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A tűz 

Olyan jó  ez  a  csend... A  délutáni  váltás  mintha  egy kicsit  ünnepi  
hangulatú  lenne.  Nem kell  attól tartani, hogy valaki  csak úgy várat-
lanul beállít a központból, hogy valamit számon kéljen, vagy valamibe 
belekössön.  Még jó  melegek  az  őszi  esték. Az  ajtót  nem kell  bezárni.  
Jó volna  egy kicsit olvasni,  de nincs itt  semmilyen, könyv. Ez a betű-
éhség sosem szünetel benne. Megszokta gyermekkorától  kezdve, hogy 
minden szabad percét élvezetekre használja fel. Ha nem hagyták raj-
zolni, belebújt egy könyvbe, és a világ már el is maradt mögötte. 

Teljes  mértékben  bele  tudta  magát  élni  egy  regény  cselekmé-
nyébe.  A  helyszínek  leírását  is  élvezte.  Néha  azzal  szórakozott,  
hogy lerajzolta  a szobát,  amelyben  a cselekmény játszódott. 

Valami  zaj van  a műhelyben.  Már indul  is, hogy  megtudakolja  
az okát. Az  ajtóban  összeütközik  Mar csávái. 

— Gyere  gyorsan, kigyulladt  a kemence fala. 
Olyan tákolmány ez az egész üzem. A gyár régi istállóját alakí-

tották  át  műhellyé.  Ehhez  ragasztották  a  kemencét.  Hagytak  
ugyan hézagot a kemence fala meg a műhelyfal között, ringporral 
tele  is  szórták,  hogy  szigetelve  legyen,  de  a régi  ajtókeretet  nem 
szedték  ki. Ez fogott tüzet. 

Apró lángnyelvek csapódtak ki a falból. Gyorsan ki kell valamit 
találni, mert ha a stellni  deszkáiba belekap, már késő lesz. Ráné-
zett a samottra, belemarkolt és már csapta is oda a leghevesebben 
lobogó  lángnyelvhez.  A  nedves  samott  azonnal  elfojtotta  a tüzet. 
Szólni sem kellett, mindenki nekiesett az agyagnak és percek alatt 
körültapasztották  a lángoló  ajtókeretet.  

Tűzoltónyelven:  lokalizálták.  
Elmúlt tíz óra. A délutáni  műszaknak vége. Mehetnének haza,  

de...  igen, félni  kell,  hogy  a tűz  kiújul. Az  égetó már  elóbb haza-
ment, amikor befejezte az égetést.  Két égetőjük van, ét  eredetileg  
váltásban  kellene  dolgozniuk,  de  gondosan  titkolták  a  központ  
előtt,  hogy  a  néha  tizennyolc,  húsz  órát  kitevő  égetési  időt  egy  
égető végzi. A tűz olyan élő folyamat, mint a természetben minden. 
Van  kezdete, tavasza, nyara és vége is van. 

A jó  égető  számára  a  sikeres  munka  felér  egy  műalkotással.  
Látja óráról órára, amikor elkezd az anyag a kemence hátsó részén 



pirosodni.  Ahogy  ez  a  pirosság  teijed, jön  előre.  Tudja  mivel  és  
hogyan irányítsa.  Még a fadarabok megválogatása  is fontos. A ke-
mence  egy maguk  alkotta retur  rendszerű tákolmány.  A  mérnök,  
aki építette, ezekkel a rákókkal, égetőkkel együtt csinálta, és min-
denki tudta titkait, hogy miként kereng majd benne a láng. Azt is 
tudták, hogy a technológiai  folyamat legkisebb elhanyagolása  mi-
lyen következményekkel jár. Itt, ebben az üzemrészben, a kemen-
cének  is  emberrangja  volt.  Akkoriban  még  keveset  tudtak  az  el-
idegenedés  elméletéről.  Csak az volt  bizonyos, hogy a kemence és 
benne  a  tűz  éppolyan  munkatárs,  mint  az  eleven  ember.  Abban  
azért különbözött, hogy nem lehetett tőle többet várni, mint amire 
képessé  tették.  Az ember viszont  kibírta egy-egy tűzrakás  között  
kicsi  alvási szakaszokkal  a jócskán megnyújtott munkaidőt.  Kibír-
ta  és  ezzel  egy  csomó  bosszúságtól  óvta  meg  magát  és  a  társait.  
Míg be nem vezették ezt a módját az égetésnek, mindig akadt vita. 
A  váltótársak  a  felelősséget  könnyen  egymásra  háríthatták,  pa-
naszkodhattak  arra,  hogy  aki  kezdett,  kiválogatta  a jobb  tüzelő-
anyagot, hogy nem érte el a váltás végére a kellő hőfokot. Szóval, 
sok mindent  lehetett  csinálni  is,  meg sok mindenre  panaszkodni,  
és  az eredmény  sem számított  egyéni  teljesítménynek.  

A tűz elfolytása után a műhelyben úgy döntöttek, hogy mindenki 
hazamegy, csak a mester marad, hogy szemmel tartsa a megféke-
zett tűz helyét. A felelősség úgyis  az övé. Sűrű, sötét volt  az éjsza-
ka. Messze, a gyár túlsó felén égett jó magas oszlopon egy szál égő. 
A kihordok éjjel  is dolgoztak  a nagy  körkemencénél.  

A mester húsz-egynéhány  éves volt és nő. Az üzem annyira ott-
hona volt, hogy eszébe se jutott volna félni, de ketten az asszonyok 
közül  mégis  maradtak,  hogy  megosszák vele  az éjszaka  unalmát,  
önként  tették,  barátságból.  Az  üvegben  maradt  még  vacsorától  
egy kis tea, kitöltötték, és vidám históriákat meséltek egymásnak.  
A  két  asszony  a  két  szomszédos  faluba  való,  mindig  tele  voltak  
jóízű  otthoni  történetekkel.  

A kora őszi este meleg volt, kitelepedtek az iroda elé, oda, ahová 
még elért  a kiszűrődő fénynyaláb.  Idegeikben  még ott volt a meg-
úszott veszedelem feszültsége. Nem is tudtak volna aludni. Jó volt 
nagyokat  nevetni  a csillagos ég sötét kupolája  alatt.  

Egyszer csak valami villogást láttak. A híd felől valami pislogott. 
Nem  nagyon  törődtek  vele.  Talán  valaki  kiment  az  udvarra  egy  



viharlámpással.  Néhány perc múlva már látszott, hogy valami ég. 
Arrafelé, a városvégi házak mögött, hosszú gyümölcskertek húzód-
tak le a folyóig. Valaki talán szalonnát sütöget. De már fél háromra 
jár  az idó'. Miféle háborodott lehet az, aki éjjel ezzel tölti  az idejét? 

A tűz  közben  egyre nagyobb lánggal  égett.  Most már tenni  kell  
valamit.  A  mester  felhívta  a  tűzoltókat.  Kiderült,  hogy  a  szom-
szédos  üzem  éjjeliőre  már hamarabb  telefonált.  Mindjárt jönnek. 
Azok  hárman  sem  maradtak veszteg.  A szántóföldeken  rohantak  
bukdácsolva a tűz irányába.  Milyen csalóka is az éjszakai sötét. A 
tűz a folyón innen, alig száz  méterre  az üzemtől  égett.  Szélső ház 
volt  a part  menti  utcában.  Mikor  közelebb  értek,  látszott,  hogy a 
Jakab bácsiék házának a spájzából dől a füst, villog a láng. Jakab 
bácsinak  hét  gyereke  volt,  az  asszony  a  nyolcadikat  készült  
megszülni.  Ezek  most  mind  az  igazak  álmát  alusszák  elöl  a  szo-
bában. 

Rohanva berontottak, megkerülték  a házat.  Ebben a városrész-
ben  nem  szokták  becsukni  az  ajtót  éjszakára.  Ha valakinek  éjjel  
ki kellett menni, ne verje fel a többieket a motoszkálással.  Elvinni  
innen csak a sok gyereket  lehetett volna,  de azzal itt mindenki  el  
volt látva  bőségesen.  

A  házat  csak  nemrég  húzták  fel,  a villanyt  még  nem  vezették  
be. A sötétben rögtön belebotlottak egy szalmazsákba. A két kisebb 
gyerek  aludt  rajta.  Szóltak  a többieknek,  hogy  ég  a ház,  és  felra-
gadva csücskénél  a szalmazsákot  már vitték  is ki.  Megélénkült  a  
ház.  Amit  a  sötétben  kitapogattak,  azt  mind  kihurcolták:  ágyne-
műt, asztalt,  edényt, ruhát — és halomba rakták  az úton.  Hogy a 
többiek mit csináltak,  azt nem tudja, de ők hárman,  mint egy ösz-
szeszokott  kis  csapat,  kevés  szóval,  sok  leleményességgel  hurcol-
kodtak. 

Később azután furcsállották: egyiküknek sem jutott eszébe, hogy 
a  tüzet  oltsa.  Igaz,  a folyó  elég  messze  volt,  kút  is  valahol  a  ne-
gyedik szomszédban. Azt  is csak később állapították  meg mesélés  
közben,  hogy  a  kisebb  gyerekek  némán,  mozdulatlanul  ültek,  és  
ijedten  pislogtak  ott,  ahová  éppen  lerakták  őket.  A  nagyobbak  
mind az anyjuk köré gyűltek,  mert  az a nagy ijedtségtől  elkezdett  
visítozni.  A  tűz  csak  égett,  de  mire  a  spájzból  átterjedt  volna  a  
konyhára,  már  ott is  voltak  a tűzoltók. Virradt,  mire  Ők hárman 
visszavánszorogtak az üzembe. Kormosak, piszkosak voltak, de va-



lamiféle büszkeség, jó  adag önbizalom és még több vidámság volt 
bennük. 

Amikor reggel fáradtan  bandukolt hazafelé, úgy érezte, valami 
ajándékot kapott  az éjjel.  Ezen a tüzekkel villódzó  éjjelen.  
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Az agyagfiú 

Unottan bámult  ki  a tanterem  ablakán.  Ma valahogy  nem volt 
türelme  odafigyelni.  Ma  péntek  van,  holnap  már  haza  mehet  és  
most is bizonyára  az az ismerős hazavágyódás  teszi ilyen  nyugta-
lanná.  Mindjárt  szünet  lesz,  talán  a  friss  levegő,  meg  a  mozgás  
segít legyűrni ezt a nyugtalanságot. Ahogy kicsengettek, már vette 
is a kabátját.  Megkérte  a padszomszédját,  hogy vigye haza a tás-
káját.  Ő pedig  sietett  az  állomásra.  Tudta,  hogy ilyenkor  délelőtt  
is megy egy vonat, még talán eléri.  Gyalog loholt végig a városon, 
mert  abban  az időben  még  nem közlekedtek  autóbuszok  a város-
ban. 

Azzal  a biztos tudattal  sietett,  hogy otthon  történt valami.  Va-
lami kellemetlen. Jól sejtette. A két öreg gondterhelten ült a kony-
haasztalnál.  Már ez is szokatlan,  mert munkaidőben  az apja csak 
akkor volt  otthon, ha beteg lett.  De akkor  az  ágyban feküdt.  

Most  pedig... Apját  létszámcsökkentés  miatt  elbocsátották.  Ta-
nult  szakmája:  szatler  és  kocsifényező.  Sokszor  hallotta  csendes  
esti  beszélgetések  során,  hogy  milyen  hiábavaló  is  ez  a szakma a 
mai világban. A fédérés  kocsik  szép plüss  ülései  és lakkozott  sár-
hányói  már régen nem találnak gazdára. A század eleji  úri világot 
elsodorta az első világháború, a lovaskocsikat felváltották az autók. 
Apja, mikor megnősült, örült, hogy bekerült a vasútra, a luxushin-
tók  helyett  a vasúti  kocsikat  festette  zöld  színűre,  ha  megkopott  
rajtuk  a  gyári  festék,  és  a betűket  pingálta  rájuk  sablonok  segít-
ségével.  A  munkával  nem  is  volt  semmi  baj,  nyugdíjas  állás,  és  
egyfajta létbiztonságot nyújtott. Csak egyszer, a harmincas évek ele-
jén  kerültek  veszélybe,  amikor  a  gazdasági  válság  következtében  a  
munkások nagy részét elbocsátották,  és aki maradt, két hetet dolgo-
zott csak, fele fizetésért. Akkor bizony nagyon kellett vigyázni a mun-
ka minőségére meg a munkafegyelem betartására,  mert könnyen el-
veszthette  ezt  a  fél  állást  is.  Most  meg  ez  a  váratlan  elbocsátás  
felelevenítette  az akkori szorongásokat.  Ráadásul  most az ő tanítta-
tására is  több kell, mert idegenben  nem lehet  pénz nélkül tanulni.  

Hogy véget vessen ennek a szorongásnak, vidáman bejelentette,  
hogy  most  majd  ő  fog  dolgozni  és  reméli,  hogy  ugyanúgy  eltartja  
majd  a családot,  mint eddig  az  apja.  



Emlékezett  rá,  hogy  a  nyáron,  mikor  valakit  meglátogatott  a  
téglagyárban, az egyik műhely ablakában agyagból mintázott szob-
rokat  látott.  Akkor  meg  is  kérdezte,  ki  csinálja  ezeket.  Az  egyik  
munkásnő,  mondták.  Ugy  gondolta,  hogy  ha  már  dolgoznia  kell,  
miért  ne  csinálhatná  azt,  amire  mindig  vágyott  és  amit  tanulni  
akart. A tanulásnak vége. Mert még csak szeptember végén járnak 
és ő mostanáig csak rajzolni tanult, az agyaghoz még nem juthatott 
el. 

Megkereste  Zsidik Andort,  aki  akkor állomásfőnök volt,  mert ő 
mutatta meg neki  azokat a szobrocskákat  az ablakban. Bandi  egy  
percig  sem habozott,  kézen  fogta  és már vitte  is a téglagyár  igaz-
gatóságára.  Egy félóra múlva  már kezében volt  a papír, hogy fel-
vették.  Üzemi  szobrász,  ez volt  ráírva  a papírra.  Kicsit  szégyellte  
magát, mert a szobrász nála valahol Michelangelónál kezdődött és 
Buckó  Gézánál,  a gimnáziumi  tanárnál végződött,  akinek  a szob-
rait  napokon  keresztül  tanulmányozta  az egyik kiállításon.  

Most viszont csak az volt a fontos, hogy otthon megnyugodjanak 
az öregek, mert lesz elsején fizetés, amiből éljenek és végre apának 
is  lesz  elég  ideje halászni járni. 

Másnap reggel kiment a gyárba. A parányi irodában Szűcs Pista 
bácsi,  az  üzemvezető  azzal  fogadta, hogy tud-e  oroszul  írni.  Már  
előtte is volt a papír.  Pista bácsi  diktálta  a formát. Fent jobbra: a 
tégla-  és  cserépgyárak  központi  igazgatóságának,  a  kályhaüzem  
üzemvezetőjétől. Alatta külön: kérelem. Kérünk másnapra egy te-
herautói,  hogy kaolint  hozhasson  a bányából. Aláírás,  dátum.  

Ez  az  első  nap hosszú  évekre  meghatározta  szerepét  az  üzem-
ben. mert minden  papírmunka  rámaradt.  

Csak ezután kérdezte meg Pista bácsi, hogy mi van azzal a szob-
rászattal?  Bizonytalanul  hebegett valamit, mert maga  sem tudta,  
hogyan  kell hozzáfogni.  Pista bácsi  sem tudta, de azért kiment és 
kisvartatva  letett  elébe  egy darab ilonoki  agyagot.  

„No,  lásson  hozzá" — mondta,  és már rohant is  a kérvénnyel  a  
központba. Ült az agyag előtt és elanyátlanodva bámult a semmibe. 
Agyában homályosan feltünedeztek azok a tárgyak, amiket itt-ott 
látott.  A  zöld  elefánttal  díszített  hamutartó  Liliéknél.  A groteszk 
gácsér  szép narancsszínű  csőrével  a Berta  néni  vitrinjében. A fe-
kete  mázas puli  egy  csipketerítős  zongorán,  amin nevetni  kellett.  
Érezte,  hogy  csak  halványan  emlékszik  a formájukra, s ez  kevés  



ahhoz, hogy meg tudja őket csinálni. A szeme tétován kalandozott 
ki  az ablakon, de a magas  szénkupacok,  a poros akácfák nem su-
galltak semmit. A sínen egy szénhordó gyerekember ült. Két lába 
kicsit csámpásan, hosszan kinyújtva, háta szépen  meggömbölyöd-

' ve, nyaka kinyúlva, két keze lazán csüngött a térdei között. A fején 
kis pörge  kalap.  

Belemarkolt  az agyagba és elkezdte formázni a fiút. Néha elbá-
tortalanodott,  mert  zavarta, hogy a háta mögött  ülnek és nézik a 
küszködést. Közönyt és némi kárörvendést érzett a tekintetekben. 
Eddig,  ha  csinált  valamit,  mindig  egyedül  volt.  Most  az  volt  az  
érzése,  hogy  belelátnak  az  agyába,  szemérmetlenül  lesik,  de  félt  
hátranézni,  mert úgysem mondhatta  alighogy megismert  munka-
társainak, hogy menjenek  ki egy kicsit, ő szégyelli  magát.  

Nem érzékelte  az idó'múlását, de nem tarthatott soká a mintá-
zás, mert az ebédszünetig már csak az agyagfiú felületét simogatta 
unottan. 

Közben  visszatért  Pista  bácsi  és  a beszélgetésből,  amit  a mér-
nökkel  folytatott,  kiderült, van  az üzemben még egy szobrász,  de 
az még  nem tudott  hozzáfogni  a munkához,  mert  nem készült  el  
a szobrászállvány,  amit az asztalosműhelyben rendeltek a számá-
ra. 

Egyre  kisebbre  zsugorodott  az  önbizalma,  mert  megértette,  
miért nem  szólnak  semmit  az ő  szobrához.  

Több mint tizenhárom éven át dolgozott még a gyárban. A mun-
kakönyvében  végig  az állt, hogy szobrász,  de sosem vették komo-
lyan a szobrászságát.  ő  maga sem, mert az írnokoskodáson  kívül  
minden más munkát elvállalt, a csemperakástól kezdve a mázőré-
sig, a beszerzésen, a kemence ki- vagy berakásán át a megrendelt 
jelszavak  írásáig  mindent,  csakhogy  szobrászkodni  ne  kelljen.  A  
legjobban  akkor  Örült, amikor  a gancsárosok  munkája felgyűlt és 
nem volt  kinek  irókázni.  Itt jó  hasznát  vették  kézügyességének,  
meg régebbi  megszerzett népművészeti  alapismereteinek.  

Az  apja  munkahelyén  kiderült,  hogy  az  elbocsátás  félreértés  
volt.  Visszavették  és  onnan  ment  évek  múlva  nyugdíjba.  Lassan  
megszokták,  hogy  a  munka lehet  öröm  forrása, ha  nem  kell  ret-
tegni  attól, hogy rajtuk kívül  álló okokból el is lehet  azt veszíteni 
és ezzel felborulhat az az otthoni életritmus, amit éveken át kiala-
kítottak. Az apa keresetét gondosan beosztva, a táplálkozáson, ru-



házkodáson kívül kikerült a tandíj is, hogy a gyerek gimnáziumban 
tanulhasson.  Esős  időben  körülülhették  az  asztalt  a  barátok  és  
sakkozhattak.  Jó időben el lehet tölteni  a vasárnapot  a vízparton 
és hétfőn reggel  pontosan és pihenten bemenni a munkahelyre. 
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Reggeltől délig 

Ha elfáradt, mindig a laboratórium jutott eszébe. Nem volt ereje 
felkelni  a székből,  de ülni  sem tudott  a türelmetlenségtől.  Tudta,  
hogy mostanra  kell behordani  a lányoknak a félig száraz csempé-
ket a ringből, és mielőtt a formázáshoz hozzáfognának, megint vita 
lesz, mert elcserélgetik  egymás deszkáit. A deszkákat ugyan min-
denki  megjelölte  a maga  külön jelzésével,  de  annyi  már  a jelzés 
rajtuk, hogy bárki a magáénak tudhatja akármelyiket. Közvetlenül 
a  háború  után  kaptak  csak  néhány  újat,  az  ötvenes  évek  elején  
jártak,  s jól  be  kellett  osztani  a régieket.  Megint  a  laboratórium  
jutott  eszébe.  Milyen jó  Annuséknak.  Most  is  ott  ülnek  a kályha 
körül és váiják, mikor lesz olyan meleg, hogy levethessék a kabát-
jukat.  Majd  úgy  tíz  óra  körül  kezdenek  csak hozzá  a  munkához.  
Neki meg már reggel hat óra óta nincs megállása. Amíg elosztotta 
a  munkát,  szinte  felforrósodott  az  agya.  Megnézte,  mennyi  hely  
szabadul  fel  a kemencében,  hogy  az új  anyagnak helyet  találjon.  
Icáék  voltak  az  éjjel  az  ügyeletesek,  de biztosan  elaludtak,  mert  
nem forgatták meg a csempéket és a rumpfnál még egész nyersek, 
csak a szélei  fehéredtek  ki  az egyoldalú  szárítástól.  

Janiék  tegnap  fejezték  be  az égetést,  és  ma fát kell vágniuk a 
következőhöz.  Örök  gyötrelem,  hogy miből fogja elszámolni  a ha-
todik  bérkategóriájú  égetőknek  a hármas bérkategória  szerint fi-
zetett favágást.  

Jaj, a fa. Még be kell  ma szaladni a központba, mert nincs meg 
a szükséges hat méter. Vagy másfél méter hiányzik. Adjanak köl-
csön  a hármas  gyárból.  Ott  látott  egy rakást.  Már a tavaszi  idő-
szakra  készítették  elő.  Ki  kell  kunyerálni  a főmérnöktől  az enge-
délyt.  Majd délután meglesi  valamelyik  kocsit  és ráveszi  a sofőrt, 
hogy rántsák be.  

Szörnyű  ez  a szótár,  amelyben  folyton  ilyen  szavak  halmozód-
nak, hogy „kölcsönkérni", ahelyett, hogy „idejében megkapni", „ku-
nyerálni",  ahelyett,  hogy  Jár, jogos",  rávenni  és  megkérni,  vagy  
netán követelni  és nem elhozni, ideszállítani,  hanem  „berántani".  
Azaz gyorsan lerohanni a gazdát, jelen esetben a hármas gyár rak-
tárnokát, de lehetőleg előzetes figyelmeztetés nélkül, mert ha időt 
tiyer, fát nyer. Van ideje  kivédeni  a kérést.  Neki  is vannak párt-



fogói,  akik  neki  adnak  igazat.  Hát  szóval  berántani  annyi,  mint  
lerohanni,  és míg  a raktáros káromkodik, ő szaporán inal  a kocsi 
után, amelyik a szomszéd utcasarok mögött váija. 

Mindezeket a laboratóriumban nem ismerik. Nekik ha nem adja 
oda a bricskát az igazgató, egyszerűen nem vesznek mintát az ége-
tésből.  Ülnek  a  kályha  körül  és  még  örülnek  is,  hogy  nem  kell  
semmit  csinálni.  

— Mi van, Juci? 
— A Balog anyaga már megint nagyon vastag.  Nem lehet majd 

összeszerelni  a kályhát. 
Ez a Balog nem sajnálja az anyagot. Arra sem gondol  a jámbor, 

hogy száradni is lassabban fog ez a téglavastagságú csempe, pedig 
alig van  már hely  a szárítóban.  

— Jó,  majd beszélek yele. 
— Beszélni? Avval ugyan  értekezhetsz.  
Olyan nagy melák ez a Balog. Nem érzi az anyagot. Még stokkot 

tud legjobban rakni. A nagydarab valuskákat emelgetni és dühösen 
odacsapni  a  stokkasztalra.  Ez  való  neki.  Meg  kellene  próbálni  
Irént,  a  rumpfkészítőt  betanítani  a  formázásra.  Nem,  az  nem jó, 
mert  a rumpfot  sem lehet  akárhogyan  összecsapni.  Talán,  ha  át-
csoportosítaná  a munkát,  ahogy  más  gyárakban  látta.  Ott  a for-
mázok  maguk  készítik,  szárítják  a  rumpfot,  amit  aztán  maguk  
használnak  fel.  Igen,  de  ehhez  több  stellni  kellene  és  romlana  a  
formázás minősége.  Ezen még gondolkodni  kell.  

Nehezen  tápászkodik  fel.  Még felveszi  a telefont. A  központból  
kérik  a kimutatást  az  évi  normaemelésról.  Tudta,  hogy  meg  kell  
csinálni,  de  igyekezett  minél  későbbre  halasztani  ezt  a  munkát.  
Olyan  pepecselő  művelet  ez.  Alig  győzi  év  közben  elérni,  hogy  a  
formázók túlteljesítsék  a normát,  mert így  tud nekik egy  tűrhető  
bért kiszorítani, most meg emelje meg annyival, amennyi a túltel-
jesítés. Kezdjék megint elölről a hajtást? Talán a pucolók normáját 
lehetne  emelni? Á,  nem,  azt  a  múltkor  emelte.  No,  nézzük  csak.  
Ez jó.  Elfelejtették  feltüntetni  részletesen,  hogy  munkafolyama-
tonként mit kell emelni. Megvan. Ha a favágást és a szemétkihor-
dást  emeli  a duplájára és  elosztja  a munkafolyamatok  számával,  
kijön az a középarányos, amit kérnek, csak észre ne vegyék a tur-
pisságot.  Ezzel  egy egész  évre biztosítva  lesz,  sőt  még  emelkedni  
is fog a teljesítmény.  



Egész beleizzadt ebbe a pár percnyi töprengésbe. Most már siet-
ve  ment ki  a műhelybe. Az  ajtó előtt egy percre  megállt.  Odabent  
énekeltek.  „Eredj, jánvom  kérdezd  meg  az  ácsot..."  zengett  a dal. 
Hogy kiválik  a Kis Kari hangja! Arra gondolt, hogy ha nem lenne  
ez a Kari nős, és ahogy a többiek csúfolják, „bélbajos", mert  gyak-
ran  fáj  a  gyomra,  ha  „tőtöttkáposztát"  eszik,  el  kellene  küldeni  
tanulni.  így  is  nagy  áldás  az  üzemben,  mert  ha  elkezd  énekelni,  
mintha  egy  láthatatlan  erőforrást  kapcsolnának  be,  a  kezek  für-
gébben mozognak, a vállak, derekak táncosabban tekerednek, még 
utánamenni  az énekben  is  élvezet,  mert  az  ember  úgy érzi,  hogy  
neki  magának  is jó  hangja van. 

Ez a pillanatnyi  műélvezet  egészen  rendbehozta.  Mire belépett  
a műhelybe,  már mosolygott. Jó meleg van itt. A lányok nyári  ru-
hában,  a fiúk ingujjban.  Melegházi  atmoszféra. A  mályvák  is  mi-
lyen dúsak az  ablakban.  

Éppen elég lesz  az agyag ennek a váltásnak.  Meg kell  sürgetni  
az anyagkészítőket, nehogy a délutániaknak várni kelljen a stokk-
ra,  akkor  késő éjszaka  mehetnek  csak  haza.  Ha folyik  az  égetés,  
nem kell itt maradnia, mert az égetők komoly emberek, rájuk lehet 
bízni  az esti  átadást.  Lukács  Sanyi  bácsi  például  darabonként  át-
számolja  a  formázást,  a  pucolást,  még  az  éjszakai  ügyeletest  is  
meg lehet takarítani  a szárítóban,  mert  két tűzrakás  között  min-
denre  ráér,  nem tud egy helyben  ülni.  

Az  a gyakorlat,  hogy  az ajtóra  ki van  függesztve a tábla, és min-
denki  beírja  a  neve  mellé  az  aznapi  termelését,  külön  rubrikába  a  
selejtet is. A pucolok  azt  is bejegyzik,  kinek mennyi  darab csempéje 
ment tönkre a szárítás  alatt, és ezt vagy levonják, vagy utánacsinál-
ják.  Ha van differencia, majd a hónap végi  leltározásnál  kiugrik,  és 
akkor egyenletesen  elosztják egymás között a hiányt. 

— Lajos bácsi, miért nincs beírva három napi selejt? Talán nem 
volt? 

Olasz  Lajos kidugja fejét a pucolóhelyiségből.  Olyan  kevés  volt,  
mondja, hogy megváija míg összegyűl.  Csak a Balogét volna érde-
mes beírni. Már megint a Balog.  Ki kell találni  neki valami  mást,  
mert elrontja a többieket is, ha látják, hogy büntetlenül  ússza meg 
a  balogságát.  

Az anyagkészítőben alig látni a nagy portól. Tudja, hogy fel kel-
lene szerelni egy porelszívót. Egyelőre örülne, ha kapna a raktárból 



egy kevés varrószíjat. Az üzemmel szemben ott a bőrgyár. Sokszor 
gondolt  rá, hogy  átmegy  és kér néhány  csíkot. A transzmisszió  is  
nehezen jár,  hiába  olajozzák  a csapágyakat. A felszálló finom por 
sárrá  dagad  a  szíjak  alatt.  A  szíjak  is  ócskák  már,  toldva-foldva  
vannak. Ez adja ezt a dzsesszritmust, mert a lógó szíjak mind más 
időben  csattannak  az  átfordulásnál  és  ez  úgy  hangzik,  mint  egy  
összetett dobszóló.  De régen hallgatott egy kis muzsikát! Nem na-
gyon  van  mSkor. Talán  ha  behozná  azt  az  ócska  kis  rádiót  és  be-
állítaná  a  műhelybe,  néha  hallhatna  valamit,  de  akkor  elveszi  a  
Kis Kari kenyerét. Ha meg az irodába teszi, megbomlik a fegyelem, 
mert  irigyelni  fogják a jó  dolgát,  mint ő a  laboratóriumbeliekét.  

A porfelleg  egy kicsit eloszlott,  mert leállították  a nagy  motort.  
No, lám csak. Ez a két kölyök már megint itt van. Az anyjuk-apjuk 
itt dolgozik,  és ezek folyton itt  csellengenek.  Mindig félelem fogja 
el, hogy valamelyiket elkapja a gépszíj. Tetten érte őket a múltkor, 
hogy a hosszú vontatószíjon lovagoltak. Homályos ez az ablaktalan 
hodály  és  milyen  huzatos.  Alig  lehet  benne  látni.  Az  az  egy  szál  
villanykörte  csak  a daráló  körül  ad  egy kis világosságot.  Villany-
körtét  is  kell  már vételezni.  Vételezni,  ez  túl  elegánsan  hangzik.  
Előbb el  kell  menni valamilyen  ürüggyel  a raktárba és megnézni, 
mennyi  az állomány.  Ezután  érdemes csak bevinni  a kérvényt  és  
kérni  kell  húszat,  mert  a. felét  szó  nélkül  levágja  a  főmérnök.  
Ugyan csak ötre van szüksége, de ha nincs legalább öt tartalékban, 
akkor  ezt  az időrabló  procedúrát  többször  is végig  kell  csinálni.  

