnak! Ejnye!  ejnye!  
Na  nézzük  csak:  mennyit  tévedtél.  így.  Balra,  balra.  Itt  az  ajtó.  
Fél lépés. Ez sok. Nagyon  sok. Nincs valami jó napod. De nem kell 
elkenődnöd.  A  legfontosabb a logika  és a pontosság. A folyosó ve-
szélyes.  Mindig  útban  hagynak  valamit.  Mondom.  Ráléptem  egy  
papucsra.  Kicsi.  Az  öcskösé  lehet.  Az  öcskösre  azt  mondják:  ara-
nyos. Az azt jelenti:  kívülről  szép. A fele biztosan  igaz. Az öcskös,  
okos, jópofa gyerek.  És szép a hangja. Tiszta. Itt az ajtó. Két lépés 
az  asztalig.  Közepén  rajta  a  tálca.  Mindennek  megszokott  helye  
van. Könnyen megtalálom.. A kenyér egy kicsit megszáradt. Annyi 
baj! Anya szendvicsét Tomi, a barátom is nagyon szereti. Tomi azt 
mondja, hogy  ő lát. Apja  szerint  ő is vak.  Egyszer együtt voltunk 



az orvosnál.  A  szemész  mondta:  Tomi  látása  két  százalékos.  Még  
javítható.  Kiskorában  rendesen  látott.  Már nem  sokra  emlékszik.  
A formákra inkább. A színekre nem. Kár. így ő sem tudja megma-
gyarázni.  De  azért  nagyon jó  vele.  Azt  hiszem,  szeretem.  Bár  a  
szerelemmel kicsit úgy vagyok, mint a színekkel. Tudom, hogy van, 
de hogy milyen...  Még jó,  hogy  nem a szememmel  kell  érezni,  ha-
nem valahol  belül. A  szívemmel. A  szívem  nem vak. 



Az ugató lány 

A vagonok  környékén  mindig  akadt valami  látnivaló.  Gyakran  
kilesték, hogyan kapnak el egy-egy  szenet, fát gyűjtögető  cigány-
lányt az átrakók. A dolognak mindig ugyanaz lett a vége... Amikor 
a  lány  utána  magára  kapdoshatta  gönceit,  vihette  a  batyuba  
összeszedett  tüzelőt  is.  

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

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

kovicsék  házába.  A bútorokat  két  gépkocsi  hozta. Az  utca  apra-
ja-nagyja  megcsodálta  a vastag  szőnyegeket,  a zongorát,  a televí-
ziót. 

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

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

A ház  az őslakók szemében maga lett a titkokat rejtő megköze-
líthetetlenség.  Az  asszonyok  arról  pletykáltak,  hogy  az új jövevé-
nyek valami urak, pizsamában alszanak, feketekávét isznak. Ami-
kor  pedig  néhányan  látták  a  férfit  az  üzletben  egy  ropogós  
ötvenessel  fizetni,  elterjedt, hogy ezreseik vannak. 

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

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

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

képernyő.  Egy kövér  ember beszélt  oroszul.  
— Nem érdekes — legyintett a mindig tudálékoskodó  kiskölyök  

—, olyan mint  a mozi,  csak  sokkal kisebb.  Hol van  a lány? 



— Most meg van büntetve. A  konyhában  a sarokban  térdepel.  
A fiú hangja olyan volt, mint az állandóan parancsolgató  őrmes-

tereké. 
— Ki büntette  meg?  
— Én.  
—  Miért?  
— Mert nem  akart  ugatni.  
— Hát, ha egyszer  néma...  
— Néma, beszélni nem tud, de ugatni, ha én parancsolom, igen. 

Megmutassam? 
—  Mutasd.  
A fiú kinyargalt  a konyhába, ruhája szélét markolva  ráncigálta  

be  a lányt. 
—  Ezt figyeljétek — harsogta.  Csípőre tette  a kezét.  A  lábával  

dobbantott. 
— Mari, feküdj! —  ordította.  
A lány a kölyökre  nézett.  Némán  könyörgött.  
Lassan  térdre  ereszkedett,  aztán  négykézlábra,  majd hasra fe-

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

Olyan lett, mint egy megfegyelmezett  kutya.  
Gazdája  diadalmasan  nézett  körül.  Allatszelídítő volt,  aki  a si-

keres  produkció  után várta  az elismerő' tapsot. 
— Mondd neki, hogy ugasson — biztatta  az egyik  kölyök.  
A fiú nővére füléhez hajolt,  s mintha misztikus  varázsszavakat  

suttogna: 
— Kutya  ugat!  
A  lány nyöszörgött.  Fejét kaijai  közé  rejtette.  
— Kutya ugat!  Kutya ugat! — mondta  a fiú egyre  parancsolób-

ban. 
Hirtelen rácsapott  a lány fejére.  
A kuporgó gyerek torkából előbb artikulátlan hangok törtek fel, 

aztán  üvöltése  egyre  inkább  megvert  kutya  vonításához  lett  ha-
sonló. 

— Elég.  Takarodj!  



A lány nem mert  felegyenesedni.  
Négykézláb iszkolt ki a szobából. Nyüszített, vonított, vakogott... 
—  Miért csinálod  ezt vele? — kérdezte  az egyik kölyök.  
— Játszunk. De nagyon buta. Nagyon lassan tanul. Muszáj néha 

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

A produkcióra egyre több kölyök lett kíváncsi. Volt, aki többször 
is megnézte. A fiú szívesen ismételgette  a mutatványt.  Mindig ki-
talált valami  újat.  

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

Üres  vagonba  bújtak.  Szívták  az  otthonról  lopott  cigarettát.  
Unatkoztak. 

A legidősebb kölyök felállt, intett egy másiknak, húzza be a va-
gon  ajtaját.  Megállt  a fiú előtt,  csípőre tette  a kezét. 

— Te kutya — kiáltotta.  
A többiek köréjük  sereglettek.  
—  Na mit  akarsz? — bámult  rá a fiú. 
Hátulról  valaki  nyakon  ragadta,  kényszerítette,  hogy  letérdel-

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

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

megvert  eb.  

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

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



És elmúlik a félelem 

— Hát megint  csak  ennyi?!  
— A jóistenit,  hát mennyi  kellene?  
—  Megint  felezed  a fizetésedet!  Mi két hétig  éljünk  meg  kope-

kekből, hogy neked  legyen  miből  inni?!  
—  Mit  gondolsz,  mennyit  keresek  én?  Hagyjál  engem  boldog-

ságos  nyomorúságomban...  
A fiú, ahogy feküdt az ágyban, a nyitott ajtón keresztül hallotta, 

hogy  apja kihúzza  a dugót  az üvegből  és tölt  magának.  Rettegett  
ezektől  a rendszeresen  megismétlődő  veszekedésektől.  Tudta,  mi  
következik. Anyja nem tágít, míg apja a kis, kopott női pénztárcá-
ból elő nem kotorja a sokrét összehajtogatott rubeleseket, s az asz-
tal  közepére  nem hajítja.  „Itt van,  most már cigarettára  sem  ma-
radt." 

Az  egész  család  tudta,  a cigarettatárcában,  az  olcsó  cigaretták  
mellett még van tíz-tizenöt rubel. Ehhez a pénzhez soha nem nyúlt 
senki. Az  asszony még akkor  sem vett belőle, ha hónap végén  ke-
nyérre valamelyik  rokontól  kellett  kölcsönkérni.  

Ezzel az osztozással mindig vártak, míg a gyerekek lefekszenek. 
Addig  a  férfi  még  a  bort  sem  vette  elő  az  olajfoltos  szatyorból,  
amiben  a szerszámokat  hordta  magával.  Ezeket  sohasem  hagyta  
a műhelyben,  nem mintha valaki  elvette volna, de hetenként  két-
szer-háromszor itt-ott akadt valami javítanivaló, amit néhány ru-
belért meg áldomásért szívesen elvégzett. Ezeket a keresményeket 
odaadta  a feleségének. 

A fiú már elég nagy volt  ahhoz, hogy tehetetlenségét  érezze, és 
elítéljen mindent, amit igazságtalannak vél. Annyira még nem rág-
ta be magát  agyába  az élet, hogy mérlegeljen,  hogy  megalkudjon,  
hogy  a lét velejárójának  tartsa  a dolgok két-  és  sokértelműségét.  
Az  ilyen  fizetésnapi  estéktől  azért  rettegett,  mert  a  konyhából  a  
szavakkal  együtt  az élet mocska is beszivárgott  a szobába. 

Ugyanígy viszolygott a szombati fürdésektől. Hetente megalázta 
a mosóteknő, s a tudat, bárki bejöhet a konyhába, miközben ő mo-
sakodik.  Nem  meztelenségét  szégyellte,  a  kiszolgáltatottság  volt  
elviselhetetlen.  A  fürdőszoba,  a  kád  az  emberi  méltóság  jelképe  
lett  számára.  



Tizenöt  éves  múlt,  és  egyre  gyakrabban  álmodott  nőkről.  Az  
álombeli  orgiák után reggel  gyorsan öltözött  és rámolta  el  az ágy-
neműt, nehogy valaki  észrevegye  éjjeli  magömlésének  nyomait.  

Amikor  alkalma  volt  rá,  hosszan  figyelte  a  fiatal  szomszéd-
asszonyt,  aki  gyakran  tett-vett  az  udvaron  bugyiban  és  melltar-
tóban. A lécekből összerótt rozoga kerítésnél  állva, miközben a női 
testet  fürkészte,  kusza  gondolatfoszlányok  feszítették  agyát.  Az  
asszonynak  tetszett  a kamasz  bámészkodása.  Unatkozott  szeret-
kezésre lusta, fantáziátlan férje mellett, akit a pénzen kívül semmi 
sem érdekelt igazán. Az állandó kielégületlenség lelki szajhává tet-
te.  Tartott  a  szomszédok  szájától,  de  gondolatban  már  ezerszer  
megcsalta  az  urát,  gyakran  a  fiúval  is.  Ha  egy  idősebb  férfival  
kezdene ki, a szomszédok azonnal észrevennék,  de ki gyanakodna 
egy  majdnemgyerekre?  

A fiú mind vadabb terveket  szőtt a női test megszerzésére,  köz-
ben  akár  egy  pillantás  vélt  lángjától  is  pánikszerűen  menekült  
gyermekmivolta védőfalai mögé. Az asszony fel-fellobbanó testi vá-
gyának hitvány kielégítéséül játszadozott a fiú bámulása felkínálta 
lehetőséggel. „Tán még ez a gyerek is többre lenne képes az ágyban, 
mint az ember." Aztán a megannyi házimunka, az állatok ellátása, 
főzés, mosás közben megfeledkezett az egészről. A moslékkal, amit 
a disznóknak  adott,  a vályúba  löttyintette vágyait  is.  

Azon  a  május  elsején  szokatlanul  meleg  volt.  A  férfiak  közül  
sokan ingujjban,  a nők nyári  ruhában vonultak fel.  

A  vonulás  után  a  transzparensek,  az  állami  vezetők  arcképei  
teherautókra  kerültek.  Sokan még a  rakodással  sem fárasztották 
magukat,  a  főutca  házainak  falához  támasztották,  s  többé  nem  
törődtek  a jelképekkel.  A  hivatalos,  kötelező  lelkesedés  után  az  
ünneplés köznapibb,  emberibb formái  után  néztek.  

Csoportokba verődve  indultak sörözni.  Ilyenkor  mindig  megtel-
tek  a vendéglők,  éttermek.  A munkások  a kerthelyiségbe,  a kocs-
mába tértek  be. A  pénzesebbek  már jó  előre  asztalt  foglaltak va-
lamelyik jobb  helyen.  

A fiút zavarta a sok ember, a tömeg. Elveszettnek érezte magát. 
Senki  sem  szólt  volna  rá,  ha  ismerőseivel  elmegy  sörözni.  Több,  
vele egykorú kamasz ilyenkor, ünnepnapokon apjával együtt ivott, 



igaz, sokkal kevesebbet.  Még sohasem használta ki ezt a lehetősé-
get. Most is inkább hazaindult.  

A borozó előtt a szomszédja szorgoskodott.  A pocakosodó  fiatal-
ember, aki ráadásul már erősen kopaszodott, egy falnak támasztott 
Brezsnyev-arcképet  vett fel és vitt  a közelben álló autóhoz.  Mivel  
tudták róla, hogy italra nem költ, s nem csatlakozik mulatozó mun-
katársaihoz,  meg  aztán  párttag  is volt  —  a titkár,  aki  már  vala-
melyik vendéglőben ünnepelt,  őt bízta meg a széthagyott  kellékek 
összeszedésével.  A férfiú úgy tett, mintha nem vette volna észre a 
fiút... 

A városszéli  utca, ahol laktak, néptelen volt. A fiú hazaérve be-
kapcsolta  a nemrég vásárolt fekete-fehér televíziót.  Egyik  csator-
nán  sem  talált  semmi  érdekeset.  A  szovjet  tévé  ünnepi  hangver-
senyt,  a magyar rajzfilmeket sugárzott.  Kiment  az udvarra.  

A szomszédasszony két vedér moslékot cipelt a disznóólhoz. Szí-
nehagyott,  itt-ott  szakadt,  vékony  tréningruha  volt  rajta.  A  ka-
rámhoz  érve  a földre  tette  a vedreket,  kinyitotta  az  ajtót,  s  már  
öntötte volna  a moslékot  a vályúba,  amikor a hatalmas,  tavalyról  
hagyott  hízó  nekirontott.  A  vedér  egész  tartalma  az  állat  fejére,  
hátára ömlött. A nő félreugrott. A disznó egyenest a kiskertbe csör-
tetett,  s  ott  elkezdte  túrni  az  ágyásokat.  Az  asszony  vette  a  ka-
rámnak  támasztott  gereblyét,  amivel  a  trágyát  szokta  kikaparni  
az ólból, és a hízó után eredt. A gereblyével meg-meglökve, hangos 
kiáltásokkal  próbálta  visszaterelni  az  ólba.  Hadonászás  közben  
mellei  meg-megremegtek.  A  feszülő  tréningruha  inkább  kihang-
súlyozta,  mintsem  takarta  testének  domborulatait.  A  fiút  a  lát-
ványtól  hullámzó  melegség  öntötte  el.  

A disznó arrébb-arrébb  lépve túrta  a friss földet. 
A nő észrevette  a fiút. 
— Gyere,  segíts —  kiáltotta  oda,  s  egyre  nagyobbakat  ütött  az  

állat hátára. 
A fiú átugrott a léckerítésen, az egyik paradicsompalánta mellől 

kihúzta  a karót,  cöngetve,  lábával  dobbantva  igyekezett  segíteni.  
Az  asszony,  türelmét  vesztve,  a gereblye  nyelével  nagyot  ütött  a  
disznó farktövére. Az  megugrott,  a fiúnak rontott,  fellökte. Aztán 
futott  tovább.  A  teli  moslékosvedérnél  megállt,  szürcsölni  kezdte  



a  sűrű  lét.  Az  asszony  odaszaladt,  kapta  a vedret,  a  moslékot  a  
vályúba löttyintette. A  disznó bement  az ólba, folytatta a habzso-
lást. A nő gyorsan  bezárta  az ajtót, rácsapta  a reteszt. 

Ekkorra  a fiú is odaért. • 
— Te jó  ég, hogy nézel ki — az asszony már kacagott —, csupa 

moslék a nadrágod. Na gyere, kipucoljuk, mert ha anyád így meg-
lát... 

— Akkor  mi lesz? —  sértődése  mesterkélt volt...  
— Na semmi,  semmi,  gyere.  
Bementek  a konyhába. 
— Vedd le  a nadrágod. Vizes  kefével kikefélem, nem is fog lát-

szani. 
— Nem kell.  
— Csak nem vagy szégyenlős? — az asszony hozzálépett, és gya-

korlott  kézzel  gombolni  kezdte  a nadrág ellenzőjét. 
A fiú a női  kéz érintésétől  megmerevedett.  
Az asszony már tudta, mit akar. Ahogy végzett  az utolsó gomb-

bal, s a fekete klott alsónadrág szára szabaddá vált, leguggolt, s a 
fiú combjai  közé csúsztatta  a kezét. 

A fiú agyában éjszaka lett, a távolban hatalmas tüzek lobogtak, 
a lángok közt dobogó, dübörgő fekete lovak száguldtak a semmibe. 
Ahogy a nő mosléktól nedves keze lassan kúszott felfelé a combján, 
úgy érezte, a lovak azonnal agyontapossák. Az asszony is izgalom-
ba jött  a lehetőségtől.  Szabad kezével  lehúzta a fiú nadrágját.  Mi-
közben felegyenesedett, lerántotta magáról a tréningruha felső ré-
szét,  aztán  fél lábáról  lehúzta  a nadrágot. 

A  meztelen  test  gyönyörűségétől  a  lovak  hangosan  nyihogtak,  
patáikkal  doboltak  a fiú koponyáján. 

A  nő,  a  fiút  magával  vonva,  a fal  mellett  álló,  deszkákból  ösz-
szerótt fekvőalkalmatosságig  hátrált.  Leült, úgy simogatta  a fiút, 
akinek éjszakájában  már az egész világmindenség  égett. A nő ha-
nyatt  feküdt,  s  magára húzta.  Az  éjszaka  tüzei  őrülten  lobogtak,  
majd  az  egész  világmindenség  felrobbant,  szikrák  milliárdjai  re-
pültek  szerteszét.  

Aztán lassan  minden  kihűlt.  
A nő nagyon gyorsan öltözött fel. A fiú is felhúzta moslékszagot  

árasztó nadrágját.  



— Eredj, mert nemsokára biztos hazajönnek. A kerítésen mássz  
át, ne menj  az utcára.  Majd szólok, hogy mikor jöhetsz  át — a fiú 
arcát,  combját  simogatta.  — Jó? 

— Jó.  
— Majd kimegyünk valahova külön-külön.  Az  егйоЪе, ott  nyu-

godtan  leszünk.  Jó? 
— Jó. 
Átmászott  a kerítésen.  A  konyhában  a lavórba vizet  öntött,  le-

vette  nadrágját  és  kimosta.  
A  legközelebbi  fizetésnapi  veszekedéskor  azon  kapta  magát,  

hogy  nem remeg,  nem is  érdekli  az egész.  Ezután  a romos  városi  
Гй^оЪе járt mosakodni. Egyik nap cigarettát vásárolt, a város túl-
só végén  levó' kocsmában  megivott  két  deci  bort.  



Üzlet 

Abban  az időben  a boltosok  voltak  a legirigyeltebb  emberek.  A  
nagy  sorbanálláskor  Ők a  pult  másik  oldalán  trónoltak,  s  annyi  
rizst, kenyeret vittek haza, amennyit akartak. És vittek, orvosnak, 
tanítónőnek,  a férj  főnökének  is  pakolva.  Ezt  minden  sorbanálló  
tudta,  és természetesnek  találta.  

Azt már kevesebben sejtették, hogy a szállítmányokból  minden-
ki,  aki így-úgy  hozzáfért,  lecsípte  a  neki járó  részt.  A  raktárnok  
többet,  a rakodómunkások,  gépkocsivezetők  sokkal kevesebbet.  A  
hiányzó mennyiséget persze a boltosnak kellett kiügyeskednie. így 
aztán a kiló mire a vevőhöz került, sohasem volt több 95 dekánál. 
S  ezen  sem  háborodott  fel  senki.  Mint  ahogy  azon  sem,  hogy  
összeírták  a nehezen  neveigetett  hízókat,  tyúkokat,  s még  a gyü-
mölcsfákat  is.  

Az  emberek  elégedettek  voltak.  A  funkcionáriusok  ezt  a  pro-
paganda  és  nevelómunka  eredményeként  könyvelték  el.  Az  új-
ságokban  bőven  esett  szó  e fontos pártfeladat  sikeres  végrehajtá-
sáról.  Igaz,  a  sorbanállók,, de  a  boltos  és  az  sem,  aki  összeírta  a  
javakat,  nem  olvasta  az  ilyen  cikkeket,  propaganda-anyagokat  
sem.  Sokan mondogatták  akkoriban —jól  van ez, csak háború  ne  
legyen. 

Az árut délelőttönként szállították  az üzletbe. Ilyenkor  alig volt 
vásárló,  az  osztást  csak  délután  kezdték.  Aki  meg betévedt  olcsó  
cigarettáért, egy üveg pálinkáért, azt gyorsan kiszolgálták, s máris 
odébbállt,  mert tudta,  az  áru lerakása  titkos  és szent dolog.  Ava-
tatlannak  ott helye  nincs.  

Néha a raktárnok  is eljött a teherautóval.  Neki  külön a kis iro-
dában terítettek. Vékony üvegpohárba töltötték  a pálinkát,  a kol-
bászt,  kenyeret  felvágva  tányérra  tették.  A  rakodók  csak  úgy,  a  
zsákok  közt  állva  kapták  be  a  decit  és  törtek  a vekniből.  Néha  
megbontottak egy-egy halkonzervet. Amikor a raktárnok is velük 
volt,  amíg be nem ment  az irodába,  addig  sosem ittak.  

A  pocakos,  alacsony  raktárnok  ötven  felé  közeledett.  Elnyűtt,  
kopott, kifényesedett,  sötét öltönyben járt, a fehér inghez  sötétkék 
nyakkendőt  kötött.  Mindig  ugyanazt.  Valaha  hentes  volt,  aztán  
milicista. 



Amikor jött, a boltoslány felügyelt a rakodásra.  Ő nyitotta ki az 
üveget a munkásoknak, az üzletvezetónő pedig bekísérte a főnököt 
az  irodába.  

Aznap is így  történt.  
A  kis  helyiségben  egyetlen  szekrény,  asztal  és  két  szék  volt.  

Csak  annyi  hely  maradt,  hogy  éppen  el  lehetett  a  bútorok  közt  
járni. 

Az asszony már elmúlt negyven. Durvuló vonásait  a rúzs, a pú-
der inkább kihangsúlyozta.  Feltűnően  telt, feszes melle, jó  alakja  
sok  férfit vonzott  ide  féldecizni,  pedig  ő is  annyiért  mérte  a  pult  
alatt lévő üvegből a pálinkát, mint amennyiért a közeli kocsmában 
adták. 

Ügyes  mozdulatokkal,  alázatosan  rakta  ki  a  poharat,  üveget,  
vágta fel  a kolbászt,  a kenyeret. Ahogy tett-vett,  mellei  a vékony 
fehér  köpeny  alatt  izgatóan  ugrándoztak.  Tudta jól.  Nincs  az  a  
férfi,  aki  ilyenkor  ne  erre  figyelne.  Pláne  olyan  helyzetben,  mint  
ez a mostani. A  raktárnok,  aki  majd  egy fejjel  alacsonyabb volt a 
nőnél,  megvárta  amíg  az tölt.  Egy hajtásra  kiitta  a deci  pálinkát,  
mohón bekapott utána egy falat kolbászt, s intett, jöhet a második 
pohár. Az asszony most nem vette el a férfi elől a poharat, odahajolt 
hozzá,  úgy töltött.  A férfi  a szétnyíló  köpeny  alatt  megpillantotta  
a gömbölyödő melleket.  Úgy kapott  oda, hogy közben  leszakította  
a felső gombot. Megmarkolta a nő jobb mellét, másik kezével pedig 
a combján húzta fel a köpenyt. A nő nem ellenkezett.  Fehérneműit  
már  korábban  levette,  az irodáról  még reggel  leszólt  a barátnője, 
hogy ma abba az üzletbe megy a raktáros. Már többször felkínálta 
magát,  igaz  nem  ilyen  egyértelmű  módon,  de  a 3-4  pohárnyi  pá-
linkát  és  a  félkilónyi  kolbászt  a  raktáros  többre  értékelte  nála.  
Most  végre  sikerült  a dolog,  s  az  sem  érdekelte,  hogy  a félrészeg 
úgy  markolássza  a  mellét,  hogy  szinte  fáj.  Ahelyett,  hogy  komo-
lyabb dologba fogna,  csak kívülről  simogatja  a combját.  Jól  tudta  
mit jelent,  ha  fel  tudja  izgatni  ezt  a langyos  mukit.  Több  és jobb 
árut,  s  azt, hogy  sokkal  kevesebbet  mernek  majd  lecsípni  a  neki  
szánt szállítmányokból.  S ez mind ropogós rubelekkel mérhető ha-
szon.  S ha szerencséje van,  akár évekig is eltarthat  a viszony. 