Az  udvaron  át  bemegy  a  ringbe,  amit  ilyenkor,  szezon  végén,  
amikor  nem  égetnek  benne  téglát,  szárítónak  használnak.  Negy-
venfokos  hőség  csapja  meg a boltíves falak között.  Ha nagyon  le-
hajolva  megy,  lent  nem  perzsel  annyira  a meleg.  Homály van  itt  
is és óvatosan  lehet csak haladni  a csempével  teli  deszkák között.  
Egy  ringporos  zsákdarabon  ott  fekszik  Rácz  Sanyi.  Lekuporodik  
mellé  a  zsákra  és  egy  kis  hallgatás  után  megindul  köztük  a  be-
szélgetés.  Egy hete hozta  el Sanyinak  olvasni  Ibsen  „Peer  Gynt"-
jét.  Ez  a Sanyi  a város  bolondja.  Szelíd  ember,  akinek  a bolondé-
riája  abból  áll,  hogy  nem  kíván  rendes  lakásban  lakni,  terített  
asztalnál  étkezni.  Télen  megelégszik  a kemence zugával  és azzal,  
amit a munkások adnak neki a saját kosztjukból. Nyáron mezítláb, 
gyalog bejárja a hegyeket. Azt mondják, tiszt volt a Navarra nfevű 
hajón és egy légnyomásba rokkant bele. Néha még a laboratórium 



pihengető asszonyainál is jobban irigyli. Ennek a szerencsétlennek 
semmije  sincs,  csak  a fene  nagy  szabadsága.  Barangolásai  során  
be-betér  egy  házba  és  olyan  ékesszólóan  beszél  a  világról,  hogy  
mindenki  szíves szánalommal  mer neki  egy tányér  levest.  

Peer Gynt-rŐl beszélgetnek. Sanyi rosszalja, hogy az elvágyódik 
szülőhazájából.  A  kalandok  viszik  messze,  mert  nem tudja,  hogy  
ilyen  kalandokban  itthon  is  lehetne  része.  Közben  sehol  nem  ta-
lálkozik  olyan  szeretettel,  mint  amilyennel  az  anyja  szereti,  se  
olyan szerelemmel, mint amilyennel Solveig várja haza. Furcsa ezt 
hallani  egy ilyen falufarkától,  mint  Sanyi.  

És a világ megismerése, az a tudás, amit a jó és a rossz elviselése 
közben szerez egy ifjú ember,  nem járul  hozzá jelleme  kifejlődésé-
hez? Sanyi szerint, ha nincs kiért elviselni a nehézségeket, ha csak 
a maga erejére kiváncsi, de nem hatják meg a mások szenvedései,  
akkor  az  lehet  nagy jellem,  de  nem jó  ember.  Ezen  lehetne  gon-
dolkodni,  de mindjárt  ebédidő.  

Jól  felmelegedett,  és  amit  Sanyi  mondott,  az  is  érdekes  volt.  
Görnyedten  araszolgatott  kifelé  a deszkák  között.  Nagy  gőzfelhő  
tódult  ki  utána  az ajtón,  amikor  kilépett.  

Beugrik  még a laboratóriumba  egy  percre. A  két laboráns  még  
mindig szerelmesen ölelgeti a gyengén melegedő kályhát, a kabát-
juk  panyókára  vetve rajtuk.  Arról  beszélgetnek,  hogy mit  kellene  
enni ebédre,  mert mindkettőjüknek fáj a gyomra, étvágyuk se na-
gyon van.  Beszáll  a dumapartiba.  Arról  mesél,  milyen finom  is a 
tavaszi  kacsa ropogóspirosra sütve, hozzá tarhonya és fejes saláta 
tejfellel.  A  két  étvágytalan  reflexszerűen  nyalja  meg  a  száját.  
Gyorsan bújnak bele kabátjukba és éhesen sietnek ebédelni.  Most  
nem is irigyelte őket annyira, mert tudta, hogy ott bent ülve egész 
délelőtt  ő  is  üresnek  érezte  volna  nemcsak  a  gyomrát,  hanem  a  
fejét is. 
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Útépítők 

Ha naplót írt volna annak idején, bizonyára több részletét tudná 
visszaidézni  annak a napnak. Az életében sok olyan nap volt, ame-
lyikről elmondhatta, hogy nem volt „hétköznap", nem úgy múlt el, 
hogy  ne  tudott  volna  meg  valami  újat  az  életről,  az  emberekről,  
de legfőképpen saját  magáról.  

Amióta  megépítették  a  kemencét  az  üzemben,  szinte  naponta  
gondolt rá, hogy meg kellene oldani ezt a gondot. Az történt ugyan-
is, hogy a volt istállóépület,  amiből  az üzemet kialakították, kicsit 
ferde  szögben  helyezkedett  el  a vasúti  sín  mentén. A jó  ég tudja,  
hogy  a  hajdan  volt  építők  milyen  elgondolásból  rakták  le  így  az  
épület  alapját. Vagy  a későbben lerakott vasúti  sínek  nem bírtak  
nagyobb ívben bekanyarodni  a gyár udvarába. A sín mellett futott 
az út,  amely  a kapuhoz vezetett.  Mielőtt  a kemencét  felépítették,  
már akkor is mindig meg kellett  állni  az épület sarkánál  és kiku-
kucskálni, nem közeledik-e valami jármű, mert nem tellett a hely-
ből  gyalogjáróra és egy óvatlan  kikanyarodással  könnyen  az autó 
alá kerülhetett  az ember.  

Amióta  a  kemence  megépült,  még  keskenyebbé  vált  az  út.  A  
kemence  berakásánál  mindig résen kellett lenni,  nehogy valaki  a  
tróglival  úgy lépjen  ki  az ajtón, hogy ne lássa, mi mozog az épület 
sarka  mögött,  mert  elsodorhatta  egy  arra járó  szekér  vagy  autó.  
Milyen  nehézkesen  tudja  megfogalmazni  ezt  a  helyszínt,  amely  
pedig  éveken  át  bosszúságának  forrása  volt!  Vagy  talán  éppen  
azért  kell  ilyen  vontatottan  leírnia,  mert  sokáig  tartott  a  gondja 
is,  ami  ebből  származott?  

Azon a napon két órával  korábban ment be az üzembe.  Hajnali  
ötkor. Még az este, lefekvés előtt percre pontosan kidolgozta a stra-
tégiáját.  Első  dolga  az lesz, hogy  kiméri  azt a helyet,  ahol  a fiúk 
majd megkezdik a fundamentum kiásását. Még tegnap kölcsönkért 
a dohánygyárból  egy csákányt, mert nekik csak egy volt és nagyon 
fontos,  hogy  gyorsan  haladjanak  a  munkával,  hogy  miré  a  gyár  
kapuját kinyitják,  az árok már ki legyen  ásva.  

Jó  csípős volt  a tavaszi  hajnal  és  élvezte,  hogy  egyedül van  az  
egész  terepen.  Leverte  az  első  cölöpöt.  Foszló  kenderfonalat  vett  



elő  a  zsebéből,  rátekerte  a végét  a  cölöpre,  aztán  az  ujjai  között  
futtatva  keresztülhúzta  az  út  fölött.  Szemét  összecsippentve  be-
mérte  a  zsineg  útját,  hogy  egyenes  folytatása  legyen  a  kemence  
oldalfalának. A sínig már csak három méter maradt. Ez a gyalog-
járóknak sok, de kocsi már nem mehet el a sínek mellett. A baltával 
kicsit fellazította a keményre döngölt talajt, hogy helyet csináljon 
a  második  cölöpnek,  majd  kissé  idétlenül  beverte  a  fadarabkát.  
Szorosan rátekerte a madzag végét. Éppen felegyenesedett, amikor 
közeledni  látta  Janit  meg  Lajost,  a  két  testvért, ők  dolgoztak  a  
kemencénél. Jani volt a behordó, LajoS a rakó, ketten együtt szed-
ték ki a csempéket és hordták be a raktárba, ők voltak azok, akik-
nek  az érdekében  elhatározta,  hogy cselekedni fog. 

Minden  úgy  történt,  ahogy  előzőleg  elképzelte.  Ezek  a  fiúk  
annyira sajátjuknak érezték az üzemet, hogy mindig korábban jöt-
tek be, mert  mire a többiek  összegyűltek,  Ők már számba vették, 
mi a legsürgősebb munka aznap és elő is készítették a feltételeit. 

— Mit csinálsz te itt? — kérdezte  Lajos.  
—  Fészkelődöm.  
Amint  ránéztek  a kihúzott  spárgára,  azonnal  megértették,  mi  

akar az lenni.  Beszéltek is már sokszor róla, de mindig csak mint 
lehetőségről, amihez a feltételeket holmi engedélyhez kellett volna 
igazítani.  Volt  már  róla  szó  a  központi  irodában  is.  A  főmérnök  
hajlott is  rá,  hogy  csináljanak  valamit,  de  az igazgató  megmaka-
csolta  magát.  Felesleges  időpocsékolásnak,  meg  munkaerő  elvo-
násnak  tartotta  épp  most,  amikor  komoly  megrendelésük  volt  a 
kályhacsempékre.  Ungváron  tatarozták  a  történelmi  nevezetes-
ségű várat, ahol a múzeumot fogják elhelyezni. Oda kellett sürgő-
sen egy csomó kályha. így hát engedély nem volt rá, hogy építkez-
zenek. 

A két fiú hirtelen harsány nevetésben tört ki. Most értették meg 
végérvényesen, mire készül a mester. Az üzemvezető tegnap ment 
el egy  kéthetes  kiküldetésbe.  Ezt  az időt  kellett  hát  kihasználni,  
mert így ő nem felelős semmiért, hiszen nincs itthon. Nagy vifián-
colások  között  ragadták  meg  a két  csákányt  és  szikrázva  repült  
nyomukban a ramacsból feltöltött úttest.  

Mire a többiek megjöttek, már az út egész hosszában felvágták 
az árkot.  Itt ma már autó nem fog közlekedni. 



— Tudod mit kapsz te ezért, ha majd jönnek  az autók  tégláért  
és nem tudnak behajtani?  

— Nem tudom, de  azért  még  ma megtudhatjuk,  ha nagyon  kí-
váncsiak vagytok. 

Jöttek  a többiek is  sorra. Az volt  a szokás,  hogy  a szárítódesz-
kákról a csempéket gazdaságosabb volt leszedni a munkaidő' meg-
kezdése  eló'tt, mert később majd jönnek  a pucolok  és behordják  a  
saját  műhelyükbe,  így  a formázok  is  pontosan  kezdhetik  a  mun-
kájukat. 

Ezúttal a csínytevők cinkosságával, vidámságával hordták a fél-
téglákat a kiásott gödörbe, keverték a kőművesektől elcsent mész-
szel  a  habarcsot  és  mindezt  olyan  gyorsan,  hogy  hét  órára  már  
vagy harminccentis  fal emelkedett  az úton  keresztben.  

A két testvér most már nyugodt tempóban rakta tovább a falat. 
A többiek dolguk után láttak.  

Az üzem tele volt vidám és kíváncsi várakozással, hogy most mi 
lesz? 

Úgy nyolc óra tájban jött meg az első teherautó. A söfőr ijedten 
fékezett le a fal előtt. A fiúk csak kőműveskedtek tovább  és  sem-
milyen kérdésre nem válaszoltak. Nem beszélték meg előre, ki mit 
fog tenni, de úgy látszik, volt érzékük a lélektani  helyzet  felisme-
réséhez. 

A  mester is távol  tartotta magát a helyszíntől. 
A sofőrök, mert közben már több autó is érkezett, dühösen mél-

tatlankodva  elindultak  a  gyár  irodája  felé.  Nyilván  a  központba  
akartak telefonálni. 

Furcsa  melegség járta  át  a  mestert,  mert  látta,  hogy  a  saját  
garázsukból  a sofőrök egy  kupacba verődve  tárgyalják  az  esemé-
nyeket, de nem úgy festett a dolog, mintha szándékukban lenne a 
kapu felé kocsikázni.  

Alig  negyedóra  múlva  sietve jött  a kapu  felől  az igazgató.  Már  
a járásán  is látni lehetett, hogy igencsak  mérges.  

—  Mi  ez  itt? —  támadt  a két  fiúra.  Azok  rezzenéstelen  arccal  
álltak előtte és csak annyit  mondtak:  

—  Fal.  
—  Ki engedte meg, hogy ezt ide rakják? 
— A  mester.  



— Hol  az  a...!  
— Az irodában.  
A  nyitott  ajtón  beviharzott  az  irodába,  és  szinte  szikrázott  a  

sarka,  ahogy  az íróasztal  előtt  lefékezett.  
— Ki adott magának engedélyt, hogy... — és ömlött belőle a szó. 

A  mester  mélyen  behúzta  a nyakát  a válla  közé.  Az  igazgató fo-
lyamatosan mondta a szövegét, a mester igyekezett nem odafigyel-
ni  a szavakra.  Egészen  kicsire  zsugorította  magát,  mintha  minél  
kevesebb támadási  felületet  akarna  adni  a másiknak, ha  az tett-
legességre  ragadtatná  magát.  Pedig  szó  sem  volt  ilyesmiről,  de  
ezek  az  ősi  mozdulatok,  a kaijait  szorosan  teste  köré fonni, fejét 
minél  mélyebben  lehajtani,  a  hátát  meggörbíteni,  mivel  az  a  
testfelület  a legkevésbé  sérülékeny,  szóval ezek a mozdulatok va-
lahogy vele születnek az emberrel. Lassan kifogyott indulatából az 
igazgató.  Közben befutott a főmérnök is, meg a szakszervezeti  el-
nök. 

Odakint a fal szépen emelkedett,  az autók álltak, idebent újabb 
szakaszába jutott a dolog. Az öt négyzetméteres kis helyiséget, az 
irodát,  az  íróasztal  két  részre  osztotta.  A  hátsó  falnál  az  asztal  
mögött a magába roskadt mester minden harci pózától megfosztva. 
Vele  szemben  most  már  nem  az  indulatok  spontán  kitörésének  
lármája, hanem javaslatok  keringtek embertől  emberig.  

—  Meg  kell  büntetni...  le  kell  bontani...  sürgősen  intézkedni  
kell... átjárót lerakni a sínekre, hogy az autók át tudjanak menni... 
Az  ő  költségén  elrakatni  mindent  a  kemence  mögötti  területről,  
hogy  közlekedni  tudjunk...  elkérni  egy  darabot  a  Bálint  bácsiék  
kertjéből, hogy egyenes utat vágjunk a gyárba... de akkor meg kell 
kerülni  a bányát,  annak a partja pedig elég omladékos...  a kocsik 
belecsúsznak  a vízbe... 

A  mesternek  igencsak  figyelnie  kellett,  hogy  követni  tudja  a  
csendesebbre  fogott pergő  szöveget.  

Volt ereje mindvégig hallgatni, csak akkor kapta fel a fejét, ami-
kor  a Bálint  bácsiék  kertjét  emlegették.  Ez talált.  Erre  nem  szá-
mított. Bálint bácsi már nyugdíjas volt, a ringen dolgozott azelőtt. 
A kis ház a ring  és a kerítés közé szorítva olyan volt a gyárudvar 
ringporos sivatagában, mint a vasorrú bába mézeskalács-nyaraló-
ja.  A  kis kert tele volt tavasszal  retekkel, hagymával;  nyáron  át,  
ősszel  virággal.  Felért  az  elíziumi  mezőkkel, vagy  a mesebeli  te-



rülj asztalkával.  A  kemence  tüzén  sütött  szalonnás  ebédek  mellé  
innen került  ki a hagyma, névnapra,  temetésre  a virág,  a munka 
hevét csillapító tea és két öreg embernek szelíd jósága, megértése.  
Itt hallgatta csendes órákban a meséket a gyárról, itt kapott valós 
képet arról a száznál több emberről, akik itt dolgoztak és dolgoznak 
ma is,  mert  hát  innen  nem  nagyon  szoktak  elvándorolni  az  em-
berek.  Mihdenkiről  tudni  lehetett,  hogy  milyen  volt  gyerekko-  '  

^rában, ki  hozott  életébe  szerelmet,  ki volt  törvénytelen  vagy  tör-
vényes  gyerekeinek  apja,  mikor  és  miért  volt  hős  vagy  gyáva,  
mennyi  becsület,  méltóság  illeti  meg  ebben  a  közösségben,  ahol  
Bálint  bácsi  és  Erzsike  néni  afféle szelíd  és jóindulatú  leltárt  ve-
zetett  róluk.  

Mindez  átfutott  az  agyán  és  érezte,  hogy  most  már  bele  kell  
kapcsolódnia  a beszélgetésbe.  

— A kerítést arrébb, a garázsokkal  egyvonalban ki kell bontani 
és ott kell  új utat  építeni.  

—  Építeni,  építeni!  —  pattogott  az igazgató.  —  Ki  ad  nekünk  
arra pénzt? 

— Nem kell  pénz.  
— Ki fog ingyen  dolgozni?  
— Mi negyvenketten vagyunk és a fizetségünk az lesz, hogy nem 

fogunk félni dolgozni a kemencén. Most azonnal nekifogunk és egy 
órán  belül  kibontjuk  a kerítést.  Az  út  megalapozásához  elég  lesz  
az a ramacshalom,  ami a kemencék körül tornyosodik. Csak autó-
kat kérünk, hogy oda szállítsuk. Még a vásárlók is segíteni fognak 
a  szállításban,  ha  megkérjük  őket.  Menjünk  ki  és  beszéljünk  az  
emberekkel. 

—  Én  azt hittem,  hogy  maga  már mindent  megbeszélt  az  em-
bereivel. Tehát csak a maga nevében nagylelkűsködött  itt? És mi 
lesz  a maguk tervével, ha egyszerre csak átvedlenek  útépítőkké?  

Míg  idebent  csendben  folyt  a  tervezgetés,  szinte  percenként  
ment  el valaki  az  ajtó  előtt hallgatózva,  figyelve,  mi  történik  ott  
bent. Tudta, hogy csak ki kell szólnia és jönnek mind be. Félt ugyan 
egy  kicsit  tőle,  hogy  heves  kifakadásokban  akarják  majd  megvé-
deni, mert azt hiszik, hogy őt most  bántják.  

Az  ajtó  előtt  éppen  a szép  Dorna Judit  ment  el.  ő  volt  a soros 
felderítő.  Intett neki, hogy hívja be a többieket. 



Mielőtt  betódult volna  a sereg,  megkérte  a főmérnököt,  hogy ő 
adja elő a tervet. Benne megbízott.  Sok nehéz percben voltak már 
társak.  Valahogy  mindig  az  volt  az  érzése,  hogy  fogja  a kezét  és  
gyöngéd-óvatosan  tereli  a helyes  irányba.  

Betódultak az emberek. A főmérnök majdnem szó szerint mond-
ta  el  az  ő  előbbi  javaslatát.  Ő  tolmácsolt.  A  nők  egy  csomóban  
húzódtak meg a kályha körül. Máskor is ott szoktak ácsorogni, ha 
bejöttek valamiért  az irodába.  Most nem volt befutve, de a szokás 
oda terelte őket. A férfiak álltak, sokáig hallgattak. A mester meg-
szokta, hogy ezek komoly családapák és fiatal házasemberek, sokat 
adnak  arra,  hogy  őket  komolyan  vegyék,  hogy —  újra  csak  vala-
milyen íratlan szabály értelmében — sosem kell sietni a válasszal. 
Akitől  kérnek,  az  mindig  ráér.  Csak  annak  sürgős,  aki  kér  vagy 
parancsol. Előbb magukkal intézték el a kérdést, aztán nyugodtan 
körülnéztek, mintegy keresve társaik között az egyetértőt vagy el-
lenzőt, majd ránéztek egy kis rejtett csúfolódással. „No, te szegény, 
jól  beleszaladtál  a bicska  hegyibe."  

Látnivaló  volt,  hogy  most  hallanak  először  a  tervről,  amiben  
nekik  a fizikai erejükkel  és idejükkel  kell  részt venni.  

Az igazgató meg a szakszervezeti  csoportvezető  megnyugodtak,  
és még mielőtt  további  kapacitálásba  kezdhetett volna, Jóska  bá-
csi,  a legidősebb köztük,  megszólalt:  

—  Majd  úgy osztjuk  ketté  magunkat,  hogy  az  út  is  meglegyen  
és  a terv  se  maradjon  el,  mert  akkor végképp  ingyen fogunk  dol-
gozni,  enni meg, ugye,  kell. A formázók és a pucolok fele vállalja, 
hogy  a másik felének a normáját  megcsinálja.  

A többiek  majd  úgy cserélődnek,  ahogy  az égetés  megkívánja.  
A fiatal mester egész idő alatt lehajtott fejjel állt, alig nézett az 

emberekre, nehogy azt higgyék, hogy befolyásolni akarja  Őket. Be-
lül valami jó  meleg terjengett  benne.  

Délre  már kibontották  a kerítést  a túloldalon,  elplanírozták  az  
útnak  szánt  helyet,  közben  elkaptak  egy-egy  betévedő  autót  és  
hordták  a ramacsot  az alaphoz.  

Csak  annyi  változás  történt,  hogy  a  formázók  nem  énekeltek  
aznap, mert dupla normát kellett teljesíteni. Felhúzták napok alatt 
a kemence  előterét  is.  Ez  meg  azért  nem volt  gond,  mert  féltégia  
akadt  elég,  a férfiak nagy  része  faluról jött  ide  dolgozni,  és  így a 



kőműves-,  az ács-,  a tetőfedőmunkát  elvégezni  nem  munka volt,  
hanem közös  szórakozás.  

A mester  szépnek látta  a világot. 
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AZ  a  r é g i  n y á r  

Dél  lett,  mire  megérkeztek  a b.-i  állomásra.  Még  vagy  hat  ki-
lométert kell gyalogolniuk a faluig, ahol dolgozni fognak. Tikkasztó 
meleg volt, éppen megkezdó'dött  az aratás. Elég sokáig elhúzódtak 
az előkészületek. A tanév végén  ismerkedtek  meg Belényesi  Már-
tával,  a  harmadéves  egyetemistával,  aki  azzal  a  szándékkal  jött  
haza,  hogy  összeszed  néhány  diákot  és  kimennek  Haranglábra.  
Megcsinálják  ennek  a falunak a néprajzi  felmérését.  A  megbízást  
a fővárosi  néprajzi  múzeumtól  kapta.  Némi  utánajárással  elérte,  
hogy a megye jóváhagyja  a .tervet és még valamiféle hozzájárulást 
is  kiutalványozott.  Nem  pénzt,  mert  azzal  nem tudtak  volna  mit  
kezdeni,  hiszen  1943-at  írtak,  a  második  világháború  javában  
folyt. A boltokban csak jegyre lehetett élelmiszert  kapni. A hozzá-
járulás tehát abból állt, hogy kiutaltak néhány kiló lisztet, cukrot, 
sót  és megkérték  a szomszédos  uradalom intézőjét, hogy időnként 
segítse  a diákok élelmezését  friss zöldséggel,  gyümölccsel.  

Tizenegyen  voltak.  Négy  fiú  és  hét  lány.  Kis  motyójukkal  gya-
logoltak  a köves úton Harangláb felé. A köves utat  még csak félig 
építették  meg.  Ahol  véget  ért,  ott  simára  taposott  gyalogösvény  
következett,  de az elég kacskaringósan  tekeredett.  Elindultak  hát  
toronyiránt  a  legelőn  át,  de  csakhamar  be  kellett  látniuk,  hogy  
jobb lesz visszafordulni. A mező ugyanis a mocsár lecsapolása után 
szép  szabályos  árkokkal  volt  felkockázva.  A  nyári  hőség  ellenére  
is  annyi  víz  volt  a sással  szegett  árokban,  hogy  nem vállalkoztak  
az átugrására.  így hát késő délután  értek  be a faluba.  Egyenesen  
a bíró házát keresték, mert neki volt címezve az a papír, amelyben 
a  megye  kéri,  hogy  az  üres  iskolaépületben  adjon  szállást  a  diá-
koknak.  Mint afféle városi  gyerekek,  úgy képzelték el, hogy a bíró 
ül  a hivatalában  és csak  be  kell  sétálni  hozzá,  ha valami  elintéz-
nivaló  akad  vele.  Hanem  a bíró  kint  volt  a mezőn.  Majd  este jön 
elő,  addig bizony várni  kell. Végigsétáltak  a néptelen  falun.  Csak  
gyerekeket  meg egy-egy  kert végében  a méhes  körül  szorgoskodó  
öregembereket  láttak.  

A  falu  távol  esett  a várostól  és  mivel járható  útja  is  alig  volt,  
nem jutott  el idáig sok a világból. A háborút  is csak abból  éreztek.  



hogy a férfilakosság zömét behívták katonának. A munkába beáll-
tak helyettük  az  asszonyok meg a még munkabíró  öregek.  

Estig csellengtek a faluban, de ahogy alkonyodott, már ott ácso-
rogtak  a bíró  háza  előtt.  Sötét  este lett,  mire  megjelent.  Javako-
rabeli,  nyakbavállas,  sűrűizmú férfi volt. Alig viszonozta  a köszö-
nésüket,  ment  egyenesen  a  házba.  A  diákok  kissé  megcsappant  
kedvvel  utána. Álldogáltak  a tágas konyhában  az ajtó  közelében.  
A  bíró  már  ült  az  asztalnál  az  ablak  alá  állított  karoslócán  két  
könyökére támaszkodva. Az asztalfiából kivette a kanalat és mint-
ha  az a tizenegy ott  sem lett volna,  hallgatott.  

Márta  el  akarta  kezdeni  a  mondókáját,  de  amint  kinyitotta  a  
száját,  a  bíróné,  aki  addig  a tűzhely  körül  sürgölődött,  odament  
hozzá  és  alátolta  az  egyik  széket.  Volt  még  ott egy hokedli,  arra  
is leült két lány. A bíróné kihozott a szobából is két széket. Lassan 
elfészkelődtek. A fiúknak nem jutott  ülőhely, ők a falhoz támasz-
kodtak  az ajtó és a vizeslóca között. Aztán térült-fordult  a bíróné 
és hozott egy zománcos, virágos tál levest és a bíró elé tette. Habart 
krumplilevesnek nézett ki. Egy pillanatig  átfutott rajtuk az aggo-
dalom, hogy bár a tál olyan három-négyliteresnek  látszott, de hát 
elég lesz-e  tizenegynek,  no meg a bíró  is itt van.  Nem  maradtak  
sokáig  kétségek  között, mert a bíró belemerítette  kanalát  a tálba 
és  tempósan  ette.  Még  mindig  nem  szólt  egy  szót  sem.  A  bíróné  
kezdett  el érdeklődni,  hogy mit is  akarnak itt  a faluban ilyen  do-
logidőben? Talán az aratásnál fognak segíteni vagy a mázsálásnál 
lesznek? Amíg Márta választ  adott a kérdésekre,  azalatt a bíró is 
végzett a levessel. A bíróné eközben érkezett elkészíteni egy ugyan-
olyan  tálat.  Ebben  túrós  csusza volt.  A  túró tetején  szép  ropogós  
szalonnakockák  hegyeltek. A diákok felé sem mertek nézni, mert 
a  túrós  csusza  látványa  valóságos  háborgást  idézett  elő  a gyom-
rukban. Nem sietett a bíró. Jól megrágta a tésztát. Bajuszán fenn-
akadt  néhány túródarabka.  Márta később elmondta, hogy ez volt 
az  első. néprajzi  lecke,  amit  kaptak.  Ez  valahogy  úgy  hangzott,  
hogy a falusi ember a városi diákokkal szemben bizalmatlan. Amíg 
evett  és  közben  hallgatott,  nyilván  azon  törte  a  fejét,  hogy  mit  
akarhatnak tőle  ezek a diákok. Még nem tudta, mert nem hagyta 
őket  beszélni,  de  már kialakulhatott  benne  a védekezésnek  vala-
milyen  módja. Azt  még  Márta  sem merte  kimondani,  hogy a leg-
kézenfekvőbb  védekezési  mód,  akármi  is  lesz  a  kívánalom,  hogy  



érezzék ezek a városi fiatalok: itt ő a gazda és senki sem kezdhet  
semmit addig,  amíg ő nem ad rá  lehetőséget.  

Még félig tele volt  a vájdling tésztával,  amikor Holozsi  Karcsi-
nak remek ötlete támadt, ő  falusi gyerek volt és hamarabb értette 
meg a bíró szándékait. Csendben kivette a tokjából a hegedűjét és 
rázendített  halkan  arra  a dalra, hogy  JEste van  már, késő  este".  
A diákok eleinte akadozva, majd felszabadult nevetés közben kezd-
tek el  énekelni.  

A  bíró szája  tele  volt  és  a csodálkozástól  elfelejtette lenyelni  a  
falatot. Kicsit tátva is maradt. Időbe felt, míg megtalálta  az alka-
lomhoz illő legméltóbb viselkedést. Az arcán alig lehetett nyomon 
követni  a gondolatait, de valahogy gyorsabban kezdte nyeldesni a 
túrós  csuszát.  Amikor  végzett  az  utolsó  falattal  is,  keze  fejével  
kétfelé  letörölte  a  bajuszát,  böffentett  és  ültében  kiegyenesedve  
mintegy nyújtózott  egyet.  

A diákok  ekkor már magukfeledten  a sokadik nótát  énekelték.  
Befejezve a strófát, nem kezdtek újabba. A bíró mintha egy kicsit 
elmosolyodott  volna.  Márta  résen  állt és kivette  táskájából  a pa-



pírt.  Odatolta  a  bíró  elé.  Az  elolvasta,  vagy  inkább  tanul-
mányozgatta,  mert ez is igen sokáig tartott. 

Ezután már beindult a beszélgetés  Márta és a bíró között. Meg-
tudta hát a bíró, mit is akarnak tőle a diákok. Néhány köteg széna 
kellene, hogy az iskola üres tantermében háljanak ez alatt a másfél 
hónap alatt, amíg itt tartózkodnak majd.  

A  szénának,  mondta  a  bíró,  nagy  szeme  van.  Kevés  termett.  
Rekviráltak  is.  Kell  az  a jószágnak.  Késő  is  van  már,  mindenki  
lefeküdt. 

Ezek után azt várták volna a diákok, felajánlja, hogy aludjanak 
nála,  De hát,  ahogy  az  étel  sem  a hívatlan  vendég  számára  főtt,  
úgy neki  ahhoz sincs köze, hogy ez a tizenegy ember mit fog most 
csinálni. 

A  lassan  gördülő  vit^ közben  a  legtöbben  bóbiskoltak  már  ül-
tükben-álltukban, csak Márta győzködte a bírót egyedül. Most Ba-
dó  Zoli  ébredt  fel  és  nagyot  nevetve jelentette  be,  hogy  holnapig  
itt maradnak, a lányok elhelyezkednek valahogy a házban, a fiúk 
kimennek  az istállóba  aludni.  Mindezt olyan gondtalan jókedvvel 
mondta el, hogy a bíró egy percig sem kételkedett  benne, hogy így 
is fog történni. 

Most  már  gyorsan  peregtek  az  események.  Magyarázni  most  
sem magyarázott  meg semmit  a bíró,  csak odabökte:  „Megyünk a 
tiszteletes  úrhoz."  

Mentek vagy inkább álmosan  botorkáltak  a vaksötétben.  Elöl a 
bíró lépkedett és Márta, aki még mindig nem fogyott ki az érvekből. 
Lámpa helyett  Márta hangja volt  a tájékozódásuk  a sötétben. 

A tiszteletes  úr aludt már. Agglegény volt.  A gazdasszonya jött 
ki  elébb,  majd  ő  maga  is  elójött.  Meghallgatta  a  bírót,  kicsit  va-
kargatta a füle tövét, mert nyilván tisztában volt vele, hogy a bíró 
az ő nyakába  akarja varrni  a saját  dolgát.  Bizony,  most  látszott,  
hogy a teológián jól felkészítették a leendő lelkipásztorokat a gyors 
reagálásra.  Minden  felesleges  időhúzás  nélkül  elindult  a  szérűs-
kert felé. A diákok hallották a sötétben,  amint a bírónak  megma-
gyarázta,  hogy  ad ő szénát, de kölcsönbe  és ha a bíró ráér,  össze-
szedi a hívektől  és visszahordja. Volt még egy utasítása. A  lányok 
helyezkedjenek  el  az  iskolában,  a  fiúk  pedig  aludjanak  az  iskola  
tőszomszédságában  lakó kurátor  szénapadlásán.  



Másnap reggel aztán elosztották egymás között a munkát. Min-
denkire jutott egy-egy része a falusi életnek. A legrosszabbul jár-
tak  azok,  akik  a növénytermesztést  vagy  az állattenyésztést  vál-
lalták,  mert  azoknak  hajnali  négy  órakor  már  el  kellett  indulni,  
hogy  a  reggeli  etetés  alatt  feltegyék  kérdéseiket  a gazdáknak.  A 
kérdések  pontokba  szedve  felölelték  a  gazdasági  és  szellemi  élet  
minden  apró' részletét.  Szemák  Jóskának  a  házak  és  gazdasági  
épületek  rajzolása volt  a dolga.  Nyomban hozzá' is fogott. Kis fes-
tó'székével  hol itt, hol ott bukkant fel a faluban, hogy szemrevéte-
lezze  a  házakat,  istállókat,  csűröket.  Maga  nem lett volna  képes  
kiválogatni  a megfelelő' épületeket,  de a kérdésekben  megadták a 
kívánalmakat. Ági is legtöbbször vele tartott, mert neki a népmű-
vészet  és  a háziipar  felmérése volt  a feladata.  Jóska  rajzolt,  Ági  
meg  magyarázta  a  háziaknak,  hogy  a szőtteseket,  hímzett  abro-
szokat szeretné látni, mert a motívumokat  kellene lerajzolnia. Az 
asszonyok szívesek voltak, de mosolyukban volt valami  hamisság,  
és  ami  a legfontosabb,  nem nagyon  igyekeztek előhozni  a vászon-
neműt.  Inkább  kérdezősködtek.  Olyasmi  érdekelte  őket,  hogy  ki  
az apja Áginak, Jóskának. Minek akarnak kitanulni. Milyen most 
a  piac  a városon.  Szóval,  valahogy  szerették volna  elodázni  a ké-
zimunkák  megmutatását.  

Az  első  ebéd,  amit  az  ügyeletes  két  lány  főzött  meg,  azzal  telt  
el, hogy elmondták tapasztalataikat.  Egyikük sem tudott  még vá-
laszt  adni  arra, hogy miért  nem kapnak egyenes válaszokat a fel-
tett  kérdésekre.  Annyit  azért  megértettek,  hogy  a  falu  még  nem  
ismerte  fel itt-tartózkodásuk  okát. Azt  még akkor  nem sejtették,  
hogy a bíró kurta legyintései és hümmögései  még jobban  bezárták  
előttük az ajtókat. A falu várt. Arra, hogy megértse a diákok szán-
dékát.  Idő kell  ahhoz is, hogy a hírek bejárják a maguk útját. En-
nek a kis közösségnek megvannak a maga gondolkodói, hangadói, 
tekintélyei.  Majd  ők kiderítik  a dolgokat,  és  mire a hírek  másod-
szor,  harmadszor  is  megfordulnak,  tudni  lehet  m^jd,  rnit  is  kéli  
cselekedni. 

Elmentek  újra  a tiszteletes  úrhoz,  hiszen  érezték, hogy  mint a 
szénaügyben, most is lesznek majd ötletei, és az ő szava súlyos itt. 

Ági volt  az,  aki elsőnek jött rá, hogy barátkozni  kell.  Csak  úgy  
sétálgatott, bámészkodott, köszönt mindenkinek és akinél felfedez-
te a beszélgetési  szándékot,  azzal  szóba is elegyedett. 



A  falu  közepén  talált  egy kis  házat,  az  udvar füves volt,  kerí-
tésnek  nyoma  sem  látszott,  a  kutya  is  barátságosan  csóválta  a  
farkát és  ahelyett,  hogy riogatta volna ugatásával,  inkább  előre-
szaladva csábítgatta a kis ház felé. Az eresz alatt a mázolt tornácon 
egy  kis  széken  púpos  lány  üldögélt.  Ági  köszönt,  leült  a  tornác  
szélére. A púpos lánynak olyan meleg, kíváncsi tekintete volt, hogy 
Ági  mintegy  magának  monologizálva  elmondta:  a  falubeliek  ho-
gyan idegenkednek  tőlük. Ági  az iskolában is vállalta  az őszinte-
séget. Ha nem készült vagy nem értett valamit, mindig megmond-
ta.  Nem  félt  tőle,  hogy  kevesebbnek  fog  látszani  a  tanárok  
szemében. Most is megtalálta a módját, hogy gondjai felsorolásával 
beavassa ezt a melegszemű nyomorék emberkét az ügyeibe. A ház-
ból  kijött  egy vele  egykorú vörös hajú  lány.  A  szeme körül  olyan  
zöldes-kékes  árnyalatú volt  a bőr,  hogy  a szeplők  csak  úgy  virí-
tottak  ebben  a színskálában.  Kiderült,  hogy vendégségben van  a  
faluban. Szegény szülők gyereke, a púpos távoli rokona és valami 
van a tüdejével. Szanatóriumra nem telik, hát idejött a fővárosból 
friss levegőt  szívni. Ági  úgy ült közöttük,  mintha  mindig  ismerte  
volna őket. Megtudta, hogy a háznak van egy harmadik lakója is, 
egy velük  egykorú  árva  lány.  ő  az  egyedüli,  aki  kenyeret  keres,  
napszámba jár.  Később jött  rá, hogy  ez  a  kis  együttes  a  faluban 
olyan, mint egy idegen  sejt. Nem tartozik senkihez  és  semmihez,  
amit a falu tisztel, elismer vagy urambocsá szeret. Nem volt ezek-
nek a kis házon  kívül  semmijük, de itt  mindig  nyugalom  és derű 
—  á,  túl  szelíd  szó  ez  —,  vidámság  volt,  hangos  kacagás  és  a  
betegség, nyomorékság, árvaság nem vált komoly háttérré mögöt-
tük. 

Ettől  kezdve  Ági  napjában  többször  is  betért  hozzájuk  és  így  
tudta meg, hogy azért nem lát kézimunkát, szőttest, mert elrejtet-
ték a szalmakazlak  mélyére. Valaki  felröpítette  a hírt, hogy ezek 
a diákok rekvirálni jöttek.  Tőlük tudta meg, kinél lehet régi  öltö-
zeteket találni, kik művelik a szövést, fonást, esztergálást,  pingá-
lást  a legjobban. Ami  a legcsodálatosabb  volt  ezekben  a fiatal lá-
nyokban,  soha nem mondtak  rosszat  az  emberekről  és  soha nem 
emlegették saját sérelmeiket. Pedig abból volt bőven. Ez már akkor 
kiderült, amikor sikerült a falu tekintélyesebb részével szót érteni. 
Az  „előkelőségek"  mondandójában  mindig  ott volt  egy  elnyújtott  
szó,  az „eeeeezek",  amivel  azt  a kis csoportot jellemezni  akarták.  



Később  akadt  olyan is,  aki  nyíltan  rosszalta,  sőt  bűnéül  rótta  fel  
Áginak,  hogy oda jár. 

Este  a  diákok  a  tanterem  padlóján  ülve  kicserélték  tapasz-
talataikat és ezek az esték később is feledhetetlenekké váltak szá-
mukra. A falu ifjúsága ott üldögélt  a nyitott iskolaabiakból  kiszű-
rődő  fényben  és  hallgatták  a  beszélgetéseket  is  meg  az  azt  
megszakító énekszót, amit Holozsi  Karcsi hegedűje  kísért.  Eleinte  
megpróbálták behívni a kíváncsiskodókat, de kiderült, hogy ez nem 
megy.  A  kíváncsiság  meg  a nyári  esték  unalma  odaterelte  ugyan  
Őket,  de  a falu  szigorú  törvénye  nem  tette  lehetővé,  hogy  szemé-
lyesen  érintkezhessenek  a városból jött fiatalokkal. Ezeknek  a fi-
úknak, lányoknak másnap hajnalban  munkába  kellett  állni a me-
zőn, és  amit  munka közben hallottak  a felnőttektől,  ahhoz  kellett  
igazodniuk. Később értették meg, hogy ebben a közösségben egyéni 
véleményt  vagy  tettet  vállalni,  bizony,  nem volt  tanácsos.  Olyan  
volt  az  erősek  hatalma,  olyan  erős,  hogy  aki  kívülre  került,  az  
szedhette  a  sátorfáját,  a  faluban  nem  volt  maradása,  vagy  úgy  
elmagányosodott,  hogy  abba  bele lehetett  rokkanni.  

A diákok csak tébláboltak közöttük, mint a tapasztalatlan  utazó  
az ősvadonban. Egyedül Márta értette valahogy ezeket az erkölcsi, 
etikai,  ökológiai  szabályokat,  mert a kérdések ide vonatkozó része 
az  ő  feladatkörébe  tartozott.  О  összegezte  mindnyájuk  tapasz-
talatait.  Ez  persze  még  nem jelentette  azt,  hogy  tudott  volna  re-
ceptet  adni  arra  is,  hogy  mit  tegyenek,  hogyan  könnyítsék  meg  
munkájukat. 

Karcsi  népdalokat,  népszokásokat  gyűjtött.  Ági  meg Jóska  ha-
mar rájöttek, hogy nekik együtt kell dolgozniuk. Megtudták, hogy 
a  mesefa-nótafa  a  faluban  Sas  Juli  néni.  Juli  néni  nem járt  a  
mezőre, egész nap otthon főzött, jószágot etetett, csak akkor ült le, 
ha  nagyon  elfáradt.  A  három  diák  csak  ezt  leste.  Karcsi  álla  alá  
fogta  a hegedűjét  és húzta  egyik  népdalt  a másik  után. Juli  néni  
eleinte kicsit szemérmesen tiltakozott a szórakoztatás ellen, és idő-
be  tellett,  amíg  megtalálta  azt  a  pózt,  amivel  megítélése  szerint  
méltóságvesztés  nélkül fogadhatta el ezt a helyzetet.  Ült a magas 
lábú hokedlin,  egyenes derékkal,  két bogosodé  ízületű kezét a tér-
dén nyugtatta.  Agi  a konyha  sarkában egy sámlin  kuporogva  raj-
zolta  őrült  gyorsasággal  a Juh  néni  barázdált  arcát.  Jóska  ráért  
tempósabban  papírra  vetni  a  konyha  bútorzatát,  a  kemencét,  a  



karosládát.  Néha  csak  rövid volt  a pihenő,  mert éppen  megfőtt  a  
krumpli a disznónak és le kellett venni a tűzről, meg kellett törni, 
meghinteni  málédarával.  

Juli néni mindvégig barátjuk maradt. Megértette, hogy nemcsak 
hallgatni  kell  a népdalokat,  hanem rá is  lehet  szólni  a prímásra,  
mert nem azt a szöveget énekli,  amit Juli  néni tudott. Későb már 
az is megesett, amiért ez az egész bevezető aktus történt. Juli néni 
lenézően  biggyesztette  le  a  száját,  hogy  ez  is  nóta,  no  majd  ezt  
hallgassa meg. És Karcsi egy magnetofon pontosságával rögzítette 
az új  dalokat. Táncolni  is támadt kedve Juli néninek, amikor Ági 
meg Jóska  az udvaron járták a csárdást, de szerinte igen csámpá-
san. 

A kis szalmatetős ház árváival ellentétben, Juli néni egész más 
mércével mérte a falu embereit. Neki ilyen terminusai voltak:  „az 
a  nyamvadék",  az  a  „gálád",  „azok,  igen!"!  Lassan  megtudták  a  
diákok, hogy ki kihez tartozik, még akkor is összetartoznak valakik 
valakikkel,  ha nincsenek jóban.  Felületes lenne a kép, ha azt állí-
tanánk,  hogy  a módosok  a módosakkal  egyívásúak. Annyi  árnya-

lata volt itt  az  együvétartozásnak.  
A rokoni kötelmek, a lelki-szellemi 
hasonlóságok,  a  szimpátia-vi-
szonylatok  sem  hiányoztak.  Per-
sze,  csak  egy-egy  csoporton  belül,  
vagy  annak  határmezsgyéjében.  
Mikor  a diákok  este  összeültek  és  
felsorolták  a  szerzett  értesülése-
ket, úgy nézett ki a térkép, mintha 
egy  hegységet  látnának  maguk  
előtt, kicsit felülről, kicsit kívülről. 
Voltak  itt  csúcsok,  dombok,  völ-
gyek.  Kiemelkedő  gőgök,  öröklött  
irigységek,  számon  tartott  bűnök,  
évtizedes  gyanakvások  lesbenál-
lásra  késztették  az  embereket,  
igazodásra, lapulásra vagy képmu-
tatásra.  A  birtokonbelüliség  biz-
tonsága azért egybeesett a vagyoni 
állapottal.  A  módosakat  bírálni  



nem volt ildomos, ők viszont meg-
határozhatták  kinek-kinek  az ér-
tékét  a maguk mércéje  szerint.  

Ági,  ezekből  a  dolgokból  kiin-
dulva, most már, ha betért valaki-
hez,  beszéd  közben  úgy  mellesleg  
elejtette  a szót,  hogy  B.-éknél  lá-
tott  egy  olyan  abroszt,  melyen  
szép farkasnyomos  minta volt.  Az 
arcokon megjelent előbb a tisztelet 
halvány  villanása  és  hosszabb  
vagy  rövidebb  idő  után  szó  esett  
arról is, hogy jó, jó, de nekik azért  
különb mintájuk is van, mint a B.-
éké.  Bizonyítandó  elő  is  kerültek  
ezek a minták. Az egymást túllici-
tálás  versenyszelleme  rövid  idő  
alatt  eluralkodott  a faluban.  Már  
győzni  kellett  a begyűjtést.  

Oldaltvarrott  csizmát  már  ré-
gen nem hordtak a faluban, de mi-
vel egy-egy csizma generációkat is 
kiszolgált,  lenni  kellett  ilyennek.  
De kinél,  hol?  

Az üres faluban egy kert végében a méhes hárságyán öregember 
harákolt.  Ági  eltikkadva  ült  le  mellé  a  hűvösbe.  Köszönés  után  
sokáig hallgattak. Móricz Zsigmond riportjaiban lehetett ilyeneket 
olvasni.  Ülnek  és  hallgatnak.  Biztos  időt  kell  hagyni, hogy  ki-ki  
kiválogassa a gondolatai  közül, hogy mi való  az adott  pillanathoz,  
vagy  a szembenülő  személyre  vonatkozóan.  Ági  szólalt  meg  első-
nek, mivel  az ő gondja volt a sürgetőbb. Tudta, a faluban hallotta,  
hogy János bácsi legénykora óta megölő ellensége a felsőfaluvégen 
lakó Pista bácsinak. Mesélték, hogy egy bálban, valami lány miatt, 
még meg is késelték egymást. Előhozakodott hát Ági  az oldaltvar-
rott  csizmával,  amit  Pista  bácsinál  látott,  de  az  nem volt  valami  
jó állapotban és nem is biztos, hogy az újlaki csizmadiától  szárma-
zik. 



Újabb  hallgatás  után  János  bácsi  megjegyezte,  hogy  annak  a  
kódisnak  sose volt  egy rendes  csizma  a lábán.  Ha Ági  vállalkozik  
rá, hogy  felmászik  a létrán  a padlásra,  a gerendán  ott csüng  egy  
igazi  újlaki  oldaltvarrott  csizma,  ami  még  az  öregapjáé  volt,  azt  
megnézheti.  Ági  fürgén pattant és talált a padon egyéb  kincseket  
is.  Faragott  lábú  dagasztószéket,  amire  a  dagasztóteknó't  tették.  
Bölcsőt,  ami  esztergált  ráccsal  volt  díszítve.  A két  oldalán  olyas-
formán  fűrészelve,  mint  a hegedű, jeléül  annak,  hogy  a nép  mű-
vészetébe  is beszivárgott a barokk kor díszítőeleme. Búzaszóró la-
pát, amit egy darab fából faragtak olyan öblösre, hogy öblében egy 
szent  szobra  is elfért volna. 

Egy napon elindultak a diákok, hogy meséket gyűjtsenek a pász-
torok között. Alkonyatra értek oda a nyájhoz. Úgy tervezték, hogy 
éjszakára  is  kint  maradnak,  mert  a  mesék  a tűz  mellett jobban 
kiterebélyesednek. A mesék a puszta láthatatlan lényeiről szóltak. 
A lidérc, a lúd vére, a vérszopó boszorkány,  a fejtetőre állított fura 
tájak a látóhatáron mind-mind természeti jelenségek. A mese min-
dig arról szólt, hogy az ember, a tisztességes, a jószándékú ember, 
a gyáva és a hős milyen módon viselkedett, ha szembetalálta magát 
ezekkel  a  csodákkal.  A  mesék  tanulságai  mindig  a helyes  maga-
tartás  kritériumait  tartalmazták.  Itt  is  előkerült  Holozsi  Karcsi  



hegedűje és a pásztornóták, amiket megtanultak, kitörölhetetlenül 
sajátjukká váltak. 

Ági  megtanulta  megkülönböztetni  a porcigombot  a pitykétöl, a 
lajbik szabásának minden jelentőségét, hogyan kell ráncba szedni, 
no nem a menyecskét, hanem a szoknya derekát tűvel, megtanult 
gatyamadzagot meg lámpabelet szőni. Orsót esztergálni lábbal haj-
tott faesztergán, nyüstöt  készíteni  a szövőszékre. 

Karcsi megtanulta, milyen ritmust kell alkalmazni a lakodalom-
ban,  ha  a  menyasszony  már  nem  egészen  fiatal  és  milyet,  ha  a  
vőlegénynek  nemcsak  a vagyona  sok, de életkora is. A  vaskosabb 
mondókák feljegyzésekor Ágit mindig kiküldték  az udvarra. 

A legfontosabb tudomány  mégis a falusi emberek  megismerése  
volt. Szavaik, tetteik, véleményeik, gesztusaik mind azt tartalmaz-
ták, amit  mindenkor  és mindenütt  tapasztalni  lehet  az  emberek-
nél,  de  mivel  ezeket  a jelenségeket  nemcsak  megfigyelni  kellett,  
hanem  számot is adni róluk, hát megrögződtek  a tudatukban. 

A vakáció végén úgy mentek el a diákok, hogy magukkal vitték 
azt, amit könyvekből csak igen nehezen lehet megtanulni. Bár csak 
vendégek voltak, de ők is mintegy kölcsönhatásként megkapták a 
maguk értékelését a falu lakosaitól. Ez volt az egyetlen kézzelfog-
ható jutalmuk a tanulságok  mellett.  

1982 



Utca, lovakkal 

Legrégibb emléke az utcáról egy kép. Ülnek a porban kinyújtott  
lábakkal,  tenyerükről  lassan eresztik  le a felhőző port  és a lovak, 
amelyeket  onnan  lentről  csak  csülökig  lehetett  látni,  óvatosan  
emelgetik  a  patáikat,  hogy  agyon  ne  tapossák  a gyerekeket.  Ka-
szárnya volt  az  utca végében  és  naponta többször  lovagoltak  el  a  
katonák a házuk előtt.  Más lovak is jelennek meg az agyában. Az 
öregek mesélték, hogy ahol az ő házuk állt, ott volt a város dögtere. 
Az  akkori  gyerekek egy botra  kötött zászlóval  masíroztak  a tocso-
gókból  kiemelkedő buckákon  és tele  torokból  énekelték:  „Kossuth  
Lajos azt üzente..." Majd ijedten ugrottak széjjel, amikor nekimen-
tek a lábát égnek emelő  lótetemnek.  

Nemcsak a népnek, a városoknak  is volt történelme, de mindig 
úgy képzelte,  hogy  az utcáknak  is.  

Ennek  az utcának a története  ott  kezdődött  az ő számára,  ahol  
a  lovak óvatos  lépteire emlékszik.  Folytatása  aztán  az  az  értelmi  
viszonyulás  lett,  amivel ő a világot befogadta.  Egész  kicsi  gyerek-
ként az utca védettséget, fészekmeleget jelentett. Jóízű együttlétet 
a többiekkel. Most jut  eszébe felnőtt fejjel, hogy abban az utcában 
nem voltak kapu- és ajtózárak. Ha elmentek hazulról, csak átszól-
tak a szomszédnak,  hogy adjon enni  a kutyának,  macskának.  La-
kók  is  voltak  az  udvarban,  akik  a távollétükben  nem  mentek  be  
az  üres lakásba. Vajon  miért  nem? Hogy  semmi  értékes nem volt  
ott bent? Pedig volt. Például az a gipszsziklába foglalt óra, aminek 
a talapzatán  egy gipszfiúcska tolt taligán  egy csomó  gipszvirágot.  
Ilyen  nem  volt  sem  a  lakóknak,  sem  a  szomszédoknak.  Vagy  a  
varrógép,  amit  részletre vettek  egy  ügynöktől  és onr an  gondolja,  
hogy  érték  volt,  mert  a végrehajtó  az  elmaradt  részietek  fejében  
mindig  azt foglalta  le elsőnek. 

A nagy  közös nappali helyiségük  az utca volt. Mindenki ott töl-
tötte  minden  szabadidejét.  Az  asszonyok főzés közben  ki-kiálltak  
a  kapuba  és...  valószínűleg  minden  gondolatukat,  véleményüket,  
szándékukat  közmegvitatásra  bocsátották.  

Az életvitelek változatossága is elég variációt mutatott. Volt mi-
ben válogatni,  hogy  ki  kivel  óhajt versenyre  kelni,  kit  tart  köve-
tendő  példának.  Mégis  úgy emlékszik  most  felnőttként, hogy  na-



gyobb volt a tolerancia vagy, ha ügy tetszik, a szabadsága minden-
kinek,  semhogy  egyéni  hajlamait  csorbítani  akarta  vagy  engedte  
volna. A szép tartású, magas téglagyári kihordó, ha szombatonként 
megkapta a bérét, csokoládét hozott haza a gyerekeknek, akik hét-
közben még krumpliból  sem ettek eleget. Aztán felöltözött gondo-
san kímélt ünneplőjébe és a maradék pénzén megvendégelte a ká-
véház  csellengő  pénztelenjeit,  majd  éjfél  után fiákeren tért haza 
Ahogy  a  bérkocsi  ülésén  elnyúlt,  elegánsnak  tűnő  lezserséggel,  
most utólag tudja már, hogy egyik rejtett álmát élte ki ez a jóképű 
munkásember.  Ennyire tellett erejéből  és lehetőségéből,  hogy né-
hány  órán  át б is  úr legyen.  Talán  az is volt. 

Vasárnap  délután  az  utca  apraja-nagyja  széken, hokedlin,  sá-
medlin  csoportosan  ült  a  kapuk  előtt. A  cigánybíró  és a felesége! 
—  Ők voltak a legünnepélyesebbek. A bírón ezüstpitykés lajbi, hó-
fehér  ráncoltvállú  ing.  A  lajbi  zsebéből  ujjnyi  vastag  aranylánc  
csüngött  le, rajta sok-sok fityegő ékszer. Később tudta meg, hogy 
azok is mind  aranyból voltak. A csizmája szárán a színes bőrráté-
tektől és bőrrojtos sallangoktól alig lehetett látni az alapot. Bicegve 
járt  a bíró,  biztos  egy rosszul  összeforrt lábtörés  következménye-
ként,  de  tartásában  annyi  méltóság  volt,  hogy  három  bírónak  is  
elegendő  lett  volna.  A  felesége,  sovány  kis  asszony,  minden  esz-
tendőben szült egy gyereket. Az évek során már nem nagyon tud-
ták  az utcabeliek  nyomon követni, melyik gyerek  az övék, melyik 
az unokájuk.  

Ilyenkor vasárnap délután a bíróné is magára aggatta az éksze-
reit. Sok volt neki, a nyakában, a fülében, a kaiján, az ujjain, szinte 
alig maradt rajta üres hely. Vajon hová dugták el hétközben ezt a 
sok aranyat? Lehet, hogy nem is kellett eldugni. Vajon mi tartotta 
vissza azt a sok nincstelent,  aki egész héten napi tizenvalamennyi 
órát dolgozott a gyárban, hogy meg ne kiválna ezeket a kincseket? 

Ha befordul a sarkon, mint egy belső képernyőn, mindig felbuk-
kan  egy—egy kép, egy-egy  embertípus azokból, akikkel  annyi  évig  
élt  együtt  és  akiket —  most  már  be  meri  vallani:  nagyon  szeret.  
Ez a szeretet valahol  a személyiségében  az az alap, amire minden 
egyéb szeretnivalót  ráépített.  

A nyugdíjas városi rendőr délceg termetével, hetyke fehér baju-
szával  ebből  a mozgékony  seregből  úgy lép elő,  mint  a nyugalom 
és jámborság eleven szobra. Róla mesélték. hogy amikor Borca néni 



egy  vasárnap  hajnalban  elemelte  a  szomszéd  utcában  lakó  kofa  
hízott libáját és a kofa Feri bácsit uszította utána, emígyen bíztatta 
a ragyás képű tolvajt: „Te, Borca,  az istenedet, szedd már a lábad, 
mért  mindjárt  utolérlek!  Inkább  tedd  le  a  libát!"  És  Borca  néni  
letette a libát,  ami nem jelentette  azt, hogy máskor nem próbálta  
meg újra  elemelni.  Feri bácsi  pedig  abbahagyta  az üldözést,  és jó 
szóval békítgette  ki a kofát, miközben tekintélye csorbítatlan  ma-
radt. 

Irma néninek sem volt hites ura, de volt több gyereke.  Rokonok  
nevelték  őket,  mert  Irma  néni  bába  volt  és  nem  ért  rá  a  saját  
gyerekeivel  törődni. A város legjobb családjainak a gyerekeit segí-
tette  a világra  és  ő  volt  az  egyszemélyes  poliklinika  az  utcában.  
Mindenre  tudott  orvosságot  és  nem  sajnálta  a tudományát.  Egy-
szjr  ő  is  beteg  lett, öreg volt  már  akkor, megcsináltatta  az  analí-
ziseket.  Amikor  megkapta  a verdiktet,  egy  este  összehívta  a  ba-
rátnőit és azzal szórakoztatta őket, hogy nagy nevetések közepette 
felöltözött fekete ünneplőjébe és befeküdt a már beszerzett  kopor-
sóba anélkül,  hogy elmondta volna  nekik a terveit. Az egész  utca  
mulatott a cirkuszon, mert azt hagyta meg a barátnőinek, hogy ha 
majd eljön  az ideje, a gyászmenetet  állítsák  meg a patika előtt és 
énekeljék  el a patikus bosszantására,  hogy:  „Halál  ellen  nincs  or-
vosságé.  Másnap  reggel  holtan  találták  az  ágyában.  Minden  úgy  
történt,  ahogy  meghagyta.  Honnan  volt  vajon  annyi  ereje,  hogy  
mindezt  így rendezze  el, humorral,  belenyugvással?  

Mari  néni  sovány,  csontos  cigányasszony  volt.  Egy éjszaka elő-
zetes figyelmeztetés nélkül összedőlt a kunyhója, ami szemben állt 
az ő házukkal.  Mari néni a konyhájuk sarkában aludt néhány na-
pig, amíg a vályogvetők fel  nem húzták a vityillója falait. Amikor 
egyezem  fiát besorozták  katonának,  Mari  néni  olyan  ájulási jele-
neteket  produkált  az  utcán  a sorozási  bizottság  előtt,  és  mindezt  
olyan tehetségesen csinálta, hogy meghagyták neki a fiát. Évekkel 
később, már a háború után, a fia fuvaros lett és neki volt az utcá-
ban  az  első  mosógépe, ő t  hívta  át, hogy  tanítsa  meg  a feleségét, 
hogyan  kell  rajta  mosni. Jubi,  a feleség, olyan indus típusú,  mél-
tóságos  lassúsággal  mozgó  asszony volt,  aki  azért  tanult  meg  ol-
vasni  már  felnőtt korában, mert kíváncsi volt rá, mi van a  köny-
vekben.  El is olvasott mindent,  ami  a keze ügyébe került.  Mindig  
sok pénzük volt és Jubi mosogatás után a ragyogóan tiszta, lefiig-



gönyözött szobában olvasgatott vasárnaponként. Vajon milyen vá-
gyak,  példák késztették  őket, hogy  feladva öröklött  tulajdonsága-
ikat, így igazodjanak egy békés, de munkával megszerzett jóléthez? 