Még jobban meghajolt, s gyors mozdulatokkal kigombolta a férfi 
nadrágjának ellenzőjét, előbb csak a fekete klott alsónadrág felett 
simogatott,  aztán benyúlt  és megfogta a hímvesszőt. 



A raktárnok hirtelen felállt. Közben feldöntötte a pálinkás üve-
get,  s az ital  az asztalra,  onnan a földre ömlött. Az  asszony  szem-
pillantás  alatt  szétgombolta  köpenyét,  leült  a  földre,  pontosan  a  
pálinkatócsába,  aztán  hanyatt  feküdt,  lábát,  amennyire  a  szek-
rénytói  és  az  asztaltól  lehetett,  szétfeszítette.  A férfi letolta  nad-
rágját  és nehézkesen  az asszonyra  dóit.  

Nagyon hamar  elélvezett.  Az  asszony  semmi  izgalmat  nem  ér-
zett,  de  azért  eljátszotta  a  gyönyört,  a  kielégülést.  Ha  nem  lesz  
meg  az  állati  győzelem  illúziója,  ez  az  ember  többet  nem  fekszik  
le vele. A  raktárnok  egy  pocsolyába  esett király  méltóságával  tá-
pászkodott  fel  és valami  rongyot  kért.  Felrántotta  nadrágját.  Ki-
nyittatott  egy újabb üveget,  s csak úgy  a flaskából nagyot  húzott  
a pálinkából. Meg volt elégedve. Az asszony még mindig nem gom-
bolta  össze  köpenyét,  úgy  állt,  hogy  a férfi lássa  meztelen  testét.  
A  raktáros,  mint  ahogy  a  kutyát  szokták,  simogatta  az  asszony  
hasát.  Szemmel  láthatóan  több  szolgálatra  nem  tartott  igényt.  
Ivott az üvegből, falta a kolbászszeleteket. Önelégülten mosolygott, 
lábát  szétvetve  ült  a  széken.  Amikor  harmadszor  is  inni  akart,  
hányinger jött  rá,  s  oda  okádott  ahová  a  pálinka  is  kiömlött.  Az  
asszony  a  sarokból  elővett  egy  rongyot  és  sietve  összetakarította  
a hányadékot. Ahogy törölte a padlót, mellei izgatóan ringtak. Már 
tudta,  minden rendben  lesz.  

Ettől a naptól kezdve a raktárnok egyre gyakrabban  ment el az 
üzletbe. A boltba több és jobb áru került. A sorbanállók nem győz-
ték dicsérni  az ügyes üzletvezetőnőt.  És azt sem bánták, ha a szo-
kottnál  egy-két  dekával  még jobban  becsapja  őket.  

A környéken lakók közt elterjedt, hogy a nagymellű boltvezetőim 
a raktárnok szeretője lett. Ezen senki nem ütközött meg. Még több 
férfi járt  ide  a  közeli  gyárakból  féldecizni.  Egyik-másik  félreért-
hetetlen  ajánlatokat  is  tett,  az  asszony  ezeket  meg  sem  hallotta.  
Aranygyűrűktől  villogó  ujjaival  megigazította  festett haját,  szoro-
sabbra kötötte  az övet derekán, így  még jobban  feszítette  melle a 
vékony köpenyt.  Egyre kevesebb pálinkát löttyintett a poharakba. 



Kölykök,  cigányok,  kutyák  

A kisváros melletti, bányagödrökkel lyuggatott területet nyáron 
a cigányok, a naphosszat itt lebzselő több tucat gyerek és a kutyák 
uralták.  Nem zavarta őket senki. A cigányok a közeli táborból  ide 
jártak horgászni,  a szorgalmasabbja,  inkább  az asszonyok,  vályo-
got vetni,  a fiúk itt végre merészen rágyújthattak  az  idősebbektől  
csent, vagy  a város  másik végén vásárolt  olcsó  cigarettára. A  ku-
tyák pedig falkákba verődve, láncontöltött napjaikat feledve kóbo-
roltak  a  vidéken,  össze-össze  csapva,  hogy  aztán  este  tépetten,  
éhesen kotródjanak haza vackaikra.  

Szabad világ volt  ez.  S nem hiányzott  belőle  semmi.  Itt  mindig 
akadt  egy-két  mindenre  kapható  cigánylány.  Ezeket  az  idősebb  
fiúk  névről  ismerték,  s  mutogatták  a kisebbeknek,  valószínűtlen  
elbeszéléseik  élő bizonyítékaiul.  így  aztán  a 8-9  évesek is  hamar 
furcsa jártasságra  tettek  szert  a  szerelem  titkaiban.  A  cigányok  
szívesen jöttek a fiúkhoz, bőbeszédűen dicsekedtek a tegnapi nagy 
fogással,  aztán kértek néhány cigarettát. A kutyák ügyet  sem ve-
tettek az emberekre,  talán, érezték, hogy a cigányok és a fiúk, bár 
különböző  okokból,  társadalmon  kívüliek — nem kell  tőlük félni. 

A banda  már évek  óta járt  ide,  a bányagödrökhöz, jól  ismerték  
a cigányokat. A telepre azonban, melynek görnyedt vályogkunyhói 
— mint szétdobált ütött-kopott konzerves dobozok — a gödrök túl-
partján  éktelenkedtek,  még sohasem voltak. A cigányok  többsége  
barátságos, közlékeny,  szinte  alázatos volt, falujukba azonban  so-
hasem  hívtak  senkit.  A  gödrökben  megmaradt  földgerinceken  a  
fiúk könnyűszerrel  eljuthattak volna  a táborba,  de,  mert ennek a 
szabad világnak  is voltak játékszabályai,  nem háborgatták  az ott 
lakókat. 

A csukaorrú  cipő volt  a divat, néhány idősebb fiú és sok cigány 
még  horgászni  is  abba járt.  Legtöbbjüké  szakadt,  lyukas  volt,  a  
cigányok  ki  tudja  hol  szerezték,  a  fiúk  apjuk,  bátyjuk  lábáról  le-
feslett lábbeliket  vették  fel, csak úgy,  zokni  nélkül.  Egyiken-má-
sikon farmernadrág volt.  Egy nadrágért  az ügyeskedők,  akik kül-
földről  hozták,  egy  munkás  egész  havi  fizetését  is  elkérték.  így  
aztán csemetéjüktől  nem sajnálták azt az egyet. Az ilyen fiúk meg-
próbáltak tekintélyt  szerezni  a farmer révén, néhány rágógumi is 



előkerült  megvesztegetés  céljából,  de  az  eredmény  siralmas  volt.  
Itt  egy szál cigaretta többet ért  a rágóguminál.  A szűk farmerben 
meg nem lehetett futballozni, így aztán egy-két nap után mindenki 
visszavette régi gönceit, s újra elmosódtak a társadalmi  különbsé-
gek. 

Szóval boldogan éltek itt, amíg tartott a nyár, a fiúk, a cigányok 
meg  a kutyák. 

Úgy  lobogott  az  égen  a  nap,  hogy  még  a  cserzett  bőrű,  fekete  
hajú  szikár cigányok is a nádas, vagy egy-egy  csenevész fűzfa ár-
nyékába húzódtak,  onnan  dobták be horgaikat  a vízbe. A fiúk tá-
volabb, egy kopár területen futballoztak. Aztán izzadtan,  porosan 
csapatostul  jöttek  a  bányagödörhöz.  Volt,  amelyik  még  trikóját,  
nadrágját  sem vette le, csak lerúgta cipójét, s máris ugrott  a pisz-
kosbarna vízbe,  ügyet  sem vetve  a közelben  pecázó  cigányokra.  

—  Tán  megháborodtál,  te jó  gyerek,  vagy  mi  a rosszbajod  van  
—  méltatlankodott  egy  öreg  cigány  —  há',  ha  ugrász,  mint  egy  
vízilu,  hogy fogok én halacskát.  

—  Hé  Kálmán,  te  életedben  nem  fogtál  még  egy  partipotykát  
sem — mondta  az egyik idősebb fiú, Vili,  s a barátság jeléül  már  
nyújtotta  is  a cigány felé a Verhovinás  dobozt.  

Kálmán kivett  egy cigarettát,  megvárta  amíg a másik tüzet  ad  
neki,  leszívta  a füstöt, kifújta, köpött  egy nagyot.  

— Tegnap is hat ilyen kárászt fogtam — tette bal kezének mu-
tatóujját jobb karjára vagy öt centiméterrel  a csuklója fölött —, az 
asszony  a pijácon  elatta, vett  egy csirkét,  bizony isten, fojjon ki a 
szemem  ha  nem.  

—  Oszt  mi lett  a csirkével? 
—  Ott van  la otthon,  máira megfőzi  az  asszony.  
— Loptad te azt a csirkét Kálmán — kiáltotta az egyik közelben 

lubickáló fiú.  
— Eltéped nekem a húrt te jóember — morgott vissza a cigány. 
A  fiúk  lassan  mind  kiszállingóztak  a vízből,  ki hanyatt,  ki  ha-

sonfekve süttette magát  a nappal, többen  rágyújtottak.  
A város felől a hepehupás földúton, amin jobbára csak a cigányok 

szekerei jártak, hatalmas teherautó közeledett. Amióta  abbahagy-
ták  az  agyag kitermelését,  nem járt  erre  semmilyen jármű,  így a 



gépkocsi megjelenése meglepő volt, és semmi jót nem ígért. A fiúk,  
a horgászó cigányok a közeledő autót nézték, a kutyák megugatták. 

A  kocsi  közvetlenül  a  fiúk  mellett  állt  meg.  Raktere  tele  volt  
szeméttel. Vezetője hátramenetben egészen a gödör partjáig farol-
tatta  a gépet,  aztán  a rakományt  a vízbe  zúdította.  

— Mi a jó  istent  csinál? — futott hozzá Vili. 
— Tán megbuggyantál  te patás — kiáltotta  az öreg  cigány.  
A  kutyák  vinnyogva,  csaholva  vetették  magukat  a parton  ma-

radt  szemétre,  kotortak,  szaglásztak,  döglött  baromfit,  kenyérda-
rabokat,  más ételhulladékot  kotortak elő.  

— Hát nektek meg mi bajotok — dugta ki fejét a kocsi  ablakán  
a sofőr.  

— Hát elkergeted  nekem  a halacskákat — rikácsolt  Kálmán.  
— Megmérgezi  a vizet, olyan büdösséget csinált, hogy mindjárt  

felfordulok — méltatlankodott  Vili.  
—  Menjetek  a strandra fürödni.  Itt lesz  az új szeméttelep,  leg-

alább  valami  haszna  is  lesz  ennek  a  gödörnek.  A  cigányok  meg  
csak jól járnak,  nem kell  messzire  menni  guberálni.  

Kálmán ezalatt, vitézül megküzdve a kutyákkal, birtokába vette 
a szemétkupacot.  Néhány borosüveget talált, s nagy gonddal vizs-
gálta  nem csorba-e  valamelyik...  

Aznap még vagy  tíz  autó  szemetet hoztak,  s mindet  egy helyre  
öntötték le. Úgy estére a parton már nagy halom jelezte:  a bánya-
gödör környékét birtokba vette  a város. 

Néhány  hét  múlva,  közben  már  a gyárakból  is  ide  hordták  az  
ipari hulladékot,  s itt-ott  egy-egy  kupacot fel is gyújtottak,  a bá-
nyagödör bűzlő szemétteleppé változott. A víz felszínén döglött ha-
lak pikkelyein  ragyogott  a nap. A kutyák és a cigányok  megsoka-
sodtak,  a  fiúk  eltűntek.  Egyre  több  lett  a  patkány  és  a  légy.  A  
megfeketedett  víz  rettenetes  bűzt  árasztott.  Amikor  a  vároá  felé  
fújt  a szél,  a központban  is  érezni  lehetett.  Ilyenkor  a fiúk közül  
néhányan el-elkáromkodták  magukat,  szidták azt,  aki elvette tő-
lük szabad világukat — a bányagödröt.  

Húsz  év is eltelt  azóta, hogy utoljára  a bandával  a bányagödör-
ben  fürödtem.  A  városból  is  elkerültem.  Egyik  látogatásomkor  
eszembe jutottak  azok a szép nyarak,  amelyeket  a víz mellett  töl-



töttünk,  míg  el  nem  orozták  tőlünk  azt  a  kis  szabadságszigetet.  
Elsétáltam  hát  a bányagödörhöz,  s  meglepve  tapasztaltam,  hogy  
a szemétdomb eltűnt, mindent buja fű borított. A víz partján gye-
rekek üldögélt.ek, egyik-másik filteres cigarettát szívott. A parton 
cigányok horgásztak, távolabb kutyák  hancúroztak.  

Otthon megtudtam, már rég nem oda hordják a szemetet, hanem 
a  város  másik  végébe.  Lehet,  ha  mostanában  onnan  fúj  a  szél,  
néhány fiú el-elkáromkodja  magát.  

Bizony nagyot változott  azóta  a világ. 



Kaland 

Az  alkonyat  összeszedte  a napközben  szanaszét  kóborló  gyere-
keket.  Az  idó'sebb fiúk igyekeztek  a lányok közelébe  kerülni.  Alig  
volt  egy-kettő,  aki  ne  engedte  volna,  hogy  mellét,  combját  simo-
gassák. A kisebbek, összehordott  deszkadarabokból,  ágakból tüzet 
raktak, krumplit, a bányagödörben fogott rákot dobáltak bele. Szü-
leik nem törődtek velük. Némelyiküket ugyan eltángálták a komo-
lyabb csínyekért, de ezzel  aztán be is fejeződött a nevelés.  Komoly 
bűnnek  csak  az  ablakok  betörése  számított.  Az  utcai  lámpákat  
azonban  büntetés  nélkül  ki  lehetett  csúzlizni.  A  gyü-
mölcslopásokért  sem  háborgott  senki,  még  a  gazda  sem,  sőt,  ep-
rezni, diózni úgy jártak  az udvarokra, mintha haza mentek volna. 
Az  is  csak  a pletykázó  öregasszonyok  közt volt téma, ha fehér le-
pedőben  töklámpással  ijesztgették  a metszőt vagy  az ószeres  zsi-
dót.  Az  ilyen  akciókban  csak  a  kisebbek  lelték  örömüket,  s  nem  
maradtak  ki  belőle  a zsidó gyerekek  sem.  

A  téglagyár,  a  bányagödrök,  a vasúti  töltés  határolta  vidéken  
kószáltak  naphosszat.  Horgásztak,  fürödtek,  ócskavasat  szedtek.  
A vas kilójáért  két kopeket  adott  a zsidó. A  rézért  15-öt.  A vasút  
környékén  vas volt  bőséggel,  a réz viszont  igazi  ritkaságnak  szá-
mított. 

Nappal  a nagyobbak  nem tűrték meg maguk közt a kisebbeket 
és a lányokat. Amióta pedig megtudták, hogy két cigánylány lakik 
a Róka-házban,  azóta teljesen elkülönültek, s a nagy kalandot ter-
vezgették. 

Vettek  cigarettát,  bort, egy üveg pálinkát  is.  Késő este vagy ti-
zenöten érkeztek a téglagyáron túl álló romos házhoz. Bentről sus-
torgás, mocorgás hallatszott.  Csak miután mind beugráltak az ab-
laknyíláson,  azután  kattintották  fel  a  lámpásokat.  A  két  lány  
szénából,  rongyokból  összerótt  vackon  hevert.  Meztelenek  voltak.  
A  fiúk  egymás  után  gyújtották  meg  a gyertyákat,  a cigányok fel-
kuporodtak,  ami  rongy  hirtelen  a  kezükbe  akadt,  azzal  így-úgy  
eltakarva magukat, bámultak  rájuk.  

— Mit akartok itt, hé — kérdezte az ijedtség jele nélkül az egyik. 
—  Na  mit?  —  vakkantotta  a  legidősebb  fiú.  —  Hoztunk  bort,  

meg cigarettát,  meg pálinkát  is.  



— Áztat nem lehet, te jógyerek. 
— Már miért ne lehetne? — lépett a rongyot a lába közé szorítva 

ülő cigánylány felé a feketehajú, mindegyikőjüknél magasabb zsidó 
fiú. 

— Menjetek innen, nem halljátok!  
— Hát nem mindegy nektek, hogy katonák vagy mi, láttuk nem 

egyszer, hogy ugrálnak ki-be  hozzátok.  
— A katonáknak van kottonjuk,  meg pénzt is  adnak.  
— Van itt  cigaretta,  bor meg pálinka is.  
— Kell  a rossebnek,  menjetek innen, mert bajotok lesz.  
— Mi bajunk — röhögtek  többen  is.  
— Hát betegek vagyunk,  azért tirgultunk a táborból is, a vajda 

elkurgatott.  Cifiliszesek vagyunk,  menjetek innen. 
Néhányan  a hátrébb  állók  közül,  és  a fiatalabb zsidó  fiú  kiug-

rottak  az ablakon,  elmentek.  Maradtak vagy tízen. 
— Ne hazudj te, mert beléd lépek — fenyegetőzött  a legidősebb 

—,  akkor  a katonák  sem jönnének. 
— Kit  érdekelnek  a katonák,  meg  nekik van kottonjuk.  Neked  

meg  az anyádat  is ismerem. Adtam  már  el neki fát.  Menjetek in-
nen,  mert csak bajba hoztok  minket.  

— Van pájinkátok? — kérdezte  az  addig hallgató  cigánylány.  
— Van,  na...  
— Add ide, hozok nektek egy szüzet.  De csak hárman maradja-

tok,  azt nem lehet  úgy a cigánnyal  sem.  
Felállt, magára rántotta  ruháját.  
— Na  adod?  
— Be ne csapj,  mert felgyújtjuk  a házat. 
— Add már  a pájinkát.  Mindjárt  itt vagyok. 
A legidősebb  odaadta  az üveget,  a cigánylány elvette,  elsietett.  
—  Ki marad? — kérdezte  a legfiatalabb. 
— Mind  maradunk,  te hülye,  naná — válaszolta  a legidősebb.  
Leültek  a földre, cigarettára  gyújtottak,  előszedték  a borosüve-

geket.  Ittak. A  lánynak  is  adtak,  aki  még  mindig  meztelenül  ült,  
még  a rongyot  is ledobta  magáról.  

Fél  óra telhetett  el.  
A két lány szinte nesztelenül surrant a házba. Az új, barna hajú, 

vékony,  egészen fehérbőrű, tizenöt  éves ha lehetett.  



— Na itt van — mondta,  aki hozta, kivette  az egyik fiú kezéből 
a borosüveget, ivott. — Igaz, mán nem szűz, mert a vén Bagó meg-
mászta,  de annak nincs  semmi  baja.  

A  lány  egészen  rendesen  volt  öltözve.  Tiszta  volt.  Ijedt,  nagy  
szemekkel  bámult  a fiúkra.  Azok  megdöbbenve  álltak,  ez  a  lány  
semmiben  sem  különbözött  azoktól,  akikkel  esténként  az  utcán  
játszadoztak,  s akiktől  többet nem is  akartak.  

—  Na  gyerünk,  öltözz  — horkant  az  egyik  legrészegebb  fiú.  A  
lány azonnal hozzálátott,  hogy kigombolja  a blúzát. 

— Várj — szólt  a legidősebb.  — Te honnan  vagy?  
— A Bagóéknál  lakom  a Hétkerületben.  
— Még  sose  láttalak  ott.  
— Az  öreg Bagó hozott faluról, mert meghalt  a  nagyanyám. 
— És  megbaszott.  
A lány  nem felelt. 
—  Hagyjuk  békén  —  mondta  a  zsidó  fiú,  aki  egyáltalán  nem  

ivott. 
— Ne bántsuk —  szólt  csendesen  a legkisebb —, olyan, mint a 

nővérem, — menjünk  innen.  
— Menjünk,  te  meg gyere velünk — intett  a lány felé a legidő-

sebb. 

Ebben az utcában ritkán jártak cigányok. Bagó is félve jött. Ma-
ga akarta látni, hogy a lány a fiú nagyapja alá hordja az ágytálat. 
Éppen etették  az öreget,  az egyik a fejét fogta, a másik a leveses-
tálat. 

Egy hét múlva a Bagó cigánynak betört az orra. Azt híresztelték, 
hogy  a közelben  ott volt  a legidősebb fiú is. 



Karácsony  előtt  

Ahogy kiértek  az erdőből, mélyebb,  süppedőbb lett  a hó. A nap 
megkarcolta  a tetejét, jegesen megfagyott, vékony üvegként tört a 
lábuk alatt. Alig tettek néhány lépést, vaíjúfelhő rebbent a mező-
ről.  A  szürkület  magába  olvasztotta  feketeségüket,  s  így  nőtt  a  
homály. 

Az erdő néma tömbje, mintha utánuk akarna hömpölyögni, hogy 
elnyelje  őket.  A  fiú  hátranézett,  látta,  sötéten  gombolygó  tömeg  
nyomul utánuk. Kézenfogva húzta maga után a kicsit, hogy minél 
hamarabb kiérjenek  az erdőszörny  bűvköréből.  

Hamarabb kellett volna elindulni.  Ránk fog esteledni — gondol-
ta,  s ettől  szívébe  lopózott  a homály,  a rettegés. 

— Engedjük szabadon a madarat — szólt csendesen a kisebbik, 
hangján  érződött,  őt már teljes  erővel karmolja  a sötét. 

— Nem azért fagyoskodtunk itt egész nap, hogy most elengedjük 
— válaszolt  az  idősebb.  

Ha megtalálnám  az ösvényt,  vígan  hazajuthatnánk —  morfon-
dírozott.  Csak ne lenne  olyan  mély  ez a hó. 

Elvette öccsétől a fűzfavesszőből font kalitkát. A színes tollú ma-
dárka megrebbent,  nekicsapódott  a börtön  oldalának.  

— Tudod, hogy  neked fogtam.  Otthon  majd  megetetjük...  
A homály  körülfonta  őket.  Egyre  szűkebb lett  a kalitka.  Újabb  

varjúfelhő  repült  az  erdő  felé.  Valahonnan  messziről  vonatfütty  
röppent,  utána mozdulatlanná vált  a csend. 