A történelem a nagy, a kicsi közösségeket megtanítja arra, hogy 
a  saját  kis  történelmüket  hogyan  rendezzék.  A  munkanélküliség  
réme,  az idénymunkák szorító kényszere,  a kis fizetés sokféle  lét-
formát  alakít  ki,  sokféle  módon  fegyelmezi  az  embert.  Ebben  az  
utcában sose főztek annyit, hogy ne jutott volna belőle a szomszéd 
gyerekeknek is egy tányér leves, ha azoknak a szülei éppen munka 
nélkül voltak. Az anya már hajnalban elment a gyárba, megfőzött 
egy fazék krumplit  és  otthagyta  a spóron. Az ágyban  még aludt a 
két  gyereke.  Az  egyik  három-,  a  másik  másfél  éves.  A  kormos  
fazekakat  ébredésük  után  a  térdük  közé  fogták,  és  miután  elfo-
gyasztották  belőle  az egész  napi  élelmüket,  megfordították  és  kis  
kezükkel  doboltak  a  fenekén.  Egyszer  csak  a  másfél  éves  nagy  
ordításba kezdett. A hároméves is rázendített. A szomszédasszony, 
aki  benézett  a  nyitott  ajtón, jót  nevetett,  mert  mindkét  apróság  
sírva  mutogatott  egymásra,  ezzel  a szöveggel  fogadva a mentőex-
pedíciót: „Motta  meg, motta meg, félek tőle!" A fazék fenekén  lévő  
kormot kenték  az ábrázatukra  és féltek egymás  ördögségétől.  

Az  idénymunkások  életritmusa  egyheti  spártai  önmegtartózta-
tástjelentett, hogy aztán szombaton, vasárnap tyúk fójjön a fazék-
ban,  ahogy  azt  annak  idején  II.  József  őfelsége  megálmodta.  A  
munkásasszonyok  sosem  ettek  csirkecombot,  de  még  mellehúsát  
sem. Mindig elmondták ebédnél, hogy a mamáé a püspökfalat meg 
a  lába,  hogy  elég  fürgén  végezze  a  dolgát.  A  családfő  se  lehetett  
alkoholista,  legfeljebb berúgott  egy héten  egyszer.  

A havi fix, nem kétszáz, mint  az operettben,  hanem csak annak 
egyharmada,  egy kis közgazdasági  és matematikai  ismerettel  ad-
hatott  némi  létbiztonságot.  A  fűszeres,  a hentes,  a kontóstej  kifi-
zetése után jutott ősszel egy télikabát, fűzős cipő a növő gyereknek, 
tavasszal  egy-egy  szandál  Bátyától,  olyan  huszonkilenc  koronás.  
Mozijegyre  már kölcsön kellett  kérni  és valahol  a fűszeres vagy a 
hentes  számlájából  lespórolni.  Szórakozásnak  ott voltak  a  kirán-
dulások, a gombázás, szederszedés, halászat és a kölcsönkönyvtár. 
És ott volt  az utca.  Sokféle regényévei,  tragédiájával,  cirkuszával  
és balladájával,  aminek nemcsak nézői voltak az ittlakók, mint az 
elsötétített  színházi nézőtéren vagy cirkuszi  porondon, hanem ak-



tív  szereplői.  Ebben  az utcában minden bűnnek volt  nyílt tárgya-
lása,  ügyésszel  és  védőügyvéddel,  tapsoló  közönséggel  és  vigaszt  
nyújtó  szamaritánussal.  Volt  mű és volt kritika, ítélet  és felmen-
tés... 

Ilyen  dolgok jutnak  eszébe,  amikor  befordul  a sarkon  és ránéz 
valamelyik házra. Gyökere van itt, emberismeretének tárháza, sa-
ját  archívuma,  amelyből  bármikor előveheti bárkinek  a dossziéját 
és eljátszadozhat  a  szereplőkkel.  

Lovat még mindig lehet találni  az utcában. Szenet, fát fuvaroz-
nak velük, de mostanság már félteni kell  őket a sok autótól, döm-
pertől. 

1983 



Reped a cserép 

Reped  а cserép. Alig került  а szárítóba, egy óra múlva már lát-
szott, hogy az az egész háromezer darab, amit a váltás kezdete óta 
csináltak,  hasznavehetetlenné  válik.  Le  kellene  állítani  a  prést.  
Bár csak újsütetű minőségellenőr,  de azt tudja, hogy megvan rá a 
joga. A joga megvan, de mit mond az embereknek, mit csináljanak, 
hogy  tovább  ne repedjen. A  szabványkönyvben  a lehetséges  okok  
vagy huszonöt pontban vannak felsorolva. Vajon melyik  érvényes  
erre az esetre? Nem tudja. Megtehetné azt is, hogy ne vegyen róla 
tudomást.  Bemehetne  a  központba,  mert,  ha  nincs  itt,  nem  kell  
intézkednie.  Fordulhatna  az  üzemvezetőhöz,  hogy  intézkedjen  ő,  
de  tudja,  hogy  működését  némi  kárörvendés  kíséri  és  úgyis  
visszadobná a labdát.  Oldja meg maga a maga gondját.  

Az idő sürget, mert minden darab, ami kikerül  a stellnikbe, fe-
leslegesen  foglalja  el  a  helyet,  ráadásul  a  munkások  keresete  is  
csökken, mert nem létező cserepekért  nem lehet bért számfejteni.  

Eszébe jutott, hogy a gimnáziumban gyakran ért el sikert azzal, 
hogy tudatlanságát  őszintén  bevallotta.  Mindig kapott valami  se-
gítséget.  Hátha  most  is  beválik  Azt  már  tudta,  hogy  a  gyárban  
van néhány ember, aki gyerekkora óta itt dolgozik.  Elindult hát a 
színekbe,  hogy megkeresse  a szárítómestert.  Őszintén  bevallotta,  
hogy  semmit  sem  tud  a  cserép  repedésének  okáról.  Nem  tett  jó  
benyomást  a  szárítómesterre.  Géza  bácsi  arca  megkeményedett.  
Sokáig hallgatott. Azon töprenghetett, miképp nyilvánítsa ki véle-
ményét. Végül egy mondattal  intézte el: „Minek vállalkozik olyas-
mire,  amihez  nem ért?"  

Be  kellett  látnia,  hogy  igaza  van,  de  az  idő  nem  alkalmas  rá,  
hogy  a mestert  figyelmeztesse  arra  az egyszerű tényre:  mindenki  
kezdte egyszer a szakmáját. Nem volt még messze az az idő, mikor 
a tégla- és a cserépgyár tulajdonosa csak azokat tűrte meg a mun-
kában, akik tudták a dolgukat. Aki  nem tudta, mitől reped a cse-
rép, vagy ami még rosszabb, nem is vette észre, azt könnyebb volt 
elbocsátani,  s jelentkezett  valaki  helyette,  aki  rátermettebb  volt.  
Ez a Géza bácsi valószínűleg  még nem vette  észre, hogy  egy  más  
világban  él.  



Elméletben tudja, hogy az agyag minőségénél  sokat számít, mi-
lyen földet  adnak fel  a bányából. A  szezon befejezése  után, ősszel 
és télen  kell  a cserépagyagot  kibányászni, jól  meglocsolni,  hogy a 
téli fagyok jéggé dermesszék  az agyagszemcséket  összetartó vizet. 
Tavasszal,  ha  kiolvad,  szétmorzsolódik,  és  ha  újra  meglocsolják,  
képlékennyé válik és rugalmas lesz, mint a gumi. Ez kerül a prés-
be.  Tudta,  hogy  a  bányában  dolgozók  nem  mindig  tartják  be  az  
előírásokat,  és  ha  nem  akarózik  sokat  lapátolni,  hozzácsapnak  a  
cserépagyaghoz egy-egy csille frissen kotort téglaföldet. Ez az édes 
anyaföld  aztán  a maga éretlenségével  meghozza  a bajt. 

Míg a sínek mentén talpfáról talpfára ugrálva gyalogolt a bánya 
felé,  azon  töprengett,  milyen  stratégiával  környékezze  meg  a bá-
nyamestert,  nehogy  úgy jáijon,  mint a szárítómesterrel.  Úgy dön-
tött,  hogy  összeszedi  sovány  tudását,  és  egy  nyomozó  szakér-
telmével  teszi  fel  keresztkérdéseit.  Az  egyik  lábára  bicegő,  egy  
tömbből  faragott  bányamester  messziről  észrevette  és  elibe  jött.  
Még mielőtt kérdezhetett volna valamit, elkezdte mesélni, hogy az 
öreg Winkler,  a hajdani tulajdonos, sosem jött le hozzájuk  gyalog,  
hanem belekuporodott  egy csillébe és csak akkor vették észre, mi-
kor a csillesor beállt a helyére, és a kis termetű emberkét ki kellett 
segíteni  az egyikből. Kabátja  zsebe mindig  ki volt tömve cukorkás 
zacskókkal,  és ha már itt volt, mindenkinek  abba lehetett hagyni 
a  munkát.  Leültek  az  agyaghalom  szélén  és  beszélgettek.  Akkor  
szokták elmondani, mit gondolnak  az agyagról, az öreg kikérdezte 
őket a családjuk felől,  meg a világ dolgairól  is szóltak.  Olyan pat-
riarchálisnak  tűnt  ez  az  egész,  de  sejtette,  hogy  a  gyáros  az  itt  
szerzett értesülésekkel  nem csak a kíváncsiságát elégítette ki, ha-
nem birtokának  minőségét és további terveinek lehetőségét  is fel-
mérte  ezeken  a cukorkás  röpgyűléseken.  

A minőségellenőr  beszélgetés közben  széjjelnézett,  de nyomozó-
kedve  lelohadt,  mert  semmi  olyat  nem  fedezett  fel,  ami  igazolta  
volna előbbi gyanúját, hogy friss, nem oda való agyag került volna 
bele  a  cserépagyagba.  Szívesen  maradt  volna  még,  hogy  a  gyár  
múltbeli  életéből  halljon  egyet-mást,  de  a gondolat,  hogy  ezalatt  
a présházban továbbra is megy a selejt, nem hagyta nyugton.  Meg 
aztán  eszébe jutott,  hogy Komáromi  Endre bácsi, a feltaláló a ke-
mencén  éget,  őt  is  megkérdezi  még  erről  a  repedésügyről.  Azért  
becézték feltalálónak, mert mindig tudott valamit feltalálni, hogy 



jobban  menjen a munka. Fiatal korában a perpetuum mobile volt 
az álma, az örökmozgó gépezet. Úgy mellesleg egy bankópréssel is 
megpróbálkozott.  Nem hozott sok elismerést neki ez a találékony-
ság.  Ó  maga  volt  az  örökmozgó.  Agya  mindig  alkotó  módon  állt  
hozzá a mechanizmusok fejlesztéséhez. Hátha ezúttal is ad egy ép 
ötletet, hogy végére járjon ennek a cseréprepedésnek.  Endre bácsi 
mindig udvarias  és türelmes volt.  Most is, mikor megtudta, miről 
van szó, azt ajánlotta, hogy vétesse le a présről  a szájnyílást, vagy 
ahogy a gyári  nyelvek hívták: a mundstukot,  mert lehet, hogy be-
került  egy  kó', vagy  egy  gyökérdarab "akadhatott  meg  a  csigaten-
gelyen.  Ez  visszatartja  az  agyagot,  és  így  láthatatlan  repedések  
keletkeznek  a cserépen,  amit csak a száradáskor lehet felfedezni. 

Most már az ellenőr rohant vissza a présházba. Frissen szerzett 
tudománya  adott  annyi  biztonságot,  hogy  megkérte  az  ügyeletes  
lakatost,  állítsa le a prést  és vegye le a szájnyílást.  Ott  állt végig 
és feszülten figyelt  minden  mozzanatra,  mert  tudta, hogy később 
jó  hasznát veszi  még ennek a tapasztalatnak. 

A  szájnyílás  egy  vastag  fémlapba  vágott  rés,  ennek  az  alakja  
adja a cserép külső formáját. Később órák hosszat  tanulmányozta  
ezt  a formát Kedvek  Rezső bácsi  műhelyében  és ma is  nagy tisz-
telettel viseltetik azok iránt a mesterek iránt, akik ilyen szelleme-
sen  oldották  meg  ezt  a  szerkezetet.  Rezső  bácsit  a hajdani  tulaj-
donos  Bécsben taníttatta  ki a szájnyíláskészítés fortélyaira. 

Ezúttal  sikerült úrrá lennie a rakoncátlankodó  agyagon és tud-
ta, hogy  a továbbiak  során  a maga  metódusával  állandóan  résen  
lesz, hogy kivédje a hasonló orvtámadásokat.  Egyébként is ez volt 
a  dolga,  ezért  kapta  a fizetést, de meg kell  tanulnia  úgy figyelni, 
hogy mi történik a présnél, a szárítóban, a bányában, hogy hasznát 
is vegye a megfigyelteknek. órákon  át álldogált a présnél és nézte, 
hogyan vágják, szedik, rakják a cserepet, a téglát. Ezek a mozdu-
latok  mélyen  bevésődtek  a tudatába.  Néhány  hét  múlva  sikerült  
elérnie, hogy a szárítóban meg tudta állapítani, szeméiy szerint ki 
szedte,  adogatta vagy  rakta  a darabokat.  Mindenkinek  volt  egy-
egy jellemző mozdulata, amit az agyag elárult. Az egyik túl gyorsan 
vágta  és egy kis  agyagcafrang a cserép végén jelezte, hogy ki  kö-
vette  el.  A  szedésnél  az  egyik  lassúbb  volt,  a  másik  fürgébb. Az 
előbbinél  a  cserép  falca  alig  feküdt  fel  a tartólécre,  az  utóbbinál  
meg egész belesimult a fakeret mélyedéseibe. Volt olyan rakó; akit 



sehogy sem lehetett leszoktatni arról, hogy a hüvelykujjával  be ne 
nyomja  a  cserép  szélét.  Egyszerűen  nem  tudta,  vagy  nem  bírta  
egyenes tenyérrel megtartani  azt a négykilós  agyagtömeget.  

A város három téglagyára akkor élte virágkorát. Kettőnek a ter-
mékei  a háborúban földig rombolt kijevi  Hrescsatik  építkezéseire  
kerültek. Az  országban  alig volt  olyan  gyár,  amelyik  megúszta  a  
háborús púsztítást és a munkásgárdája is egyben maradt.  Itt még 
többé-kevésbé bírták a régi gépek a munkát. A tempó viszont, amit 
az idő követelt,  szokatlanul  nagy volt. 

Mindig  csodálkozik  azokon,  akik  azokat  az időket  nehezeknek  
nevezik.  Neki  valahogy,  minden  szépítés  nélkül,  úgy tűnik,  nem  
is voltak olyan nehezek. Ez a feszes ritmusú élet nagyon neki való 
volt,  mert  sok  mindent  megtudott  magáról,  aminek  a  későbbiek  
során hasznát vette.  n  
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Mese a gyárban 

A téglagyár munkája egy szezonban olyan, mint az öregemberek 
élete.  Számukra  minden  nap  az  élet  ajándéka.  Csak  néhány  hó-
napig  tart  és  ilyenkor,  október  végén,  már  minden  gyártási  nap  
egy-egy  ajándék. Az éjszakai fagyok ugyan veszélyeztetik a nyers 
agyagárut, de egy kis erőfeszítéssel  meg lehet úszni a dolgot és az 
aznapi  tizenhat—tizennyolcezer  cserép, ha jól  számolunk, egy fa-
lunyi családi ház befedésére elegendő. Ez nem kevés, érdemes hát 
mindennap megkockáztatni,  hogy túléli-e  az aznapi produkció  az  
időjárás szeszélyeit.  Este nyolc órakor kezdődött a váltás. Neki az 
volt  a dolga,  hogy felhívja a meteorológiai  állomást és  bejegyezze  
a naplóba a prognózist. Ezt meg kell óránként ismételni, és ha úgy 
fest  a  dolog,  hogy  hajnalra  talaj  menti  fagyok  várhatók,  el  kell  
döntenie, hogy érdemes-e  megkezdeni  a füstölést. 

Ült a kis irodában és unatkozott. Eszébe jutott, hogy anyja, apja 
milyen  féltve  nevelték.  Soha  nem  bíztak  rá  nehezebb  feladatot,  
mint  amennyi  a képességéből  kitellett.  Ez  sem nehéz  munka,  de 
az  októberi  este  sötétjében  kigyalogolni  a  néptelen  utcákon  át  a  
gyárig, itt meg egyedül ülni a százas körtével kivilágított irodában, 
ahová  az országútról  is messziről  belátni, hát enyhén szólva nem 
lánynak  való  mesterség.  Még  szerencse,  hogy eddigi  élete  során  
nem  találkozott  emberi  galádsággal,  vagy  ha  igen,  hát  a  család  
biztonságos  kikötőjében, kellő  magyarázattal  ellátva,  nem tanult  
meg  félni.  A  félelem  mindmáig  csak  úgy jelentkezett,  hogy  félni  
kell  vagy  lehet  attól,  hogy  valamit  nem jól  csinál  és  megszidják  
vagy urambocsá,  ami még rosszabb,  kinevetik.  

Mégis összerezzent, amikor a szuroksötétből  kivált egy nagyda-
rab férfiú és megállt a nyitott ajtó küszöbén. Az ajtót azért hagyta 
nyitva,  mert munkaidő végeztével  a takarítónő felmosta a padlót, 
amelyet nappal vastagon telehordtak sárral, és mivel sietett, nem 
hagyta megszáradni.  Most hót olyan a levegő a kis irodában, mint 
egy mosókonyhában.  Közben  begyújtott  az qjtó nélküli  téglakály-
hában és a füst nem talált még huzatra és a szobácskában kerin-
gett. 



Riadtsága semeddig se tartott. A nagydarab ember Gergely bácsi 
volt, a váltásmester. Itt lakik a szomszédban, a felesége a lehúzok 
csoportvezetője.  Olyan hangja van,  hogy  munka közben  tudni  le-
het, melyik színben működik a csoportja, de még azt is, hogy éppen 
kapdossák  lefele  a  cserepet,  vagy  körben  ülnek  az  árok  partján  
egy-egy  élpre állított  rámán és  pihennek.  

— Idevágtuk a malacot, mert nem akart enni, láttam az ablakon 
*át, hogy már  bejött, hát  azt gondoltam,  hozok  egy  kis friss hur-
kát. 

—  Köszönöm,  Gergely  bácsi,  most  vacsoráztam,  de  éjfél  után  
biztosan éhes leszek.  

— Na, mit mond az időjós, lesz fagy? 
—  Eddig  még  csak  mínusz  két  fokra  számítanak,  lehet,  hogy  

megússzuk munka nélkül. 
Amikor az öreg elment, elővette a könyvét. Valami svájci író írta 

a háború előtt. Égig érő sziklák tövében kis faházban él egy család. 
Ezek az alpesi emberek, úgy látszik,  az elszigeteltségben  benépe-
sítik a sziklákat képzeletbeli  lényekkel. A sötétben kóborló fekete 
zergék... Azt hiszi,  ilyenek nincsenek is, de ha annak látják Őket,  
az ördög álöltözetének kell felfogni. Vészjósló jelek fokozzák a ga-
rázda  családfő  keltette  rémületeket.  Vajon  igazán  így  élnek  ott  
ezek az emberek? Messze van,  nem lehet  ellenőrizni.  

Cseng a telefon. A meteorológiai  állomás jelenti, hogy fokozódik 
a fagyveszély. Hajnalra lehet mínusz négy—öt fok is. Tizenegy óra 
van. Most kell eldönteni, hogy felköltse, vagy ne a barakkban alvó 
embereket,  vagy  vállalja  a  felelősséget,  hogy  a  cserép  megfagy,  
vagy...  na,  sok vagy  itt  nincs.  Mégis  fél,  hogy  megfagy  és  akkor  
tőle kérik számon az intézkedés elmaradását. A cserepet nem na-
gyon  kérhetik  számon,  mert  ez  már  terven felüli  teljesítmény  és  
... igen, legfeljebb nem üják be a megfagyott mennyiséget. Valami 
égi jel kellene, hogy mit csináljon. Eszébe jutott, hogy az asszonyok 
a présnél milyen nehezen mozogtak ma is, mert ilyenkor már nem 
lehet abban a huzatos présházban egy szál ujjatlan nyári ruhában 
dolgozni.  Ha veszni  hagyja  a cserepet,  akkor  nekik  sem lehet  el-
számolni a munkabért. Lehet, hogy észre sem vennék, hogy hiány-
zik a bérükből.  Nem nagyon járatosak a jogaik védelmében.  Ezek  



még a háború előttről  maradt  munkások. Azelőtt  az agitátorok, a 
mozgalmi emberek tartották számon, mi és mennyi az, ami a mun-
kájukért jár. Azonkívül  ezelőtt szombatonként  kaptak  munkabért  
és  egyheti  teljesítményt  fejben  is  könnyebb  volt  számon  tartani,  
mint  egy  egész  havit.  Akik  pedig  faluról  kerültek  be  munkára,  
örülnek, hogy  egy összegben  kapnak  havi fizetést.  

Ilyesmi dolgok futottak át az agyán, míg bizonytalankodott, hogy 
kimenjen-e  a szurokszínű  éjszakába,  végigbotorkáljon  a síneken,  
és felzavarja a fáradt munkásokat. A kis kuckóban már felszívódott 
a füst és jó meleg volt. Ha végignyúlna ezen a faragott íróasztalon, 
ami  még  a  régi  gyártulajdonostól  maradt  itt,  még  aludhatna  is  
reggelig. 

De a félelem... a felelősségtől való félelem mégis útnak indította. 
A fehér gyapjúkendőt egy mozdulattal a nyaka köré tekerte, amúgy 
szibériai  módon,  ahogy Zinától  látta,  és elindult.  

Lehetett  volna  annyi  előrelátás  az üzemvezetőben,  hogy  szerez  
legalább  egy viharlámpát.  Ahogy  lebotorkált  a lépcsőn  és  átlépte  
az  ablakból  kiszűrődő fénycsíkot,  a sötétben valami  szőrös  dörgö-
lődött  a lábához.  Ez biztosan  az éjjeliőr  kutyája. János  bácsi  alig-
hanem elment szunyókálni  a barakkba,  mivel  tudta, hogy ő úgyis 
ébren  van.  Már  elérte  a  szárítószínt.  Odabent  még  sötétebb  van,  
ha  egyáltalán  fokozható  ez  a  feketeség.  Kezével  kitapintotta  az  
első stellnit.  Számolgatni  kezdte a fejében, hogy hány stellnit  keli  
megérintenie,  míg  az  első  forgatókoronghoz  ér.  Ott  van  egy  ke-
resztfolyosó, hogy a kocsit  meg lehessen forgatni. Itt vigyázni  kell,  
mert a korong jól  zsírozott  görgőkön nyugszik, a gyanútlan  rálépő  
alatt  hirtelen  megindul  és  a  centrifugális  erő  kirántja  az  ember  
lába alól a talajt. Az a szőrös valami megint a lábához ért. Jólesett, 
biztonságot  adott. Nem volt kutyarajongó, de becsülte a négylábú-
ak különleges  képességeit.  

Szeme  már hozzászokott  a sötéthez  és ahogy  kilépett  a színből, 
már  meg  tudta  különböztetni  a  barakk  fehér  falát,  még  az  ajtó  
sötét  foltja is érzékelhetővé  vált.  

Bezörgetett  az ablakon. Valaki felgyújtotta a villanyt, a függöny 
nélküli  ablak  mögött  árnyékok  mozogtak.  Türelmesen  várt.  Biz-
tonságban  érezte  magát  a sötétben. 



Kijöttek  az emberek  álmosan,  de tréfálkozásra  készen.  
„No,  megkergették  a bengák?"  Nem  tudta,  kik  azok  a bengák,  

de megszokta,  mert errefelé a gyerekeket  nem a boszorkányokkal 
ijesztgették,  hanem a bengákkal. 

Az  emberek  tudták  mi  a teendő. A törött rámákból  a csomago-
lásra tartogatott  szalma segítségével  tüzeket raktak  a színekben, 
de  vigyázta^  rá,  hogy  inkább  füstje  legyen  mint  lángja,  nehogy  
tüzet fogjanak a száraz  stellnik.  

Csendesen  poroszkált  a sötétben felvillanó tüzek irányába.  Me-
gint  érezte  azt  az  állatot,  szorosan  maga  mellett.  Lenyúlt,  hogy  
hálából,  amiért  így  kitartott  mellette,  megsimogassa,  és keze  va-
lami keménybe ütközött. Ijedten kapta el a kezét és futásnak eredt. 
Amit  simogatni  akart,  az  nem  egy  szőrös  kutyafej  volt,  a  kutya  
feje nem is lehet olyan magasan, hogy lehajlás nélkül beleütközzön 
a  keze. Jaj,  mi  lehet  az?  

Lihegve  ért  oda  az  első  tűzhöz  és  hangosan  elnevette  magát.  
Egy fekete kecske volt és most is szorosan hozzá simulva állt, mint-
ha félne  a tűztől  és  nála keresne  menedéket.  

Most  már  ketten járták  körül  a  gyárat,  nézték  meg  a tüzeket. 
A  tűzrakók  mindenütt  nevetve  fogadták  őket.  Valaki  a  falusiak  
közül  szent borzadállyal  a hangjában így szólalt  meg:  

„Éjfél van, a boszorkányok órája." Az ügyeletes ránézett az órá-
jára és csakugyan éjfél volt. Bizalommal nézett le a tüzet gondosan 
kerülgető fekete  kecskére.  

Hajnalra  olyan  füstöt  bodorítottak  a  gyár  fölé,  hogy  a  mínusz  
négy fok meg se közelíthette a nyers cseréppel tele színt. De akkor 
már olyan fáradt volt, hogy alig vánszorgott, oldalán a fekete kecs-
kével. Az emberek  megszánták  és biztatták, hogy menjen csak be 
aludni  egy  kicsit  az  irodába.  (A kecske  az  ajtóig  követte.)  Aztán 
végigfeküdt  a  faragott  íróasztalon,  magára  húzta  a  köpenyét  és  
aludt. 

Reggelre  kelve,  kábult  fejében  úgy  rémlett  vissza  az  éjszakai  
vándorlás a fekete kecskével, mintha csak álmodta volna. Másnap 
végigkérdezte  a  gyáriakat,  akik  a közelben  laktak,  nincs-e  vala-
kinek fekete kecskéje.  Senki  sem vállalta magáénak.  Később sok-
szor  hallotta  a  színekben  mesélni  a  saját  esetét.  Sokan  már  azt  



sem  tudták,  hogy ebben  ő is  szereplő volt  és  egyenesen  neki  me-
sélték,  hogy  éjfélkor...  a fekete  kecske...  az  ördög...  fekete  kecske  
képében... 

Mesévé vált. 
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Csendes szemlélődések 
(jegyzetek, vallomások) 





Az alkotás villózásai 

Mindig ösztönösen tiltakoztam az olyan utazások ellen, amelyek 
alkalmával tájakkal, városokkal és emberekkel csak futólag ismer-
kedhetek  meg. Ez az ösztönös idegenkedés  ezúttal igazolást nyert 
bennem. Több alkalommal  töltöttem hónapokat a rigai tengerpar-
ton, húsz  kilométerre  a város  központjától,  a Jurmala  nevű  üdü-
ló'városkában.  Először  csak  azért  mentem,  mert tudtam,  hogy  itt  
lehet kerámiával foglalkozni, megbízható technológiával  rendelke-
ző gyárak állnak az alkotóművész rendelkezésére, hogy elképzelé-
seit jó minőségben kivitelezhesse. Szabad időmben hol tervszerűen, 
hol  ötletszerűen jártam  a város  régi  és  új  negyedeit.  Kíváncsian  
csodálkoztam rá az épületekre, tengerre, művészi alkotásokra, em-
berekre. Közben olyan munkáim születtek, amelyek formáját, szel-
lemét magammal hoztaip otthonról. A Jurmalában ért benyomások 
csak később, otthoni munkáimban tükröződtek valamelyest.  Ren-
geteg erőt vesztegettem el arra, hogy az új környezetben megleljem 
a munkához  nélkülözhetetlen  kényelmet,  melegséget. Az  óhajtott  
felszabadultság érzését pedig az gátolta, hogy helyt kellett állnom 
a mindenünnen összesereglett szakemberek között szűkebb pátriá-
mat képviselve. Kegyetlenül gyötrődtem, látván a mások jobb mun-
káját,  érdekesebb témaválasztását,  gazdagabb  formamegoldásait.  
Ukrajnából  egyedül  voltam  ott  keramikus,  rajtam  kívül  még egy 
üvegszakember érkezett Kijevből. Mellettünk ott dolgoztak a nagy 
tradícióval rendelkező és ősi forrásaikból táplálkozó grúz, örmény, 
észt, lett  keramikusok.  

Akkor értettem meg, hogy jobban  kell ismernem saját kultúrá-
mat, ha mások kultúrájával  akarok versenyre kelni, sőt,  kitűnni.  

Hazatérésem után kezdtem el jobban körülnézni itthon. Jártam 
falvakban,  bementem sok házba, találtam  szebbnél  szebb cserép-
edényeket az almáriumokon, tányérokat a falon, sőt, még áz istálló 
végében  összedobált  törött  cserepeket  is  megbámultam.  Jólesett  
hallgatnom az emberek beszélgetéseit, figyelni arcukat beszéd köz-
ben. 

A jurmalai  alkotóházban  éreztem a legjobban, mennyire fontos 
az,  hogy  a kutató,  az  analitikus  ember  módszereivel  közelítsünk  
egymáshoz. Az  a húszegynéhány  ember,  aki  egy szakmát  művel,  



de  különböző  nyelveken  beszél,  különböző  kategóriákban  gondol-
kodik és csak  általános,  közös  emberi  magatartásánál  fogva kap-
csolódik egymáshoz, csak úgy tud eredményesen alkotni, ha a sze-
retet  és  megértés  légkörét  érzi  maga  körül.  Megszázszorozódik  
ereje, ha érzi, hogy bíznak benne, és ő is bízhat a többiekben, meg-
oszthatja gondjait és gondolatait,  segíthet másokon,  és  ajándékba 
ő is kap  támogatást.  

Micsoda  öröm  megtudni,  hogy  az örmény költő,  akinek  műveit  
én nem olvashatom és akit Ketikjan barátom háromszoros  ember-
nagyságban mintáz, ugyanolyan tartalmú verseket írt, mint Arany 
János. A lett festőnő egy népdalt dolgoz fel munkájában,  amelyről  
én  megtudom,  hogy  akárcsak  Ady  Endre  „A  grófi  szérűn"  című  
művében,  az  emberi  igazságtalanságokról  beszél.  Más  népeket  
magismerni és megszeretni művészetükön, kultúrájukon keresztül 
lehet a legkönnyebben.  