Térdig gázoltak a hóban. A kisebbik egyre gyorsabban kapdosta 
a  levegőt.  Varjúszárnyfelhők  takarták  a  holdat,  a  csillagokra  is  
rászállt egy-egy varjú. Ahogy hátranézett, eltűnt az erdő, a fekete 
csend hömpölygött  mögöttük.  

Már látnunk kellene a város fényeit. Nem mehetünk rossz irány-
ba.  Legalább  az az ösvény  meglenne  már.  Sokkal  gyorsabban  ha-
ladhatnánk. Hamarabb kellett volna elindulnunk. A kicsit sem kel-
lett  volna  magammal  hoznom  —  vaíjúgondolatok  verdestek  
agyában. 

Megállt,  öccsére  nézett.  A gyerek hangtalanul  sírt. Az  ő torkát 
is  sötét karmok szorították,  mellére varjú  szállt.  

— Engedjük  el  a madarat — sírta  a kicsi. 



Nem  válaszolt.  Elengedte  a gyerek  kezét.  Kinyitotta  a  kalitka  
ajtaját.  Nem  is  látták,  mikor  röppent  ki  a  madár,  csak  egy  halk  
sóhaj-szárnycsapást  hallottak.  

Az üres kalitkát  elhajította.  Hátára vette öccsét,  elindult.  
Szárnyak suhogtak a semmiben. Az égről elszálltak a fekete ma-

darak. Fehér-ezüst  csillogás  hasította  szét  a feketeséget. 
Megérezte,  hogy kemény  a hó  a talpa  alatt.  
Megtaláltam  az ösvényt — villant  át  agyán.  
Letérdelt.  Megfordult.  Hirtelen mozdulattal  az eldőlő test után 

kapott.  Magához  vonta,  átölelte.  Akkor  vette  észre,  hogy  a  kicsi  
alszik. Vagy... 

Havas kesztyűjével  megtörölte öccse homlokát. Az erdő minden 
varja szíve körül  csapdosott.  Megrázta,  szólongatta...  

— Engedd  el a madarat,  nekem nem kell — mondta a kicsi,  de 
szemét még mindig  nem nyitotta  ki.  

—  Már  elengedtük  —  sóhajtotta  —,  gyere,  nemsokára  otthon  
vagyunk. 

— Akkor jó. A madárnak repülnie kell. Ha a madár nem repül-
het,  akkor meg is hal...  

— Igen, igen, repülnie kell. Elrepült... — Ölébe vette a gyereket, 
s  ment,  amilyen  gyorsan  csak tudott.  Meg-megcsúszott  a letapo-
sott havon. Az izzadságcseppek  könnyeivel  keveredtek.  

— Már látnom kellene a vasút lámpáinak fényét. Istenem, már 
látnom kellene.  

— Elengedted  a madarat? 
— Hát persze.  Már  látnom kellene  a fényeket. 
— Én látom.  Tegyél  le.  Én látom...  
— Jó, jó.  Hát persze,  én is  látom...  
S  ekkor,  mintha  aprócska  csillagok  szálltak  volna  le  az  égből,  

hunyorgó fények gyúltak  előttük.  
— Tegyél  le.  
— Jó — sóhajtotta —, repülj  madár.  
A vasúti  sínek közt  már. mindketten  futottak. Ahogy beértek a 

házak közé, a kicsi  megállt. Testvére hátrafordult, megfogta a ke-
zét. 

— Gyere menjünk,  késő van. 
— Várj.  Ott  a sarkon valaki  fekszik.  
—  Dehogy.  



—  De igen.  
Visszamentek. A kerítés tövében arccal a hóban egy férfi feküdt. 

Nagy  nehezen felültették. A férfi érthetetlenül  motyogott.  
A  nagyobbik fiú bezörgetett  a kapun. A gazda kijött.  
—  Bácsi,  itt van  egy  ember...  
— A fene, még nincs is Karácsony és már részeg. A szomszédban 

lakik.  Lökjétek  be a kapun.  Én hozzá  nem  nyúlok...  
A  férfi  a kerítésbe  kapaszkodva  felállt. A  két gyerekre  nézett.  
—  Na  mi...  csak repültem  egy kicsit...  
A  holdat  vaíjúszárnyfelhó' takarta  el,  egy-egy  varjú  rászállt  a  

csillagokra. 



A bűn 

—  Tudom,  hogy  van  pénzed.  Akkor  miért  nem  adsz?  Adj.  Ha  
kifizetem a hiányt, elsimítják az ügyet. Még a pártból  sem rúgnak 
ki. 

— Jaj,  Istenem!  Édes  Istenem!  Hát honnan lenne? Te vitted  el  
az utolsót is. Apád koporsójára is a rokonok adták össze. Hát kitol 
kérjek?  Mit csináljak.  Jaj,  édes  Istenem!  

— Akkor lecsurmáznak.  Örülhetsz.  
— Hogy mondhatol  ilyet?  Hát mit  csináljak?  
— Akkor én most dögöljek meg? Mi?! Ezt akarod? Mi?! Ezt aka-

rod?  Mi?! Te vagy  egy  anya!  
A fia  már napok  óta  nem jött. 
Minden lehetségest eladott. Két aranyfogát a város másik végén 

egy  órásnak. Vagy  300 rubel jött  össze.  Mi ez  az  1500-hoz?  
A vénasszony,  akihez köszönömért járt takarítani,  már fel  sem 

kelt  az  ágyból.  Kis  hímzett  párnát  tartott  a  paplan  alatt.  Csak  
pénz  lehet benne...  

Soha  nem  nyúlt  a  máséhoz.  Te jó  ég,  édes jó  Istenem,  hát  mit  
tegyen  most.  

A vénasszony  almát  evett, hosszú késsel  szeletelte.  
Te jó  Isten!  Te jó  Isten!  
Kikapta a kést a kezéből; felemelte. A vénasszony arcába nézett, 

nem tudott  szúrni.  
Drága jó  Istenem...  
Az öregasszonyt két nap múlva temették. Agyvérzés, mondta az 

orvos.  Megváltás  volt  már  neki  a  halál  —  bizonygatták  a  közel  
lakók. 

Valamelyik  szomszéd  kegyeletből  a hímzett  párnát  tette  a  ko-
porsóba a feje  alá.  

Nem mert elmenni  a temetésre. 
A  fia  eljött.  Vidám  volt.  Összejött  a  pénz.  Egy  üveg  pálinkát  

hozott.  Részegen  összevissza  csókolta  az  anyját.  Elvitte  a 300 ru-
belt. 

Hívő volt, katolikus. Hetekig vívódott, míg végre elszánta magát. 
A  gerendára  hurkolt  fémhuzal  hamar végzett vele.  Napok  múlva  



találtak rá. A behavazott  padláson  lógó tetem  alatt patkányok  és  
egerek lábnyomainak  százai.  

A holttest megdermedt, csonttá fagyott. Amikor lehozták, a szo-
bát órák  alatt  átjárta  a hullaszag.  Másnap  eltemették.  



Az út végén 

Ismét  eszébe jutott  a délelőtt  látott  kutya. Az  út  szélén  hevert  
szétroncsolt agyvelővel. Vérétől vörös lett a piszkos hó. Vércseppek 
feketéllettek  a járda  latyakjában  és  a ház  falán is. Néhány  perce  
történhetett  az egész, gondolta  akkor.  

Csak most,  amikor már negyedszer vagy ötödször villant  előtte  
a  kép,  ötlött  fel  benne  a  kérdés:  mi  történhetett  a járművel  és  
vezetőjével? Valószínű,  hogy  egyszerűen  továbbhajtott,  hisz  sem-
milyen jel  nem  utalt  karambolra,  arra,  hogy  ember  is  megsérült  
volna.  Szóval  az egyetlen  áldozat  a kutya... 

De miért  nem húzták valahová  oldalra...  
Igaz, ő sem tette  meg. A fehér, csapzott  szőrű korcs hasadt  ko-

ponyájával  előbb szánalmat  ébresztett  benne. Ahogy  újra  és  újra  
belecsaholt életébe, már bosszúságot és undort érzett. Délben nem 
ette  meg  a húst,  mert  a kutya  a tányér  mellé  telepedett.  Később  
belelefetyelt  kávéjába.  S ahogy rágyújtott,  a cigaretta  parazsával  
felizzott  az állat  szertefröccsent vére. 

Mi  ez  az  egész?  —  töprengett.  —  Mi  közöm  ahhoz  a  döghöz?  
Nem én gázoltam  el, egyébként is kóbor kutya lehetett.  Úgyis  be-
fogta volna  a sintér...  

Ekkor jött  meg a felesége.  Minden bevezető  nélkül valami  vég-
telen tanácskozásról  kezdett  el  beszélni,  aztán  sietve  becsukózott  
a  fürdőszobába.  

Csak percek múlva vett tudomást  az asszonyról.  S csak miután 
kijött  a fürdőszobából  és  ismét  bürokrata  kollégáiról  és  az  átkos  
ülésezésekről  panaszkodott, jutott eszébe, hogy néhány lépésnyire 
a  kutyától  találkozott  a jelentéktelen  külsejű  Vargával,  felesége  
egyik  munkatársával.  Varga  a maga  zavaros,  hebegő  módján  va-
lami  olyasfélét  kérdezett,  hogy  mi  van  az  asszonnyal,  csak  nem  
beteg?  Ahogy  a kutya  szétroncsolt  koponyája  után  ránézett  arra  
az  emberre,  az  ötlött  fel  benne,  hogyan  lehet  valakinek  ennyire  
jellegtelen arca. Ez nem is arc. Csak egy fehér gömb, két savószínű 
lyukkal.  Csak  odavetett  valamit  felesége  kiváló  egészségéről,  és  
ment is  tovább. 

Most,  ahogy ezt végiggondolta,  rájött, hogy  az asszony ma nem 
is volt  a munkahelyén.  A  kutya  eltűnt.  Helyébe  sokkal  veszedel-



mesebb állat ugrott: a gyanakvás.  S bármilyen furcsa, mint a nyo-
masztó  álomból  ébredő,  felszabadultabbnak  érezte  magát.  Szinte  
örült, hogy végre evilági probléma foglalkoztatja. Ettől lett annyira 
kategorikus,  amit  mondott:  

— De hisz  te ma nem  is voltál  munkában.  
Az  asszony  nedves  haját  szárította.  Fürdőköpenyét  csak  lazán  

kötötte  meg,  kivillantak  hosszú  fehér  combjai,  a  férfi  szavára  
hirtelen mozdulattal  összeszorította magán a köpenyt, az  asztalra  
hajította  a hajszárítót,  felpattant  és  idegesen járkálni  kezdett.  
Az  egészben  volt  valami,  amitől  a férfi  előtt  ugyanolyan  élesen  
felvillant  egy  édeskés  film  túlfűtött  erotikáját  idéző  ágyjelenet,  
mint  azelőtt  a  kutya  szétroncsolt  teteme.  A  másik  pillanatban  
már  megpróbálta  elhessegetni  a gondolatot,  de  az  makacsul  el-
lenállt. 

A  nő  zavartan  felkacagott,  igyekezett  nyugalmat  erőltetni  ma-
gára,  a férfihez lépett,  hajába túrt.  

— Ugyan már — hadarta bizonytalanul.  — Csak nem vagy fél-
tékeny? 

Keze megremegett, ahogy a férfi fejét melléhez szorította. A moz-
dulatban volt valami mesterkélt. Ezt mindketten érezték. S a férfit 
most már teljesen hatalmába kerítette a gyanú. Kiszabadította ma-
gát  az  ölelésből.  

— Hol voltál? — kérdezte, miközben maga is rettegett  a válasz-
tól. 

Az asszony  minden  átmenet  nélkül  támadásba  lendült.  
— Mi közöd hozzá? — vágta oda úgy, hogy nem lehetett kétséges, 

szerinte  a másiknak  nincs joga  a  számonkéréshez.  —  Erdekei  is  
téged,  mi van  velem,  mit  érzek,  milyen  gondjaim vannak...  Most  
meg egyszerre  mennyire  fontos  lettem!  

El  kellett  ismernie,  az  asszonynak  igaza van.  Egy idő  óta  már  
semmi  sem  érdekelte  úgy  igazán.  Persze,  igyekezett  betartani  a  
formaságokat.  Tudatosan  kerülte  a hosszabb együttléteket.  A ba-
ráti  látogatásokat  egyre inkább tehernek érezte. Az ilyen  összejö-
veteleken,  melyeket  többnyire  felesége  kezdeményezett,  szerve-
zett,  mondván:  az  ő  pozíciójukban  nem  élhetnek  úgy,  mint  a  
remeték, egy bizonyos idő elteltével  azon kapta magát, hogy fogal-
ma sincs, miről  is folyik a beszélgetés.  Ebből többször támadt fél-
reértés, bonyodalom, amit felesége mindig nagy rutinnal, frappán-



san  simított  el.  S  az  is  igaz,  hogy  számára  az  asszonyból,  akiben  
mindig  is  a nőt,  s nem  a társat  kereste,  alig  maradt  meg  valami  
fontosnak.  Hogy  ez  nem jól  van  így, fel  sem  merült  benne.  Prob-
lémáit,  gondjait — ezek többnyire  szakmai jellegűek voltak, vagy 
a  munkahelyéhez  kapcsolódtak  —  eszébe  sem jutott  megosztani  
másokkal.  Kudarcait,  s  ezekből  az  utóbbi  időben  egyre  több  érte,  
olyan  mélyen  rejtette  magába,  mint  szerelmi  kalandjainak  seízű  
emlékeit. Talán az volt  a szerencséje, hogy balsikereit  úgy élte át, 
mint az élet törvényszerű velejáróit. A nők is úgy jöttek és mentek, 
hogy az érzelemhez az egésznek semmi köze nem volt. Utánuk sem 
vágyakozás, sem bűntudat nem maradt. Ezért nem tudatosult ben-
ne soha, hogy megcsalja a feleségét. Ha nem kavaija fel az a kutya, 
ha nem találkozik a halállal, valószínűleg egészen hétköznapi mó-
don éli meg, veszi tudomásul, s rejti kudarcai mellé a felszarvazás 
tényét. 

De most úgy érezte, hogy  ott  belül  felszakadt  egy fekély,  egész 
testében  lassan teijed  az évek  alatt felgyülemlett  gyilkos  méreg.  

Az  asszony támadása  csak a bizonyosságot  erősítette.  
—  Megcsalsz  —  nem  kérdezte,  kijelentette.  Nem  őrjöngve  és  

nem  felháborodottan,  hanem  mint  az,  aki  rég  tudja,  hogy  gyó-
gyíthatatlan  beteg,  s  a  halálos  ítéletéről  szóló  diagnózist  már  
közönyösen,  az  „így  kell  lennie"  belenyugvásával  veszi  tudomá-
sul. 

— Igen, igen, igen — az asszony vadul, kárörvendően, boldogan, 
aztán már csak a tapasztalt nő határozottságával mondta ki a szót. 
Hirtelen mozdulataitól fürdőköpenye ide-oda libbent, s a férfi azon 
kapta magát, hogy kedvtelve figyeli az elő-előttínő melleket, a com-
bok fehér villámlásait. 

Aztán,  amikor  a nő  a köpenyt  idegesen,  kapkodva  szorosabbra  
húzta,  a férfi agyán ismét  átvillant  a vérében  heverő kutya  képe.  
Elöntötte a keserű düh. Arcizmai megfeszültek. Rég kihalt érzések 
támadtak  fel  benne.  Húsz  évvel  ezelőtti  emlékek,  elnyomott  vá-
gyak,  tudatosan  elfojtott  tüzek  lobbantak.  De  az  egész  csak  egy  
pillanatig tartott. Az  évek során kifejlesztett érzelmi  immunrend-
szer jól  működött.  Túlságosan jól. 

Végül is mi történt? — gondolta, s már hajlandó lett volna meg-
alkudni,  szépen  elkönyvelni  a dolgot,  s rábízni  az időre,  tegye  az  
egészet olyan jelentéktelenné, mint mindent, ami eddig történt ve-



le. Maradhatna minden a régiben. Nem akart, nem is tudott volna 
változtatni eddigi életén. S minek kellene változtatnia — már szin-
te játszadozott  a  gondolattal  —,  képes  lenne  valami  újra?  Nem.  
Akar valami  mást? Nem.  S akarhat  mást? Nem.  Már erre is csak 
nemmel  tudott válaszolni.  

Az asszonyt egyre inkább bosszantotta  a férfi némasága. Türel-
metlenül járt fel-alá,  harcolni  akart.  Küzdeni.  Nem valami  ellen,  
hanem valamiért.  Persze,  nem kettőjükért. Az  már neki  sem volt 
fontos. Legfeljebb a felszínen, mások előtt. Képtelen volt eldönteni, 
hogy  a  férfi  hallgatása  mögött  egy  esetleges  támadás  lapul-e,  
avagy  a másik már le  is tette  a fegyvert. 

A férfi viszont nem tudta, hogyan induljon el a visszavezető úton. 
Az  utat  sem  látta.  Ezért  menekült  a  csendbe,  bástyákat  épített  
némaságból. 

Kell lennie kiútnak.  Kell lennie megoldásnak.  Ez járt a fejében. 
Az  fel  sem  merült  benne,  hogy  elhagyja  az  asszonyt,  s  ugyanúgy 
az  sem  fordult  meg  agyában,  hogy  az  elhagyhatja.  Most  már  a  
hogyan  sem izgatta túlságosan.  Hogyan? Úgy, mint azelőtt. Talán 
egy  kicsit  több  alkohollal  és  nikotinnal.  Jó  lesz  így,  hisz  végül  is  
nem történt semmi rendkívüli. Az  az átkozott kutya,  az egy kicsit 
felkavarta.  De hát hány kutya  döglik  meg naponta!  S végül  is — 
csak egy  kutya...  

...Másnap  későn  ébredt.  Már  rég  külön  szobában  aludtak.  Ha  
be  is  ment  este  feleségéhez,  reggelig  sohasem  maradt.  Ezt  nem  
tartotta  furcsának,  hisz  legtöbbször  éjszaka  dolgozott.  S csak  za-
varta volna  az asszonyt.  Zavarni  pedig  senkit  sem  szeretett.  

Furcsának legfeljebb azt tartotta, hogy a nő reggel nem keltette, 
mint máskor. De még ezt is inkább jó jelként könyvelte el. Egy-két 
nap  csend,  és visszakerül  minden  a régi  kerékvágásba,  gondolta.  
Megcsalja  az  asszony?  Csak  szeszély.  Női  kíváncsiság.  Előfordul.  
No  és  ő  sem  szent.  Szóval  rendben  lesz  minden.  Legfeljebb  majd  
leülnek és megbeszélik.  De talán erre sem lesz szükség. Igen, erre 
semmi  szükség.  Jobb a hallgatás. 

Kedvtelve  zuhanyozott, jóízűen  reggelizett,  kedvenc ingét,  öltö-
nyét vette fel.  Határozott jókedvvel  bandukolt  az utcán. 

S  akkor  meglátta  a kutyát. 
Olvadt. A hó szennyes latyakká vált. A tetem fekete lett, mint-

ha  olajjal  öntötték  volna  le.  Éjszaka  még  néhány  gépkocsi  ke-



resztülhajtott  rajta,  alakja  teljesen  eltorzult.  Nézte  a  kutyát,  
nézte,  s rájött,  már  sohasem  lesz  úgy,  mint  eddig  volt.  Nézte  
a kutyát,  s valahol  nagyon  mélyen  felsejlett  benne:  ennek  így  
kell  lennie,  

így van jól. 



Egy békés  ember  

Mindig nyugodt és kiegyensúlyozott volt. Megmondták neki, mit 
kell tennie, s ő az utasításokat lelkiismeretesen végrehajtotta.  So-
hasem  mérlegelt.  Sohasem  ellenkezett.  Nevetségesnek,  hebehur-
gyának tartotta testvéreit, .akik lázadoztak apjuk döntései ellen, s 
ezzel  állandó  feszültséget  teremtettek,  amit  az  öreg  egy-egy jói-
irányzott  pofonnal oldott fel. 

Ő  örömmel  hajtotta  végre  a  parancsokat,  azok vicsorogva,  dü-
hösen. Lelkesedéssel,  példamutató buzgósággal próbálta őket jobb 
belátásra bírni. A legkisebb, mert gyenge volt, hajlott volna a szóra, 
ám a középső még a pofonok után sem juhászodott meg.  Szeméből  
sugárzott  a gyűlölet.  Ellenállásával  engedetlenségre  buzdította  a  
kicsit is. Anyjuk, amíg élt, a maga csendes-szelíd módján próbálta 
menteni  a családi békét. Amióta meghalt,  az öreg még bakafánto-
sabb lett.  Minden  az ő akarata  szerint történt. A legkisebbet  még  
egyetemre  sem  engedte.  Pedig  tanárai  is  eljöttek  kérni.  A  pénzt,  
a fiúk keresetét is,  saját könyvére  rakta  a takarékba. Az  öltözkö-
désben  sem tűrt ellentmondást.  Ha ivott,  mindenkinek  innia kel-
lett.  De a pince  kulcsát  a zsebében  hordta...  

Most pedig  ott feküdt kiterítve...  Igazából  senki  sem sajnálta.  
A  temetést  nagyon  szerényen  és  nagyon  gyorsan  intézték  el. A 

házat  eladták,  az  árát  és  a  betétkönyvön  levő  tetemes  összeget  
háromfelé osztották. A középső még a gyászévet sem várta ki, meg-
nősült, elhagyta a falut. A kicsit felvették az egyetemre.  О vett egy 
kisebb házat.  Maradt.  

Jönnek  ők még hozzám  koldulni,  mondogatta  magában,  de  eb-
ben  tévedett.  

A  gazdaság  szépen  gyarapodott.  Az  állatok  eladásából  meg  a  
szőlőből  ezreseket  rakott  félre.  Egy  kis  műhelyt  is  berendezett,  
sasokat,  gyertyatartókat  faragott. A haszon bőséges volt.  

Úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben van. Am ahogy múltak 
a hetek, a hónapok, egyre bizonytalanabbá, egyre tanácstalanabbá 
vált. A pénzt őis a takarékban tartotta, amikor újabb összeget tett 
be, megtörtént, hogy az apja nevét írta a számlára. Ilyenkor eszébe 
jutott  az öreg,  s elmélázott,  milyen  egyszerű  is volt minden,  amíg  
élt. 



A faluban jónéhány anya unszolta a lányát, fogja meg magának 
ezt a jóravaló, dolgos embert. Néhányan,  a pénzért, meg is próbál-
ták... 

Télen  nem  sok dolga  akadt.  Ilyenkor  ő is  gondolt nőkre.  Aztán  
vett  egy fekete-fehér  televíziót.  Nagyobb kancsóval  ballagott  le a 
pincébe. 

Egyszer, valami  könyvben,  a boldogságról  olvasott,  meg  az élet  
örömeiről.  Ekkor  megivott  egy  liter  bort,  bebuszozott  a  városba,  
felkereste  egyik  katonacimboráját,  aki  szerzett  neki  egy nőt.  Ha-
zafelé zötyökölve  már sajnálta  a pénzt... 

Testvéreit  nem látogatta,  azok sem őt.  
Gyakrabban  gondolt  az  apjára.  Egyre  bölcsebbnek  és  nagyobb-

nak  látta.  Megkereste  egyik  fényképét,  maga  fabrikálta  keretbe  
tette,  felakasztotta  a  konyhában  a falra,  mert  itt  tartózkodott  a  
legtöbbet. 