Az  alkotóházban  ezúttal  10—15 keramikusból  és  3—4 festőből 
vagy grafikusból álló két alkotócsoport működött. Minden csoport-
nak van egy gazdasági vezetője, egy felelőse és egy csoportfelelőse, 
akit a művészek választanak  a maguk köréből. Az  ember választ 
magának egy műtermet, ahová behordják az agyagot és kezdődhet 
a munka.  Eleinte  mindenki  bezárkózik  a műtermébe  és  dolgozik.  
Vannak,  akik  kész  formákkal,  tervrajzokkal,  vázlatokkal  érkez-
nek,  de  a többség  inkább  kísérletezik.  Én  az  első  napokat  ott  is  
szorongással  kezdtem.  Mindig sok ötletem van, de nincs  mind  ki-
érlelve. Ha véletlenül vagy meggondolatlanul egy ilyen kiérleletlen 
témát akarok feldolgozni  és  nem sikerül,  amit elképzeltem,  a ku-
darc nagyon letör és ilyenkor jobb, ha abbahagyom  a munkát  egy  
időre. Boldogtalanul ténfergek, szóba elegyedek a kollégákkal. Az-
tán valaki közülünk bevallja kínlódását vagy elakadását.  Ilyenkor 
„összeadjuk" minden eszünket, hogy segítsünk rajta. Eközben egy 
kicsit újra megduzzad  önbizalmam  és kezdem elölről  a harcot.  Jó  
az, hogy az évek  során  a samottal,  agyaggal, fajanszanyaggal  ba-
rátságot  kötöttem  és csak a mű formai  megoldásával  kell  küzde-
nem. 

Mindig azzal a gondolattal indulok el az alkotóházba, hogy oko-
san gazdálkodva az erőmmel, inkább pihenni fogok, mint dolgozni. 
Ez  az elhatározásom  csak a megérkezésig  tart.  Még ki  se  csoma-
golok,  máris  keresem  az  agyagot,  a mázakat.  Sokat  vitatkoztunk  



műyésztársaimmal azon, hogy mi az a mozgatóerő, ami bennünket 
ebben áz igen kedvező' környezetben olyan erőfeszítésekre hajszol? 
Egymást „fertőzzük" munkakedvünkkel  és napi  10—12 órát is ké-
pesek  vagyunk  dolgozni.  A  mozgatóerő  végül  is  a jó  értelemben  
vett vetélkedés,  képességünk  maximális  kiaknázása.  Mi  sem ter-
mészetesebb,  mint  hogy  a  belső  feszültségeitől  megszabadult  
ember  aztán  kellemes  társaslény  is.  A  munkán  kívül  töltött  időt  
egymás  megismerésére,  elméleti  vitákra,  mélyebb  kérdések  bon-
colgatására  szánjuk.  

A  művész,  különösen  a képzőművészettel  foglalkozó  ember  ars  
poeticája, állásfoglalása a műbe van zárva. Szakembereink inkább 
a technikai  megoldásokon  szoktak vitatkozni.  Mégis szükséges  az  
elméleti  boncolgatás,  mert  ez  a  nézők  felől jön.  Ezt  a  munkát  a  
műkritikusok szokták elvégezni és itt rendszerint két ellenfél küz-
delme zajlik. Azok, akik alkotnak, szolidárisabbak egymással,  mi-
után  mindegyikük  ismeri  az  alkotás  kínjait  és  örömeit. A  műtör-
ténész  csak  a  mű  hatásából  következtethet  annak  értékére  vagy  
más művekkel  való összehasonlítás  útján mérlegel,  osztályoz.  

Alkotóházi vitánkban megpróbáljuk elvégezni ezt a munkát egy-
más között. 

A  csoport  munkájából  a végén  kiállítást  rendezünk  és a képző-
művészeti  szövetség gondoskodik  róla, hogy hozzáértő  műtörténé-
szek hivatalosan is felmérjék a csoport alkotásainak értékét.  Ezek 
az  órák  a  legszebbek  mindannyiunk  számára.  A  zsűri  tagjai  el-
mondják  észrevételeiket  és  a  viták  során  alakítanak  ki  velünk  
együtt  egy  új  értékelési  módot.  A  legszebb  ebben  a vitában,  hogy  
nem az  alkotó  az, aki védi vagy magyarázza  művét, hanem a mű-
vészkollégák, akiknek látszatra talán nem is érdekük, hogy mások 
művét  többre  értékeljék,  mint  a  sajátjukat,  mégis  síkraszállnak  
azokért  az alkotásokért,  amelyeket  értékesnek  tartanak.  

Vitánkat egy-egy műteremlátogatás vagy kiállítás indítja el leg-
könnyebben.  Első  kirándulásunk  a Riga  melletti  Szalaszpilsz  ha-
láltáborba  vezetett.  Az  itt  látható  nagyszabású  emlékmű  méltó  
tiszteletadás annak a több mint kétszázezer embernek, akik a má-
sodik világháború vérzivatarában  itt vívták  meg végső  csatájukat  
az  embertelenséggel.  Építészek  és  szobrászok  olyan  együttműkö-
déséből  született  ez a mű, amely páratlan  a maga  nemében.  Mély  
megrendüléssel  álltunk a hatalmas erdővel  övezett mocsaras tisz-



táson  és néztük, milyen hatalmas  eszköz  az emberiség kezében  a  
művészet.  Megtanítja  az embert emlékezni, gyűlölni,  megbocsáta-
ni, szeretni. Emlékezni  a szörnyűségekre,  gyűlölni  az embertelen-
séget,  megbocsátani  a  múltat  és  szeretni  egymást  úgy,  hogy  az  
embertelenség  soha  meg ne ismétlődhessen.  Napokon  át  ezeknek 
a benyomásoknak a hatása alatt dolgoztunk és mindenki keze alól 
kikerült valami,  ami ezeket  a gondolatokat  tükrözte.  

A következő kiállítás, a Skandináv Népek Iparművészete, a má-
sik végletbe  sodort  bennünket.  Eleinte  közömbösen  néztük  a ha-
gyományos  formájú háztartási  tárgyakat.  Csészék, vázák,  tálkák  
—  mintha  semmi  újat  sem  mondtak  volna.  Száz  évvel  ezelőtt  is  
ilyenre formálták az iparosok. A textíliák mintái is mintha régen 
készültek volna, nem ma. Hosszú gondolkodás  és rövid vita  ered-
ményeképpen jöttünk rá, mi ennek a magyarázata. Azt hittük ele-
inte, hogy csupán hagyománytisztelet.  Hát nem az. A technika fej-
lődése,  az  új  háztartási  gépek,  az  új  anyagok  mellett  a  legősibb  
iparág,  a kerámia  adja meg a lakásnak az igazi kultúráját. A kul-
túrának azt a folytonosságát, amely az emberi munka állandóságát 
hirdeti  és  túl minden  divaton nyugalmat  áraszt maga körül.  

Elgondolkodtató  élményünk  volt  Karus  Akopján  műtermében.  
Akopján  örmény  származású  szobrász,  aki  főiskolai  tanul-
mányainak utolsó évét Rigában töltötte. Rigai lányt vett feleségül, 
és végleg letelepedett ott. Többször voltam már vele  az alkotóház-
ban. Most is, amint megérkeztem,  az egyik üres műteremben  ha-
talmas méretű samottfejet láttam egy állványon. Egy örmény költő 
befejezetlen  portréja  volt.  Akopján  minden  művének  mondaniva-
lója örök emberi témát jelképez, magán viseli egy sokezer éves nép 
kultúrájának  nyomait.  így  lesz egyszerre népi, nemzeti  és  elköte-
lezett.  És alkotóján keresztül  egy népet tanulunk meg szeretni  és  
tisztelni.  о  

Meghatódom,  ha  valamelyik  kiállításra  vagy  múzeumba,  kép-
tárba  akarok  bejutni  és jóval  a nyitás előtt  embereket  látok  ötös-
sévei  állni  néha utcahosszat  sorban.  Ilyen látvány fogadott a régi 
vármúzeumban,  amikor meg akartam nézni egy fényképkiállítást. 
Címe:  Nők,  1968.  A  plakáton  Jakubonisz  „Pircsiupiszi  anya"  c.  
szobra  állt. Az első teremben  a nő, mint anya szerepelt. Az  utolsó  
terem főfalán egy blondelkeretben  csipkegalléros, feketeruhás fia-
tal  lány  portréja  nézett  velünk  szembe.  Ami  e  kettő  közé  esett,  



mindent elmondott a nőről. A kiállítás előtt azon vitatkoztunk kol-
légáimmal, művészetnek számít-e  a fényképezés vagy csak a kör-
nyező  világ  regisztrálását  szolgálja.  A  képek  megtekintése  után  
világossá vált: a fényképezés értékes eszköze az elgondolkodtatás-
nak. 

Hazajövet néhány napra megálltam Vilnyuszban és barátom ka-
lauzolásával  felkerestem  a vilnyuszi  tízosztályos  képzőművészeti  
szakiskolát.  A festést, grafikát, rézdomborítást  és fafaragást  mű-
velik itt a gyerekek. Hosszasan faggattuk az igazgatót, milyen ta-
nítási  módszerekkel  érik el, hogy a gyerekek ilyen  zsenge  korban  
ki tudják magukat fejezni a forma és színek nyelvén. Nevelési mód-
szerükre  talán  két  dolog  világított  rá  a  legjobban.  Az  egyik  a jól 
felszerelt könyvtár,  ahol  megtalálható  a legújabb szakkönyvek  és  
a világ minden tájáról származó szakfolyóiratok sokasága, a másik 
az iskolai etnográfiai és népművészeti múzeum, melynek anyagait 
a gyerekek maguk gyűjtötték tanáraik  irányításával.  

Litvániára  és  általában  a balti  államokra jellemző,  hogy  a tör-
ténelmi, építészeti műemlékek védelme igen magas fokú. Azt már 
régebben  is  felfedeztem  Észtországban,  hogy  minden  stílustiszta  
ház  vagy  középület  falán  ott  a  tábla  a ház  korának,  alkotójának  
feltüntetésével.  Sokszor  gondoltam  rá szomorúan,  hogy  mi itthon 
mennyivel  kevesebbet  törődünk  ezekkel  a  dolgokkal,  ki  építette  
legszebb épületeinket, és ha tudjuk is, milyen keveset tudunk ezek-
ről  az  építőkről.  

Voltam a kaunaszi  Csiurlionisz-múzeumban  is, de a legmegrá-
zóbb élményemet  talán  a kaunaszi  katedrálisban  elhelyezett  szo-
bor-  és vitrázs-kiállítás jelentette.  

Ahogy  a  nagy  tölgyfaajtón  beléptünk  a  hűvös,  homályos  csar-
nokba, megállított a halkan szóló preklasszikus zene, amely a ku-
pola irányából hangzott, majd ahogy a szemem hozzászokott a ho-
mályhoz,  elindultam  a  sötét  háttér  előtt  álló  szobrok  felé.  
Különlegesen megvilágítva ott állt Mikenesz hatalmas női figurája 
a fecskékkel, vele szemben Jakubonisz „Pircsiupiszi  anya" c. szob-
ra. A zene, a hófehér szobrok, a rejtett fények, amelyek  plasztiku-
san emelték ki a formák szépségét,  úgy megejtett,  hogy észre sem 
vettem, szememből ömlik a könny és soha nem érzett boldogsággal 
vagyok tele. Az érzelmek ilyen rohama után megszállt a nyugalom 
és azon kezdtem gondolkodni, milyenek lehetnek azok az emberek, 



akik  létrehozták  ezt  a  kiállítást.  Sorra  néztem  litván  művész  és  
nem művész barátaimat és kerestem a magyarázatot. Azt hiszem, 
meg is találtam annak az 5—6 embernek  a jellemében  ezt a közös 
vonást, ami az ilyen teljesítményeknek mozgatója lehet. Ezekre az 
emberekre jellemző  a szigorúság,  a fegyelem  és a nagy-nagy  igé-
nyesség.  Szigorúságuk  néha  zárkózottságnak  tűnik  és  ezért  elég  
nehéz  közel  férkőzni  hozzájuk.  De  ha  közelebbről  megismertük  
őket, kiderül, hogy szigorú igényességükben  barátaikat is  megvá-
logatják, s ha felfedezték bennük az értéket, melegszívűek  és köz-
vetlenek. Évek óta dolgozom néhány keramikussal  és szobrásszal,  
összeszoktunk  és számomra  a legnagyobb nyereség  az a tulajdon-
ságuk, hogy minden szépítés nélkül mondják meg véleményüket a 
munkámról. Néha túl szigorúak is, de véleményük mindig helyén-
való. 

Ezek az emberek a jóból a jobbat, a szépből a még szebbet gyűjtik 
maguk köré és nyújtják  át azt  az  érdeklődőknek.  
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Ahogy megálmodtam 

Egy  kis  talponálló  kávézót  rendezünk  be  a  nagyáruház  egyik  
szárnyában. Szeretnénk az ünnepre átadni a közönségnek. Valami 
oknál fogva mindig  eredetieskedni van kedvem  és kitaláltam egy  
újfajta mozaikfalat. Szükség van rá nagyon, hogy tartósan borítsuk 
be a kis helyiség falát, mivel az építkezés folyarhán sokat ázdtt és 
a fal mindig foltos lenne. Nos, kitaláltam valamit. Már csak a ho-
gyant kellett  bemutatni.  Húztam  az időt, ingerült voltam, szeret-
tem volna tanúk nélkül kipróbálni csalhatatlannak vélt módszere-
met,  de  nem  ment.  Kevés  az  idő.  Az  asztalosok  a  mennyezetet  
szegezték, a festók, a kőművesek, a szerelők mind ott nyüzsögtek. 
Úgy tettem, mint a kutya, amelyik nem tud úszni és vízbe dobják. 

Megkértem  Beregszászi  Áront,  hogy  keveijen  nekem  egy  kis  
maltert  és  veije  fel  egy  kis  darabon  a  falra.  Megtörtént.  Aztán  
elkezdtem a darabokra tört edénycserepeket (e célból megszabadí-
tottam a majolikagyárat  a szemétdombját  éktelenítő selejtjétől) a 
vakolatba  nyomogatni.  Mögöttem  megszűnt  a kalapálás.  Hátam-
ban  kíváncsi  szemek  kardhegyeit  éreztem.  Fülem  csak  ködön  át  
hallotta  a gúnyos  megjegyzéseket...  Jki fogják ezt piszkálni  —  ...  
igen  babrás  munka..."  Szeméremből  csak  a finomabb megjegyzé-
seketjegyeztem ide. Ami a legbosszantóbb, igazuk volt. A cserepek 
nem  tapadtak,  lepotyogtak.  Reszkető  kezemmel  ügyetlenül  kap-
dostam utánuk.  Egyórai munkám eredménye alig néhány tenyér-
nyi folt a falon. A hátam mögött a gonoszok látták, hogy letörtem, 
mindenféle  gúnyos  tanácsot  adtak,  még  vigasztalni  is  megpró-
báltak. 

önfegyelmem  mentett  meg,  hazamentem  és  a fáradtságtól  ki-
merülten  ledőltem.  Elaludtam.  Agyam  azonban  nem  szűnt  meg  
dolgozni  és egy fél óra múlva frissen ébredtem.  Tudtam,  mit kel-
lene tennem, hogy sikerüljön felrakni a cserepeket a falra. Ahogy 
berontok  a  leendő  kávézóba,  majdnem  felüvöltöttem  az  örömtől.  
Áron meg Fin ta Feri egy ronggyal törölgették fényesre a maszatos 
cserepeimet  és újabbakat is raktak fel, úgy,  ahogy én  megálmod-
tam. Simogató kezük nyomán a cserepek tükrében megcsillant az 
alakjuk,  a környező világ és az én örömöm. 
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A  g y á r  

Az  utcánk végében három gyár van.  Már régen  nem vetődtem 
el arra. Az egyik a bútorkombinát, amely a hajdanvolt fűrésztelep 
helyén  áll. A  háború  után,  mielőtt  a vasúthoz  kerültem,  ott  dol-
goztam néhány hónapig. 

Rozoga deszkapalánkkal  körülvett terület volt a telep, közepén 
egy nagyobb épületfélével.  Ebben volt a gátér, a fűrész. A kaputól  
jó messze egy bódé állt, egy apró helyiség, duruzsoló vaskályhával. 
Ebben volt az íróasztal, mely mellől az egész telep ügyeit intézték. 

A glédába rakott deszkák, gerendák, lécek egy mesebeli városra 
emlékeztettek,  de  utcái  a  csizmaszárig  érő  sárban járhatatlanok 
voltak.  a  

A sár sokáig  uralta még a terepet. Amikor  a kis bódéig  szeret-
tünk volna  eljutni,  és  gyanútlanul  léptünk  rá  a  hajnali  fagyban  
begérázott  latyakra,  olyan  mélyen  merültünk  el  a  pocsolyában,  
hogy  a  túlsó  partról  létrát  terítettek  elénk  és  azon  kúsztunk  ki  
négykézláb, de úgy, hogy a csizmát benne hagytuk a sárban. 

Ezek a derűs-szomorú jelenetek jutottak eszembe, miközben  a  
kijárat üvegezett fülkéjén át beléptem a gyárba. Egy időben láttam 
a múltat  és a jelent. 

A végtelenbe nyúló csarnokokban a színes csövek ívei boltozzák 
be  most  a  teret.  Izgalmas játéka  ez  a  színeknek,  formáknak.  A  
szekrény-labirintusok  között mozgó emberek eltörpülnek a mére-
tek  között.  A  kazánházban  a  nyomásmérők  kerek  fejei  olyanok,  
mintha ajkukra illesztett mutatóujjal csendre intenék a belépőt. A 
csőrendszeren virágoknak látszanak a sárga, kék, piros öntöttvas-
csapok. A szárítókamra nyitott ajtaján az emeletes lécépítmények 
szigorú rendjét a radiátorok hullámvonala keretezi. Minden csupa 
ritmus itt. A zenét a formák ritmusához a gépek halk duruzsolása 
szolgáltatja. Az udvaron kis villanytargonca áll. Rajta legyező for-
mában felrakott fiókok. Amikor berajzolom füzetembe, kedvem vol-
na  egy  páva  hosszú  nyakát  is  mögé  rajzolni.  Az jutott  eszembe,  
hogy lehetett volna ezeket a fiókokat más rendbe vagy rendetlenül 
is  felrakni, de  aki felrakta, valahonnan  magával  hozta  a népmű-
vészet csíráját, amely alkotásaiban mindig összekapcsolja a célsze-
rűt a  széppel.  



A csíkokra vágott furnérlemez után nyúló asszonyalak a beideg-
zett, csisçplt mozdulat szépségét mutatja. Itt mindenütt a gép szab-
ja  meg  az ember mozdulatait  és ha okosan van megszerkesztve a 
gép,  az ember  mozdulatai  is harmonikussá  válnak.  

A környezet felfedezése után könnyebb megértenem  az embert, 
aki olyan természetesen mozog benne, mintha az ősidők óta tenné, 
amit  tesz.  Legjobban  érzem  az  ember hatalmát,  aki  mindezt  lét-
rehozta. 

1971 

ь 



Csendes  szemlélődés  

Ha  semmi  nem tud pihentetni,  akkor  a város üzemeiben  szok-
tam barangolni. Itt érzem magam legközelebb az élethez. A gépek 
és az emberi energiák olyan légköre ez, ahol a szemlélőt is elfogja 
a tettvágy,.szinte felakkumulálódik energiával, gondolatokkal. Egy 
ilyen barangolás közben a konzervgyár egyik borászati  részlegébe  
'kerültem.  Éppen a laboratórium parányi helyiségét rendezték be.  
A  padlón  kellemes,  zöld  színű  linóleum.  A  bútorokat  külön  terv  
szerint készítették  el a gyár asztalosai.  Szakítva a hagyományok-
kal, nem fehérre, hanem halvány pasztellszínűekre festették a pul-
tokat, polcokat.  Olyan meghitt, barátságos volt ez a laboratórium, 
hogy szinte irigységet  ébresztett bennem. Eszembe jutottak  az én 
gyári  éveim.  Mi még  az ócskavasakból  összetákolt  gépeink között 
ordítva köszöntöttük egymást reggelenként a zajos, kormos helyi-
ségekben.  Sokszor  azt hittük, hogy  az ordítástól kidülledő  szeme-
inkben  harag  van,  pedig  csak  a  lármát  igyekeztünk  túlkiabálni.  
Ilyen környezetben, mint ez a laboratórium, halkan és udvariasan 
lehet  beszélgetni.  Még jó  meleg  emberi  gondolatokat  is lehet vál-
tani munka közben. Valahol olvastam, hogy ha a munka az embe-
reknek a létfenntartáson túl örömet is okoz, már alkotó tevékeny-
ségnek  számít.  

Néhány  évvel  ezelőtt  még  az  automatizálás  volt  a  legfőbb  cél.  
Kiküszöbölni  a nehéz testi  munkát,  megszabadítani  az embert  az  
erején felüli erőfeszítésektől, és persze egyúttal  emelni  a termelé-
kenységet is. Ma, amerre járok, lelkendezve fedezem fel ezen okos 
gépek mellett az új arcú embert,  aki valamilyen újfajta öntudattal 
kapcsolgatja,  irányítja  a gépeket. 

A  borüzemben  figyeltem  meg,  hogy  az  üvegek  a  futószalagon,  
mint apró emberkék döcögnek a töltögető, záró, címkéző gépek felé. 
Mozgásuk tánc, ritmus. Az óriás hordókból kinyúló  karvastagságú 
gumicsövek a szivattyúk ritmusára, mint összehúzódó-táguló erek 
lüktetnek.  Maga a szivattyú formájával, hússzínével  egy óriás tü-
dejére  emlékeztet.  „Bivalynak"  hívják a munkások.  Nehezen  sza-
kítottam ki magam ebből a csendes szemlélődésből, hogy feltegyek 
néhány kérdést az ott dolgozóknak. Tettetett naivsággal  érdeklőd-
tem, miért kell ezeket a gépeket ilyen színűre festeni. Feljegyeztem 



a válaszokat:  „Mert így szebb", „Kicsi gépek ezek, és ha nem figye-
lünk oda, belebotlunk,  ezért jó,  ha különleges  színűek",  „Nem  tu-
dom,  de  a régi  szivattyúk  olyan  unalmasak  voltak  szürke  vasszí-
nükkel". Volt olyan válasz  is, hogy „csak divat,  majd  elmúlik".  

Azt  hiszem,  sokkal  bonyolultabb  a kérdés,  mint  ahogy  elsó' pil-
lanatban  látszik.  

1967 



Tallini emlékeim 

Általában  kétévenként jutottam  el  Tallinnba.  Úgy  épültek  fel  
bennem  az észt  művészetről  kialakult  gondolatok,  vizuális  élmé-
nyek, mint egy cseppkőbarlang  sztalaktitjai,  cseppről  cseppre, ré-
tegről  rétegre.  Néhány  észt kolléga  segített ezen  érdekes  köztár-
saság  művészeti  és  főleg  iparművészeti  fejlődésének  történelmi  
hátterét, előzményeit  közelebbről  megismerni.  

A világon talán elsőként, a múlt század nyolcvanas éveiben Észt-
ország falvaiban és városaiban háziipari tanfolyamokat szerveztek 
és azokon nem egy másodrendű tárgyi kultúra került  napirendre,  
mint  a  legtöbb  európai  országban,  hanem  a  népművészet.  Ezen  
nevelkedett  az  értelmiségi  és  az  iparos,  a  paraszt  és  a  munkás,  
így alakulhatott, hogy 1909-ben Észtországban működni kezd egy 
iparművészeti szakiskola, ahol 1914-ben már főiskolai színvonalon 
történik az oktatás, többek között az ötvösség, a bőrdíszművesség, 
a kerámia  oktatása.  

A 20-as  évek  közepétől  kezdődően  a magyar  származású  Jakó  
Géza is itt tanította a kerámia technológiáját. A főiskola mai tan-
székvezető tanára,  Helene  Kyma is  az ő tanítványa volt. 

Sok barátot és ismerőst leltem az észt kollégák között, s beszél-
getéseink során mindig találtunk közös  érintkezési  pontokat.  

Johannes Enn a fémművességet tanulta, mégis a kerámiát vallja 
igazi hivatásának.  Enn alacsony, göndör hajú fiatalember. Magas 
tenor hangján szenvedélyesen veti bele magát minden vitába, mert 
van  mondanivalója  és  készségesen  beszél  alkotói  problémáiról,  
munkájáról.  Megkapóan  emberi  és egyéni  a véleménye. 

Az ékszerész Haiivi Raadik egy halász lánya. Szőke, lobogó haja 
úgy leng a feje körül, mintha mindig a tenger partján állna. Mun-
káiban  is  sok  a  mozgás,  dinamika,  néha  már  szinte  szecessziós  
öncélúsággal  ötvözi  ékszereit,  amelyek  minden kiállításon  feltűn-
nek. 

A keramikusok között komoly szava van Mai Valknak, aki szinte 
zenei  ritmusra  csiszolja,  mozgatja  agyagfiguráit.  Komoly,  zárkó-
zott fiatalasszony, aki valami belső méltósággal képviseli az északi 
nőtípust. 



Szinte  gyerekes játékosság jellemzi  másik  keramikus  barátnő-
met, Anu Ivaskót. Az egyszerű agyaglapot fehér és arany rajzával 
az északi tájak misztikumával  tudja megtölteni.  Geometrikus raj-
zai finom grafikai részleteikkel,  formavilágukkal  szinte a gondol-
kodás magasabb szféráiba  emelik a nézőt. 

Sorolhatnám még azokat,  akik ma az észt iparművészetet  kép-
viselik  a világversenyeken,  de nem ez  a célom. Azt  szeretném  ér-
zékeltetni, hogy egy kis nép lelkivilágát, érzelemanyagát, amit leg-
hűebben a népművészet hordoz magában, hogyan képes egy sereg 
mai fiatal művész  úgy áthangolni,  hogy az  az új és fejlett techno-
lógia segítségével  a kor igényeinek megfelelő formában tovább él-
jen. 

Alkalmazott  művészet,  tárgyi  kultúra —  mélyen  népi-nemzeti  
tartalmú.  Ez az,  amiért számunkra példaképül  szolgálhat  az észt 
iparművészet. 

1975 



„Gazdátlan  házak  

Akárhol  állunk  meg  egy  új  házsor  sátortetős  házai  előtt,  min-
denütt  ugyanazzal  a jelenséggel  találkozunk.  Díszes,  hegesztett  
kerítés mögött ragyogóan tiszta betonjárda vezet a márványszem-
csés  csiszolt  lépcsőhöz.  Az  első  fejcsóválás  ott  kezdődik,  amikor  
nem mehetíínk fel ezen a lépcsőn a nagyablakos előszobába.  Elba-
rikádozták  a háziak virágcserepekkel  és ládába  ültetett  díszcser-
jékkel.  Türelmesen  megkerüljük  a házat.  Hátul  is  van  lépcső,  de  
az ajtó,  amelyen belépnénk,  zárva van. A ház gazdái  a telek végé-
ben épült nyári konyhából sietnek elénk. Apa, anya, három gyerek 
és az anyós. Az ember szinte csodálkozik, hogyan férnek el ennyien 
abban a kis alacsony helyiségben. Még mi is befértünk. De hogyan? 
A dikóról felkapdosták a vasalnivaló ruhát, a hokedliről a mosatlan 
edényt, az asztalról a gyerekek iskoláskönyveit és szorosan egymás 
mellé  elhelyezkedtünk.  Kérdésünkre  elmondták,  hogy  a  házat  
1964-ben  építették.  Sokba  van  egy  ilyen  ház.  Évről  évre  költeni  
keli rá. Ha kezdetben csak padlója volt, később parkettázni kellett.  
A hátsó  bejárat  előtt  eleinte  nyitott  terasz volt.  Később tetőt  épí-
tettek fölé. A kémény megépült még a falak felhúzásánál, de kály-
hát sehova sem raktak. Most központi fűtést szereltek be a pincébe, 
kazánnal.  Már  a fürdőszobát is  felszerelték.  

Gondolataimban szép képsor jelent meg. Hideg téli napon a csa-
lád  az  egyenletesen  fűtött  lakásban  reggel  felébred,  a  gyerekek  
kicsit zsörtölődve vonulnak be a fürdőszobába, egymást taszigálják 
a mosdókagyló előtt. A lakást megtölti a reggeli kávé illata. Nagy-
mama szellőzni  teszi  a nyitott  ablak elé az ágyneműt. Az apa még 
a  reggeli  előtt  megrakja  a kazánt  szénnel, hogy  mire  hazajönnek  
a  gyerekek  az  iskolából,  a  szülők  a  munkából, jó  meleg  fogadja  
őket. 

Arra riadtam fel, hogy szedelőzködni  kezdtek a többiek.  Felme-
gyünk  a lakásba.  A  háziasszony  ment  elöl  és jó  hosszú  ideig  dol-
gozott  két  lábával  a  lépcső  alján  elhelyezett  lábtörlőn.  A  lépcső  
tetején  is lábat törölt  és még egyszer  az előszobában, bent.  Ekkor 
kezdődött bennem ébredezni a lelkiismeretfurdalás. Ha az-ő papu-
csán annyi piszok van, mi lehet a mi cipőinken? Félve, lábujjhegyen 
léptem  be  utána.  A  lelkiismeretem  szava  helyesen  szólt.  Talán  



szentségtörés  volt  ezt  a  tökéletes  rendet  betörésünkkel  megbon-
tani. 

Az  előszobában  még  nem  tudtam  figyelni  a  szorongástól,  csak  
beljebb kezdte  az agyam regisztrálni, hogy a nappali  szoba bútora 
a  német  bútoripar  legrangosabb  terméke,  a háló  a mi  bútorkom-
binátunk kiállításán  megcsodált remekmű. Megértettem, hogy el-
végre  az új házhoz  nem illenek  a régi  bútorok  és  az utcában  már  
mindenkinek van ilyen, hát őket is megilleti.  Egy kicsit pislogtam, 
amikor a sokcsíkú falon megláttam a falusi műkedvelő festő alpesi 
tájképeit  és  azon gondolkodtam, hogy a bútoripar  és a kereskede-
lem mennyivel jobb  szakemberekkel  rendelkezik.  Lám,  Ők milyen 
könnyen  alakították  ezeknek  a  vidéki  embereknek  az  ízlését.  A  
művészet  képviselői  bezzeg  jócskán  lemaradtak  az  ízlésformáló  
versenyben. Mindenki sejtheti, hogy a konyha olyan volt, mint egy 
modern laboratórium,  a fürdőszobában  is minden  csillogott.  

Ez  az  egész  tökéletes  otthon  úgy nézett  ki,  mintha  lakói  távoli  
tájakra  vándoroltak  volna  és  mi  most  egy  gazdátlan  birodalmat  
jártunk volna végig.  Mintha halottas házból léptünk volna ki, úgy 
megörültem  a kerti  napsütésnek,  a madarak csiripelésének.  Élet  
volt körülöttem  újra...  

19Ç9 



Nyári konyha 

Újból és újból visszatértem abba a szép új házba, amelynek lakói 
a  nyári  konyhában  élnek összezsúfolódva.  Most már a lakóit vet-
tem vizsgálat  alá.  