Mind kedvetlenebbül  végezte  a dolgát.  Jószágait,  a műhely be-
rendezését eladta, a szőlőt csak így-úgy gondozta. A pénzt a taka-
rékba vitte. 

Korábban igyekezett valamilyen rendet tartani a lakásban, mos-
tanában  bármihez  fogott,  úgy  érezte,  értelmetlen,  céltalan.  Csak  
az apja fényképéről  törölte  le a port,  szedte  le a pókhálót. 

Hetekig viselt  egy inget.  
Bora volt bőven. Itta.  Szalonnát,  füstölt húst evett.  
Egyszer elindult, hogy felkeresse kisebbik öccsét. A busz már a 

megállóban volt. Futnia kellett volna, hogy elérje. Hagyta, elmenni. 
Keveset  aludt.  A  konyhában  üldögélt.  Öregnek  látszott,  pedig  

alig múlt  negyven.  
Rászokott  a cigarettára,  megkereste  apja  szipkáját.  Sűrvebben  

járt  ki  a temetőbe. 
Egyik  nap  megivott  egy  kancsó  bort,  kerékpárra  ült,  behajtott  

a  városba.  Minden  pénzét  kivette  a  takarékból.  A  bankjegyeket  
zsebeibe tömte.  Megivott  néhány féldecit, egy  üveg bort. Vett  egy  
kenyeret,  azt majszolgatta.  Sötétedéskor indult haza. 

Amikor  a  kanyarból  feltűnt  a  gépkocsi,  az  apja jutott  eszébe.  
Fájdalmat  nem  érzett.  

Másnap reggel  találtak  rá.  Szétroncsolt  koponyája  mellett  egy  
fél vekni hevert. A  szél  szanaszét hordta  a zsebéből kihullt bank-
jegyeket. 



Eretnekégetés 

A költő  az ablaknál  állt  és nézte  az esőt. 
— Eretnekégető, kehes novemberi  alkony — morfondírozott —, 

igen,  hajdanán  bizonyára  ilyenkor  égették  a  boszorkányokat.  A  
máglya, mint valami túlvilági, földre hullt csillag loboghatott, ba-
bonás félelemmel árasztva el  az embereket,  akik apróknak és ele-
setteknek érezték  magukat.  

A  szíve  nehéz  lett,  a  gondolatok  fájdalmasan,  mint  megannyi  
leomló kődarab dübörögtek agyában. Úgy érezte, mellére hatalmas 
ökölcsapások zuhannak. Képzeletében öles lángokkal viaskodó, tö-
rékeny, fehér ruhás nőjelent meg. Körötte a hatalmas fekete tömeg 
tengere hömpölygött.  Az  ólomszínű  ég olyan közelinek tűnt, hogy 
a fel-felcsapó vörös lángnyelvek  elérték...  

A költő szinte önkéntelenül asztalához lépett, kezébe vette tollát, 
s a felkattintott  asztali lámpa fényében vakítóan fehérlő papírlap-
ra, vontatottan, remegő kezekkel  írni  kezdett:  

Eretnekégető,  kehes novemberi 
alkony, 

Tűzvirág gyúl  lehulló ég alatt. 
Fájdalom csatázik a szívben, 
Az  alkony sátra kettészakadt. 

Elolvasta  a  sorokat.  Fakó  arca  kipirult.  Cigarettára  gyújtott.  
Megbűvölten  nézte  a gyufa  sápadt fényét. Aztán  a megfeketedett 
gyufaszálat  a hamutartóba  ejtette. A  cigaretta füstjét mélyen tü-
dejére  szívta, újra  olvasta  a verssorokat,  s tovább írt: 

Lelkem  babonás félelem öble  

Kinn az eső vadabb táncba kezdett. Már majdnem teljesen sötét 
volt,  az  este  nedves  szakadozott  fekete  rongyot  terített  az  ablak-
üvegre. 

— Költészet,  oh! — dőlt hátra, miközben cigarettájáról  a papír-
lapra hullt  a hamu.  Ujjával  eldörzsölte  a lap fénylő fehérségén, s 
ettől úgy tűnt, mintha a verssorok gomolygó szürkeségből  pattan-



nának  ki.  —  Mi  a  költészet?  Művészet?  Fájdalom,  melytől  csak  
úgy  szabadulhatunk  meg,  ha  leírjuk?  Szörnyű  bűn,  amit  csak  a  
papírnak lehet bevallani? Mámor, mit nem pótol semmilyen szesz? 

S ki a költő? Garabonciás?!  Őrült?! Vagy ember,  aki nagyon tud 
félni  és  lobogva  örülni?!  Lelkendező  pletykáló  fruska?!  —  Nem,  
barátom. A költő  az ellopott vágyak  embere.  

A szavak hamisan  csengtek.  Furcsán érezte  magát, úgy mint a 
füllentésen kapott kisfiú, aki  nem azért hazudott,  mintha haszna 
lenne belőle, hanem mert talán a valót nem találta eléggé szépnek, 
eléggé igaznak vagy csak félt, félt megmondani  az igazat. 

Elnyomta a csikket.  Fáradt volt, s valami bús-vad harangjáték 
kalapált  fülében,  aztán  már  az  sem,  csak  az  eső  kopogott  az  ab-
lakpárkányon  monotonon,  mint maga  a megtestesült  ősz.  

Kiment  a konyhába,  közben  újra cigarettára  gyújtott. A gyufa-
szálat hanyagul a szeméttartóba dobta. Úgy tűnt, lidérces álomból 
szabadul,  s  most  a  mindennapok  szilárd-való  talaján  eszmél,  s  
félelemmel gondolt  a kábulat  delejes  óráira.  

Kávét főzött. A kávéfőző, a porceláncsésze  ércesen csillogott.  Itt  
az ablakon sűrű függöny volt, most örült ennek, azt gondolta, hogy 
ezen  a szűzi  fehérségen  a kint zuhogó éjszaka  képtelen  áttörni.  

Lassan szürcsölte a kávét, nagyokat szívott cigarettájából. Aztán 
a  csikket  a szeméttartóba  hajította,  a csészét  az  asztalon  hagyva  
visszatért  a szobába. A lámpa fénye csak ölnyi tért világított meg, 
ennek  közepén  a  félbehagyott  vers  sorai  úsztak,  mintha  minden  
egyes  betű  külön  életre  kelt  volna,  s  már  nem  engedelmeskedne  
semmilyen  törvénynek.  A  szoba  többi  részében  a homály vert  ta-
nyát. A bútorok — mesebeli  szörnyek — rejtőztek,  mintha csak a 
megfelelő  pillanatra  várnának,  hogy rátámadhassanak  a költőre. 
Hirtelen meglebbent a függöny, megnyikordult  a szekrény.  Össze-
rezzent,  az  ablakhoz  lépett.  Az  utcán  az  eső  szakadatlan  dühvel  
ömlött, hiába,  az éj feketeségét nem tudta elmosni. A szél is feltá-
madt, újságpapír,  halott falevelek —  az éj apró kísérteteiként  su-
hantak. 

A  szemközti  ház  egyik  szobájában  fény gyúlt.  Egy szőke, fehér 
pongyolás  fiatal  nő  a  gyerekágyhoz  ment,  betakarta  az  ott  fekvő  
apróságot,  aztán  egészen  közel hajolt hozzá,  megcsókolta. A költő 
szerette volna sokáig nézni a nyugalomnak, békének e kicsiny völ-
gyét,  ám a fény hirtelen  kialudt.  



A szél gyorsabb táncba kezdett, megremegtette  az ablaküveget.  
A férfi visszaült  az asztalhoz.  Félhangosan  olvasta  az utolsó  sort:  

Lelkem  babonás félelem öble.  

Kezébe vette  a tollat,  s lassan  egy „Sz" betűt írt a papírra.  Fel-
nézett. Szemével a szemközti háznak azt az ablakát kereste, mely-
ből  az imént, mint elcsigázott testekből a sóhaj, a fény tört fel, ám 
az éjszaka könyörtelen volt,  szemfedó't borított  az ablakon túli vi-
lágra.  Most  már gyorsan, kuszált  betűket írt:  

Szörny  támad reám, 
képzelet szülöttje, 

Kárhozat  mulat tébolyult 
éjszakán. 

S  Te vágyaim csúcsán 
lengsz fehéren, 

Bennem  átok  gubbaszt  
minden szenvedélyen. 

Te fenn, 
én  a  mélyben idelenn 

Gyufa  sercent,  a  cigaretta  vége  felizzott.  A  költő  egy  nőre  
gondolt,  egy  bormámoros,  élettói  lopott  éjszakára,  amikor  italol-
dotta szívvel a lánynak bevallotta léte ősmocsarának legrejtettebb  
titkát. 

A  lány  szemei villantak  fel  emlékezetében.  Azok  a csönd-alko-
nyat  barna  szemek,  melyekben  akkor,  azon  a  csillagtalan  estén  
meglátta  önmagát.  

—  Fénylő  éjszakák,  ti  lélekcsapdák.  Te  lány,  percnyi  tűzéle-
tem,  sóhajtásnyi  halálom.  Kerékbe  tört  akarásom  —  süvítettek  
agyában  a szavak,  mint kint  a szél,  s röpültek  az emlékek tépett  
rongyai. 

A cigaretta  közben  ujjáig hamvadt.  Nem vette  észre.  
—  Az  a  lány  szép  volt.  Szép.  Igen.  S  talán  azon  a  novemberi  

éjszakán  surrant  be  szívembe  a megvakult  ó'sz.  
A cigarettavégre  pillantott. A hamutartóba hajította.  
Kint  az eső karmolta  az  aszfaltot.  



Az emlékek szívére nehezülő felhője alatt, a lány bódító illatának 
bűvöletében gépiesen  folytatta:  

Te voltál reményem 
mámorszárnya. 

S  most messze vagy, 
e  megvadult éjszakában 

nem hallom hangodat. 

Az  újabb  cigarettát  már  az  ablaknál  állva  szívta.  Bal  kezében  
tartva a hamutartót,  melyben,  ahogy keze remegett,  úgy ingtak a 
csikkek, mint kormos  kis hajócskák  a hamu  tengerén.  

Már nem tudott  szabadulni  a lány fantomjától,  újra  és újraélte 
azt  a néhány pillanatot,  amikor csókba feszülve  álltak  a város fö-
lött,  s távol,  az éjszaka fodrain —  az ölelkező hegyeken furcsa fé-
nyek  csillogtak.  

A  szoba félhomálya  betonként  zuhant  rá. A  kint kavargó  sötét  
megbénította. Nem érzékelte  az időt... A cigaretta hamuja a földre 
hullt.  Hirtelen  valami  belesikított  az  éjszakába,  villogó  lámpájú  
mentőautó  száguldott  el  szirénázva  a ház  előtt.  

Még  hallotta  az  egyre  csendesülő  vészjósló  búgást,  aztán  újra  
csak  az eső  zihált.  

Az asztalhoz ment. Még állva újra elolvasta a verset, aztán leült, 
a  hamutartót  lekoccantotta  az  asztalra,  és  beledobta  az égő  ciga-
rettacsonkot.  Tétován  nyúlt  a toll  után.  Felvette.  Remegő  kézzel  
írni  kezdett:  

Vonaglik a  városon az éj. 
Mit érnek  már az elcsapott 

remények? 
Szívemre  hull száz halott levél, 
Hitem gyertyái elégtek.  

— Mit érnek? Mit? — gondol — Semmit. S mit ér az éji önkínzás? 
Vajon  hol  a mindenség  zárából  a kulcs?  Hol  a megoldás?  Az  élet  
katapultja  vajon  hová  röpít?  Életünk,  vágyaink,  szenvedélyünk,  
szerelmünk elég, még hamu sem marad. Vagy ha marad is valami 
jel,  már  az  is  csak  azt  hirdeti  —  VOLT.  Az  elme  kapaszkodna  



töttünk,  míg  el  nem  orozták  tőlünk  azt  a  kis  szabadságszigetet.  
Elsétáltam  hát  a bányagödörhöz,  s  meglepve  tapasztaltam,  hogy  
a szemétdomb eltűnt, mindent buja fű borított. A víz partján gye-
rekek üldögéltek, egyik-másik filteres cigarettát szívott. A parton 
cigányok horgásztak, távolabb kutyák  hancúroztak.  

Otthon megtudtam, már rég nem oda hordják a szemetet, hanem 
a  város  másik  végébe.  Lehet,  ha  mostanában  onnan  fúj  a  szél,  
néhány fiú el-elkáromkodja  magát.  

Bizony nagyot változott  azóta a világ. 



Talált  pénz  

Alapjában gyáva ember volt. Szorgalma sem különösebben nagy. 
E  fogyatékosságai  nem  zavarták  hivatali  teendői  elvégzésében.  
Munkája  sem  bátorságot,  sem pedig  túlzott  igyekezetet  nem  igé-
nyelt. 

Élete  nem  különbözött  a  környezetében  élők  mindennapjaitól.  
Szürke volt és egyhangú — szóval nyugodt. Lakótelepi lakása, szí-
nes televíziója, néhány öltözet ruhája, fénytelen szemű felesége és 
két könnyen kezelhető  engedelmes  gyermeke — ha boldoggá nem 
is, elégedetté tette.  Sokkal többre nem is vágyott. Az ötvenhez kö-
zeledve  egyre puhányabb,  egyre közönyösebb lett.  

Utálta  a  reggeleket  és  rettegett  az  éjszakáktól.  Leginkább  a  
csendes délutánokat  szerette.  

A pénzt,  amit  a feleségével  kerestek, jól  beosztották. A hét  két  
napján ettek húst, vacsorára teát ittak kenyérrel, sajttal, olcsó fel-
vágottat.  Takarékbetétjük  lassacskán  gyarapodott,  lassacskán  
visszakerült  az  a pénzecske  is,  amit  lányuk esküvőjére  költöttek.  
A lány csendes, rendes férjet kapott — már nekik is volt lakótelepi 
lakásuk,  színes  televíziójuk,  pénzecskéjük  a bankban,  egy  gyere-
kük — sokkal többre  nem is vágytak. 

Vendégségkor  a  férfi  borral  kínálta  vejét.  Sohasem  ittak  meg  
egy egész üveggel.  Ilyenkor  az asszony felolvasta katonafiúk leve-
leit. Kekszet és nápolyit ettek, nézték a televíziót,  megelégedéssel  
fogadták a központi vezetés  döntéseit.  

Hetente  egyszer,  főként hétfőn,  langyos  éjszakát  töltött  felesé-
gével. A megszokott aktus után megmosakodott és azonnal elaludt. 

Minden adott volt a békés, nyugodt élethez. Semmi jel nem utalt 
arra, hogy valami  megzavarhatja  ezt a nyugalmat.  

S  akkor  megtörtént.  
A munkából hazafelé egy néptelen  mellékutcán kopott pénztár-

cát talált.  Felemelte,  kinyitotta.  Egy  köteg  papírpénz,  majd  2000  
rubel volt  benne.  

Megfordult vele a világ. A sivár évek teljesen leszoktatták arról, 
hogy örüljön. Izgalom lett rajta úrrá. A pénzt gyorsan kabátja zse-
bébe gyűrte, a tárcát  a közeli kukába dobta. Sietős léptekkel igye-
kezett  haza.  Ha  valaki  szembe jött  vele,  vagy  elsietett  mellette,  



összerezzent.  Kezét  zsebre  dugta,  szorította  a pénzt.  Egy  idősebb  
férfi  oroszul megkérdezte  tőle  mennyi  az idő, zavarában  az össze-
gyúrt bankjegyeket is kirántotta a zsebéből, amikor megnézte órá-
ját. 

Szinte várta,  hogy valaki  odaáll  elébe  és  rákiált:  adja vissza a  
pénzét! 

Mire hazaért,  teljesen  kikészült.  
A felesége nem vett észre semmit. Már rég leszoktak arról, hogy 

igazán  figyeljenek  egymásra.  
Aznap  nem ette  meg  a vacsoráját,  csak a teát hörpintette  fel.  
Az  asszony ekkor  kérdezett  valamit  az egészsége felől.  
Motyogott valamit, s az esetleges további kérdések elől a szobába 

menekült, megpróbálta  rendezni  gondolatait.  
Mit tegyen?  Mondja  el  az  asszonynak,  mi  történt?  El  se hinné. 

Talán  még  arra  gyanakodna,  hogy  nem  tisztességes  úton jutott  
hozzá.  Meg  aztán  még  elmondaná  valakinek.  Rossz  rágondolni  
mennyi  bonyodalom  származhatna  ebből.  Jönnének  a  kölcsönké-
rők,  pedig  még  azt is  alig bírja elviselni,  ha nagy ritkán  be-betér  
egyik-másik  szomszéd. Nem, nem mondja el az asszonynak. Majd 
másképp oldja meg.  Beteszi  a takarékba. Apránként vesz  ezt-azt,  
persze  csak  kis  dolgokat,  hogy  ne legyen feltűnő.  

Ez  megnyugtatta.  
Másnap munka után betért  a takarékpénztárba.  Miután jól kö-

rülnézett,  nincs  e ismerős  a közelben,  új könyvet  nyittatott.  
Nyugalma  csak  addig  tartott,  míg  haza  nem  ért.  Otthon  újra  

elfogta a félelem. Mi lesz, ha az asszony megtalálja a betétkönyvet. 
Most már végképp nem tudná megmagyarázni a dolgot. Nagy hibát 
követett  el,  a betét  még veszélyesebb,  mint  a pénz... 

Úgy  érezte,  lelki  egyensúlya  felborult,  idegessé,  ingerlékennyé  
vált.  Az  asszony nem tudta  mire vélni  a változást. 

Néhány  napi vívódás  után  az egész  összeget kivette  a takarék-
ból. Otthon sötétkék öltönyének belső zsebébe rejtette. Ezt a ruhát 
már  évek  óta nem viselte.  Teljesen  kihízta.  

Az  asszony észrevette,  hogy  a kék öltönnyel  bíbelődik.  
Be  kellene  adni  a  bizományiba,  lehet,  hogy  kapnának  érte  egy  

kis  pénzt —  ajánlotta.  
A férfi oda sem figyelt.  Valami  olyasmit mondott, hogy jó  lenne 

az ebédről  megmaradt  pörköltöt  megenni  vacsorára.  



Az asszony nem értette,  nen  tudta mire vélni  ezt a nagy válto-
zást. 

Kínzó vergődések közt teltek napjai. Álmában ismeretlen embe-
rek üldözték,  pénzüket követelték rajta.  Csurom vizesen  ébredt.  

És ekkor újabb szörnyűség  történt.  
A hivatali  pénztárból  eltűnt  700 rubel.  
Mindenki  gyanússá  vált.  Az  igazgató  úgy  határozott,  egyelőre  

belső  ügyként  kezelik  a lopást,  hátha  így  is  sikerül  a tolvaj  nyo-
mára bukkanni.  

A teljes kétségbeesés határán állt. Már arra is gondolt, valahogy 
visszacsempészi  a pénzt,  de ehhez gyáva volt. 

Ha valaki tudomást szerez a szerzeményéről, az isten sem mossa 
le róla, hogy tolvaj.  Még  az asszony is  azt hinné. 

Mi lesz?! Nem őrizheti naphosszat a szekrényt. Mit tegyen. Ezek 
ott  bent  biztosan  őt  gyanúsítják.  Milyen  furcsán  néznek  rá.  Két-
értelmű kijelentéseket tesznek előtte. Csak azt várják, hogy elszól-
ja  magát.  Nem,  ezt  nem lehet  kibírni.  Ebbe  bele  lehet  őrülni.  Az  
asszony  is  milyen  lehetetlen  dolgokat  mond  neki.  Felfedezte  a  
pénzt.  Lehet, hogy már el is vette. 

A szekrényhez akart rohanni, amikor megtántorodott és összeesett. 
A kórházi  ágyon tért  magához.  
—  Szerencsés  ember  —  hallott  távolról  egy  idegen  hangot  —,  

két-három hét  alatt  rendbejön.  
—  Köszönöm,  nagyon  köszönöm  doktor  úr  —  ezt  a  felesége  

mondta. 
— Ugyan,  erre  semmi  szükség...  
— Kérem, kérem, fogadja el...  nagyon köszönjük, nagyon...  ma-

gához tért.  
Két  arc lebegett felette  mint a plafonról  lelógó léggömbök.  Egy  

hét múlva  felülhetett.  
Az asszony naponta meglátogatta. Ásványvizet  és híg leveseket 

hozott. 
Egyik nap örömmel újságolta, hogy a sötétkék öltönyt, amit már 

úgyis kihízott, beadta a bizományiba. Ötven rubelt kapott érte. így 
visszajött  az orvosnak  adott hálapénz.  

— Minden rendbejön  — biztatta  az  asszony.  
— Igen,  minden  rendbejön  — válaszolta,  s valóban  így  is  gon-

dolta. 



Találkozás 

(Játék három hangra)  

Szereplők: 
Ötvenéves férfi 
ugyanő negyven- és 
húszévesen 

Ötvenéves:  Ma ötvenéves vagyok,  gratulálhatsz  önmagadnak.  
Mert  ide  nem jön  senki.  Egyedül  maradtál,  társad  a csönd  és  az  
éj,  ami úgy vesz körül, mint kagylót  a hatalmas tenger. A tenger. 
Kontinensek  partjai  közt  morajlik,  önnön  dicsőségét  harsogva.  
Lenn, mélyen  a kagyló  apró héjába  zárva is zúg, tombol,  kavarog 
a tenger, egy külön világ. Csak apró része az egésznek, mégis önál-
ló,  szuverén  rendszer!  Mindnyájan  ilyen  kagylók  vagyunk.  Eh,  
minden,  a szó erőszakával  igazzá  akart elmélet csupán annyit ér, 
mint sivatag homokjába ültetett rózsafa, mely virágot hiába bont. 
Ha  nyílni  kényszeríti  a konok  élniakarás,  mi  haszna!  A  sivatagi  
hiénák nem csodálják a virágot. Ha egyedül maradsz, a legszentebb 
érzések is meddő, haszontalan cafrangokká lesznek. Ha nincs tár-
sad,  szívedben  megszületik  a halál. 

(Kopogás hallatszik.) 
Ötvenéves:  Tessék.  

(Ajtónyikorgás, léptek.) 
Húszéves: Üdv vén énem, sohasem gondoltam volna, hogy idáig 

jutunk! 
Negyvenéves:  Én már sejtettem,  az ifjúkor hibáit  az öregedés 

felnagyítja.  S bár idővel  tökéletesen  megtanuljuk  a világ  elől lep-
lezni  igazi  énünk,  önmagunk  elől  elbújni  nem tudunk. 

Ötvenéves:  Kik vagytok? 
Húszéves: Én te vagyok húszévesen, ő pedig negyvenévesen én. 
Ötvenéves  (meglepettséggel a hangjában): Nem értem!  
Negyvenéves  (ironikusan):  Eljöttünk,  öregem,  hogy  számot  

vessünk  életünkkel.  



Ötvenéves  (utánozva az előbbi hanghordozást): Számot vetni... 
No, gyertek csak, csevegésre éppen alkalmas az idő. Úgy gondolom, 
van mit elmondanunk  egymásnak.  

Húszéves: Van bizony.  Mindjárt kezdhetjük  azzal, mivé  lettek  
a szép remények, hogyan öltétek meg a tisztaságot, a hitet, a tettet, 
az erőt — mindent, ami én voltam. Mivé lettek a tervek, hol vannak 
a nagy  művek...  

Negyvenéves:  Ez jellemző rád, hebehurgyán  bele  a dolgok kö-
zepébe,  ezzel  okoztad mindannyiunknak  a legtöbb bajt.  

Ötvenéves:  Belőlem  már  pontosan  ez  az  akarás,  a hév  hiány-
zott. 

Negyvenéves: Igen,  az én higgadtságom benned restséggé pos-
hadt. Ezért nincs senkinek rád szüksége, önmagadat is meguntad 
már. 

Ötvenéves  (mentegetőzve,  meggyőződés nélkül):  Vannak  bará-
taim. 

Húszéves:  Hol?  Mutass  legalább  egyet.  Az  utóbbi  tíz  évben,  
mintha  megkergültél  volna...  Elutáltad  magad  mellől  még  a leg-
szelídebb,  legjámborabb  embereket  is.  Mit tettél  Kalitkással?  Le-
taglóztad azzal a kritikával, amelyet legjobb kötetéről írtál (hangja 
egyre ingerültebbé válik). Az az igazság, barátocskám, hogy önhitté 
tett  az  olcsó  siker.  

Ötvenéves  (szinte kiabál):  Kalitkás  tehetségtelen.  Es  a tehet-
ségtelenség  megbocsáthatatlan!  

Húszéves  (rosszallóan, felháborodottan):  Tehetségtelen?  Nem  
igaz!  Harminc évvel ezelőtt  egyáltalán  nem ez volt  a véleményed, 
véleményem. Együtt kezdtük az egészet, úgy olvastuk egymás ver-
seit, mintha mind  a világot váltotta volna  meg...  

Negyvenéves:  De nem váltotta!  
Ötvenéves:  Nem  ám!  
Húszéves: Nem. De minket megváltott. Akartunk, tettünk, hit-

tünk — éltünk!  
Negyvenéves: S mint utóbb kiderült, ezért nem volt érdemes élni. 
Ötvenéves:  Néha  azon gondolkodom, érdemes-e  egyáltalán  él-

ni?!  (Néhány másodperces szünet.) 
Ötvenéves: Szedd apróra önmagad vagy bárkit, s kiderül, hogy 

ezerszer  megalkudott,  és  számtalan  hibája  közt  az  a legnagyobb, 
hogy  nem vállalja,  mei't  nem is vállalhatja  önmagát.  



Húszéves:  Tetteinket  minden körülmény közt vállalnunk kell.  
Aki  nem így tesz,  az saját magát  köpi  le.  

Ötvenéves: Az  életben  semmi  sem ilyen egyértelmű. A tételek 
mögött  mindig  ott  az  ellenérvek  káosza.  Figyeljetek  ide,  húsz-
évesen nem hazudtunk lánynak, barátnak, anyának? S most min-
den buta hazugságunkért vezekeljünk? Érdemes?! Szükség van rá? 

Húszéves: Erre nincs. Arra igen, hogy a célt, a célt (vontatottan 
tagolva beszél),  azt  szem  elől  ne veszítsük. 

Negyvenéves:  Engem mindig  a tett igazsága vezérelt.  
Húszéves:  Nagy szavak.  Hogy hazugok,  te tudod  a legjobban. 
Ötvenéves: Valahol, valamit nem értettünk meg pontosan. Va-

lahol,  talán csak valami  apróságot elhibáztunk,  aztán ez, mint  az  
agyban egy apró daganat, nőtt, nőtt s eluralkodott mindenen. Meg-
fertőzte  a legtisztább  gondolatot,  megbénította  az  akaratot,  visz-
szájára  fordította  a legnemesebb  szándékot.  Most  is  itt van,  sze-
münkből  kilopja  a fényt, hajszálként hull  ételünkbe.  

Negyvenéves:  Hagyjuk  ezt, meddő vita,  s teljesen  eltértünk a 
lényegtől. 

Húszéves:  Szerintem  most  tértünk  csak  igazán  rá.  Figyeljük  
csak  a kettősséget:  végső  soron  sikeres  ember vagyok, (gúnyosan) 
biztos  egzisztencia,  néhány jobb-rosszabb  kötet,  anyagi jólét  (ezt  
még az előbbieknél  is nagyobb gúnnyal  és nyomatékkal mondja)... 
mi kell  még...?  

Negyvenéves  (haraggal):  No látod!  Mégis,  állandóan  csak  azt  
hajtogatjuk, hogy nem ért semmit az egész, meg hogy nem tettünk 
semmit... valahogy  nem értem.  

Húszéves:  Persze hogy  nem érted,  mert csak a felszínt látod. 
Negyvenéves  (gunyorosan): Mit számít,  mi van a felszín  alatt.  

(Kényszeredetten nevetve.) Miért, van valami  egyáltalán  ott lenn a 
lélek  mélyén?  

Ötvenéves:  Látod.  Húszéves, ő rontotta el. Az ő életmocsarába 
fulladtak  tiszta  vágyaid,  s  abból  nem  tudtam  én  a felszínre  ver-
gődni. 

Negyvenéves:  Köszönöm.  Csak  emlékezz,  ha  én  nem  szerzek  
összeköttetéseket,  ha nem én, sose jelennek meg a húszévesen írt 
versek,  s neked  nem lett volna olyan könnyű dolgod. Vagy tán  az  
az  én  hibám,  hogy  nem  szégyelltem  kilincselni,  odaállni  a  szer-
kesztők  elé?  



Húszéves:  Nem.  Hanem az, hogy elfelejtetted, mindez miért is 
kell.  Nem  az  volt  számodra  a  lényeg,  hogy  miért,  csak  az,  hogy  
elismerjenek. 

Negyvenéves: Nevetnem kell (visszafojtott dühvel), a tiszta köl-
tőcske...  nincs  szükségem  a halál  utáni istenülésre.  Én most  aka-
rok  megkapni  mindent,  ami jár.  Ha  ezért  meg  kell  alkudni  egy  
kicsit...  Na...  bizony... Az  érzések...  

Húszéves  (az előbbi  szavába vágva): Az  érzésekhez  nem  érhet  
fel  a mindennapok  piszka. A gondolat  szabadságát  minden  körül-
mény közt meg kell  őrizni,  s nem  szabad  megengedni,  hogy  meg-
alázzanak.  És aki megalkuszik  — azt  megalázzák.  

Ötvenéves: Tökéletesen igazad van. A helyzet az, s ezt jól értsd, 
az  élet  akadályai  nem  mindig  alacsonyak  annyira,  hogy  szépen,  
könnyedén átlibbenjünk rajta. Néha izzadva, görcsökbe rándult hi-
tünket is cipelve át kell rajta mászni. Ez nem szégyen,  az aljasság 
az, ha megkerüljük, vagy visszafordulunk.  Csak annak van igaza, 
aki  átjutott  az  akadályon.  

Húszéves:  S te így tettél?  
Ötvenéves:  Mindig  megpróbáltam.  
Húszéves:  Mindig?!  És mindig  sikerült?  
Ötvenéves:  Néha nem...  
Húszéves: Emlékeztek, egyszer anya rám csukta az ajtót. Négy-

éves  ha  voltam.  Sokáig  nem  jött  haza,  már  sötét  volt.  A  vil-
lanykapcsolót  sem  értem  el,  meg  aztán  nem  is  mertem  volna  az  
ablaktól  elmozdulni.  Kétségbeesetten  tapasztottam  arcomat  az  
ablaküvegre...  Még  most  is  érzem  az  üveg  hidegségét,  és  em-
lékszem  a sötétség  szörnyére,  mely felém kúszott.  Az  a félelem, a 
bizonytalanság  agytépő rettenete  most is itt fészkel bennem,  az a 
kisfiú,  az  a  rémült,  könnyes  anyaváró-szemű  apróság  az  az  én  
igazi énem. Ahogy akkor ott vacogtam a sötétben, még megfordulni 
sem  mertem,  hogy  megnézzem,  nem  nyílik-e  végre  az  ajtó,  sze-
rettem volna meghalni, hogy múljon  el az egész rémség.  Sokáig,  
nagyon  sokáig  nem  történt  semmi.  Aztán  feltámadt  a  szél,  s  
mindenféle  szemetet,  papírdarabot,  rongyot  röpítve  rohant,  s  
úgy ordított,  mint bennem  a kétségbeesés.  A félelem,  ami eddig 
egész  testemben  szétáradt,  hirtelen  agyamra  telepedett.  Hang  
nélkül  sírtam.  Egész  testem  remegett.  Amikor  végre  nyílt  az  
ajtó,  s  anya  felkapcsolta  a  villanyt,  már  nem  éreztem  meg-



könnyebbülést,  továbbra  is  ott kavargott  bennem  a sötétség 
réme. 

Ötvenéves: Igen, ha gyermekről írtam, ez a sötétség-markolta 
lelkű kisfiú mindig  ott volt  velem. 

Húszéves:  És  ott  van  akkor  is,  ha  tenni,  határozni  kell.  Ott  
van,  s  elakad  a szívverés,  a kéz  úgy  szorul  ökölbe,  hogy  a köröm 
a tenyérbe  vág...  

Ötvenéves  (csengő  hangon):  ...és  megszületik  kínok  közt  az  
igazság!  Amikor  írok,  ott van  akkor  is,  és  csak  az akarat,  az  agy  
keresztre  feszítése válthat  meg  a kíntól. 

Negyvenéves:  Múltunk  olyan  titokerdő,  melyben  az  emlékek  
lapuló vadállatként lesnek, s azt, aki odatéved könyörtelenül szét-
marcangolják. 

Ötvenéves:  A  múlt,  beteljesülhetetlen  vágyainknak  hínárral  
benőtt  öble. Az ember élete folyamán mindig  arra törekszik, hogy 
kitaszítsa, s a végén rá kell döbbenni, nincs tovább, marad a hínár. 

Húszéves: A múltat vállalni kell. De a jövő. A percenként múlt-
tá  porló jövő. A jövőt  meg kell  menteni.  

(Léptek, ajtónyikorgás,  rövid szünet.) 

Ötvenéves  (mintha álomból ébredne): A jövő, hm, a percenként 
múlttá porló jövő...  Nem is rossz egy vers kezdő-sorának.  Bár egy 
kicsit patetikus...  (Rövid szünet.)  Meg nem is valami eredeti...  ah,  
hagyjuk  az  egészet...  





A  FEJ  NÉLKÜLI  BABA  





Jelentés  a mélyből 

Az alább közölt szöveg nem a képzelet szülötte, nem valami mo-
dem  novellakísérlet, hanem maga a meztelen élet. írásom szereplői 
élnek,  ezekben  a percekben  is  úgy, ahogy ez  a  lejegyzett szövegből 
kiderül. 

Nevüket, s mindent, ami lakhelyükre utalna, kihagytam elbeszé-
lésükből; kihagytam,  mert csak ilyen feltétel  mellett voltak hajlan-
dók  beszélni  (a kételkedőknek  magnófelvételem a rendelkezésükre 
áll). A szöveget nem stilizáltam és nem szerkesztettem, csupán egyes 
részleteket hagytam ki.  

Első beszélgetőpartnerem ötvennégy éves asszony. 150 cm magas, 
vékony negyven-negyvenöt  kiló ha lehet. Egy 16 négyzetméteres szo-
bában lakik: ágy, szekrény, tűzhely, tükör és néhány szék. Az egyik 
sarokban nagy földkupac  és  háztartási szemét. A falakon  színész-
nők  újságokból kivágott  képei. Fojtogató a bűz. 

— Ebben  az udvarban  hányan  élnek?  
— Hát hányan is, vagyunk vagy öten.  
— Öt  család?  
— Igen. Vannak itt  gyerekek  is  rengetegen.  
— Hány  gyerek?  
— Vagy hét vagy nyolc, nem is tudom pontosan. Nekem például 

nyolc gyermekem  volt.  
— Hány él  belőlük.  
— Hét, egy  meghalt.  
—  Hol  dolgozik?  
— Dolgoztam a téglagyárban. Ott megkaptam a tüdőbetegséget. 

Kórházban  gyógyították.  
— Most  nyugdíjas?  
— Nem vagyok nyugdíjas. Munkába nem akarnak felvenni, mert 

beteg vagyok.  Dolgoztam  a téglagyárban...  
— És ezért nyugdíjat  nem kap? 
— Nem kapok.  
— Hány éves?  
—  Ötvennégy.  



— A  nyolc gyerekből  hány volt  ítélve?  
— Nekem  a nyolcból?  Hát  most  négy ül.  
— Milyen  pénzből  él?  
— Ki?  
— Maga. 
— Én milyen  pénzből  élek?  
— Egy hónap  alatt  mennyi  pénze van? 
— Hát, mikor mennyi. Árulok,  spekulálok,  egy kis bort megve-

szek,  eladogatom...  
— A  milíciával  nem volt  ezért baja? 
— Engem miért bántsanak, ha nem lopok, nem gyilkolok, ezt a 

kis bort  megveszem...  nemcsak  olyanok  csinálják,  mint én...  
— Holnap mit fog főzni? 
—  Máma  csináltam  csipkelipaszulyt,  holnapig  meg  élni  kell...  

majd valamit csinálok. Mindjárt meg is gondoltam. Kapott az öreg 
nyugdíjat... Anyámmal lakott ő, a mostohaapám. Most anyám meg-
halt. Anyám meghalt, hát muszáj volt felkarolni, mert mind ütöt-
ték, verték... Hát megkapta a nyugdíjat. Hetven... hetvenöt rubelt, 
ideadta  nekem, és tartom őtet. Na és így élünk. Azt mondom neki 
a  tegnap,  egy  kis  vasport...  megvettem  egy  kis  vasport,  az  öreg  
árulja a piacon. Na és a betegség. Itt mind beteg, na nem ragályos. 
Például  nekem levegő nincs.  

— Régebben  erre nagy verekedések  voltak...  
— Még mai napig  is  megvan.  
— Van  verekedés?  
— Jaj aj,  még ölik  is  az  embert.  
— Kicsodák?  
— A rablók. Akik ingyenélők,  aki nem dolgozik. Szeret meginni. 

Pénz  nincs.  
— Vannak itt  olyanok?  
— Jajajaj, hogy vannak... Beleöli magát abba a nagy piába, pénz 

nincs, hát leüti  az  embert.  
— Szokott  nézni  televíziót?  
— Nagyon ritkán.  Egy kis traktorrádióm  van.  
— Moziba jár? 
— Moziba egyáltalán  nem járok.  Nincs  időm...  Fiatalkoromban  

jártam, víg voltam,  de amióta megkaptam  ezt a betegséget... 
— Hány  éve beteg? 



— Két  éve.  
— Addig  dolgozott?  
— Addig  dolgoztam.  Négy  évig  dolgoztam  az  egyesbe,  összees-

tem. Ott mindenki beteg, kinek a szíve, kinek a veséje, kinek mi... 
— Elég szegényesen  él...  
— Hát higgye el... ennyi gyerek... most négy a tyurmában van... 
— Olvasni  szokott?  
— Hát olvasok.  Olvastam a meséskönyveket. Azt nagyon szere-

tem  olvasni...  
— Van  a házban valamilyen  újság?  
— Valami  orosz van. A kis  onokám  széjjeltépi...  
— Olvassa  el,  mi van  erre  a naptárra  írva.  
— A nagybetűket  tudom...  nagyon homályosan  látom...  
— Olvassa  el  azt,  ami  a falvédőre van írva.  
— Az én... uram... csak a vizet issza... nem siratom leányságom 

vissza.  Olvastam  én mindent...  ha levelet írtak a fiúk... 
— Hol  szokott  mosni?  
— Mosni?  Hát,  ha meleg van,  az udvaron.  
— Hány  cipóje  van? 
—  Hány?  Hát  egy  volt.  Azt  is  a  lányomnak  adtam,  most  meg  

papucsba járok. 
— Hány rubele van egy  hónapban?  
— Hány?  Hát kerül harminc-ötven  rubel.  
—  És ebből  meg lehet  élni?  
—  Hát,  meg  lehet  élni.  Ha  elmegyünk,  megveszünk  azt  a tíz-

tizenöt  korsó  sört,  vagy  üvegest,  azt  is  rubeljával  eladjuk,  mert  
ötvenöt  kopekes.  Akkor  megveszünk  a kis  kenyeret,  a kis  pácski  
margarint... 

—  Mikor  evett  utoljára  húst?  
— Most is vett az öreg, na, milyen hús is az, na, marha, fél kilót. 

Belelököm  a csipkelipaszulyba,  vett  egy rubelért  tésztát,  megvan  
a csipkedlipaszuly.  Télre beveszünk egy mázsa krumplit, ha telik, 
vagy  ötven  kilót.  Mert,  ha  a krumpli  van,  hajasan  is  felteszünk.  
Kis zsírt, hagymászsírt,  van mit enni.  

—  Fa meg  szén honnan  kerül?  
—  Hát  a vasúton...  lopunk,  oszt  van.  Meg hordják  a  cigányok,  

egyötvenért  sziléziát  egy  zsákkal,  tőlük veszünk,  és már nem ve-
szünk  a  vasúton,  mert  drága.  Nagyon  keveset  fűtünk.  Eljön  az  



este,  a vacsorát  megfőzöm  a rezsón,  télen  is.  A  túlságos  meleget  
nem  is  bírom.  Eljön  az  este,  lefekszek  hatkor,  ha  nem  tudok  el-
aludni, bekapcsolom  a kis traktorrádiót,  elhallgatom a meséket, a 
tánczenét. 

— Hány fazeka van? 
— Lábas van három, fazekam egy,  négyliteres.  
— És kanala?  
— Kanál?  Hát kanál valamikor  összejön  öt, hat, nyolc,  tíz  is.  
— Disznót  szoktak vágni? 
— Ebben  az udvarban?  Disznók  ők maguk...  
— Nem szereti  őket? Nem  rokonai?  
— Hát,  úgy van, hogy a testvérem  gyereke egy,  akkor  a fiam... 
— Jóban vannak?  
— Hát, úgy vagyunk jóba, irigyli az egyik a másiktól, hogy többje 

van. 
— Most  ki  az ország vezetője? 
— Hát  az ni,  Gorbacsó.  
— Mást ismer? 
— Mást? Nem. Meghaltak azok, azoknak már a nevére sem em-

lékszem. 
— Sztálinra  emlékszik?  
— Még akkor iskolába jártam...  Nem volt ilyen drágaság. A cso-

koládék sem voltak ilyen  drágák.  Meg volt  minden bőven, volt  ci-
garetta. Most egy doboz cigaretta egyötven, ha akar szívni, szedjen 
fel vagy három csikket,  tekerje  bele újságba  oszt szívja. 

— Errefelé sokan árulják  a cigarettát. 
— Árulják, mert seftelnek. Csak kell valahonnan egy kis kopej-

ka,  amiből  éljünk.  Minden  ki  van  pusztítva  ebből  a városból.  Ha  
az  embernek  van  egy  kis  kopejkája,  menjen,  vegye  azt  a  büdös  
kombinzsírt, olyan büdös, hogy ha beleteszi  az ember abba az étel-
be,  szinte  az ember  undorodik  tőle.  

— Vett valakinek  mostanában  ajándékot?  
— Mostanában? Hát most volt Katalin, vagy nem is, a névnapja 

a  lányomnak.  Hát,  úgy  adta  a sors, hogy  nem tudtam venni  sem-
mit, mert nem volt egy kopejkám sem. De mondtam a lányomnak, 
holnap veszek három rubelért egy kis virágot. Hogy na — te elhozol 
nekem,  te  elhozol,  mert  amikor  nekem  a  születésnapom  van,  te  
engem  megtisztelsz.  



—  Régebben voltak  itt olyanok,  akikhez  emberek jártak? 
—  Emberek jártak? 
—  Hát  pénzért...  
—  Pénzért???  
— Olyanok,  akik  kurválkodtak?  
— Jaj, hogy így.  Most  is tele van velük  a város. 
—  De itt? 
—  Itt  nincsen.  
—  És  régebben?  
— Volt.  Itten voltak  többen.  
—  Kik?  
—  Magyar jányok. Volt  itten Andika,  Irocska,  Böske.  Ebben  az  

udvarban  laktak.  
— Mennyiért  adták  magukat?  
—  Hát,  mikor  mennyiért.  Öt  rubel,  három  rubel.  Melyiknek  

mennyi volt. Ócska nők voltak. Vagy, ha adtak egy kis italt, a rubel 
se  kellett.  

—  Most nincsenek  ilyenek?  
— Vannak abba az utcába, meg vannak itt a másik utcába. Ott 

úgy hívják, hogy klub.  Macska-kutya  megy abba az udvarba  még  
a mai napig is. Nem csúnya lányok. Derékek, szókék, fiatalok, csak 
iszákosok,  csak a pija. 

Előbbi beszélgetőtársam lakásának szomszédságában három asz-
szonyt  és  három gyereket  találtam. Ez  a lakás két helyiségből áll. 
Az  egyik  amolyan konyha, ágy, asztal és tűzhely van benne. A má-
sik, nagyobbik  szoba teljesen  üres, a padlón felismerhetetlen színű 
ágyneműk,  rongyok.  Látszik,  itt sokan alhatnak. Az  egyik asszony 
az ágyon ül valami paplanhuzat-félébe  burkolózva, mellette két gye-
rek. A  másik paradicsomot,  paprikát,  hagymát  vág. A  harmadik  
nemrég  érkezhetett,  piszkos  munkaköpeny  van  rajta. A  legkisebb  
gyerek  hálóingben,  mezítláb járkál  ide-oda,  kopasz. Fejbőre sebes, 
vastagon  be van kenve kenőccsel. A  konyhában ürülékszag kevere-
dik a zöldségek  szagával. A falak feketék. A két helyiség közti ajtó-
nyíláson  lepedő lóg. Mindent  vastagon takar a kosz. A  tűzhely füs-
töl, alig  látni.  



— Hány  évesek  a  gyerekek?  
1. asszony:  —  Kicsik,  aprók.  
—  Mind  a tied? 
1.: — Ez a kettő. 
—  Dolgozol?  
1.: — Nem.  Beteg  vagyok.  
— Honnan van  pénzed?  
1.: — Az  alimentekból.  
— Hány éves vagy? 
1.: —  Harmincegy.  
— Hány éves korodban  mentél  férjhez?  
1.: —  Én? Tizenhét.  
— Te is  szoktál  bort  eladni?  
1.: —  Hát még  szép.  
— És hogy veszitek?  
1.: — Hogyhogy?  Négy  rubelér.  
— Hányért  adjátok?  
1.: —  Hátér.  
— A boltban  négy rubelért  adják?  
1.: — Igen.  Máma a boltosok jól  élnek.  
— A gyereknek  mi  a baja? 
2.  asszony:  — Varas. 
— Hányan laktok  itt?  
2.:  — Vagyunk  sokan,  egy  csomóan.  Hét  púja  anyutól  maradt,  

nekem van kettő.  Tízen  vagyunk.  
3. asszony: —  Nekem van  nyolc  pujám és a földön alszanak meg 

a  szomszédoknál.  Dolgozok,  az uram is, én is. És, ha bemegyünk az  
irodába, azt mondják, menjünk innen, mert szavazati jogunk nincsen. 