Először  a  nagymamát.  Nem  volt  könnyű  feladat.  Türelmesen  
végighallgattam  a menye elleni kirohanásait. A vádak között sze-
repelt egy csomó apró sérelem. Ráhagyja az egész házi munkát. A 
vasalást  nem  tudta  csak  késő  éjjel  elvégezni,  mert  az  asztalon  a  
főzést végzik délig, délután pedig a gyerekek tanulnak rajta. Nagy-
mama lepihenne délután egy kicsit, de ha a gyerekek hazajönnek, 
már  nincs  csend. Vacsora  után tévénézés van, ekkor  vasalhatna,  
de  ő  is  szeretné  látni  a  műsort,  a  menye  azonban  zsörtölődik  az  
elmaradt munka miatt. A kinyitható ágyat csak akkor lehet hasz-
nálatba venni, ha már mindenki lefeküdt, mert kevés a hely. Nagy-
mama tehát mindig fáradt és így érthető, hogy türelmetlen az uno-
káival és a menyével szemben. A fiára nincs panasz, mert az csak 
aludni  megy be a házba, vagyis a nyári  konyhába.  

Ha  a munkából  hazajön,  talál  magának munkát  a kertben,  az  
udvaron, vagy a motorját  piszkálja.  

Az anya reggel, mielőtt munkába megy, ellátja a családot, rendet 
rak a házban. A munkáját  kedvvel  végzi. Jó a munka, mert ott a 
társak között mindig akad valami látni, élvezni való élményanyag, 
meg  a világ  dolgairól  is  értesül.  Anyósával  viszont  sok baja van.  
Mindent szóvá tesz, ha hazajön, nem győzi hallgatni a sok panaszt, 
hogy a gyerekek így, meg a gyerekek úgy. Alig váija, hogy  a leg-
szükségesebb munkák elvégzése után átmenjen valamelyik  szom-
szédba, hogy szabaduljon  az anyósa okvetetlenkedése ütői. 

Beszélgetek  az  apával,  kérdezem:  szokott játszani  a  gyerekek-
kel? Nincs neki arra ideje, meg aztán ott van  az anyja meg a fele-
sége,  ez  az  6  dolguk.  A  fia  segít  neki  a  motorját  rendbe  tenni.  
Újságot,  könyvet  nem  olvas,  mert  a  konyhában  az  anyja  folyton  
szidja  a  gyerekeket  vagy  mesélni  akar  és  eközben  nem lehet  ol-
vasni.  Télen  az  udvaron  nem lehet,  nyáron  meg  mit  szólnának a  
szomszédok, hogy ilyesmivel  tölti  az idejét. 

A kisfiú közepes tanuló. Rajzolni szeret meg barkácsolni, de nem 
érdemes, mert a húga ott ül mellette és buta kérdéseivel  zavazja.  



Ha nem válaszol neki, még a rajzát is összetépi. Irigy, mert babázni 
szeretne örökké, babaruhát varrni, de azzal mindig összeszemeteli 
a konyhát és anyu veszekszik érte. így hát unalmában a bátyjától 
válj a, hogy  szórakoztassa.  Szereti  a nyarat,  mert ilyenkor  egy jó 
fantasztikus regénnyel el lehet bújni a kertben. Persze csak addig, 
míg rá nem bukkan  a húga vagy a nagyanyja. 

Ez hát a hangulat  a családban. A szép nagy ház mellett honta-
lanok  a tulajdonosai. 

1970 



Barátok lettünk 

Sosem jártam  az örmény  Köztársaságban,  de tudom,  hogy  ha  
elmennék  oda,  sok  mindent  ismerősnek  találnék  ott.  Bizonyára  
felfedezném az emberekben David Bagdaszaijan költőbarátom sze-
lídségét,  Karus  Akopján  szobrász  humorát,  Chacsatur  Adamjan  
építész, éremművész széles gesztusait, hiszen ezek az örmény mű-
vészek régóta közeli  barátaim.  

Mégis Zsirair  Ketikjan  keramikus  szobrász,  a Kirovakáni  Kép-
zőművészeti Szakiskola igazgatója és felesége, Tamara áll hozzám 
legközelebb.  Először Zsirairral  ismerkedtem  össze.  Szinte  egyidő-
ben érkeztünk meg Jurmalába, az alkotóházba. Annyit tudtam ró-
la, *hogy szobrász  ő is. 

...  A jurmalai  alkotóházban  a  szomszédos  műteremben  kellett  
volna dolgoznia,  de többnyire  nálam üldögélt  összekuporodva  egy  
összecsukható festőszéken. Nem zavart munka közben, mert nem 
volt beszédes  természetű.  Még odaérkezésekor  közölte,  hogy fele-
sége, Tamara is jönni  fog, de még el kell rendeznie  az otthoni  dol-
gokat. Már húsz napja kuporgott a műterem sarkában. Aggasztani 
kezdett  búskomorsága.  Ha kérdeztem,  mikor fog hozzá  a munká-
hoz, mindig  csak annyit  mondott,  hogy majd, ha Tamara  megjön.  

A huszonegyedik  napon Zsirair nem jött be hozzám.  Másnap se 
láttuk, sőt az étteremben  sem találkoztunk vele. Harmadnap már 
nagyon  nyugtalanított  eltűnése,  és  csendesen  benyitottam  a mű-
termébe.  Földbe gyökerezett  a lábam... 

A műterem közepén egy hatalmas deszkaállványon  egy közel öt 
négyzetméteres  kerámiapánnó állt.  Egy gyöngéden  megmintázott  
nőalakhoz karcsúlábú őz simult — valamelyik örmény népi legen-
da szereplői.  

A  pannó  előtt  kéz  a kézben  ült  Zsirair  és Tamara.  Olyan  nyu-
galom vette őket körül, mintha hosszú utazás után hazaértek vol-
na. 

Ettől a naptól kezdve Zsirair ki nem fogyott a mókából, heteken 
át ő volt  a társaság szíve, lelke. Zsirair három—négy évvel koráb-
ban született, mint Tamara. Elmondta, hogy anyáik nagyon jó  ba-
rátnők voltak.  Együtt  nőttek fel, később összeházasodtak.  Zsirair  
csak úgy tudott dolgozni, ha Tamara jelen volt.  



Kapcsolatunk  immár tizenkilenc  éves. Az  évek  során  sok  aján-
dék,  levél  cserélődött  közöttünk.  Ők  megírták,  hogy  megjelentek  
Illyés Gyula, Váci Mihály versei örmény nyelven, én pedig  mindig  
szomjasan  kutatom  Rab Zsuzsa fordításában  az  Örmény költészet  
gyöngyszemeit. 

Igazi  testvéri  kapcsolat  ez.  

1982 



Könyvesboltban 

A  könyvesbolt  nem  is  bolt.  Az  ember  akkor  is  betér  ide,  ha  a  
zsebében  nem  dagad  a pénztárca.  

A  pultnál  ácsorogva  szemünk  a kirakott  könyveken.  A  hátunk  
mögött  megáll  egy-egy  ismerős, jóbarát.  Megtudakoljuk  egymás  
hogylétét  és  mindenfajta  magánügyek  mellett  szó  kerül  a  köny-
vekről  is.  

Abból, hogy ki-ki  milyen könyv után nyúl, meg lehet  állapítani  
szellemi  hovatartozását.  Mondhatnám:  mutasd  meg,  mit  olvasol,  
megmondom,  ki vagy. 

Van,  aki  előbb nézi  meg  a könyv  hátsó  táblájára  nyomott  árat  
és  csak  aztán  lapoz  bele.  Van,  akit  a  könyv  borítójának  a  színe  
invitál  vásárlásra.  Sok  a  kék  és  szürke  könyve  és  kívánkozik  a  
polcára  egy piros vagy  narancskötésű  is. Persze, egyre több a cél-
tudatos vásárló. 

Mindig  meghatódom,  ha  falusi  néni  áll  tanácstalanul  a  pult  
előtt. Jókait keres vagy Mikszáthot, és ha az eladó nem figyel oda, 
csalódottan ki is fordul a boltból. Ha viszont ajánlanak a keresettek 
helyett valami  mást,  szégyelli visszautasítani,  és  megveszi.  

A legszebb könyvesbolti élményben a napokban volt részem. Pöt-
tömnyi fiúcska, a szeme  alig emelkedik  a pénztárasztal  fölé,  apró 
kezében  egy pénzdarabot  szorongatva  mondja:  

„Apukámnak tegnap lesz a születésnapja. Tessék adni ezért egy 
könyvet."  Nyújtja  a  pénzeket.  Összesen  18  kopeket.  Irénke,  az  
eladónő jóhumorú ember, tetszik neki a legényke. Adhatna neki a 
18  kopekért  egy  szép,  képes  helyi  prospektust,  vagy  egy  frissen  
érkezett Univerzum-számot,  de úgy érzi, hogy a vevő többet érde-
mel ötletéért, bátorságáért. Odaadja Illyés Gyula új kötetét, a „Tűz 
vagyok"-ot,  ami  48 kopekbe  kerül.  

A négyesztendős  kis vevő boldogan távozik a boltból. 

1973 



A modell 

Szobrot mintázok,  szép fekete  asszonyt.  

*  *  *  

— Mikor megy a lembergi  vonat?  
— Kilenc  után.  
— Addig  még van  egy  óra.  
— Messze  utazik?  
—  Harkovba.  
A  pattogó  kérdések,  válaszok  köztem  és  egy  szép  szál  csizmás  

ember között hangzottak  el.  
— Építeni  megy?  
— Igen.  
— Mit  építenek?  
— Csirkefarmot.  
—  Megéri?  
— Meg. Meglesz az évi kereset. Tetszik tudni, azért jöttem, mert 

a fiamat kísértem haza. Ő is ott van velem. Az iskolát befejezte és 
nekünk jól jön,  hogy  érti  az  írásbeli  munkát.  Ő szokott  tárgyalni  
a  könyvelőséggel.  

—  Ez  az egy fia van? 
— Dehogy!  Hét gyermekem  van.  
— Jaj, hogy mert annyi gyereket... — Ijedten szaladt ki a számon 

a kérdés.  Úgy mosolygott  rám, mintha  sajnálna.  
— Tudja, az én feleségem szép kövér fekete asszony (két kezével 

megformálta a levegőben asszonyát), de egy kicsit meggondolatlan. 
Most  is  azért  kellett  hazajönnünk,  mert  a fiam behívót  kapott  és  
ő ijedtében táviratot küldött utánunk. Pedig nem volt olyan sürgős. 
A  fiam  meg  azt  mondta, jöjjön  édesapám  velem,  ne  álljak  oda  a  
sorozásra  egyedül.  Hát ezért  kellett  nekem is hazajönni.  Mert  az  
én feleségem szép kövér fekete asszony (kezével újra megmintázta 
a  levegőben),  de  gondolkozni  nem szeret,  ő  csak  a ház  körül  érti  
a dolgát. Nem mondom, ezt azért nagyon érti. A kolhozban  is dol-
gozik.  A  két  legkisebb  gyerek  segít  neki.  A jányom  hetedikes,  a  



legkisebbik fiam negyedikes. Az  úgy hozzá van nőve  az anyjához, 
hogy még velem is  szembeszáll,  hogyha  az anyját megbántom. 

— Hát szokta  bántani?  
—  Úgy  igazán  nem,  de  hát  ideges vagyok  néha.  Most  is,  hogy 

kikísértek  a buszhoz,  magyarázom  az asszonynak,  mert tudja,  az  
én  feleségem  szép  kövér  fekete  asszony,  de  kevés  a  sütnivalója,  
szóval magyarázom, hogy a szőlőt a kertben még egyszer meg kell 
kapálni. Sehogy sem akarta megérteni, hogy kevés volt neki a két-
szeri  kapálás.  Csak  állt  és  meg  volt  sértődve,  hogy  kritizálom  a  
munkáját. Nem szólt egy szót sem, de a kicsi észrevette, hogy meg-
bántódott  és ő állt ki kakaskodva  az anyjáért.  Eleinte mérges  let-
tem,  káromkodtam  is  egy  nagyot,  de  aztán  beláttam,  hogy  ezek  
jobban összetartoznak, hiszen én sokat vagyok távol tőlük, ők meg 
nap mint nap együtt végzik  a  dolgukat.  

— Nehéz  ennyi  gyereket  felnevelni?  
— Sose gondoltam rá, ahogy jöttek egymás után, mindnek örül-

tem. Nem engedtem  az asszonyt sose, hogy elvétesse. Nem egész-
séges  az. Olyan az, mintha temetne  az ember. Hát mi nem temet-
tünk,  csak  örültünk  nekik.  Nem  mondom,  néha  gondot  okozott  
annyi  cipőt,  ruhát  előteremteni,  de  hát  erős,  egészséges  voltam,  
mindig minden munkát el tudtam végezni. Most meg még több az 
örömünk bennük. Ha egy-egy ünnepre hazajönnek, tele van velük 
az egész ház. Unokám is van  már  öt.  

Beszélgetés közben gyorsan telt az idő, a vonatot beharangozták 
már  a  peronon,  mikor  elváltam  az  embertől.  Úgy  maradtam  ott,  
hogy muzsikáltak  bennem  a gondolatok.  Megformálódott  bennem 
a szép kövér fekete  asszony  alakja.  

*  *  *  
о 

Szobrot  mintázok,  szép fekete  asszonyt.  

1969 



Hékám... 

Jegyet váltottam a pánztárnál. 
— Mennyibe kerül a jegy? — szólalt meg mellettem egy alt hang. 
Lenéztem  és egy érdes  bó'rű kezet láttam, tenyerében  sok apró-

pénzzel.  A hangból  éreztem, hogy  a mi környékünkre való  a gaz-
dája. Aztán  odébbléptem,  elszólítottak.  

Amikor beszálltam a buszba, egy mosolygó fiatalasszony intege-
tett,  mintha  már  régi  ismerősök  lettünk  volna.  Épp  oda  szólt  a  
jegyem is, hát elhelyezkedtem  mellette. Akkor néztem meg az ar-
cát. Harminc körüli, száraz bőrű, vékony orrú, keskeny ajkú, nyílt, 
fiatalos  arc. Valami huncut mosoly is bujkált a barna  szemében.  

Fáradt voltam. Feltűrtem a kabátom gallérját és lehunyt szem-
mel nyúltam  el  az ülésen.  Erősen lekötöttek  a gondjaim. 

A szomszéd városig  fel  se néztem.  Ott mindketten  kiszálltunk.  
Én rágyújtottam, ő vett egy kis tábla csokoládét, azt majszolgatta. 
Mikor  visszaültünk  a  buszba,  már  úgy  éreztem,  régi  ismerősök  
vagyunk.  Elmondta,  hogy  mikor  innen  kiindul  a  busz,  különös  
öröm  fogja  el,  mert  közeledni  érzi  otthonát.  Falun  lakik,  a félje 
traktoros  a kolhozban. Azelőtt  kovács volt,  de eltörött  a karja  és  
azóta nem bírja a kalapácsot emelgetni. Házat építenek. Már rend-
ben van egy szoba, konyha.  Még két szobát kell lepadlózni, plafo-
nozni. A kolhoz most jól fizet. Pénzt is kapnak meg terményt. Két 
gyereke van, egy fiú meg egy leány. Több nincs, nem is akart lenni. 
Még nem volt „ott" soha. Mondta is az urának: „Hékám, én mindet 
a világra hozom, de »oda« nem megyek". Látja a többieknél, milyen 
szaporán járnak  oda,  az  uruk  meg  lassan  másfelé  kacsingat,  ő  
maga  nem  dolgozik  rendszeresen  a kolhozban,  mert  se  anyja,  se  
anyósa  nincs,  aki a gyerekeket meg a házat ellássa. Mondta is az 
ura:  „Hékám,  így  tovább  tart  majd  a házépítés".  Sokba  kerül  az  
asztalosmunka. Bizony hiányzik az ő keresete, hát úgy segít, hogy 
a  házi  és  a kerti  munkán  kívül  megműveli  a háztájiban  a szőlőt,  
meg vállal krumplikapálást  is a nyári hónapokban.  Ha nem épít-
keznének,  elég volna  az  ura  keresete  is.  Takarékos  ember.  Csak  
fizetési  napon  szokott  a  komáival  betérni  a kocsmába.  Olyankor  
néha ittasan jön  haza,  de  igen jó  természete  van.  Forgolódik  kö-
rülötte,  s  mindig  csak  azt  kérdezi:  „Hékám,  berúgtam,  de  ügye  



nem haragszol". Miért is haragudna. Van egy kis kertjük, szőlővel. 
Mindig  terem  annyit,  hogy  van  saját  boruk,  nem  adják  el.  Csak  
arra kell, hogy ha eljönnek  az ura komái, hát felhoznak egy kan-
csóval. Ez a szokás, mindenki így csinálja.  

A három szoba közül egyet a gyerekeknek szánnak. Nyári kony-
ha?  Az  még  nincs,  ő  már  az  idén  akart,  de  az  ura  azt  mondta:  
„Hékám,  azt  nem  éred  meg,  hogy  én  a  nagy  házat  csak  kívülről  
bámuljam  és  a  nyári  konyhában  éljem  le  az  életemet".  Rádiójuk  
van. Televíziójuk  még nincs. Azt  mondta  az  ember,  hogy  a  nyári  
konyha helyett az idén televíziót vesznek. Szórakozás is van. Min-
dig  eljárnak  a  bálba.  Nagyon  szeret  táncolni.  Az  idén  is jó  lett  
volna elmenni a szilveszteri bálba, de hát az apósát gyászolták és 
nem mehettek, pedig igen nagyon vágyott.  Este? Az ember a gye-
rekekkel szokott beszélgetni, míg ő elmosogat. Újság jár. Az ember 
szokta  olvasni  és  elmondja,  ha valami  érdekes van  benne.  Ő  re-
gényt szeret olvasni, csak ritkán van rá ideje... 

...Vett két csizmát a gyerekeknek. A fiúnak van ugyan még téli 
cipője, de jó lesz jövőre. Ha az egyiknek vesz valamit, venni kell a 
másiknak  is,  mert  nyafogni  kezd,  hogy  édes  csak  a  fiát  szereti,  
vagy fordítva. Szeretem-e az uramat? Nem tudom én, de az biztos, 
hogy nem cserélném el mással. Jól megvagyunk. Jó ember. A mun-
kája  elég  nehéz.  Míg  a kovácsműhelyben  dolgozott, jobban  ráért  
mindenre, de a traktoron hajnaltól estig menni kell. Kevés a trak-
toros.  Néha  mondja  is:  „Hékám,  ha  nem  sajogna  a  karom  éjsza-
kánként, bizony újra felvenném a kalapácsot". 

Eddig tartott a beszélgetés, mert a busz megérkezett a városba. 
Leszálltam.  Aztán  eltelt  egy  hét.  A  fiatalasszonyt  azonban  nem  
tudtam elfelejteni,  még mindig  bennem  motoszkált  a  beszélgetés  
minden  mondata.  Míg  beszélt,  alig  néztem  rá,  csak  az  időnként  
elhangzó „hékám"-ra kaptam fel a szemem, s ilyenkor mindig fel-
fedeztem  a  szája  szögletében  egy  elfojtott  huncut  mosolyt.  Ez  a  
mosoly jelent meg azon  az agyagfejen, amit tegnap  szórakozottan  
gyúrogattam.  Boldog emberrel  találkoztam.  

1970 



Szobor születik 

Ülök  az  ablak  előtt  és  magamban  kutakodok.  Azt  szeretném  
tudni,  mi  az,  ami  bennem  annyira  készen van,  hogy leírhatom  a  
gépbe befűzött tiszta papírra. A küzdelem, hogy úrrá legyek bénító 
rémületemen,  ami  attól  van, hogy  nem jut  eszembe  semmi, való-
sággal megizzaszt. Szemem riadtan keres valami fogódzót. Két asz-
szony  beszélget  az  ablakom  alatt.  A  hangok  csak  foszlányokban  
érnek el hozzám, de a mozdulatokból riem nehéz kitalálni, mi lehet 
a téma. A soványabbik  abban a zöld szvetterben valami  őt ért sé-
relmet magyaráz. Arcán a sértődés kusza jelei. Felvont szemöldöke 
mintha énekelne, az orrnyereg felett meredeken összeér, szája sar-
kai lefelé görbülnek. Keze, tudatától függetlenül, szaggatott vona-
lakat  rajzol  a levegőbe.  Néha mintha vissza kellene tartani  mon-
dandója  iramát, lapos  tenyerét  a mellkasára  szorítja, talán, hogy 
nagyobb nyomatékot adjon az őt ért méltánytalanságnak. Bennem 
talpra áll a szobrász. Ennek a mozdulatnak hasznát lehetne venni. 
Hányféle állapot kifejezésére lenne alkalmas ez a gesztus? Az ön-
igazolásra,  hogy  velem  ezt  tették,  pedig  én  ártatlan  vagyok.  Ha  
kicsit előrehajlítanám a figurát, kinyújtott nyakkal, még arra is jó 
volna, hogy a maga igazának érvényt szerezzen, hogy meggyőzzön, 
támadó állásban rákényszerítsen bennünket, hogy az ő álláspont-
ját  akceptáljuk. A lábtartása is jellemezheti  ezt az állapotot. Nem 
nehezedik lazán az egyik lábára, mint a milói Vénusz, hanem dől-
tében  szinte megkapaszkodik  mindkét lábával  és lábujjaival a ta-
lajban.  Ha  szobrot  csinálnék  ebből  az  asszonyból,  komoly  gondot  
okozna, hogy mit csináljon a másik kezével. Most egy tejesüvegek-
kel megpakolt szatyor húzza a kezét lefelé. A szatyort nem tudom 
használni,  mert  a szobor  címe nem az lenne, hogy „Reggeli  tejvá-
sárlás", hanem valami  olyasmi  állna a cédulán  a kiállítási terem-
ben,  hogy  „Velem méltánytalanság  történt" vagy „Nekem  igazam  
van". Portrészobrot kellene belőle csinálni és csak a szemek tüzét, 
a sértődöttség pátoszát a szemöldöke rándulásában és a lefele ko-
nyuló  keserű  gyűrődést  a  szája  szegletében  volna jó  megelevení-
teni. 

Az egészet mégis elvetem, mert világosan értem, hogy ez az ál-
lapota  ennek a panaszkodó  asszonynak csak egy villanás az 'ő lé-



tezésében. Az  én munkásságomban  is csak  egy vázlat  lenne a té-
mákból,  annak  a  tanulmányozása,  hogy  milyen  az  ember,  ha  a  
maga méltóságáért  küzd. Azt tanultam,  hogy  a szobor  az  mindig  
egy  gondolat,  egy  emberi  érték  felmutatására  szolgáló  tárgy,  és  
akkor én meg kell hogy keressem ebben az emberben azt a formát, 
amelyik magában hordozza az emberi értelem, az emberi  nagyság  
jegyeit. 

Megijedtem ettől a gondolattól, mert akkor úgy fest a dolog, hogy 
'hőst,  gáncs  nélküli  lovagot  kell  belőle  faragnom,  aki  minden  ne-
hézséget legyőz, nem szorul szánalomra, mert a maga helyén nagy 
és  példamutató.  Hát  nem.  Most  nem  ez  a  feladat.  Inkább  talán  
olyasmi, hogy ez az asszony egész létformájának, gesztusainak áb-
rázolásával  olyan  koronatanúja  legyen  térnek  és  időnek,  hogy  a  
későbbi  korok  emberei  írásos  kommentárok  és  más  bizonyítékok  
nélkül is ráismerjenek  az  EMBERRE.  

1983 



Öröm 

A szó igazi  értelmét csak öreg emberek érthetik.  Gondosan  ku-
tatok legrégibb gyermekkorom emlékeiben:  mi volt az, ami örömet 
szerzett? Furcsa kis mozaikok sorjáztak egymás mellé. Egy új lab-
da,  amilyen  a szomszéd  gyereknek  már  megvolt.  Örültem  vajon,  
amikor  megkaptam?  Arra  nem  emlékszem,  arra  viszont  tisztán,  
hogy még aznap fennakadt a Duráék deszkakamrájának egy kiálló 
rozsdás szegén és engem anyám nagyon elvert. Örültem vajon an-
nak  az új korcsolyának,  amelyik  egy  ünnepkor  ott  csillogott  a fe-
nyó'fa alatt? Nem emlékszem. Az örömöm talán akkor vált érezhe-
tővé,  amikor  megtanultam  a  jégen  bógenezni  meg  forogni.  A  
teljesítmény adta önbizalom öröm-e? Az ünnep előestéjén sebtében 
megvarrt  ruha,  az  a kék  színű,  kis  pelerinnel  a vállán  a  tízéves  
nagylányságomnak örömet szerzett vagy csak azt a csalóka hiúsági 
ösztönt táplálja bennem, hogy ma szebb, különb vagyok, mint teg-
nap  a régi  megunt  ruhámban?  Talán  ez  se  volt  az  igazi.  Az  első  
szerelmes regény,  amit  titokban  olvastam  el és  ami  olyan  messze  
eltávolított  a  valóságos  környezetemtől,  az  öröm  lehetett,  dehát  
ma  már  tudom  azt,  amit  akkor  még  nem  tudtam,  hogy  a  mások  
élményei nyomán szerzett élvezet csak pótléka az igazi, saját ideg-
rendszerünkkel megélt érzelmeknek. Ez hát csak afféle örömpótlék 
lehetett. Az első szerelem,  míg tartott,  csak szorongások,  gyötrel-
mek láncolatának tűnt. Később derült ki, hogy a hőfok, amin ezek 
a jelenségek  lejátszódtak,  az  lett volna  benne  az  öröm.  Ez a „ké-
sőbb"  már csak mint  hiányérzet  szerepelt.  Ez  lett volna  az öröm? 

Míg ezek a mozaikok egymás mellé sorjáztak, valami igazi, min-
dent átfogó emlék mégis csak megfogalmazódott most bennem. Az, 
hogy  apám,  anyám,  a  szülői  ház  védettsége  megkímélte  a  gyer-
mekkoromat  a  nagyobb  csalódásoktól,  a  lélek  egyensúlyát  veszé-
lyeztető  fájdalmaktól,  a kiszolgáltatottság,  a védtelenség  rémüle-
teitől  és  ez  mindvégig  elegendő  volt  igazi  örömnek.  Alap  volt  ez,  
amire  ráépülhettek  sikereim,  kudarcaim,  élvezeteim  és  hiány-
érzeteim.  Olyasmi  ez,  mint  a rendezett  anyagi  körülmények  közt  
élőember biztonsága. Elveszítheti a pénztárcáját, megrabolhatják, 
de  annyit  nem  veszíthet,  hogy  veszélybe  kerüljön  a  mindennapi  
jóléte. 



Az  elején  azt mondtam,  hogy csak  az öreg emberek tudják iga-
zán, milyen az öröm. A mindennap jelen levő, este pontosan szám-
ba vehető,  reggel  boldog várakozásra  serkentő  lehetőség.  

Öröm a jó  alvás,  a magány,  amelyben  elmélyedhetek  a munká-
ban.  Öröm a látogató,  aki  magányomat  megszakítva  azzal  a jóízű 
érzéssel  ajándékoz meg, hogy eszébe jutottam. Tudok örülni a haj-
nali  piros  égnek  amit  ablakomból  látok, hogyan válik  lassan  ró-
zsaszínűvé, 'friajd sárgává. A hegyek, a Nagyhegy és a többi a nap 
minden  szakában  meglepnek  egy-egy  képpel,  amit jó  lenne  meg-
festeni. 

Az  én  örömódámból  hiányzik  Schiller  pátosza,  Beethoven  nagy  
ívű dallama. Az  enyém csak egy kis népdal,  de sokak  ajkán  töké-
letesre  csiszolt  ékszer.  

1982 



Ihlet 

Amióta  egy  csomó  szép  fehér  krétapapír  birtokosa  lettem,  azt  
csinálom,  hogy  csendes  estéken  egyet  magam  elé terítek,  egy  kis  
kupakba  tust  öntök  úgy,  hogy  a  tollam  mindig  egyforma  adagot  
vegyen fel belőle. Ez fontos, mert így a mártogatás ritmusa olyanná 
válik,  mint  a  zenekarban  a  dobé.  Kelló' idóhen  oldalt  lendítem  a  
kezem és  anélkül, hogy  odanéznék,  megmártom  a tollam. 

Azt hiszem, itt, ebben  az esetben,  az ihlet alapját a papír, a tus 
és  a technológia  adja. Ami  erre  ráépül,  az  a tapasztalat,  hogy  ha  
a toll már a papíron van, arra kell törekednem, hogy ne gondoljak 
semmire.  Pedig hát amikor  azt gondolom, hogy ne gondoljak sem-
mire,  akkor  is gondolok valamire.  Egy kicsit várok  a csendben  és  
leteszem  a papírra  a bemártott  tollat.  A kéz  még  nem kapta  meg  
a  parancsot  a cselekvésre,  de most  már azt hiszem,  ketten  lesnek  
arra, hogy  mi legyen. Az  agy  és  a kéz. Azt  már  semmilyen  analí-
zissel sem tudnám tetten érni, hogy kettőjük közül melyik a türel-
metlenebb. A toll megindul  és kanyarít egy félénk vagy lendületes 
vonalat  a tiszta papír valamelyik  pontján.  Itt  már tudom,  hogy az 
agyé  a főszerep,  mert  ugye,  a  kéz  nem  tud  asszociálni.  Itt  pedig  
az  történik,  hogy  az  alsó  vonal  nyomán  mint  egy  forrásból,  úgy  
buggyan  elő  a kép és  születik  a rajz. 

Az  ihlet  ezen  a ponton  átminősül.  Ha  az  eiső forma,  ami  a toll 
nyomán  sikeredik,  érdekes,  akkor  a várakozás  kíváncsisággá  fo-
kozódik  és  már  felgyorsul  a művelet  ritmusa.  Minél előbb szeret-
ném látni,  mi jön  ezután. Az ember  néha álmában  ismeretlen  há-
zakban  bolyong  és  mikor  egy  ajtóhoz  ér,  akkor  érez  oiyan  édes  
érzést,  hogy  milyen  lesz  az  a szoba,  ami  e  mögött  az  ajtó  mögött  
van. 

Történhet másként is. Ami elsőnek kijött a papírra, egy közhely, 
egy idétlenség,  egy borzalom. Az első reagálás  a bosszúság,  aztán  
a csalódottság: csak ennyi vagyok? Hogy bizonyítsam magam előtt, 
hogy  nemcsak ez van — ez már harc.  Ez is ihlet,  de  ilyenkor  már  
vérre  megy,  mert  ha  nem  sikerül  megnyugtató  módon  megetetni  
hiúságomat,  könnyen  megtörténik,  hogy  a papírkosárban  végzi  a  
„műalkotás".  Itt  szoktuk feladni, de  nem érdemes,  mert  egy  ilyen  



kudarc napokon keresztül kísért és más munkáknál is akadályává 
válik  az „ihlet"  megszületésének.  