1.: — Ilyen  sokan lakni  egy házban, és dűl össze, fagyunk meg.  
Olyan hideg van,  mint  a pince. 

— Neked  mi bajod  van?  
1.: — Tüdőbajos vagyok. 
3.: —  Én asztmás  vagyok.  
— Hány cipője van  a gyereknek? 
1.: —  Egy.  
— Kaptok segélyt  az  államtól?  
1.: — Semmit.  Egy  kopeket  se,  és  ennyi  púja rajtunk,  az  anyu  

pujái. 



3.: — Hat fiam, katonafiam van. Egy lányom. Húsz rubelt kapok 
a  kicsire.  

1.: — A bort négy rubelért  adják a botban, a pájinkát tizenötér. 
Muszáj  adni húsz rubelér.  Mit keresünk rajta?  Öt rubelt? 

Gyerek: — Nem kap anyu levegőt. Anyu, vedd  el tőle a rádiót... 
1.: — A fal  is  omlik  lefelé.  
2.:  — Nekem  se nincsen  hol  lakni  a  gyerekemmel...  
1.: —  Ó megjár  koldulni  Moszkvába.  A gyereket  a hátára  köti  

és úgy  koldul.  
—  Miért  Moszkvába jár? 
2.:  —  Mert  ott  többet  adnak.  Háromszáz  rubelt  is  összeszedek  

a  metróban.  
— És hogy mégy Moszkvába?  Ki veszi  a jegyet? 
2.: —Aki felfogad, megveszi a jegyet, ad enni, minden, ki vagyok 

fizetve,  pénzt  ad a kezembe. 
3.:  —  Most is  ki van  fizetve.  
1.: — Kifizetteti magát, kap száz rubelt, most is kapott. A pénzt 

meg leadja.  
—  Kinek?  
2.:  — A  cigányoknak.  
1.: — A  táborbul.  
2.:  — Száz-százötven  rubelt  ad.  
— Többé  már nem  mégy?  
2.:  —  Megyek. Ahányszor  én  akarok,  annyiszor  megyek.  

Mindezt  1990 szeptemberében  vettem magnetofonra. 



Magyar  testvérek  

A teljes  nyelvi  elszigeteltségben  élő magyarokról  általában  pá-
tosszal,  érzelmi  túlfűtöttséggel vagy  sajnálattal,  a féltés, a szána-
lom túlhangsúlyozásával  szokás tudósítani. Az ilyen híradásokban 
inkább  az  dominál,  amit  látni  szeretnénk,  s  elsikkad,  legfeljebb  
sötét tónusú  aláfestésként van jelen  az,  ami  valóság...  

Az alábbi beszélgetésekre  Gyertyánligeten került sor. E hegyvi-
déki  községben  mintegy  hatszáz  magyar  nemzetiségű  ember  él.  
Jelentős  részük  —  főként  a  fiatalok,  a  gyerekek  —  alig  beszéli  
anyanyelvét. Ez egyrészt érthető, hisz a hatvanon aluliak már nem 
járhattak magyar tannyelvű iskolába, a templomon kívül nem volt 
(nincs) hely, ahol közösségben gyakorolhatták volna szüleik, nagy-
szüleik nyelvét.  Sokszor leírtam magam is:  az elmúlt közel fél év-
század testet-lelket nyomorító szovjet szocializmusa közepette kis-
fajta  csodának  számít,  hogy  a  rahói,  gyertyánligeti,  kőrösmezői  
magyarok egyáltalán megmaradtak.  Persze naivitás lenne azt fel-
tételezni,  hogy  a nemzeti  nihilizmust  hirdető ideológia  közepette,  
a  gazdasági  és  szellemi  nyomor  szintjére  süllyedve  az itt  élők lo-
bogó  nemzeti  öntudattal  vonultak  végig  a  sötétség  évtizedein.  A  
magyarságtudat inkább volt pislákoló mécses, mintsem lobogó fák-
lya... 

Amikor  tapasztalataimat  közreadom,  csupán  egyet kérek  olva-
sómtól:  előbb értékeljenek,  s csak  azután  ítéljenek.  

* 

(Két beszélgetőtársam ukránul  válaszolt magyarul feltett kérdé-
seimre.  Olykor  —  hogy  megértsék,  mit firtatok  —  én  is  áttértem 
anyanyelvükre (?)) 

— Olyan községben  laktok,  ahol ruszinok1  és magyarok  régóta  
együtt  élnek.  Számotokra van ennek jelentősége? 

1  E  kifejezést  csak  én  használtam,  riportalanyaim  következetesen  „ukrán"-t  
mondtak.  A továbbiakban  én  is  hozzájuk  igazodtam.  



Marianna  (23 éves,  ukránul válaszol): Én azt szeretném,  ha itt 
is  Magyarország  lenne.  Ne  lenne  se  Ukrajna,  sem  Oroszország,  
hanem úgy lenne,  ahogy régen volt...  

—  Honnan tudod,  hogyan volt  régen?  
— A nagyapám  mindent  elmesélt...  
— Mit  mondott?  
— Azt, hogy mi már nem is tudjuk, mit jelent  az: jól  élni.  Mert 

akkor minden volt, most  meg  semmi  nincs.  
— Szüleitek  milyen  nemzetiségűek?  
Szvetlana  (19 éves,  magyarul válaszol): Az enyim apja magyar, 

az  anyja orosz.  Marianna  pedig  a testvérem. 
— Otthon szoktak magyarul  beszélni?  
—  Igen.  
—  Régebben  is vagy csak  mostanában?  
— Amikor kicsinyek voltunk, laktunk a gyidánál, a bábinál, ott 

minket tanultunk magyarul  beszélni.  
—  Próbáld  meg te is magyarul — kérem  Mariannát.  
Szvetlana  (magyarul):  Én  tudtam  beszélni  nagyon jól  magya-

rul, de én mentem oroszba2.  És azután tanultam technikumban u 
4 

Tuli  , ottan nem voltak magyarok.  Nem volt kivel  beszélni.  
— A  szüleitek hány  évesek?  
— Az  enyim  apja...  tessék várni  — negyvennyolc  éves,  á  anyu 

negyvenhárom  éves.  
— Édesanyátok tud  magyarul?  
—  Igen.  Ő érti, beszél.  Megtanult  mindent  beszélni.  
—  Származnak-e  konfliktusok  abból, hogy  ukránok és magya-

rok együtt élnek a faluban?  (A kérdést egyik lány sem érti,  megis-
métlem ukránul.) 

Szvetlana  (ukránul):  Az  itt  a  probléma,  hogy  az  ukránok fel-
lépnek a magyarok ellen, a magyarok az ukránok ellen. Azt mond-
ják  az  ukránok:  ó,  ezek  a magyarok  olyan rosszak,  az  ukránok a 
jobbak. 

Marianna  (magyarul):  Amikor mi beszélünk magyarul,  mond-
ják:  mér magyarul  beszélünk...  

2  orosz  tannyelvű  iskolába  
3  Tulában  



Szvetlana  (magyarul):  Mondják,  hogy  az  anyjuk...  na  inkább  
ukránul fogom... — így folytatja — szóval  azt mondják, miért vesz 
el  egy  magyar  fiú  ukrán  lányt.  A  magyar  vegyen  el  magyart,  az  
ukrán ukránt.  Ne keveredjünk  állandóan...  

Szvetlana  (ukránul): Azért,  mert  az  ukránok  szerint  aki  ma-
gyar,  az  alábbvaló.  

Marianna  (ukránul): Pedig  egyenlőség  van.  Nem? 
— Miért  alakult  ez így? 
— Egyszerűen  az ukránok  nem szeretik  a magyarokat. 
— S ez miben  nyilvánul  meg?  
Szvetlana  (ukránul): Mindenben... 
— Ez régen  is így volt, vagy  csak mostanában  tapasztalható?  
— Régen  is, most  is.  
— Nem javul  a helyzet? 
— Nem. Itt nálunk  nem.  
— Milyen  nemzetiségűnek  tekintitek  magatokat?  
Marianna  (ukránul): Én  magyarnak.  
Szvetlana  (ukránul): Én is  magyarnak.  
— Sajnos nem beszélitek jól  ezt a nyelvet...  miért tartjátok ma-

gatokat  mégis  magyarnak?  
Marianna  (ukránul):  Számomra  a magyar  nyelv...  na, hogy  is  

mondjam... 
— Talán  arra felelj,  miért  érzed  magad  magyarnak.  
—  Én  azt  akarom,  amit  a  nagyapám  akart,  hogy  a  gyerçkeim  

is magyarok legyenek. Mostanában én is próbálok magyarul olvas-
ni, írni. 

Marianna  (ukránul):  Nagyapának  vannak  rokonai  Magyaror-
szágon,  amikor levelet ír, kéri, hogy címezzük  meg a borítékot...  

— Voltatok valaha  Magyarországon?  
Szvetlana  (ukránul): Nem, még soha.  De nagyon  szeretnék  el-

menni. 
Marianna  (ukránul):  Én  szeretnék  elmenni  Magyarországra  

dolgozni. 
— Mi a foglalkozásod? 
— Vakolómunkás,  festő és mázoló.  
— Milyen munkát vállalnál  Magyarországon?  
— Akármit. — Magyarul folytatja — Szolgálni, vagy kertbe dol-

gozni.  Itt semmi  nincsen.  



— Mennyit  szeretnél  keresni?  
— Nem tudom, mennyi  egy forint  nálunk...  
— Ott mennyit  szeretnél  keresni?  
— Nem kevesebb, mint vagy kétezer forint... vagy mit tudom — 

fordul  a  húgához,  ukránul  folytatja  —  én  nem  tudok  magyarul,  
fordítsd  már le...  

— Mostanában sok magyar hagyja el Kárpátalját. Ez több szem-
pontból veszélyezteti  az itteni  magyarságot...  

Marianna  (magyarul):  Én  már  kiéltem  ezt  a  Kobilecka  Polja-
nát.4  Én már itt mindent ismerek.  Itt a fiatalnak semmi  nincsen.  
Semmi.  Én akarok  élni.  

Szvetlana  (magyarul): Azt a ruhát sem tudjuk megvenni, mert 
kevés  az a fizetés. Ideadják azt a fizetést, a felét lehúzzák,  még a 
bőrünket is  lehúzzák.  

Marianna  (ukránul): Itt a fiataloknak nincs semmilyen lehető-
ségük. Sok fiú iszákos. Berúgnak, aztán nekimennek a lányoknak. 
Nincs bennük semmi tisztelet.  Én elmennék  Magyarországra  dol-
gozni. Pénzt keresnék, aztán hazajönnék. Persze, ha megszeretnék 
ott egy magyar  fiút,  akkor lehet, hogy  ott is  maradnék.  

* 

Gyertyánligeti  „kirándulásom"  furcsa tapasztalásai  a beszélge-
téssel  még nem értek véget. Vendéglátóim  igazi  turistaprogramot  
is szerveztek számomra. A közeli Kobila hegycsúcs  megmászására  
invitáltak. 

A táj varázslatos, alföldi ember számára a fentről kínálkozó lát-
vány  lenyűgöző.  

Mámorosan baktatok lefelé. Lobogós kedvem kerekedik, mintha 
jó  bort ittam volna.  

A hegy lábánál apró házikó, fából összerótt mesebeli viskó. Fent-
ről  nézve  romantikus  békeszigete.  Közelebbről  ijesztő  nyomorta-
nya. A  düledező  építményen nincs kémény. A füst  az ablakon szi-
várog.  A  gazda  a  házától  néhány  lépésre  gyűjti  a  trágyát.  
Elviselhetetlen a bűz... miközben a hegy lankáin csodákat varázsol 
az őszi  napfény.  

4  Gyertyánliget  ukrán  neve  



A  „romot"  ketten  lakják.  Ötven  körüli  férfi, valamivel  idősebb  
nő. Testvérek. Az asszony bizalmatlan. Csak kísérőim unszolására 
hajlandó  szóba  állni  velem. 

— Mióta laknak  itt?  
— Mindig is itt  laktunk.  
— Miért  nem költöznek  a faluba? 
— Miért?  Itt jó. 
Ruszinul beszélgetünk. Akadozva. Engem hiányos nyelvismere-

tem  gátol.  Az  asszonyt...  zavara — ki  tudja,  mikor  állt  szóba  va-
lakivel. 

Tejjel kínál. A lábas kívülről koromfekete. Nyílt tűzhelyen hasz-
nálják. Belül sárgás-barna lerakódás. Vajon mikor súrolhatták ki 
utoljára? 

Mariannára  és  Szvetlanára  gondolok,  közben  a  szavaktól  és  a  
látványtól  háborog  a gyomrom. 

Pedig  a tej friss, édes. 
Csak a szám íze  keserű.  



,,Hétkerületi" álmok 

„Hétkerület"  —  az  ott  lakók  így  nevezik  Beregszászban  a kes-
kenynyomtávú  vasút  környékét.  Furcsa  vidék  ez.  A  vasút,  a  ci-
gánytábor, a bányagödrök alkotta nagy vízterület, elhanyagolt ut-
cák, téglagyár,  bútorgyár, vadság,  külvárosi  romantika,  ami csak 
kívülről  nézve  olyan  andalító,  macskakő,  csatornabűz,  utcán kár-
tyázó kölykök és fuvarosok, néhány házi borkimérés, verekedések, 
kapuk  előtt üldögélő  öregasszonyok — mindez  a „Hétkerület".  

Itt  születtem.  
Gyerekkoromban  a „városiak",  az „úri"  gyerekek, ha  hallották,  

hogy a „Hétkerületben" lakom, arrébb húzódtak, kíváncsian, mint 
valami  kis  vadállatot  fürkésztek.  Nem  bántam.  Egyáltalán  nem  
sértett. 

Számomra  gyönyörű világ volt  ez. Teli  kalanddal.  Bandába ve-
rődve, a bányaparton, a vasúti töltésen csatangolva, epret, szilvát, 
körtét lopva, potykára horgászva álmodtuk végig a nyarat. Manap-
ság beleborzongok,  amikor arra gondolok, hogy a vakvágányra to-
latott vagonok tetején fogócskáztunk. Ugyancsak figyelt ránk a Jó-
isten, hogy  soha egyikünknek  sem történt komolyabb baja. 

Megváltozott az élet a „Hétkerületben" is, s nem minden esetben 
a jó  irányba.  A bányagödrök  partján  sok helyen  szeméttelep van. 
Régi  futballpályánk  (az  egykori  lófuttató),  ahová  még kapukat is  
fabrikáltunk,  most  posványos  dzsungel.  Igaz,  a környéken  lakók  
zöldségtermesztésre,  kacsa, liba nevelésére ki-kiszakítanak belőle 
egy  kicsiny  területet,  mint  amolyan  külvárosi  honfoglalók,  de  a  
régi  hangulat,  a régi  élet  már  oda.  

A  vakvágányon  vagonok  csontvázai  várják  a végső  pusztulást.  
A hangulatos,  híres-hírhedt  Jónás-  és  Spiegel-kocsmából  raktár  
és üvegbeváltó lett. A feketén vásárolt vodkát, bort manapság ka-
pualjakban, vagy csak úgy, az utcán kortyolják le a munkába vagy 
munkából  sietők.  

A „Hétkerület" egykori vad, de egyszerű, természetesen és ezért 
emberi  mivoltában  már nincs többé. Vezetik  a gázt és az ivóvizet. 
Az utak javítása,  a csatornázás  még a jövő  zenéje.  

Mostanában  már  nem  mondogatjuk,  a „Hétkerületben"  lakom.  
Vagy ha mégis,  akkor  csak valami rosszal  kapcsolatban.  



A környék azonban mégis maradt ami volt, „a város érdes széle", 
munkásnegyed.  Igaz,  itt  lakik  a pravoszláv  pap is,  aki  már jóval 
a görög katolikus újjászületés előtt, ruszin létére, magyarul is pré-
dikált, magyarul, görög rítus szerint temette a görög katolikus ha-
lottakat. Hogy mennyire szabályos ez a vallás szempontjából, nem 
tudom.  Az  emberek  elfogadják,  s  becsülik  érte.  Talán  rá  kellene  
bízni a pravoszlav-görög katolikus ellentét megoldását, lehet, hogy 
mindenki jobban járna... 

Újpiac utca. Amióta  az eszemet tudom, magyarul is ki van írva. 
Igaz  itt  régen volt  piac,  ma utca.  Új vagy  régi,  itt  olyan  mindegy  
ez. 

A „Hétkerület" megszelídült. A gyerek is kevesebb, mint ezelőtt 
20 évvel.  Legfeljebb a cigányok  udvarain  burjánzanak a maszatos 
apróságok. 

Valami  kapaszkodót,  múltat  idézőt  keresek.  Szüleim  házának  
udvarán  a betonoszlop.  Egykor  a vásárteret  körbefogó  vaspántot  
tartotta több  száz társával.  Gyerekkoromban  ugranom kellett, ha 
fel akartam rá mászni. Hétéves fiam már nyugodtan ráléphet. Fel-
töltöttük a telket, így védekeztünk a belvíz ellen. Az oszlop lassan 
elsüllyed  a múltban.  Evek  múlva,  lehet,  már  nem  is  emlékszünk  
rá.  Hiába,  manapság  ajánlatos  gyorsan  felejteni.  Különben  az  
egész  élet úgy nehezedne  ránk, mint valami  roppant  betonoszlop,  
s vele  együtt  süllyedünk  a semmibe. 

Bátori  Feri.  Nem is oly rég halt meg.  Szinte gyerekként  került  
a lágerbe. Állítólag fel akarta robbantani  a Sztálin-szobrot. Aztán 
néhány hónap múlva azok tüntették el az emlékművet, akik elítél-
ték...  Két lábát apránként vágták le, már itthon,  az orvosok, mert 
a  börtönben  üszkösödni  kezdett.  Végül  tőből  levágták,  s  az  egész  
ember egy fájó mellszoborrá korcsosult. Úgy karikázott a triciklijén 
közöttünk,  mint  az  élő  lelkiismeret.  Amolyan  külvárosi  próféta-
forradalmár volt.  Sokan kinevették. Villont, Shakespearet,  Hegelt  
olvasott.  Itt,  ahol  minden  tizedik  házban  ha volt  könyv.  Ma  már  
videó  is bizonnyal  több van. 

„Hétkerület".  Furcsa  vidék.  Itt  születtem.  Mostanában  ritkáb-
ban járok  haza...  



A fej nélküli  baba  

Csatangolok.  Céltalanul. Valahol a semmi és agyat bontó, lélek-
tél  valóság  peremén.  Minden  olyan  emberi  —  valószínűtlen,  le-
pusztuló,  sivár — szóval  igazából  emberi.  

A  szeméttelep.  Kevés  cigány,  több  öreg  turkálja  a  kupacokat.  
Papírt, ételmaradékot,  üveget...  gyűjtögetnek.  Módszeresen,  szak-
értelemmel. 

Az  egyik  azt  mondja,  talált  már itt  arany  karikagyűrűt  és  tel-
jesen jó  kvarcórát  is...  az  emberek  sok értékes  dolgot  kidobálnak.  

Csend  van.  Szinte  béke.  Varjak  csapata  rebben,  patkány  illan,  
ha egy újabb szemétdombot vesz birtokába  az... ember...  Hiába — 
az élet törvényei  itt  is  diadalmaskodnak:  az erósebb gyóz  és ural-
kodik.  Az  élet  nagy  szeméttelepén  kapirgálunk  mindannyian.  Ki  
kvarcórát  talál,  ki  csupán  salakot.  Persze  vigyázni  kell,  ha  más  
szemétkupacába  túrsz,  kezedre  üt a gazda. A  majdnembéke  nyu-
galmában  is  dúl  a háború.  Kemény,  kegyetlen  harc.  Elvek és esz-
mék feszülnek egymásnak. Az érdek mások érdekeit sérti. Az nyer, 
aki  el tudja  hitetni,  hogy  az  övé  a közérdek.  Mennyi  igazság van 
itt szerteszórva.  A féligazságok  meg éppen hegyekként  tornyosul-
nak. Ki érdemeket gyűjt, ki pénzt, van, ki csak úgy találomra min-
den  csillogót...  

Zeneszó. Aztán hírek —  az egyik gyűjtögető  bekapcsolta  táska-
rádióját.  Háborúról  lihegnek  a  hírek.  Halál,  gyász,  menekültek.  
Meghalt valami popsztár. AIDS-es volt. A gyilkolás közügy, a pop-
sztár halála  is  az. Közügyeink  általában szennyesek és félelmete-
sek. Európa siratja a popsztárt, és bambán nézi, hogy ezreket pusz-
tít  el  az értelmetlen  testvérháború.  Ez már  nincs a hírekben... 

Gépkocsi jön.  Szemetet hoz. Néhányan a friss prédára  csapnak.  
A legjavát  kiválogatja  a szemetes — panaszkodik  egy  guberáló  

asszony. Batyujában több kilónyi kenyérmaradék. Disznókat hizlal 
rajta. 

Meghízni,  kidagadni,  enni,  enni — minél szorongatóbb  a nincs-
telenség,  minél  kilátástalanabb  a jövó',  annál  nagyobb  az inger, a 
vágy  —  egyszer  igazán jóllakni,  habzsolni,  falni  ma,  mert  lehet,  
hogy holnap...  vagy holnapután  ránkromlik  az egész. 



Ez a féktelenség,  ez  a rettegéssel  párosuló  szerzési  vágy  átjár,  
bemocskol,  meggyaláz  mindent.  Lappangó  vírusként  kering  ere-
inkben, mozdulatainkat idegessé, agresszívvá teszi, beszédünk ku-
tyaugatássá válik tóle...  

A szeméttelepen  szinte béke, csend van. Papírlapokat lebbent a 
szél.  Egy gumikesztyűs  újságot  talált.  Leül  batyujára  és olvas.  A 
másik hozott kenyeret falatozik. A  munka  megvár.  

Itt,  a lét  peremén  lelassul  minden. A  gondolat  is  lomha.  Már-
már idilli ez a buja enyészet. Nincs múlt és jövő. A jelen uralkodik. 
Uralja  a  semmit.  

A fej nélküli baba nem a szeméttelepen  lakik. Távolabb.  Magá-
nyosan,  mint  a bölcsek.  Nem halott, mert  nem élt soha. Van.  О a 
jelenidejűség  emlékműve.  Ne bántsátok. 



FELKAVART  ÁLLÓVÍZ  





Milyenek  vagyunk?  

Kisebbségiek.  A hivatalos  adatok szerint úgy másfél  százezren.  
Szerintünk, tehát nem hivatalosan,  őslakosok,  kétszázezernyien.  

Rebellisek, jogokat követelők — szóval megbízhatatlanok. Nem-
zeti hovatartozásunkat  vállalók,  más nemzeteket  egyenlőnek tar-
tók — szóval  toleránsak.  

Magunkba  fordulók,  bezárkózók,  csökönyös  vadak —  keletiek.  
Minden újra nyitottak, demokráciáért vérrel is áldozók — európa-
iak. 

Don-kanyarig  „nyargalászók"  —  betolakodó  hódítók.  Hómező-
kön  csonttá  fagyok.  Szolyván,  Kolimán földbe taposottak — áldo-
zatok. 