Most  hát  a  szavak  segítségével  gyakorolom  azt,  hogy  hogyan  
lesz  egy  szóból  fogalom, néhány  sornyi játék.  Lehet, hogy komoly 
ez  a játék,  mert  a képzőművészek  általában  nem  szeretik  ezeket  
az apró titkokat, intimitásokat tudatosítani. Annál is inkább, mert 
mindenkinél,  és  azt hiszem,  műfajonként  és  talán  alkalmanként  
is  másként  zajlik le  ez a misztérium. 

Nem szabad profanizálni.  Titok ez azért.  

1982 



Az ember nyomai 

A rigai tengerparton, Dzintariban velem egyidőben dolgozott Gá-
dor István keramikus, a Budapesti  Képzőművészeti  Főiskola nyu-
galmazott tanára a feleségével. Késő esti órákig folyt a beszélgetés 
művekről,  technológiáról,  kiállításokról.  Szokott  kíváncsiságom-
ban elhalmoztam  Pista bácsit  kérdéseimmel.  

„Első kerámia-mesterem Jakó Géza volt", mondotta, és a peda-
gógus türelmével  elmesélte  Jakó  Géza élete sorát.  1886-ban  szü-
letett.  Feltevése  szerint  az  olyan  első  szakemberek  egyike  volt,  
akik az ipari kerámia technológiai folyamatait tudományosan meg-
alapozták.  Tanulmányait  a nyugati  országokban  és valahol  észa-
kon,  talán  Finnországban  végezte.  Ez  a „talán"  szócska  az  egész  
beszélgetésnek igen bizonytalan alapot adott. Még egy bizonytalan 
pontja  volt  az  elbeszélésnek,  éspedig  az,  hogy Jakó  Géza  az  első  
világháború utáni gazdasági pangás idején arra kényszerült, hogy 
elhagyja Magyarországot  és valahol  az északi országokban vállal-
jon  állást.  

Valahol  északon,  de  hol?  Talán  Finnországban?  Ezt  azokból  a  
tapasztalatokból  szűrtük  le,  hogy  a kerámiaipar  a skandináv  or-
szágokban  régi  és  szép  hagyományokkal  rendelkezik.  Elmesélte  
még  Gádor István, hogy Jakó Géza özvegye  ma Budapesten él és 
a  képzőművészeti  szövetség  aktívan  támogatja  az idős  asszonyt.  

A  beszélgetésnek  nyoma  sem  maradt  volna  bennem,  ha  már  
másnap nem lett volna folytatása, egészen váratlan  körülmények  
között. 

Hivatalos  látogatást  tettünk  a  Rigai  Képzőművészeti  Főiskola  
kerámia-tanszékén. A megbeszélt időpontban megjelentünk a neo-
gótikus épület alagsorában. A laboratórium ̂ jtagában alacsony ter-
metű,  eleven  tekintetű,  mozgékony  ember  fogadott,  Kruhlov  pro-
fesszor, a rigai, keramikusok  tanítómestere,  a szakma világszerte  
ismert képviselője, aki a nemzetközi és hazai kiállításokon szerezte 
hírnevét mint  alkotóművész.  

A bemutatkozás után a következőket mondotta: „Mivel is fogad-
hatnám magyar kollégáimat, ha nem azzal, hogy a kerámia alap-
ismereteit  egy magyar keramikustól  tanultam".  



Szinte egyszerre kérdeztük: „Kitől?" „Zsákétól", mondotta Kruh-
lov professzor. A Jakó nevet franciásan ejtette ki.  Másodpercekbe  
tellett, míg rájöttünk, hogy Jakó Gézáról van szó, akiről előző este 
beszélgettünk.  Összenéztünk  Gádor  Istvánnal  és  elnevettük  ma-
gunkat.  A  csodálkozó  Kruhlov  professzort  is  beavattuk  derültsé-
günk titkába.  Ettől  egyszerre feloldódott  a hivatalos  látogatás  fe-
szessége. 

Egymás szavába vágva folyt a beszélgetés és letelepedett közénk 
a régen halott Jakó  Géza.  

Kruhlov professzortól tudtam meg, hogy 1923-ban, amikor Jakó 
Géza  elhagyta  hazáját,  az  eddig  bizonytalanul  emlegetett  északi  
ország  nem  Finnország  volt, hanem  Észtország,  pontosabban  an-
nak fővárosa, Tallinn.  Itt vállalt  állást  a főiskolán  és  lett  a balti  
kefhmikusok tanítómestere. Ide kívánkozik  az a megjegyzés, hogy 
a  Baltikum  a világranglistán  messze  megelőzi  kortársait  a  szak-
mában.  Ennek  az  a  magyarázata,  hogy  a főiskolának  már  1923-
ban  kerámia-tanszéke  volt,  míg  Magyarországon  például  csak  
1945 után nyertek hivatásos  oktatást  az agyagművészek.  Kovács  
Margit, Gádor István, Gorka Géza nem otthon szerezték  szakkép-
zettségüket, hanem külföldön. 

De térjünk vissza Jakó Gézához. Tallinnban írta és adta ki szak-
könyvét: „Az agyagáruk ismertetése és gyártása, különös tekintet-
tel  az  építészeti  kerámiára"  címen.  Egy  másik  könyvét,  a „Kera-
mische  Materialkunde"-t  (Kerámiai  anyagismeret)  1926-ban  
adták ki Koburgban, és a „Rissenfreie Töpferglasur" (Repedésmen-
tes edénymáz)  1929-ben  Berlinben jelent  meg német  nyelven.  

Arra  gondoltam: jó  lenne  megkérdezni  Jakó Géza  özvegyét,  mi  
késztette a férjét arra, hogy ilyen sikerekben gazdag pályát feladva 
1934—ben visszatérjen Budapestre. A honvágy talán, vagy az a re-
mény, hogy a saját hazájában is nevelhetne annyi sikeres  alkotót,  
mint  a balti  államokban?  

A továbbiakban már céltudatosan kerestük Jakó Géza nyomait, 
így  tudtuk  meg, hogy  nála  tanult  szakmát  a litván  keramikusok  
mestere Jonas Mikenas. Őt vallja mesterének Helene Kyma, a tal-
linni  főiskola  tanára.  Az  ő  alkotásaik  szerepelnek  ma  a hazai  és  
nemzetközi  kiállításokon,  Ők a szakma legjobbjai.  



Jakó  Géza  szerepe  a kerámiaszakmában  kultúrtörténeti jelen-
tőségű.  A  szorgosabb  kutatás  olyan  mélységeket  tárhat fel  a ma-
gyar  és  a  balti  népek  közötti  kapcsolatokban,  amelyek  egyben  a  
szakma történetének  értékes  szakaszát tennék  ismertté.  

1971 



,,Fúga" 

Előttem fekszik az ez év októberében Budapesten  megrendezett  
első kisplasztikái  biennálé katalógusa és benne nyolc sorban Olita 
Aboiinya  lett keramikus életrajzi adatai: született 1931-ben Rigá-
ban;  a  Lett  Képzőművészeti  Akadémián  végezte  tanulmányait;  
rendszeresen részt vesz hazai és külföldi kiállításokon; művei több 
díjat  és  oklevelet  kaptak;  1971-ben  rendezett  kiállítást  Finnor-
szágban. 

Éppen Budapestről  tért haza, ide a Riga-Dzintari  alkotóházba,  
mert itt van állandó munkahelye. Azok közé tartozik, akik két mű 
megalkotása között még hasznossá tudják tenni magukat.  Könyv-
táros. A művészek könyvtárosa. Az Ő kezéből kapjuk az általa meg-
vásárolt könyv-  és  folyóiratcsemegéket,  ő  nemcsak  kiadja  és  be-
veszi  a  könyveket,  hanem  kitűnő  emberismeretével  szinte  
ösztönösen  mindenkinek  azt  adja  a kezébe,  ami  éppen  gondolko-
dásra,  alkotásra  serkenti.  

Olita nagyon szigorú és igényes alkotó. Egyszerű életmódot foly-
tat. Hónapokig, évekig hordja ki magában figuráit, de ha  agyagot  
vesz  a  kezébe,  minden figurája telitalálat:  egy-egy  emberi  érzés,  
tevékenység,  fogyatékosság,  erény.  Régebbi  korszakában,  talán a 
sovány kezdeti sikerek miatt, gyilkos humorral gúnyolódott az em-
bereken.  Emberi jellemek  ilyen fokú lemeztelenítésével  alig talál-
kozunk  a  művészetben. Ahogy  életútja  biztosabb  mederbe  terelő-
dött,  úgy  melegedett,  majd  lángolt  fel  figuráiban  az  ember.  Az  
önmegvalósítás folyamata nála ezeken a torzóból emberibe forduló 
figurákon figyelhető meg. 

Járt  Kárpátalján  is, és  közös barangolásainkat  icézik  fel  kerá-
miái,  az ott látott  rahói  parasztok vagy huszti  cigányok.  

Olita  Abolinyának  a  nemzetközi  zsűri  Fúga  címl  alkotásáért  
ítélte  oda  a 40 ezer forintos díjat a budapesti  biennálén.  

A  több  figurából  álló  kompozíció  anyaga  agyag.  I)e  nem  a  ha-
gyományos  szobrászati  technikával  megmunkált  agyag, hanem a  
frissen sült kenyér barnája, az anyag érintetlenségét  bizonyító  re-
pedések  teszik egyszerre  emberivé  és természetessé.  Olyan talál-
kozása ez  az emberi szándéknak és az agyag természetes  adottsá-
gának, ahol mindkét tényező uralkodóvá tudott válni. A győzelem 



és  alázat himnusza  ez. Az  ember  győzelme  az  anyagon  és  alá-
zata  az  anyag  előtt.  

Olita elmondta, hogy egy hangversenyt hallgatott végig Jurma-
lában.  Az  első  szám  Beethoven  VII.  szimfóniája  volt,  a  második  
egy Csajkovszkij-mű, majd Bach következett. Az első szám monu-
mentalitása  szinte  agyonnyomott,  mondta.  A  másodiknál  megpi-
hentem, Bach felemelt a földről. Az utolsó szám, Bartók „A csodá-
latos  mandarin"-jának  egy  részlete  volt.  Azt  hiszem,  itt  éreztem  
meg, hogy Bartók az, aki a mai  ember  gondolataival  szól  hozzám,  
pontosan jelzi  az  utat  a  hétköznapokban,  hozzá  kell  igazodnom.  
Napokig ennek a négyféle érzésnek a hullámzásában éltem.  Ez az 
élmény  hozta  meg  számomra  a felismerést,  hogy  az  én  műfajom-
ban, a kisplasztikában, csak nagyon sűrített érzésanyag képes tes-
tet  ölteni.  

A beszélgetés után kicsit megilletődve zártam be magam mögött 
az  ajtót.  

1971 



Jancsin  Ferenc, az  épületszobrász  

Szerettem  mindig  az  emberrel  foglalkozni.  Ez  nálam  nem  az  
ember belső alkatát jelenti, hanem a külső formák jeleit. A  szobor  
anyaga  ugyan  nem  teszi  lehetővé,  hogy  bőbeszédűen  meséljünk,  
jelzőkkel  íijuk  körül  a részleteket.  Nagyon  meg kell  szűrni  azt a 
jelrendszert,  aminek segítségével  ábrázoljuk  a modellt. 

Modellem  most Jancsin  Ferenc  hajdanvolt  mesterem,  akinél  a  
gipszformakészítés mesterségét tanultam a háború utáni években. 
Jancsin bácsi — Feri bácsinak soha nem hívta senki —, mivel szép 
egyenes tartása mintha egy kicsit még hátrafelé is döntötte volna 
termetét, egy bizonyos távolság tartására késztette azt, akivel szó-
ba  állt.  Ez a testtartás  elegendő volt  arra, hogy ha  nem is  éppen  
bizalmatlanságot  ébresszen  az  emberekben,  de  a  bizalmaskodást  
lehetetlenné  tegye. Jancsin  bácsi  akkor  már  régen  túl volt  a het-
venedik  életévén,  és mivel  műhelyt  nem tudtunk  neki  biztosítani  
a  gyárban,  otthon  dolgozott.  Formákat  készített  a  kályhacsempe  
gyártásához.  Engem a gyár vezetősége rendelt mellé, hogy megis-
mertesse velem  a szakmát.  Reggelenként  nem a gyárba  mentem,  
hanem  hozzá,  a  műhelyébe.  Őt  már  mindig  munkában  találtam,  
pedig apró termetű feleségétől tudtam, hogy csak késő éjjel hagyta 
abba. 

Amikor nála tanultam, a gyerekei már mind kikerültek a családi 
fészekből. Az apjuktól féltek, pedig nem volt sem rossz ember, sem 
rossz apa, csak a társa, a munka volt önző és sajátította ki minden 
idejét.  Sosem  a  megélhetésért  dolgozott,  hanem  gyönyörűségből.  
Sokszor  végighallgattam  annak  a  szobornak  a  történetét,  amely  
ma is ott áll  az egyik áruház sarkán. A szobor az ő fiatalkori  arcát 
viseli.  Sokszor  összehasonlítom  az  ő  ornamentikáját  a  munkácsi  
házak díszeivel.  Munkácsnak  is lehetett saját épületszobrásza,  de  
nyilván  kevésbé  termékeny,  mert  sok  olyan  elemet  találok  ott,  
amely  arra  enged  következtetni,  hogy  váltogatták  a  mestereiket  
az építtetők. Beregszászban egységes a díszítések stílusa, ha lehet 
itt stílusról beszélni. Nem tudom már kinyomozni, hogy a tervezők, 
akik  abban  az időben  még azonosak voltak  a kivitelezőkkel, előre 
megadták-e a dekorációk pontos rajzolatát, vagy csak a díszek folt-



jait jelölték be terveikbe,  rábízva  az épületszobrászra,  hogy mivel  
tölti  ki  a megadott  teret.  

A  város  egy-két  közismert  épületén  nyilván  meghatározták,  
hogy a barokk és a rokokó elemek milyen rendben  következzenek,  
de  például  a  mai  ruhagyár  épületét  díszító' méhkaptárak  már  az  
ő egyéni felfogásában születhettek. A szecesszió szívesen alkalma-
zott  díszként  stilizált  egzotikus  növényeket,  de  a ruhagyár  főtéri  
homlokzatán  kukoricaszárak  vannak  egészen  eredeti  felfogásban  
megmintázva. 

Ma  már  értem,  miért  haragudott  a  gyerekeire.  Azért,  mert  az  
apjuk megszállottságát  látva,  egyik  sem  akart  kikötni  a  szerény,  
de szigorú szakmánál.  Én akartam.  És öregségére a munka mellé  
embertársat  is kaphatott  bennem.  Egy fiatalkori betegség folytán 
gégeoperáción  esett  át  és  műgégével  helyettesítették  az  eredetit.  
Beszéde  így  kissé  zeneitlenné  vált.  Emberkerülésének  korábban  
ez  is  oka  lehetett,  de  idős  korában  már  nem volt  olyan  hiú,  és  a 
csábítás, hogy végre a szakmájáról beszélhetett, bőbeszédűvé tette. 
Egy-egy  régi  munkájának  születését  szinte  líraian tudta  előadni.  

Jancsin Ferenc ösztönösen tartott lépést a szakma divatos irány-
zataival. Bizonyításként meg kell nézni azokat a házakat, amelye-
ken a népművészet elemeiből  komponált épületdíszek szinte egye-
dülállóak.  Sehol  sem  leltem  párját.  Olyan  természetességgel  
mintázta  ezeket  a  népi  hímzéseken,  szőtteseken  látható  virág-
absztrakciókat,  mint  ahogy  azok  a hímzőasszonyok  keze  nyomán  
megszülettek. 

A mai kőművesek sokszor bajban vannak egy-egy régi ház nagy-
tatarozásánál, mivel nehezen tudják pótolni a már tönkrement hi-
ányos díszeket és nem ritkán megtörténik,  hogy leverik a megma-
radtakat. Ilyenkor derül ki, milyen sivárak ezek a házak a Jancsin 
bácsi díszei nélkül. Munkájának értékétől azonban ez mit sem von 
le.  Az  anyag  és  a  tudás,  a  tehetség  és  a  tisztességes  szándék  a  
maga módján halhatatlanná  tette őt.  

1979 



Gyöngéd kényszer 

Mindig megcsodáltam  azt, hogy orosz anyanyelvű  barátaim be-
szélgetés  közben,  vagy  egy-egy  érzelmi  megnyilatkozás  ürügyén  
mennyit  idéznek  Puskintól. Tapasztalom, hogy az én  anyanyelve-
men író költök sokkal mostohább sorsra jutnak. Társaságban néha 
nevetve,  minden áhítat nélkül, versengve  daráljuk  le a Toldi  elő-
szavát,  nem a tartalmára ügyelve, inkább csak arra, hogy mennyi 
maradt meg bennünk a tananyagként bemagolt verssorokból.  Ne-
vetve, mondtam és azt hiszem: sajátos hozzáállásunk egyfajta sze-
mérmes érzést van hivatva leplezni. A vers, a gondolatoknak ez a 
sűrített  formája,  szépsége  áhítatot  kíván,  de talán  történelmi  tu-
datunk  csorbulásából  nem  vállaljuk  ezt  az  érzést.  Megszoktuk,  
vagy úgy képzeljük, hogy a haza, hazaszeretet, csatavesztés,  sors-
vállalás  szavak  csak  a politikusok  szónoklataiba  illő fogalmak. A 
hűség, csalfaság, gyötrő bánat a szerelem szótárából valók. A köl-
tők  szaporán  használják  az  érzelmeiket  kifejező  szólamokat.  Kö-
zönséges  emberfia  ódzkodik  tőle,  hogy  érzelmeit  kiszolgáltassa,  
mert fél  a csalódástól,  a viszonzatlanságtól. 

Hálás  vagyok  az  újságírónak,  aki  azt  kérdezte  tőlem,  hogyan  
viszonyulok Arany Jánoshoz. Kérdésével elindított bennem egy fo-
lyamatot,  olyan  önvizsgálatfélét.  Kerestem  magamban Arany  Já-
nost.  Mikor  is  találkoztam  vele  először?  Nehezen  bontakoztak  ki  
a gyermekkor  ködéből  a helyszínek,  a képek — és légfőképpen  az  
érzelmi viszonyulásokat nem bírtam eleinte tetten érni. A helyszín 
Igló,  egy  tágas  kert  mélyén  kerek  toronnyal  ékes villa.  A  torony  
kerek  kiszögellése  belül  alkóvot rejtett. Vastag bordóbársony füg-
gönyök  aranyos bojtokkal  keretezték  az ablaknyílást.  Fekete  zon-
gora, öblös karosszékek, faragott asztalkák és a szalonban húsznál 
is több gyerek. Fekete ruhás, ősz hajú néni a gyerekek gyűrűjében 
a  „Családi kör"-t  olvassa. A gyerekek  közül  senki  sem tanulhatja  
meg ezt a verset az iskolában, mert a városban nincs magyar nyel-
vű  iskola.  Hallgatom  a verset,  de  nem  nagyon  figyelhetek  a  tar-
talmára.  Az  álmosító  környezetben  inkább Stark  néni  hangjának  
lejtését,  a vers zenéjét élvezem. Először találkoztam  akkor a vers-
sel,  mint  szórakozással.  A  felolvasás  után,  miközben  aprósüte-



ményt majszoltunk és ittuk hozzá a málnaszörpöt, a néni arra kért 
bennünket, hogy tanuljuk meg otthon a verset, és aki a következő 
vendéglátás idején a legszebben tudja majd elszavalni, az könyvet 
kap jutalmul.  Sose volt  azelőtt saját könyvem, vagy ha igen, nem 
emlékszem rá. Anyám segített  megtanulni  a verset. A vetélkedőn 
megnyertem  a könyvet.  Benedek  Elek válogatását  a magyar  köl-
tészet  gyöngyszemeiből.  Itt van  a könyveim között  ma is  a durva 
vászonba  kötött könyvecske. A versből vajon mennyi  maradt meg 
bennem? Csak az ismerkedés helyszíne és körülményei?  Nem. Jó-
val  több.  Ha  az  alkonyat  a  szabad  ég  alatt  ér  és  nyugalom  vesz  
körül, azonnal ott látom az eperfa bólingató lombját, hallom az éji 
bogár  koppanását,  vagyis  mondom  magamban  a verset,  a föld, a 
világ  körülöttem  lehalkul,  a fantáziám fénykörében  megjelenik a 
család.  A  család  —  már  nemcsak  az Arany János  által  leírt  sze-
replők  személyében,  hanem  a család  mint  a béke,  a biztonság, a 
szeretet jelképe,  amelybe  már minden  család  beletartozik.  

Most,  hogy  újra  olvasom  a verset,  örömmel  fedezem  fel,  hogy  
mennyi  minden  van  benne,  amit  én  ugyanúgy  fogalmazok  meg,  
mintha kép vagy gondolat kerül elémbe. Nem jól mondom, nem én 
fogalmazok  így,  hanem  Arany  János  bennem,  helyettem,  velem  
együtt. 

Hálás  vagyok,  ismétlem,  a  kényszernek,  amely  újraolvastatta  
velem a válogatott művek egész kötetét. Mert nem bírtam megállni 
az olvasásban. Dadogni tudok csak arról a felismerésről, hogy bé-
kétlenségeinkben,  nagy  háborgásainkban,  sértett  hiúságunk  vak  
düheiben  a társunk lehet Petőfi, Ady, de a magánéletünk  erkölcsi  
és emberi kereteit Arany vonta meg számunkra. A sorsát türelme-
sen vállaló és azért naponta nem harcba induló, hanem békés mun-
kában  tevékenykedő  ember  méltóságára  б  adott  példát  nekünk.  
Nagy  indulatok  helyett  csendes  megértésre  nevelt.  Világjáró  ka-
landok helyett  a kis, de szapora  örömök üdvét kínálja.  0  

A 216-ik oldalon felfedeztem egy versét, amelynek első strófáját 
valaki  a  diákkori  emlékkönyvembe  írta.  A  vers  címe.  Enyhülés.  
Bevallom,  hogy  akkor  régen,  a kamaszkor  mohóságában  élve  ér-
zelgősnek  találtam  ezt  a  négy  sort:  „Kél  és  száll  a  szív  vihaija  /  

_Mint  a tenger vésze; /  Fájdalom  a boldogságnak /  Egyik  alkatré-
sze..." 



Most, hogy öreg fejjel olvasom, bizony valóság ez, mert ilyeneket 
találok  a versben:  „Nem  törik  a szenvedő  szív /  Oly  könnyen  da-
rabbá, /  Csak ellágyul s  az örömre /  Lesz  fogékonyabbá..."  

Valahogy tudtam ezeket a dolgokat már, de miért nem kerestem 
meg hamarabb ebben a kötetben, hogy „Nincsen olyan puszta ínség 
/  Hogy  magának  benne /  A  halandó  egy  tenyérnyi  /  Zöld  virányt  
ne lelne..." 

A huszadik század szülöttjeként  azt kellene hinnem, hogy ezek 
a jámbor  szavak igencsak gyengécske fegyverek a mai élet  zakla-
tottságának a kivédéséhez,  mégsem hiszem.  Neki el kell  hinnem,  
mert  ő életével  és  munkásságával  bizonyította  be nekem  és  min-
denkinek, aki hajlandó őt közelebbről megismerni és szeretni, hogy 
az  emberi jóság,  a  munka  és  a  másokért  való  munkálkodás  hoz  
annyi napi örömöt, ami elegendő ahhoz, hogy az életet szépnek és 
értelmesnek tekintsük.  

Arany  János  balladái  olyan  tizenegy  éves  életkorban  kerültek  
el hozzám. Andri  néni éjjeliszekrényében  találtam rájuk.  Ismétel-
nem kell, hogy addig még nem jártam magyar iskolába.  Ismertem 
már Sevcsenkót,  Pavol Országh Hviezdoslav  műveit,  akkor éppen 
Goethét  tanultam  német  nyelven.  Arany  úgy  robbant  be  ebbe  a  
sorba,  hogy  az  én  agyamban  a „hűség"  mint fogalom  „Szondi  két  
apródja" révén  rögződött  meg.  Görcsösen  tartom  magamat  ma  is  
ahhoz a tételhez, hogy aki engem szeret, vagy szeretett, ahhoz kell 
a  leghűségesebbnek  lennem  még  akkor  is,  ha  ez  a  hűség  engem  
hátrányos  helyzetbe  hoz.  

Sosem hittem el, hogy Bárczi Benő öngyilkosságát olyan módon 
ki lehetett deríteni, ahogy ezt a ballada szerzője állította, de olyan 
sokszor hallottam a felnőttektől, hogy a bűnöst  szemreveszi  ölyv-
ként a sanda gyanú, és hogy  mindenki  gyanús,  aki  él,  hogy mint 
egy erkölcsi  parancs  gyökeresedett  meg bennem, hogy a bűnöst a 
büntetés  mindig  eléri.  Nyilván  inkább ennek,  mint  a  büntetőtör-
vénykönyv  paragrafusainak  (amiket  nem is olvastam), hittem  el,  
hogy  ölni  nem  szabad.  A  ballada  végső  tanulsága  is  szállóigévé  
vált köztünk abban az életkorban, amikor a szerelem szaporábban 
környékezgetett  bennünket.  A víg dal,  hogy  „Egyszer volt egy le-
ány, / Ki úgy játszott a legénnyel, / Mint macska szokott az egérrel!" 
— mint egy memento jelezte a határt, ahol kacér birtoklási  ösztö-
nünk megtorpant. 



Arany  János  újraolvasása  még  sok  mindent  helyrerakott  ben-
nem, de arra már kevés itt a hely, hogy leírjam. Megköszönöm hát 
a  gyöngéd kényszert,  amely most,  az Arany-évfordulón  hozzájut-
tatott  ehhez az élményhez.  

1982 



Utazás a kerámia körül 

Az üzletekben egyre több cserépedény, agyagfigura jelenik meg. 
A szakmabeli  kíváncsiságával  nézegetem a címkéket  és rajtuk az 
üzemek nevét és a várost,  ahol születtek. így vitt el a kíváncsiság 
Nagyszőlősre, a kerámiaüzembe. Számítottam rá, hogy ott találom 
Csernicki  bácsit,  akit kiállított  népi  kerámiáiról  mindenki  ismer.  
Az  első  ember,  akit  megláttam  a nagyablakos,  tágas  műhelyben,  
az valóban ő volt. Mosolyogva állt fel a korong mellől és a tulajdo-
nos  büszkeségével  vezetett  körül  birodalmán.  Az  egymás  mellett  
álló korongok  mögött  tanítványai  ültek és kezükből  egymás után 
nyúltak ki a karcsú agyagvázák. A terem hőmérsékletét a hosszú, 
vadonatúj villanykemence  szolgáltatta.  

Meghatódottság  fogott el, mikor a szomszédos  épületben belép-
tem  a kályhaüzembe.  Hosszú  éveken  át dolgoztam  egy ilyen  mű-
helyben.  Ismerős volt  számomra  a száradó  agyag szaga. A  meny-
nyezetig érő szárítókon a csempék, sarkok, párkányok formája. A 
„stellnikkel"  rekeszekre  osztott  fülkékben  nők  dolgoztak.  Csend  
van és a belépőt az elmélyedt  munka áhítata fogadja. 

Ami új és elképzelhetetlen volt számomra eddig, az a rend, tisz-
taság  és  a  munkatér  nagyon jó  kihasználása.  A  felsúrolt  padlón  
sehol  egy  agyagdarab.  Meleg  otthonosság  vett  körül  és  benne  a  
dolgozó  embert.  

A fiatal  üzemvezető  néhány  mondatával  azt  a benyomást  kel-
tette  bennem,  hogy  nemcsak  a  technológiai  ismerete,  amit  nem  
szakmabeli  létére  nemrég  szerzett  meg,  de  szervezőképessége  és  
széles közgazdasági  ismeretei is nagy hasznára vannak  az üzem-
nek. 

Útunk következő  állomása a huszti  kerámiaüzem. Az irodában 
az üzem technológusát jelölték ki útikalauzul. A szerény  mosolyú  
fiatalember  eleinte  egy  kicsit  vontatottan  magyarázta  a  kályha-
üzemi  részleg  munkafolyamatait,  de a feladott  kérdések  nyomán  
egyre  nagyobb  lelkesedéssel  melegedett  bele  a  magyarázatba  és  
mire  az új üzemrészbe  értünk,  ahol a legújabb gyártmányaikat, a 
samottból  készült  ipari  kerámiát  gyártják,  már  egymás  szavába  
vágtunk. Itt újra szíven ütött az élmény, hogy forradalmárok ezek 



a  fiatalok,  akik  az agyagot,  tüzet  szelídítik  meg  az ember  szolgá-
latára. 

Egy gyors száguldás,  és máris Ilosván vagyunk. A hegy lábánál 
álló üzem előtt tiszta vizű csobogó patak csábít egy kis mártózásra. 
Az  új kerámiaüzem  ajtaján belépve a lábbal  hajtott korongok  mö-
gül  régi  ismerősök  mosolyognak  felém. A  szomszéd  falu  „gancsá-
rosai",  fazekasai.  Míg  örömömben  agyagos  kezüket  szorongatom,  
eszembe jut  egy régi kép. Evekkel  ezelőtt otthon, a falujukban lá-
togattam  meg őket. A mester a fészerben felállított  korongon  dol-
gozott  és  fanyalogva  vette  tudomásul  megjelenésünket.  Fel  sem  
állt.  Éreztem  rajta  a szakmabeliek  régi  bizalmatlanságát.  Virág-
cserepek nőttek ki keze alatt a korongon és éreztem, hogy szégyelli 
a kopekes  egyhangú munkát.  Megértettem,  nem is haragudtam a 
fanyar fogadtatás miatt,  csak fájt, hogy veszni  hagyjuk  azt a kin-
cset,  amit ezek  az emberek generációkon  keresztül  megszereztek.  

Ezért  lobogott  fel  most  bennem  az  üzemben  az  öröm,  amikor  
láttam  a  szárítódeszkán  felsorakozott  ősi  formájú  agyagköcsögö-
ket. Úgy vezettek körül  az üzemben, mintha a saját gyáruk lenne. 
És  az  is  volt.  Nyoma  sem  volt  a  régi  bizalmatlanságnak.  Percek  
alatt  egy  nagy  család  tagjaiként  szövődött  közöttünk  a barátság. 
Ezt  az  érzést  már  ismerem  téglagyári  vagy  vasutas  múltamból.  
Egy  szakma  szeretete  úgy  hozza  össze  az  embereket,  mintha vér 
szerinti  rokonok  lennének.  Még ajándékot is kaptam a fiatal mér-
nöktől, egy perlit téglát. Több volt ez számomra egy  kitüntetésnél,  
ez jelentette  a „céhbe" való  befogadásomat.  

1971 



Érdemes? Igen! 