Sztálinról,  Brezsnyevről  dicshimnuszt  zengők  —  megalkuvók.  
Sztálin lágereiben  is hazánkért néma versekkel  könyörgök,  anya-
nyelvért  imádkozok  — meg soha nem törők.  

Gyerekeinket  orosz, ukrán iskolába íratók,  Magyarországra  ki-
vándorlók  — gyáva  számítók.  

Ezer évet vállalók, hegyek  árnyékában maradók.  Petőfi emléke 
előtt  a máért  daccal  fejet hajtók-kitartók,  nem csüggedők.  

Hát milyenek  is vagyunk? 
Csasztuskára  idomították  hangszálainkat.  Pentaton  énekeket  

mormoltunk. 
A fényességes  őrület  szemünk világát  is követelte.  Éjszakáink-

ban hitünk gyertyácskáival  világítottunk.  
Súgták, te nem olyan magyar vagy. Szívünk eldobogta a Szóza-

tot. 
Kérdezték:  milyen  kenyeret eszel? Megmutattuk  a kasza,  a sü-

tőlapát  nyelét —  apánk,  anyánk  rovásírással  írta rá a nevét. 
Gyermekeink  nevét  Jelenának,  Ivánnak,  Sztyepánnak  írták.  

Születtek  Emesék, Attilák,  Szilárdok.  
Milyenek vagyunk? 
Most  már  kicsit  szabadabbak.  De  a  nem  teljes  szabadság  az,  

majdnem  rabság.  
Már  szólni  is  merők.  De  az igazságot  elnyomja  néha a hangza-

var. 



Már tenni  akarók.  De  az akaratban  ott lappang a tétovaság. 
Múltunkért jelennel porolók. De kitapogathatjuk-e vaksi deren-

gésben  a jövdt? 
Már — még — vagyunk.  Itt vagyunk,  sokan  együtt vagyunk. 
Hogy milyenek? Hát magyarok vagyunk...  egyre inkább illúziók 

nélkül,  nem heroikus  Herkulesekként,  de nem is tóhől vágott láb-
bal...  vagyunk...  



Hétköznapi  politika  

Aligha  tagadható:  Kárpátalján  politizálni  ma  könnyebb,  rrfint  
kenyeret  keresni.  Ezzel  egyidejűleg  devalválódott  is  a politizálás.  
Csoportérdekek  kicsinyes  védelmének,  álcsatározásoknak  az  esz-
köze lett. Amióta  önjelölt  államfők is futkosnak közöttünk, féltem 
jövőnket. Amióta megsokasodott a bölcs útmutató, féltem jövőnket. 
Tőlük féltem.  

Bizony van  ok  a félelemre,  mert  kezdődik  újra — vagy  inkább  
folytatódik (?) — a fenyegetőzés, az uszítás. Még csak öltögeti nyel-
vét a kígyó. Keres, óvatosan csusszanva, de ne legyenek illúzióink: 
ha  támad,  mar  is.  Sok kígyót  termett  a mocsárlét,  pocsolyavilág.  
A prédánakvaló meg kevés. Ami van, az is csenevész. Lapul. Bújik. 
Idomul. Igyekszik legalább siklónak látszani. Hiába, a félelem csak 
egy irányba  mozgatja  a fejlődést. Visszafelé. A mocsárban  nem él  
meg  a pisztráng,  csak mindenféle  csúszómászó.  

Különben  —  ki  tud  utat  mutatni  a hínárban,  ki  láthat  tisztán  
a posványban,  ki rejtheti  magába a tiszta forrás és a kéklő tenger 
hitét  az iszapos  lápvilágban?  

Ahogy a sima víztükör is csak álca, ugyanúgy a politika bölcses-
sége csak látszat, mert nem vonható le igazság hazug tartalomból. 
A pocsolyának  minden  cseppje  pocsolya.  



Kisebbség-tudat 

Ha az élet teljességéből  bármilyen kicsiny részt elvesztünk,  azt  
a halál foglalja el. A halál gondolatával együtt lehet élni, a halállal 
viszont  nem.  

A lélek nyomorúságához elegendő egyetlen emberi jog megvoná-
sa. Sőt, elegendő, ha köteleznek, kényszerítenek valami olyasmire, 
ami méltóságodat  sérti.  



Szegénység 

Mostanság egyre többször szitkozódnak a koldusok. S egyre több 
a  földön  szanaszét  heverő  papírpénz.  Ezek  már  igazi jelei  a  sze-
génységnek. 

S a jelek csak sokasodnak. Alig van cigarettacsikk a földön. Mos-
sák a műanyagpoharakat.  Kóbor kutyák, patkányok és öregek ma-
tatnak  a szemét  közt.  

És...  gépkocsin járnak  a határátkelőkhöz  magukat  árulni  a ti-
zenéves  kurvák.  



Menni 

Menni...  elmenni...  menekülni...  megmenekülni.  
Menni, mert mások is mennek, s úgy sincs értelme itt  az egész-

nek. 
Elmenni.  Másutt újrakezdeni.  Csak innen el. Akárhogyan, hisz 

ennél  csak jobb  lehet.  
Menekülni. Mert gyötörnek és gyötrődünk. Bántanak, lenéznek, 

meglopják  még barátunkat  is, elveszik  még a sírokat is.  
Menni...  elmenni...  menékülni  — lehet.  
Megmenekülni  — soha.  



Áldott  részegség  

Ülnek  a  parkban jámbor  részegek.  Mellettük  az  üvegben  még  
lötyög  valamicske.  Vigyorognak.  Bizonytalan  kézzel  próbálják  
meggyújtani  az olcsó  cigarettát.  

Motyognak. Egymásnak  adják az üveget, a parázsló csikket. Az 
egyik szív, a másik húz az üvegből. Aztán cserélnek. Kevéske szesz, 
egy szál  cigaretta.  

Jól megértik egymást. Mosolyognak. Az egyik szakállas, a másik 
a  részegebb.  

Körülöttük kutyák futkároznak. Gyerekek pisilnek a fa tövében. 
Délután van.  Csütörtök van. Vagy péntek.  



A  hatalom  

A hatalom kijelentette, hogy zűrzavar, békétlenség és gazdasági 
hanyatlás  közepette  élünk.  A  hatalom  bölcs.  Az  emberek  szájíze  
szerint  beszél.  

A hatalom arról is beszél, hogy felül kell kerekedni a zűrzavaron, 
fel  kell  hagyni  a békétlenkedéssel,  meg  kell  állítani  a  gazdasági  
hanyatlást.  A  hatalom  bölcs.  Az  emberek  úgyis  csak  az  elején  fi-
gyelnek. 

A bölcs hatalom adókat vet ki. És megszavaztatja  a képviselők-
kel. 

A bölcs képviselők berzenkednek és megszavazzák. Úgyis mind-
egy. 

A legbölcsebb  azért a nép.  Mit neki  adó!  Hónapok óta nem kap 
fizetést,  nyugdíjat.  

így  aztán csak helyrebillennek  a dolgok. 



A nagy  parancs  

Aszály  van.  Mit  számít  ilyenkor  lobogók  színe. A  félelem  szín-
telen.  Gyerekeidre  gondolsz.  Öklöddel  vernéd  a  repedező  földet.  
Aztán mégis ujjaddal kaparod, mert vetni kell. Ez az örök törvény. 
Vetni.  Még  akkor is, ha  sóhajnyi  remény sincs  az  aratásra.  



Felkavart  állóvíz  

(Tisztul vagy csak ülepszik?) 

Tudom, nem valami nagy írói lelemény Brezsnyev  urunk éráját 
állóvízhez hasonlítani. Kérem, nézzék el nekem ezt a stiláris gyen-
geséget már csak azért is, mert sokak e kicsiny nagyhazában kedv-
telve  parancsolgatnak  a  pocsolyában,  miközben  azt  hiszik  és  hí-
resztelik, hogy tengerek fölött  uralkodnak.  

Szóval,  volt  az  állóvíz,  amit  a peresztrojkácska  felkavargatott.  
Na  ez  nem volt  valami  nehéz,  mert  az iszap  errefelé  többszöröse  
a víztömegnek. Aztán jött a nagy semmi. Évekig vártunk, vártunk 
— végre-valahára  majd csak jön  az öntisztulás, vagy ha nem, hát 
hozzáláthatunk  az  iszap  kimeréséhez.  Lassan  rá  kellett  döbben-
nünk,  kavargatáson  kívül  aligha  remélhetünk  bármit.  A  pangás  
fennen ragyogó vörös csillaga helyett megkaptuk a valóság sápadt 
holdvilágát. Közben persze élni kellett. A sovány tavaszokra meddő 
nyarak jöttek.  Ősszel, miré szüretelni  kezdtünk volna, leteperte a 
termést  a  fagy.  Sivatagi  valóságunkban  már  magunk  álmodunk  
délibábokat; s mert a lelkekból kiűzni-imádkozni  nem tudjuk, hát 
bálványait  döntjük keseredett  vadsággal  az egykor volt,  önmagát  
túlélő hatalomnak.  Meddig  még?  

Igaz,  elmondjuk:  nagy  idők  tanúi  vagyunk.  Szemünk  láttára  
loccsant szét az öröknek hazudott birodalom. Eb, aki sajnálja. Csak 
mintha meggyávultunk volna a győzelemtől, lapulunk, s demokrá-
ciáról papolunk, miközben elorozzák jogos jussunkat tegnapi párt-
titkárocskák, feltámadó  pánocskák.  

Tudom én — valami  szépet kellene írnom.  Felemelőt.  Biztatót.  
Csak nincs hiteles  szavam  a vigaszra. A jelen  póráza  a mocsokba 
rántja  a  szót,  a  gondolatot.  Eszmekísértetek,  éhségszörnyek,  ké-
telyvámpírok vonítanak  a sűrűsödő  homályban.  S észre kell  ven-
nünk:  nem,  nem  a  győzelem  volt  ez,  még  csak  most  kezdődik  a  
háború. 

Politikai  kamikazék,  cinkelt  kártyát  kevergető  vigécek,  párt-
könyvet rejtegető újdemokraták szócsatájában elvész a tiszta hang. 
A bolond is eldobta már csörgősipkáját  és fennhangon okít csörgő-
sipkás bölcseket.  Sírnak  az istenek. 



Mi jön  még?  
Éhséglázadás?  Ellen- (vagy milyen?) forradalom? 
E pocsolyányi jelenben alantassá válik minden szép gondolat. A 

méltóságot  hajlítja  a kényszer. A hitet  emészti  a kilátástalanság. 
A lelkesedést  legyilkolja  az össznépi  tunyaság.  

Élni  mégis  kell!  
Élünk. 
A felkavart állóvízben kétségbeesett karcsapásokkal igyekszünk 

a felszínen maradni.  Szánk, szívünk is tele már iszappal.  De tem-
pózni kell és csapkodni. Mert a zavaros, sekély víz alatt ott a sűrű, 
mély  iszap.  Ha magához  húz,  már  nincs  menekvés.  Az  álnokság,  
a megalkuvás, a felsőbb érdek jogán néhányan csónakhoz jutottak. 
Vannak,  kik kapaszkodnának  a csónak  oldalába.  Kezükre  csap a 
szigorú  evezős...  

Néha tisztavizű tóról álmodunk. Az álom már nincs cenzúrázva. 
Álmodjuk,  hogy  élünk.  Igazság,  szépség,  tisztaság,  becsület,  em-
berség...  A  szavakra hínár  csavarodik.  

Vágyakozunk valami  biztos, valami reális,  értelmes után.  De a 
vágyakat  leöli  a fagy. 

Hát hogyan épülhet itt egy új világ? Honnan támadhat a kaszt-
rált  múltból  gyermekded  tiszta jövő?  Hol  van  az  erő,  mely  mind  
ezt akarja? Csak hatalomért lihegőket látok. Rombolni  mind kész. 
Építeni?  Ki ismeri  itt  a jövő  architektúráját?  

Elkótyavetyéljük javainkat.  Kiárusítunk  mindent,  ami  még  el-
adható.  Aztán  majd  ordítunk,  hogy kifosztottak. 

Igen, felkavarták  az állóvizet.  Mi lesz? Van elég akarat  és igaz 
szándék? Megtisztul-e  végre valónk? Vagy csak  az iszap ülepszik 
le újra,  bármikor  felkavarhatóan?  



Gyöngyhalászok 

Bizony mélyre kell buknia a gyöngyhalásznak, ha igazgyöngyöt 
rejtő kagylót akar találni. Az élet evilági poklát megjárnia az írás-
tudónak  ahhoz, hogy  a tiszta igazságot  tárhassa  elénk.  

Az  a  gyöngyhalász,  aki  csak  a  sekély  vízben  kutatgat,  s  nem  
vállalja  a  dobhártyát  tépő,  élettói  szakító  halálmélységet,  hiába  
parancsol  naphosszat.  Igaz,  a partról  úgy tűnhet,  hogy ő is  életét  
kockáztatja,  a  többi  gyöngyhalász  azonban  tudja:  csak  idejét  po-
csékolja  a gyáva. 

Az az írástudó, aki nem vállal igazi felelősséget, hiába mocskolja 
magát vérrel — sajátjával és máséval — csak sarlatán marad. Igaz, 
a parton állók azt hihetik, hogy véres csaták sebzett hőse ő. Ám a 
többi  írástudó  tudja:  arca csak  az üvöltéstől vörös,  kezéről  hóhér-
munkától  csepeg  a vér. 

Az igazi gyöngyhalászt megismerni, mert kezében ott a mélység 
apró titka. De ki mondja meg, ki az igazi írástudó? Hisz a mű olyan 
lassan  érik  gyönggyé.  

Manapság  oly  sokan  lettek  ideszakadt  nemzetrészünk  hangos  
szószólói, hogy én egyre inkább a csendesekben  bízom. Nem azok-
ban,  akik  félelemből,  taktikázva,  kivárva  hallgatnak,  hanem  az  
olyanokban,  akik lebuknak  a gyöngyöket  markoló mélybe,  s a víz 
szorításában  a csendre  ítélve keresik  az igazságot.  

Sokféle  gyöngyhalász  úszkál  most  ebben  az  anyjától  szakított  
tengerszemben.  Partszéli  biztonságban  a legtöbb.  Ezeket  még  az  
sem zavarja, hogy csak szivárványos kövecskéket találnak. A facér 
értékek  ócskapiacán  lelnek  erre  is  vevőt.  Míg  a  sápadt  fényű  
gyöngy gyakran eladhatatlan. Vannak, akik nagy bölcsen a parton 
maradnak,  s  ott  bizonygatják,  hogy  ők  gyöngyhalászok.  Mások a  
mélyből felbukkanókat lesik, s a küzdelemben  elgyötört ember re-
megő kezéből elragadják a kincset, s bősz diadallal mindenütt mu-
togatják. 

Az  igazi  írtástudó-gyöngyhalász  a mélység  iszonyatával  szívé-
ben,  vértől  vörös  gyönggyel  kivergődik  a  partra,  s  szórná  szét  a  
gyöngyöket,  de  ereje  fogytán.  Meghal,  s  szétnyíló  ökléből  a  parti  
homokra  peregnek  a gyöngyök.  A  homok  elnyeli.  S reménye  csak  
egy lehet, ha játszó gyerekek néhányat megtalálnak, otthon üveg-



golyók közé teszik, rejtik hályogos szemű felnőttek elől, s majd ha 
férfivá nőnek, felismerik az igazgyöngyöt.  Ekkor tán sírját is meg-
jelölik  a mélység  halottjának.  

A legrosszabbak  mégis  a nem írástudó — nem  gyöngyhalászok,  
akik még meg sem várják a kínok közt vergődőt, s máris suttogják, 
rendíthetetlen  igazságként harsogják: hamis  a gyöngy. 

Vajh, hová  leszünk, ha  övék marad  az utolsó  szó?  
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A tiszai  hadművelet  

* * 

Melyben a tábornok  egyik dicső különítménye átússza a Tiszát, 
elissza  az  útiköltséget, s ezzel  végzetes csapást mér a fejlett szocia-
lizmusra. 

Első korty 

Sanyi  úr  mohón  kap  a fiaskó  után.  Mozdulatán  látszik,  kipró-
bált,  csatákban  edzett  harcos,  aki  egy  üveg  kútaljai  fejbeverőst  
ugyanolyan  szakértelemmel  tud felhasználni  a nemes cél érdeké-
ben,  mint  az  ukrán  kormány  a közleményeket.  A  második  korty  
után már a keze sem reszket, a harmadiknál értelem költözik sze-
mébe,  a negyediknél  kiürül  az üveg.  

Mélyen  a szemembe néz,  aztán oldalra — keresi a második bu-
téliát.  Hiába,  a harcos  az  harcos.  Ő a mezei  hadak  egyik vezére-
Régi bajtársával, Gyula alezredessel számos emlékezetes hadmoz-
dulatban  állták  a piját  a sárga földig, s még azon is túl. 

Most Gyula úr iszik. Az alig használt muníció percek alatt tűnik 
el. A  győzelem  teljes,  Gyula  méltóságteljesen  emeli fel fejét, fülét 
és  orrlikait  vattával  tömíti.  Ezen  óvintézkedések  nélkül kifogyna 
belőle a drága hadianyag. Meg nem szólalna, ígérhetnénk neki bár-
milyen  elegáns  elvonókúrát.  

Sanyi  őrnagy úr ragadja  magához  az üveget  és a szót. 
1967  őszén  történt.  A  haditerv  szerint  ebben  az évben  is  min-

denki  bőséggel  használta  a  muníciót  a szüreti  bálon. Vízen  kívül  
folyt  ott  minden.  Az  évszaknak  és a hadászati  előírásoknak meg-
felelően főleg a tavalyi  lőrével  operáltunk,  de  fegyverbarátainktól  
átvett 40 fokos hadianyaggal  sem fukarkodtunk. Akadt olyan har-

* Ezen hiteles történet minden  ivók cselekedeteit örökíti  meg, hitelesen fbkohra, 
erjesztve, kitartva a borban és egyéb tintában az igazság, s mit ér az üveg, ha nincs 
benne  muníció, jelszava  mellett.  

** A tábornok — minden hadak főparancsnoka. Háromszoros Dugó-rendes, meg-
kapta a Nagy Üveg kitüntetést valamennyi pohárral és kupicával, illetve többszörös 
fehérlázas. 



cosunk,  aki  három  támadást  is  intézett  a budi  fala  ellen.  Ennek  
következtében a falu kutyái még harmadnap is szenvedtek a macs-
kajajtól,  mert hát  oda jártak  lefetyelni. A hangulatra  mi  sem jel-
lemzőbb: valaki  még Maris  néni melltartójában  is kutakodott,  be-
vallottan  pálinkát  keresve,  pedig  ez a kipróbált harcos  (férjét egy 
lopóval vágta agyon, mert nem tudtak megegyezni, ki igya meg az 
utolsó  sztogrammot)  azt  a ruhadarabot  az  oroszok  bejövetele  óta  
le  sem vette  magáról.  Ezen  óvatosság  azért  szükségeltetett,  mert  
tudvalevően  vajákos  volt  a  nagysád,  s  a  boszorkánytejet  remélő  
harcosok  minduntalan  meg akarták fejni. 

Szóval dicső csatában nagy győzelmet arattunk. Ám a győzelem, 
mely  tudvalevően  a fejekbe  száll,  csak újabb  akcióra  sarkallja  az  
igazi  katonát.  Mivel  sejtettük, hogy  a faluban vízen  kívül  semmi-
lyen folyékony hadianyag nem maradt — ez teljesen bizonyos volt, 
mert egy merész különítmény a kolhoziroda acetonos festékkel fris-
sen  mázolt  kerítését  is  lenyalta  —  szóval  akkora volt  a  muníció-
veszteség, hogy cselekedni kellett. Gyula testvérrel megfeleztük az 
utolsó szárazszesz pirulát, amit végveszélyre tartogattunk, s neki-
vágtunk,  hogy  a fejlett  szocialista bortermeléséről  híres  szomszéd  
faluba menjünk némi  pótlásért.  

A Tisza partján, mint másnaposba  az első féldeci, villant belém 
a felismerés, hogy  a vodkazóna  határán  állunk.  Na  de  nem azért  
lötyögött  bennem  4—5 liter  muníció,  hogy  e vízi  akadály,  no meg 
az átkos trianoni antialkoholisták mesterkedése meggátoljon. Gyu-
la vitézben is nagy volt a buzgóság.  Levetkőztünk, ruháinkat  nad-
rágszíjunkkal fejünkre erősítettük, szánkat, orrunkat gondosan be-
tömtük,  hogy  még  véletlenül  se  kerüljön  belénk  víz  —  nincs  is  
annál  ocsmányabb  dolog.  Emlékszem,  egyszer  valami  gyógyszert  
vízzel kellett bevennem, na egyből muszáj volt orvost hívatni, csak 
az mentett meg, hogy a doktornál akadt némi spiritusz, s azt azon-
nal  belsőleg  alkalmaztam  —  szóval  a  megfelelő  óvintézkedések  
után nekivágtunk a folyónak. Gyula bajtárs, mivel a bálban kicsit  
elaludt, s így csak valami három üveg pálinkát tudott megmenteni, 
már majdnem teljesen kijózanodott, ennélfogva fázott az istenadta, 
ezért  magán hagyta  a köpenyét.  Neki lett  igaza,  mert  a víz  rette-
netesen  ingerelt,  a  bőrömön  keresztül  is  éreztem,  nincs  semmi  
szesztartalma.  Ilyen  megpróbáltatást  utoljára  elsőáldozó  korom-
ban  szenvedtem,  mikor  anyám vízzel  mosta  a fejemet,  s  kortyin-



tottam  egyet,  de  még  azt  is  kiálltam,  mert  a  vízbe  tett  egy  kis  
marólúgot. 

Bizony  a  katona  élete  tele  van  szenvedéssel,  de  a  cél  az  úgy  
ragyog a távolból  mint  egy. pohár kisüsti, ha  az ember már bevett 
két liter  lánconérleltet.  

Gyanítom, hogy a határőr szesztestvérek szintén valami poharas 
bevetésen lehettek,  mert ők  sem tébláboltak e szesztelen  éjszaká-
ban.  így  aztán  dicső  módon  partra  is  evickéltünk.  Igaz,  én  egy  
kicsit szédültem ennyi víz láttán, Gyula úr pedig mindenáron bort  
akart fakasztani az országhatárt jelző oszlopból, s rettenetes orosz-
sággal  szidta,  hogy:  nyet vodka,  nyet vino,  akkor  dáj pivo.  Na én 
mégis jobban magamnál voltam, mert mondom a bajtársnak:  nem 
látod, háromszínűre van festve az oszlop, hát beszélj hozzá magya-
rul. Végül a népeink közti megbonthatatlan és elihatatlan barátság 
jelképéül  közös  erővel  kiráncigáltuk  az  oszlopot,  s bedobtuk  a fo-
lyóba, tudja  meg  ő is,  micsoda  gyalázat  az, ha vizet  kell  inni.  

Vészesen  józanodtunk,  mire  a  falu  határába  értünk.  A jófajta 
szilvórium  szagát  követve  harminckettedszerre  meg  is  találtuk a 
rokonaim házát. Ekkorra már a falu minden kutyája üdvözölt min-
ket,  a házakból  pedig bőséggel  emlegették  közelebbi  rokonainkat,  
hiába, a jó harcosokat mindenütt ismerik. A sógor úgy nézett ránk, 
mintha Coca-Colával  kínáltuk volna, a sógoras. zony pedig kezdte 
ágy  alá,  kutyaólba  dugdosni  a  pálinkát.  Mondom  neki,  arra  még  
ráér,  most  nyissa  ki  a  nagykaput,  mert  a  kicsin  aligha  tudunk  
betántorogni.  Na  végre  benn  voltunk.  Én  azonnal  üdvözöltem  a  
kutyát, Gyula úr meg az ágy alatt tett tisztelgő látogatást. Aztán, 
a harmadik pofon után a sógorasszony is barátságosabb lett, s elő-
adta  a  kisebbik  csobolyót.  A  sógorral  is  támadt  némi  nézetel-
térésem, mert  szódavizet  akart  önteni  a borba. Aztán,  amikor fel-
locsoltam,  ugyancsak  megvidámult,  annyira,  hogy  magamhoz  
kellett vennem  a csobolyót,  mert  igen  gyorsan  használta  a muní-
ciót.  Aztán  a  Gyula  bajtársra  meg  magamra  locsoltam  egy  üveg  
szilvóriumot,  mert pocsék vízszag  áradt a ruhánkból,  s már kezd-
tem tőle rosszul  lenni.  

Az Akácos  útnál  lenyeltem  egy kisebb  poharat,  ettől  egy  kicsit  
megugrott  bennem  a harci vágy,  s szóltam a sógornak, öntene be-
lém egy kis pálinkát, mert nem járja, hogy üresen kódorogjon ben-
nem  az a kupica.  Gyula vitéz  bebújt  a sógorasszony  hálóinge  alá,  



s váltig  azt  állította,  hogy  odatett  egy  fél liter vodkát.  Na  ez  egy  
tévedés volt,  mert  én  a vodka  szagát háttal  állva,  falon keresztül  
is megérzem.  Végül  is  a harcost  lefektettük  két korsó közé,  s  ad-
tunk neki  egy gumicsövet,  hogy ne kelljen  felállnia.  Erre ő kettőt 
követelt,  mondván,  két  korsóhoz  két cső jár.  Ezen egy kicsit  elvi-
tatkoztunk,  de be kellett látnom, igaza van. Fogtam egy lavórt, és 
beleöntöttem  a két  korsóból  a bort,  így  elég  volt  egy  cső  is.  Nem  
hiába voltam  már  akkor is főhadnagy,  az ilyen  nehéz helyzeteket  
nagyon  meg tudtam  oldani.  

Mivel a két sógor rátelepedett a mellemre, s azt ordították, ilyen 
muníciópocsékolás  az oroszok beszabadulása  óta nem volt, felfüg-
gesztettem  a csatát,  s békésen  letelepedtem  Gyula  bajtárs  mellé,  
a lavórba. 

Második  korty  

Úgy  keltem  ki  a  lavórból,  mint  az  a hogyishívják,  szóval  az  a  
balkáni  csaj  a habokból.  Szóval  egészen  magamnál voltam.  Rátá-
maszkodtam  valamire  —  aztán láttam  csak,  hogy a sógor  anyósa  
— oszt, úgy vágtam a sarokba, mint rendes harcos a vizes  üveget.  
Na volt  is nyekkenés.  De, mit szopogat  engem  az a szipirtyó,  nem 
vagyok  én  szivacs. Amit  én egyszer  benyelek,  az ki nem jön  akár-
hány macska  hívogatná.  

Visszahajolva  a lavórhoz,  vettem  néhány  lélegzetet,  s  a  Gyula  
harcosnak elsősegély gyanánt, a csövön keresztül, pumpáltam vagy 
két  liter  lavoridinkát,  már  csak  a magáhozjövetel  szempontjából.  
Na, a hatás sem maradt  el. A Gyula úr előbb felfúvódott, mint egy 
józan  párttitkár,  aztán  összement,  mint  a  kisebbségi  magyarság  
demokratikus  népszámlálás  után.  Aztán  csak  rendes  állapotjába  
került,  mert bort kért. 

Adott  neki  a  sógor,  először  kettőt jobbról,  aztán  az  egyenlőség  
kedvéért hármat balról, úgy pofonilag. Na de ezt én már nem tűr-
hettem.  Úgy  fejen  vágtam  a  Gyula  vitézt,  hogy  azonnal  vodkát  
kért,  szóval  magához  tért..  

A  sógor  anyósa  nagyon  rendes  volt.  Amit  a  kalocsnijába  
invesztáltam,  azt  is  visszaöntötte  a  Gyula  hadfi  gallérja  közé,  s  
ilyen  barátságos  hangulatban  váltunk  el  a  rokonoktól.  Még  sze-



rencse, hogy  az utolsó korttyal  együtt a bugyellárist is  magamhoz 
vettem. 

Az  utcára  érve  Gyula vezéren  még mindig  nem igazán  látszott  
a hadi készültség jele. Ezt abból mértem le, hogy előbb megpuszilta 
a járdaszegélyt,  s nagyon felháborította, hogy a kedves  nem borul 
rá, mint a csillagos ég. Hiába magyaráztam neki: ez az anyaaszfalt, 
ami betakar, s hogy ilyenkor még minden rendes útkaparó a kocs-
mában van, ő nem tágított,  magához ölelte a követ,  azóta is, azon 
a helyen  bor jön  fel  csőtöréskor.  

Nagy  nehezen  csak  elértük  az  első  kocsmát.  Itt  derült  ki,  
mennyire jó  a hadi  érzékem.  

Na innen — kortyolt  egy igazit  Sanyi  úr a szomorogymegből  — 
irodalmiasul  sztorizok.  

Szóval,  ez  egy  rendes  kis  hely  volt,  mert  a falára  ^urták:  „Itt  
már állatorvost  is  öltek."  

Ide nekünk belépőnk van, mondtam  a Gyula harcosnak.  Itt  az-
tán van muníció, nem úgy, mint a sógornál. Gyula vitéz helyeslőleg 
beletromfolt  a  bal  zsebembe,  de  ezt  igazán  nem  bántam,  mert  a  
sógorasszony  bugyellárisa  a jobb zsebemben volt.  

Na, bementünk. Igaz, volt némi affér, mert az ablaknál nem volt 
küszöb, és így igazán nehéz volt a Gyula hadnagyot áthúzni. Ahogy 
a hadnagy úr rendes kocsmai levegőt érzett, azonnal magához jött. 
Ez már  abból  is  látszott,  hogy  az  egyik  szemét  kinyitotta.  Na ezt 
nem kellett volna tennie, mert olyan borpára lett a teremben, hogy 
a környezetvédők  kivívták  maguk ellen  a balsorsot,  mert  minden 
józant  kidobtunk  a kricsmiből. 

Mondja  a Gyula harcos,  csak  úgy a másik  pillája  alól:  
— Egy sztogrammot,  drága  nagysád!  
Erre a szakállas kocsmáros azonnal ránk villantotta az aszályosi 

férenyeltet,  épp  csak elkaptam  a fejemet, így egy helybeli  harcost  
vitt  el  a mentő  nyolc  napon  belüli  kijózanodással.  

— Nálunk centikben mérik a muníciót! — sercentette a szakálla alól. 
Gyula  nem  azért  hadnagy,  hogy  meg  ne  tudott  volna  felelni  a  

szemtelen muníciósáfárnak. Megforgatta magában a tegnapi lőrét, 
leszakította  az öt éve borba pácolt függönyt, megtörölte vele mind 
a  két  gumicsizmáját,  szárazra  nyalta,  mert  minden  csepp  harci  
eszközért kár, s úgy buggyant belőle a szó, mint korsóból a láncon-
érlelt. 



— Mi  az, hogy centikben!  Hát akkor  adjon három métert!  
A hadi tudományokban  ugyancsak jártas helyi törzskar, mely a 

korai idd ellenére maradéktalanul jelen volt, megtapsolta. S azon-
nal  összeitták  a törzskar  ünnepi  közgyűlését.  

(1100889900 ivószámú jegyzőkönyv 
Beiszófalva 

(19  okád hó  12 pohár) 
Jelen vannak:  

Kövy Dinka  alezredes,  a helyi  törzskar  főnöke,  
Beiszik  Bori,  a  hektósszázados,  
Beiszik  Béni  (előbbi féije)  tizedliteres  
Alvaiszik  Álmos  
Állvaiszik  Álmos  
Ülveiszik  Alajos  
Iszik  Lajos  közivók  
továbbá  82 ivó  és  45  ivójelölt  
(utóbbiak  ablakon túl)  

Tényállás: 
Két  idegen,  rendfokozat  nélküli  ivó  behatolt  a főhadiszállásra. 

Kidobásuk harci kedvük felbugyborékolása miatt leitatva. Rendel-
tek:  100 azaz  szto gramm  muníciót.  

Kiutalva:  kétszer  egy deci harciszesz  (értsd:  lórum)  
Kiderítve:  Fentebb jelzett  hadnagy  és főhadnagy a testvéri  ivó-

körzetből  muníció hiány miatt tántorgott  hadszínterünkre.  
Határozat:  Szakállasangyal  muníciókezeld utaljon ki számukra 

nyeszkolyko  gramm,  azaz  pár üveg hadianyagot  helybeli  hadgya-
korlatra. 

Hozzászólások: 
Beiszik:  lökd  már  oda!  
Ülveiszik:  öökd  oda!  
Iszik:  öööööö  

Határozat  plusz:  Igyák meg!  
Határozat  mínusz:  mínusz  egy fok,  szóval  39 fok. 

Aláírások:  (különféle  színűek)  



Üdvözöltük  a harcostársakat,  s bevettük,  amit hagytak.  Gyula  
vitéz  ettől  teljesen  magához  tért,  s  a fegyverbarátság jeléül  nya-
kontisztelte  Beiszik  Bori  szesztársunkat,  amit ő viszonzott. 

A további  baráti  kapcsolatok  (különféle  rúgások,  s némi  muní-
ciótartályok  dobálása)  eredményeként  a közfalon keresztül  távoz-
tunk. Áthágtunk a szakállas muníciócsöpögtető hitesén, aki éppen 
az új kisüstit szívta le, s máris az utcán voltunk. Itt Gyula harcost 
azonnal  elkapta  a harmadnaposság,  engem pedig  a honi  muníció  
utáni vágy. 

Ezért  aztán  azonnal  felültünk  az  ellenkező  irányba  közlekedő  
buszra. 

Harmadik korty 

A buszon hadászati  és politikai  szempontból igencsak említésre 
méltó  dolgok  történtek.  Gyula vitézzel,  a hangulatkeltés  nem tit-
kolt céljából,  a: vörös bort ittam az éjjel — strófáit énekeltük. Va-
laki  ránkszólt,  hogy  a: Vörös  Csepel  aktuálisabb  lenne.  Erre  egy  
ott heverő hadfival —  a neve  Bunkócska — válaszoltam.  

Szó esett  még a szocialista borról, valamint  a demokratikus  ki-
józanodásról.  Ez  utóbbiba  nem  bonyolódtam  bele.  Inkább  leszáll-
tunk. 

S  itt követtük  el  az  első hibát.  Antial(fel)koholisták  kezébe  ke-
rültünk. 

Én azonnal  láttam, hogy baj lesz,  mert  a levegőben  a józanság 
kerengett.  Gyula hadnagy alig csak rámesett a buszból, máris vit-
tek valami  víztárolóhoz.  

Itt jött  a nagy kérdezősködés.  Én azonnal  mondtam, hogy test-
véri ivóvidékről,  meg, hogy mindig fokosabb a más pálinkája, nem 
beszélve  a seprű hazai  ízéről,  ami  minket  összever...  Ezek  az  an-
tiharcosok azonban könyörtelenek voltak. Gyulát megitatták vala-
mi,  általam  ismeretlen,  tej  nevű  méreggel,  ettől  szegény  olyan  
rosszul  lett,  hogy  azonnal  emlékezett  valamennyi  szülője  nevére.  
Már orvosért és  az emberi jogokért kiáltottam (mert mindenkinek 
joga van egy kis tiszta szeszre), de belém is antitestet (vizet) pum-
páltak.  Ilyen  gyalázat  velem  elsőivásom  óta nem esett  meg.  Nem 
csoda, hogy  szóhoz  sem jutottam. 



Gyula  úr a tejtói  annyira rosszul  lett,  hogy  azt állította,  a ren-
dőrségen vagyunk.  Én sokkal józanabbul  láttam a helyzetet, s fel-
világosítottam, az ellenség ejtett fogságba, s intettem, nehogy igyon 
az elénk tett vízből,  mert  attól  meg lehet halni.  

Nemhiába lett Gyulából  alezredes, nem is ivott rabtartóink fon-
dorlatos löttyéből. Viszont zsebéből elővarázsolt egy üveget, ebben 
még  a sógor-féle  muníció  volt.  A vitéz  a gatyaszárába  csúsztatta  
még mikor a lavórban ült, mert nem elég inni, előre is kell kortyo-
lásról gondoskodni. (Ez utóbbi gondolatát Gyula ezredes úrnak az-
óta  a  nagy  évkönyvekben  is  fellelhetik  a  kis  hektósok  és  vörös  
nyakkendős  kupicások.)  

Szóval,  és  korttyal,  hitünket  megerősítettük  a  munícióból,  s  
máris  vidámabban  fogadtuk  vallatóinkat.  Nem  is  késtek  a  víz-
isszák.  Válogatott  kínzásként  először  mákos  haluskával  (borsodó  
nélkül) traktáltak,  aztán még szörnyűbb gaztett következett:  meg  
kellett innunk két deci tejeskávét  (rum  nélkül).  

Hála  Gyula  bajtárs  előrelátásának  és  a sógor  muníciójának,  a  
kérdezősködéskor  már  teljesen  magunknál  voltunk.  Elmondtam,  
hogy  csak  a  munícióhiány  kényszerített  minket  a testvéri  borvi-
dékre, s hogy Gyula úr egy igazi bármen, márminthogy bár dülöng, 
azért  még  mendegél  a  pultig,  s  ne  is  gondolják  azt,  hogy  ránk  
foghatják,  hogy  mi jobban  szeretjük  a bort  a vodkánál.  Mi  hűek  
vagyunk  a  népeink  közti  testvériséghez:  szto  gramm  vodka,  fél  
liter  bor...  s ezt  minél  többször  ismételve.  

Megkértem az anti tisztet, teremtsen kapcsolatot az ENSZESZ-
szel,  mert  nekem  alkoholista  jogom  a  víz  elleni  védekezés.  A  
szesz szóra végre Gyula hadfi is magához jött — a sógori muníciótól 
mind ez ideig békésen pihent egy szesztelen vállán — s hallatta a 
hangját,  ami  boron  és  pálinkán  keresztül  ennyi  volt:  guty,  guru,  
ööö.  Na  ezzel  végre  meggyőzte  az  álnok vízivót,  s végre  hagytak  
minket,  sőt,  egy üveg  gyenge muníciót  is (sör) kézhez  adtak.  

Néhány  óra múlva  már újra vodkazónában voltunk.  Ezt onnan 
tudom,  hogy  a  kocsiban,  amiben  szállítottak,  a  lánconérleltmeg-
issza  szagát felváltotta  a jó  hazai  naftagőz.  Ez utóbbi  egy rendes, 
bár tartózkodó hadfiból dőlt felénk, miközben kiráncigált a gépko-
csiból. 

Végre  itthon!  



Gyula vitéz a hazai föld illatától azonnal elbódult, s megcsókolta 
a macskakövet.  Én  úriasabban viselkedtem,  ráborultam  a kékru-
hás alivóra, s hagytam, hogy becipeljen. Csak késóhb tudtam meg, 
hogy alkoholmérgezéssel  kórházba szállították.  De miért megy ali-
vónak  aki  azt nem  bírja...  

Közbeivatott jegyzőkönyv 
A  Mindetissza  Törzskar különivó  ül(fek)véséről  

Jelen vannak:  
Megissza  Ivó  ezredes  (kéthordós)  
Leissza  Ivó  kéthektószázmegkétszázados  
Issza Jóhavót  féldecis  
Rum  Baba  
Pityó  Kata  
Isz  Izsák  
Zsák  Iszi  
Törköly  Kéne  
s  még több csukló lófő 

Tényállás:  Ivásukban  megtartóztatott  muníciafőnökök  érdeké-
ben tett  kortyolások.  

Kiutalva:  A  gyűlés  levezetéséhez,  ill.  folyatásához  öt  liter  kút-
mentes  gyógyszer.  

Kiderítve: Gyula és Sanyi tisztek hadműveleteket hajtottak vég-
re a vodkaövezet  határán  túl.  

Eredmény:  sokliter.  
Határozat:  Mindkét  tisztünk  megkapja  az  akó (akór  is  iszunk,  

ha...)  rangot,  érdekükben  fellebbezünk  az  ENSZESZ-nél.  Fogva-
tartásuk idejére utaljanak ki nekik torkonként egy liter dróthálón-
áztatottat,  és egy fél liter élesztőnérleltet.  Ellenkező esetben min-
den felhajtás  megengedett.  

Hozzászólók:  egyhangú:  ööööööööö  
Határozat  plusz:  Beléjük.  
Határozat  mínusz:  Belőlük...  is.  (leszavazva)  

A harc  az harc.  Mondtam  Gyula  úrnak,  amikor Nafta  Sztogra-
movics,  internacionalista  brigádunk  párt  és  foktitkára  a  rácson  
keresztül  átnyújtotta a rejtett muníciót. (Igaz, előtte adott őrzőnk-



nek is egy kortyot belőle,  de a konspiráció,  az konspiráció, még ha 
munícióról  is van  szó.)  

Gyula úr már teljesen rosszul volt.  Bor Nemissza Pétert idézte, 
s  azt  állította,  hogy  ő  az  unokatestvére,  Bor  Nem  Issza  Gergely.  
Aztán elénekelte  a szovjet himnuszt.  Ekkor már teljesen kétségbe 
estem, mert szegény ilyet utoljára tizedik elvonókúrája közben tett 
(akkor is  csak azért, mert csak így kaphatott  egy féldecit). 

Szóval, örültem a hazai harcostársaknak.  Nem különben Gyula  
hadfi,  aki egy kortyra  elintézte  a rejtett  munícó felét.  Ettől  olyan  
bátor lett, hogy  át  akart bújni  a rácson.  Na ez nem sikerült  neki,  
mert  a muníció  a lábába  szállt,  és visszahúzta.  Miután  megmen-
tettem  az  üvegben  maradt hadianyagot,  Gyula hadnagy  lényegét  
a  lábából  visszaráztam  a  fejébe.  Ettől,  vagy  nem,  rázendített  a  
Most jöttem  én Vácról  kérem — kezdetű  harci  dalra.  De gyorsan 
beléfojtottam  a muníciót  — ne  adja  ki  a hadititkokat,  bárhogy  is  
józanodik. 

Utolsó  korty  

Hát bizony semmi  sem örök.  Sem a Sztogramovics  csempészett  
muníciója (sajnos), sem a mi álanti fogvatartóink uraskodása. Mert 
jött  a  nagy  nap!  És  a  borbély.  Ünnep  volt  ez,  mert  ogyekalonját  
azonnal  magamhoz  vettem. A  muníció,  az muníció,  akárminek  is  
álcázzák. A trojnoj  után levágta a hajamat.  Sebaj, nem vagyok én 
egy Sám Son, haj nélkül is elnyalom a timsót, ha más muníció nem 
akad. Ettől a kis bevezetéstől  olyan vidám lettem, hogy alig bírtak 
velem  az álisszák,  pedig jóféle  portvejn  áradt belőlük. 

Akkor előkaparták  a Gyula vitézt. Neki már nem jutott  semmi-
lyen kolon, hát bévette a borotvahabot. Kiáltottam is neki: testvér, 
ha nem jó a kiszolgálás, hát ne fizess! Na de nem hiába kapta meg 
a  Megivó  vállpántot  az  összes  pohárcsörgéssel  a jó  harcos,  nem  
hagyta,  hogy  kifogjanak  rajta.  Egy  dicső  pillanatban  megitta  a  
borbély  összes  samponját.  Később  olyan  buborékokat  eregetett  a  
rácson keresztül,  hogy  akire rászállt,  menten  mehetett  elvonókú-
rára. 

Megfelelő  múníció  nem  lévén,  lenyaltuk  a falról  a  terpentines  
festéket. Amikor már a vakolatnál tartottunk, jöttek a nemivók és 



szerencséjükre  elszállítottak  egy másik ivóházba.  Ha még egy ki-
csinykét késlekednek, hát kinyaltuk volna magunkat a legközeleb-
bi kocsmáig.  Mert nincs  az  az его, ami a muníciótól  minket eltán-
torítana.  Legfeljebb a tántorgás. 

Mieló'tt  az ivótlanok  elé  álltunk volna, Sztakan  Borovicska,  aki  
már  hét  alkoholistát  nevelt,  egy  szovjet  alkotmánynak  álcázott  
tömlőben  két  liter  szamogont  juttatott  el  hozzánk.  így  már  az  
aszálytól  sem féltünk.  

Bátran néztünk bíráink szemébe, s attól sem inogtunk meg (kü-
lönben  is  dülöngtünk  a  naftától),  hogy  a nemissza  három  száraz  
évet suhintott  a  nyakunkba.  

A  cellába  visszakerülve  Gyula  úr  elővett  a  zsebéből  egy  üveg  
vodkát,  amit  a bírótól  csaklizott  el  az  ítélethirdetés  száraz  pilla-
natában.  Ezt úgy beolvastuk, hogy még az üveget is kifordítottuk. 
(Azóta  a teljes  ivás  Gyulaüveg  néven  ismeretes  műveltebb  körök-
ben.) 

Itt  a falat  az  aljasok  mésszel  mázolták,  hát  semmi  élvezetünk  
nem volt benne. Azér, már csak hadi próbaként is nyaltuk. A har-
costársak  azok  csak  harcostársak.  Nem hagytak  szárazon.  Potya  
Lina  a köténye  alatt hozott  be egy bombát,  Tinta Tóni  töltőtollak  
tucatját hozta tele bikavérrel. Inna Náni tízpercenként járt csókol-
ni. Egy decit bevett egy felett nekünk juttatott.  Délután már hord-
ágyon hozzák  a búcsúcsókra. 

Hát lehet ilyen hadsereggel  vereséget  szenvedni?!  
Végül  a hatalom  is belátta,  hogy  az össz  nagy részegség  dicsé-

retére hirdetett amnesztiával minket is kocsmaközeibe kell enged-
ni,  ha  másért  nem,  csak  azért,  mert  közben  minden  őrzőnk  az  
intenzív  osztályra került alkoholmérgezés miatt. Hiába, az ami az 
egyik embernek  élet,  a másiknak  halál.  

Szabadulásunkat  Borisszán  általános lerészegedéssel fogadták. 
A pártakhotitkár a vörös üveg érdemrendet akasztotta volna a nya-
kunkba, ha imbolygásában  és imbolygásunkban  egyszer szinkron-
ban  lettünk  volna  (hiába  semmi  sem  egyenletes),  Sztogramovics  
cipójéból  lőre  folyt,  az ifjúság három  határból  hordta  a  novabort.  
Újra olyan hadműveletekre  került sor, mint annak idején. Leszop-
ták a vörös  sarkot, fehérre nyalták a szocialista hősök vándorbor-
zászlaját.  Mondhatni,  a pijálás visszatért  régi  szeszfokára.  
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