Sokáig  nem  ismertem  fel,  milyen  előnyöket-hátrányokat  rejt  
magában  a  tény,  hogy  nincs  műtermem,  és  így  gyakran  vagyok  
vendége egy-egy  üzemnek vagy műhelynek,  ahol munkámat nem 
elszigetelten végzem, hanem mindenki  szeme láttára,  sokak rész-
vételével.  °  

Színhely: a téglagyár alagútkemencéje.  Fent ülök a kemence te-
tején,  hogy  szemmel  tarthassam  a rakodótér  falának  támasztott  
domborműveimet.  Nagydarab,  gyermekszemű férfi  közeleg.  Meg-
ismerem. Vaszil bácsi Szikéról. Ezen a kemencén volt porozó, ami-
kor még én is itt dolgoztam.  Egyszer voltam a házában is. Megáll 
a munkám előtt, majd leguggol, mert úgy jobban szemügyre veheti. 
Hosszan  nézi,  töpreng.  Nagysokára  feláll  és elcammog.  Már nem 
egészen fiatal és nehéz fizikai munkában telt el az élete. A kazán-
házba ment be. Néhány perc múlva újra megjelenik az ajtóban egy 
munkatársával.  Őt  is  ismerem,  fűtő  volt  a  zuhanyozóban.  Most  
már  ketten  guggolnak  a  dombormű  előtt  és  élénk  taglejtésekkel  
szemlélik  az agyaglapon látható emberalakokat,  majd beszélgetve 
visszamennek  a kazánházba. 

Nem tudom mi a véleményük, csak arcuk mosolyát őriztem meg. 
Egy januári havas napon gyűlésre hívtak Ungvárra a képzőmű-

vészeti  szövetségbe. Közölték, hogy március közepén kiállítás lesz. 
De én nem tudok  semmit kiállítani, mert tél van,  agyagom nincs.  
Se keverni,  se szárítani  nincs hol. Letörten indultam haza, de út-
közben  Munkácson  eszembe jutott, hogy van itt  egy  kályhaüzem.  
Hátha lehetne valamit csinálni. A főmérnök régi kollégám, akivel 
kemény csatákat vívtunk valaha a cserép minőségéért. Megértette, 
mit  szeretnék.  Bevezetett  a  kályhaüzembe  és  Martinuzzi  József  
üzemvezetőre  bízott. A nagy csarnok egyik sarkában volt parányi 
irodája és mellette az öltözőszekrényekkel  és egy gyalulatlan kecs-
kelábú asztallal felszerelt tágas, világos helyiség. Ha megfelel, dol-
gozhatok ott.  Csak ebédszünetben  és munka után fognak zavarni 
a munkások. Még azon frissiben becipeltem egy nagy darab agyag-
tömböt  és  kipróbáltam.  Jaj,  az  az  agyag!  Magától  épült,  nyúlt  a  
kezem alatt. Ez a találkozás  az Emberrel, az Agyaggal mérföldkő-
nek bizonyult  az életemben.  Hónapokon  át otthonra  találtam itt.  



A  közönségem  a  munkások  voltak,  akik  néha,  abbahagyva  saját  
munkájukat,  megálltak  az  ajtóban  és  némán  szemlélték,  hogyan  
gyúrom emberré  a kályhacsempék  anyagát.  Néha ilyen  suttogást  
hallottam: „Gyere már onnan, most én következem".  Ekkor jöttem 
rá: tapintatból,  hogy  ne  zavarjanak,  mindig  csak  egy  ember  néz-
hette ügyködésemet.  Ez volt életem legszebb műterme.  Értó' kezek 
rakták kemencébe szobraimat.  Nem is tudom mikor, mert én már 
csak készen  láttam  őket  az öltözőszekrény  tetejére  felrakva.  Úgy  
éltem azokban a hónapokban  az emberi  melegség sugaraiban,  bár  
kint fagyos szél fújt és vastag hótakaró vakított, mintha elsüllyedt 
volna  körülöttem  az egész világ,  csak én voltam és az agyag.  Még 
ma is  abból  az  agyagból  dolgozom.  

Úgy tíz éve történt. A rigai alkotóház teraszán, miközben a rádió 
Tyereskova  űrutazását  közvetítette,  egy  moszkvai  keramikussal  
versenyben  gyártottuk  a  falidíszeket  a  hófehér  fajanszagyagból.  
Vasárnap volt és nekünk pihenést jelentett a munka, mert hétköz-
napokon  a  gyárban  sültünk-főttünk  a  kemencék  és  a  nyári  nap  
hevében.  Amikor  elfoglaltuk  asztalunkat  a gyárban,  a  munkások 
igen ferde  szemmel  néztek  ránk.  Nem tudtam  az okát. A  tapasz-
taltabb  kollégák  kioktattak,  hogy  az  anyagkészítők,  szárítómun-
kások, formaöntők szemében valamiféle ingyenélő népség vagyunk 
mi,  akik  olyasmit  csinálunk,  aminek  sémmi  értelme,  haszna.  A  
váza,  a csésze,  a tányér,  amit ők gyártanak,  legalább  hasznos,  de  
amit  mi  izzadunk  itt  ki,  az  szerintük  felesleges.  Amint  azonban  
elkezdtem félrakni a Rahón rajzolt, látott szövő-fonó  asszonyokat,  
az  arra  sietók egy-egy  pillantást  vetettek  rá, és mire  befejeztem,  
mint  a mesében,  megtörtént  a csoda.  Még teával  is  megkínáltak.  
Befogadtak?  Elfogadtak?  Semmi  kétségem  nem  volt,  hogy  ezt  a  
sikert  csak  a  munkámnak  köszönhetem,  mivel  beszélgetni  soha-
sem beszélgettünk,  hiszen  nem értettem  a  nyelvükön.  

Fát  szerettem  volna  faragni.  Még  sosem  tettem  ilyet,  de  most  
úgy éreztem, arra van szükségem, hogy kifejezzem magam. Az épí-
tővállalat  igazgatója  felajánlotta,  hogy  az  asztalosműhelyükben,  
amit  még  nem  vettek  használatba,  faraghatok.  Kiválasztottam  a  
nagy farakásból egy megfelelő rönköt, amiből nem istállóablak lett, 
hanem  szobor.  A  szerszámaimat  az  igazgató,  főmérnök,  szer-
számlakatos, kovács közreműködésével bütyköltük össze. Az egyik 
hasított,  a  másik  szakított,  de  szorgalmasan  látogattak  faragás  



közben,  és nem hagytak küszködni.  Csiszolgatták, javítgatták vé-
sőimet, esztergálták  kalapácsomat.  Nekem csak az álmaimat és a 
két kezemet kellett kölcsönadni ehhez a kollektív munkához. Amit 
kaptam,  az sokkal több volt.  Eleinte csak a bizalom és a türelem, 
majd ahogy kibontakozott a fából a figura, gyöngédség és szeretet. 
Vagyis egy kicsit birtokba vették a művet, magukénak érezték még 
azután is,  ahogy  a sivár hodályból  kikerült  a klubba,  ahol  az épí-
tésvezető,  T6th  Bálint  megoldotta  az elhelyezés  módját.  

Hazudnék,  ha  azt  állítanám,  hogy  nem voltak  a munka  során  
olyan látogatóim, akik gúnyos vigyorgással ne firtatták volna, hogy 
mire is csinálom én ezt az izzasztó munkát, és ha már ennyit küsz-
ködök, biztosan „érdemes" is. Ők is segítettek volna, ha úgy érezték 
volna,  hogy nekik  is  „érdemes".  

A járatlan  ember  nem  tudja,  hogy  az  agyagból  megformázott  
szobornak  vagy  kerámiának  hetekig  kell  száradni  zárt  helyiség-
ben.  A  kiszáradt,  de  igen  törékeny  tárgyat  ki  kell  égetni.  Ehhez  
kemence,  hely  és energiaforrás  kell.  

Egy epizód  munkámnak  ebből  a részletéből.  Tizenhat  darabból  
álló kompozíciót  kell  száradás  után kiégetnem.  Megcsináltatom  a  
különleges  ládákat,  becsomagoltatom  a darabokat  és kezdődik  az  
izgalom.  Tudok-e járművet  szerezni,  hogy  a megbeszélt  időpont-
ban  ott legyek  a majolikagyárban. Végül  kapok autót, egy jólelkű 
sofőr lépésben hajt ki a hepehupás úton a gyárba. Az őr mosolyogva 
nyitja  ki  a kaput, hiszen  van  engedélyem. A sofőrrel  becipeljük a 
súlyos  ládákat  a  kemencéhez.  Az  égetőmester  már  rakná,  de  a  
kocsi, amire ráférne már foglalt. Van rajta huszon-egynéhány  ká-
véscsésze.  Rohanás  az igazgatóhoz.  Kérvényt írok, hogy egy négy-
zetméternyi  rakterületet  el  szeretnék foglalni. Végül  megszületik  
a  döntés,  hamarosan  rakhatom  be  az  anyagot.  

Türelmesen válaszolgatok  a körülöttem  állók kérdéseire.  „Mire  
ez  magának?",  „Mennyit  kap érte?",  „Érdemes?",  „Mi  ez?",  „Miért  
itt  égeti?".  

A  válaszok  valahogy  így  hangzanak:  Kiállításra  készítettem;  
mindannyiunknak  csinálom;  nem  tudom,  mit  fogok  érte  kapni;  
nem mennyit,  hanem mit; mi  az a „mi"; hogy elfogadják-e a kiál-
lításra  vagy  sem;  ez  egy  kerámiapannó;  azért  égetem  itt,  mert  
nincs  saját  kemencém.  

t 



Hogy érdemes-e? Dobol az agyamban a kérdés! Mit feleljek erre? 
Először  szívszorongató  érzés rohan meg,  ami  akkor fog el, amikor 
előveszem  az agyagot, hogy vajon  meg tudom-e  csinálni  azt,  ami  
már hónapok óta foglalkoztat. Aztán minden idegszálamat megfe-
szítve  forgatom  pucolás,  simítás  közben  a  még  nyers  formákat.  
Amikor  csomagolom,  szállítom,  cipelem  a nyers,  aztán  már  a ki-
égetett  törékeny  tárgyakat  haza,  onnan  a  kiállításra.  Hogy  azt  
mondjam: nézzétek, ennyit tudok ma, még csak ennyit, még talán 
fogok tudni többet  is.  

Jaj, hát érdemes? Azért a néhány óráért talán, amit akkor élek 
át, amíg az agyagot gyúrva bebizonyítottam magamnak és a világ-
nak, hogy  a tegnapi  tudásomat,  értésemet  megfejeltem  egy milli-
méterrel.  Jobban  oldottam  meg egy redőt,  egy  árnyalattal  értőbb  
szemmel  néz szembe  az agyagember  az élő emberrel, és az agyag-
ember szeme, mosolya mögött én vagyok és a világ, ami körülvesz. 

Míg az agyam ezeket a gondolatokat őröli, állok ládáim mellett  
a körülöttem lévők pillantásainak  kereszttüzében.  

A  téglagyárban  másképp  van  minden.  Kormos  kezek  gyöngéd  
fészket  készítenek  a téglaégető-kemencében  ártatlan  művemnek  
és minden részletre kiterjedően latolgatják egymás között, hogyan 
lesz legjobb az égetés, kiszedés. Fel sem merülnek a kérdések, hogy 
ércjemes-e  vagy  sem.  Sírva  bújnék  hozzájuk,  de  itt  nem  szokás  
kimutatni  az érzelmeket.  

A kör akkor zárult be a kérdés körül, amikor két nap múlva egy 
teherautó sofőrjét megkértem, ugorjon ki velem a gyárba. Két ládát 
kell  lefuvarozni  a Gyár utcába. Kicsit vonakodva indul.  Szótlanul  
robogunk  ki  a  kemencékhez,  ahonnan  éjszaka  már  kiszedték  és  
akkurátusan becsomagolták  a kiégetett  munkát.  

Amikor  a  sofőr  meglátta  a  láda  tartalmát,  egész  magatartása  
megváltozott.  Felmászott  a  kocsira  és  óvatosan  húzta  a  ládákat  
oda,  ahol  a legkisebb a rázkódás. 

Elindultunk.  Minden  apró gödröt  kikerülve,  minden  döccenést  
elhárítva, mintha párnákon tettük volna meg az utat. A gyöngéd-
ség,  amivel  törékeny fuvarjával  bánt, meggyőzött véglegesen:  Ér-
demes. 
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V i v ó d á s  a z  a n y a g g a l  

A  költők  anyaga  az  ember  érzelemvilága,  a  regényíróké  a  lét,  
eszközük  a nyelv,  amely  alkalmas  rá, hogy  a fent és  lent,  a kint 
és bent végeláthatatlan  dimenzióiba  csábítsa  az olvasót. 

A  szobrász  anyaga jóval kevesebb lehetőségre  ad módot.  
A bronz. Apró acélkalapáccsal tüzes tánczene ritmusára kopog-

tatok  egy  tenyérnyi  bronzdarabot  és  közben  olyan  viszony  kezd  
kialakulni köztem és a bronz között, amelyet igen könnyen le lehet 
fordítani  emberi  méretekre.  Amikor  először  kaptam  kézhez  egy  
ilyen  kiöntött  és  bepatinázott  bronzdarabot,  alig  mertem  hozzá-
nyúlni.  Az  egyik  érmén  elvétettem  egy  betűt.  Nem  tudtam  rajta  
változtatni, csak valami reménytelen csüggedést éreztem. Nem is-
merem, nem tudok bánni  ezzel  az anyaggal.  Gyenge vagyok, ő  az  
erősebb. Kényelmetlen  állapot.  

Ahogy szaporodtak kezem alatt a bronzok,  úgy zajlott le és tel-
jesedett ki az a viszony,  amit nyugodtan lehet barátinak nevezni.  

A kis acélkalapács milliméterenként simítja le az érem felületén 
az öntéskor keletkezett apró rücsköket és szemem láttára játszódik 
le a csoda. A kikalapált síkok élein egyre nyugodtabban szökell át 
a fény, maga  mellé  rendelve  az  árnyékot,  hogy  ebből  a  kettősből  
szülessen  meg a vonal,  a forma dallama.  

A munkáló  ember élvezetét, ha  lehet,  fokozza  az a parányi  ha-
rangszó,  amit  a kalapács ver  ki ritmusban a bronzból.  Ez a zene-
kari kíséret a fények, vonalak, formák szólójához. Teljes harmónia 
vesz körül. Percekre kiszakadok a környezetemből.  Nem látom az 
ablakon át a sáros utcát, hátam mögött szobám falát nem érzéke-
lem. Kitágul  a tér körülöttem és ekkor jöttek ezek a szerelmi val-
lomások, amiket szűkszavúan  le tudtam írni.  

A kő.  Sokáig hevert az udvaron, nem tudom, mikor bányászták 
ki, szakították el társaitól, rokonaitól. Amikor a vésővel hozzányúl-
tam,  keményen  ellenállt.  Újra  itt  a bosszantó  tehetetlenség.  Tü-
relmetlen lettem. Szinte elvakulva kezdtem püfölni a vésőt, dara-
bokat hasítva ki a kőből. Csak úgy terv és cél nélkül harapdáltam 
a követ. Emberi méltóságomban voltam megsértve. Itt áll előttem 
egy  halott  kődarab  és  makacsul  őrzi  a  titkát.  Nem  segít,  pedig  
tudna. Azokra  gondoltam,  akiknek  már sikerült.  Nem Michel an-



gelo jutott eszembe, hanem Canova, aki az abszurdumig simogatta 
ki  a köveket.  Vadul  irigyeltem.  Könnyű volt  neki.  Elment  Carra-
rába  és  megnézte,  hogy  a  kőfaragók  milyen  acéllal,  milyen  moz-
dulatokkal  faragják  egyformára  az  oszlopfőket.  Én hová  menjek,  

'  kitől kéljek segítséget? Egyszer csak abbahagytam a kalapálást és 
a  kitágult  mélyedésben  megláttam  az első formát.  Egy szem  mé-
lyedése volt. 

Már nem éreztem vállizmaimban a hasogatást, sem csuklóm saj-
gását. A kődarab  és én már bemutatkoztunk  egymásnak.  

Később  megtudtam  a  kőről,  hogy  frissen  kiszakítva  születése  
helyéről  sokkal  engedékenyebb,  vagyis  védtelenebb.  Könnyebben  
lehet vele bánni. Az jutott eszembe, hogy olyan ez, mint a gyerek, 
akit még nem tanított meg védekezni  a tapasztalat.  Megértettem,  
hogy csak alázattal lehet nyúlni az anyaghoz is, akár az emberhez 
vagy virághoz. 

Az agyag. Nincs ellenállása. Lehet gyúrni, kenni, léccel püfölni. 
Minden  erőszaknak  enged,  amíg  nyers.  Egyénisége  csak  később  
válik  kemény jellemmé.  Száradás  közben,  égetés  alatt. Amikor  a  
téglagyárban egy szezonban minőségellenőr voltam, állandó pánik-
ban tartott ez a jámbor  anyag. Amikor  a cserép agyagszalagja ki-
futott  a  szájnyílásból  a  vágóasztalra,  szépen,  fényessimán,  még  
nem tudtam, hogy másnap a szárítóban megjelenik a cserép köze-
pén egy keresztrepedés. Megjelent. Kérdezgettem, akik már régen 
dolgoztak  vele,  miért,  mitől?  Mindenki  mondott valamilyen  okot,  
receptet  is  adtak,  mit  kell  ilyenkor  csinálni.  Mint  egy  nyomozó  
szegődtem  az  agyag nyomába  a bányától  a kemencéig.  Látszólag  
minden  technológiai  szabályt  betartottunk,  az  eredmény  mégis  
rossz volt.  Meg kellett tanulnom, hogy az életben az, ami könnyű-
nek  látszik,  csalóka  látszat.  Mennél  könnyebben  kezelhető  egy  
anyag, annál bonyolultabb törvények mozgatják. Ez az elmélkedés 
messzire vezetne,  megpróbálom hát rövidebbre fogni. Míg a kő, a 
bronz hetek, hónapok alatt engedett  szándékaimnak,  az agyaggal 
való  barátkozásom  majdnem  három  évtizedig  tartott  és  ma  is  a  
legszeszélyesebb  barátom.  Nem,  nem  is  barátom,  hanem  szerel-
mem, aki (bocsánat: amely) mindig újabb udvarlási módot követel 
tőlem és a legcsekélyebb gondatlanságért  keményen  büntet.  

A gipsz.  A bronz, a kő, az égetett agyag nemes anyagok. Ebben 
a társaságban a gipsz csak a lakáj, a szolga szerepét tölti be, mégis 



tiszteletreméltóak a törvényei. Ez a szolgaanyag is rendelkezik az-
zal a büszke öntudattal, hogy az avatatlant, a kontárt megtanítsa 
az anyag  „emberségére".  

Amikor  a kanálból  a vízbe szóljuk,  kéjesen  merül  el  benne,  de  
ha  beleloccsantjuk,  sértődötten  görcsökbe  merevedik.  Ha  akkor  
kezdjük  el  keverni  a  vederben,  amikor  még  buborékolva  nyeli  a  
vizet,  némán  fenyeget  azzal,  hogy  kötés  után  nem  keményedik  
meg,  ahogy  a  törvénye  megszabja,  hanem  porhanyóssá  válik.  A  
keverőkanál  zenét  csal  ki  belőle.  Előbb  tompa,  mély  hangokat,  
amelyek egyenletesen emelkednek a skálán egy szopráncsobbanás-
sá.  Itt  kell  abbahagyni  a keverést  és gyorsan  önteni. A munka  és  
a  zenei  hangok  hol  lassuló,  hol  gyorsuló  ritmusából  születik  egy  
anyag, amely bár csak szolga, de szuverén egyéniség. Ha tisztelet-
berfctartjuk törvényeit,  igényeit, megkapjuk tőle azt, amire  képes.  
Ha nem, akkor büntet  a saját törvényei  szerint.  

A fa.  Mondták,  a  nyárfa  a legjobb  a  kezdőknek.  Nem  tudtam,  
melyik a sok fahasáb között a nyárfa. Megkértem valakit,  hozzon 
egy  darabkát.  Rendelésre  dolgoztam  akkor.  A  kapott  fadarabkát  
az íróasztalra tettem.  Jött  a takarítónéni,  nem értette,  mit  keres  
egy fadarab az asztalon. Benyomta a kályhába. Mérgemben sírtam. 
Otthon volt még egy darab abból a diófából, amelyen diákkoromban 
két ág között egy díványpárnán lovagolva olvastam, rajzoltam éve-
kig.  Nos,  itt volt  a fa  és  egy életlen  véső.  Két  térdem  közé  fogva  
faricskáltam  ki  belőle  egy  női  fejet.  Sokáig  dolgoztam rajta.  A  fa-
arcon babrálgatva  aszerint, hogy jókedvem volt éppen vagy  bána-
tok nyomasztottak,  hol  mosoly,  hol  sírás nyoma  kapott formát.  A 
homo ludens nyomára bukkantam magamban. Nagy befektetéssel, 
kevés eredmény.  Éreztem, ez az anyag olyan tulajdonságokat igé-
nyel, amilyennel én nem rendelkezem. Évek múlva mégis megtud-
tam a fáról, hogy ha sikerülne megbarátkoznom vele, akkor olyas-
mit  is  el  lehetne  mondani  vele  a világnak,  amire semmilyen  más  
anyag  nem képes.  

Remélem,  hogy  felületes  távoli  ismerősöm,  a  Fa  egy  türelmes  
órában még megajándékoz bizalmával. A középkor faszobrai, a gye-
rekkorban sokszor megcsodált lőcsei oltár, a rigai múzeum tornyá-
ban  a barokk  faemberkék,  a kaunaszi  múzeumban  látott  gondol-
kodók  fafigurái  állandóan  ébren  tartják  bennem  a vágyat,  hogy  



megszerezzem  ennek az  embernél  hosszabb életű  anyagnak  a ba-
rátságát. 

Az ember és az anyag érintkezése — harc, amelyben hol  az em-
ber, hol  az anyag gyóz. Ennek a viadalnak a szépsége,  úgy érzem, 
méltó  az  emberhez.  
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Kezek 

Mikor  az  ember  fiatal,  az  egész  világot  egy  nagy  kiállítási  te-
remnek  képzeli.  Minden  ki  van  rakva,  válogathat,  mi  kell  neki  
ebből  a  sok  mindenből.  Nekünk  a  chiromanthia  is  kellett.  Az  a  
kétes értékű tudomány, amely a kezek formájából is meg szeretné 
határozni az egyén jellemét. A komoly tudósok óva intenek az ilyen 
le  nem  mérhető,  pontosan  meg  nem határozható  tudományok  el-
fogadásától. Nos, ez a tiltott gyümölcs édességével  csábító  áltudo-
mány  nyújtotta  az  alapot  nekünk,  hogy  az  ember  külső  megjele-
néséhez számítsuk hozzá a kezeit is. Annál is inkább, mert hiszen 
az  ember  öltözete,  mozgása,  viselkedése,  alkati  tulajdonságai  ki-
zárólag  azt  a célt  szolgálják,  hogy  segítségükkel  bemérjük  a ma-
gunk vonzalmát  egy másik  embertársunkhoz.  

Középiskolás éveimből  az osztályfőnöknőnk kezeire emlékszem. 
Hosszú ujjú nagy kéz volt, egyetlen nagy ametiszt-gyűrű díszítette. 
Ilonka  néni  nem  is  tudta,  hogy  amikor  hanyag  eleganciával  kiló-
gatta  a katedra  peremén,  akkor  a mi  szemünk  háromszög  alakú  
utat tett meg megállás nélkül.  Ugyanis Ilonka néninek a szeme is 
ametiszt  színű volt. A gyűrű,  a két  szem szinte hipnotikus  erővel  
vonzotta a szemünket. Valamennyire ismertük Ilonka nénit és azo-
nosítani tudtuk a keze formáját a tulajdonságaival. Szikár, félénk-
ségét leplező műfölénye jóságot takart, de... De nem Ilonka néni a 
téma, hanem  a kéz,  amely  mesélt  a gazdájáról. 

Minden ismerősünket feltérképeztük, és így jutottam  én is hozzá, 
hogy  szobrászéletem  egyik  legszebb  eredménye:  a  kezek  mintázása  
sosem  okozott  gondot.  Nem okozott  gondot, hogy milyen a keze egy 
-parasztembernek vagy egy városi hivatalnoknak, és milyen keze van 
a  jóindulatú,  uralkodni  vágyó  vagy  kereskedő  hajlamú  embernek,  
vagy annak, akiben rejtett indulatokat,  alattomos vágyakat vagy vi-
lágmegváltó  emberszeretetet  rejtett el  a természet. 

Ha a szem a lélek tükre, akkor a kéz a lélek árulója. Hiszen egy 
bájos  mosoly  mögé  el  lehet  rejteni  a gyakorlatlan  szemlélő  elől a 
legvadabb indulatot, vagy a legviharosabb örömöt is leplezni lehet 
egy  ajakbiggyesztéssel.  De  mit  lehet  tenni  az  áruló,  az  árulkodó  
kéz  ellen?  Legfeljebb eldugni  a hátunk mögé vagy  kesztyűbe  búj-
tatni.  Ez  meg már magában  is elég ok  a gyanúra. 



A nehéz fizikai munka képes teljesen  elváltoztatni  a kezek for-
máját,  csak  a  karakterét  nem,  mert  az  a  görcsös,  bütykös  külső  
mögül  is  előtör.  A  zsúfolt  autóbuszban  az  ülés  karfájába  kapasz-
kodó  kéz  tulajdonosát  nem  látom,  de  a  keze  elmondja,  hogy  az,  
amivel  foglalkozik,  mennyire  szívügye,  milyen  nehezen  dolgozik  
vagy megússza  a munka  nehezét  és  csak  eredményeit  zsebeli  be.  
Sebes barna kézfej, elformátlanodott kéz csüng le egy férfi oldalán. 
Nem  látom  ennek  sem  az  arcát  a  buszban,  ezért  csak  vaktában  
kérdem  meg,  naponta  hány  órát  dolgozik.  Látástól  vakulásig  —  
hangzik a válasz, merthogy kőműves, szerződéses építkezésről jött 
haza valami  családi  eseményre.  

Nem tudom,  ki találta  ki, hogy két ember  a  megismerkedésnél  
kezet fogjon egymással?  Akárki volt,  ez  a mozdulat  minden  alka-
lommal lehetőséget ad az embernek arra, hogy a vele szemben álló 
egyénről valamilyen formában képet alkosson  magának. A nyitott 
tenyérrel  kézen  ölelő ember  úgy viszonyul  embertársaihoz,  ahogy  
a keze körülöleli  a másik kezét.  Sok érintkező felületen  és  nyitot-
tan, őszintén, míg a begörbült tenyér óvatos, gyanakvó természetű 
embert rejt.  

Szeretem megfigyelni, hogy egy fiatal asszony  keze miként vál-
tozik  meg,  amikor  első  gyermekét  dajkálja.  Hogyan  vált  ilyenkor  
a lányos forma asszonyossá, magabiztossá. Az orvos, a sebészorvos 
keze valósággal önállósul a testi alkata mellett. Azt a formát látom 
benne, amely az arctól, a testtől függetlenül kifejezi a feszültséget, 
a  szorongást,  a felelősséget,  amit  munkája  közben  érez.  

Folytathatnám  a sort  a mozdonyvezető  kezével,  mely  lejtős  pá-
lyán  a fék fogantyúját  markolja,  a magvetőével,  mely egy  mozdu-
lattal több magot markol ki az átalvetőből, a rokokószobrok  kecses  
tartású kezeivel,  amelyek azt sugallják, hogy  nem az a fontos, mi-
lyenek  vagyunk,  hanem  az,  hogy  milyennek  látszunk.  Itt  mar  el-
jutottam a magam szakmájába, ahol a kéz modell  lehet valaminek 
a  kifejezésére.  

Nézzünk  az  emberi  kezekre  úgy  is  mint  önálló  műalkotásokra,  
annál  is  inkább,  mivel  szép  vagy  csúnya  formájuk  mellett  olyan  
szerszámok,  munkaeszközök  ezek,  amelyek  az  embert  magasan  
kiemelik  az élőlények  világából.  
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Élet e s f o r m a  (I.)  

Nyár van, az utcán négerbarnára  sült ismerősökkel futok össze 
és  szinte  mindig  úgy  kezdődik  a beszélgetés:  voltál  már  szabad-
ságon?...,  most  jöttem  haza...,  holnap  indulok.  Mostanában  már  
nagyon megválogatom, hogy kinek tegyem fel a következő kérdést: 
hogy érezted magad? Félek az élménybeszámolóktól, mert sok csa-
lódás ért már ezen a téren. Erre a kaput nyitó kérdésre következik 
egy szóáradat,  amelynek minden második szava az, hogy csodála-
tos  volt.  Csodálatos volt  az  az izé...,  amit  ott...,  nem  is jegyeztem 
meg, hogy hívják azt az... épületet, falut, hegyet, múzeumot, szín-
házi  előadást, vagy  történelmi  nevezetességet,  ahol jártam. 

Többszörösen  elszomorít  ez  a jelenség,  mert  nem vagyok  utaz-
gatós ember. Ha van rá időm, szívesen ülök fel a különjáratú autó-
buszra  és zsákmányként hazahozok egy-két  arcot Badalóról vagy 
Borzsováról,  napokon  keresztül  foglalkoztat, hogy miért  faragták 
másképpen a tölgyfa kútágasokat Beregújfaluban, mint Macsolán. 
Félek, ha a véletlen szerencse elsodorna a napfényes Itáliába, úgy 
utazgatnék,  ahogyan diákkori olvasmányaimban  olvastam Móricz 
Zsigmondnál vagy  Móra Ferencnél. Az olaszországi  szálloda abla-
kán  behajló  délszaki  fa  ága  azt juttatta  eszükbe, hogy  miben  kü-
lönbözik  a hazai  akáctól,  s  a  madár  vajon  úgy  énekel-e,  hogy  a  
pitypalattyját le lehet fordítani olasz nyelvre, merthogy  anyanyel-
vünkön  már otthon megtanultuk,  mit mond. Egyszóval  mindent a 
már  megismert  és  megszeretett  szülőföldhöz  viszonyítunk,  mé-
rünk,  értékelünk.  

Az  ember  és  a táj  összetartozása  mindenki  számára  érvényes,  
de fokozottan  az a művészettel  foglalkozó ember számára. A rene-
szánsz  óta  a  művész  a  környezetéből  vett  modelleken  keresztül  
fejezi  ki  gondolatait, hitvallását.  Az itáliai  festők, szobrászok hal-
hatatlan  alakjai  mint  modellek  ott  nyüzsögtek  a  művész  szeme  
előtt  —  pékek,  ácsok,  kereskedők,  vagy  azok  leányai,  feleségei.  
Mennyivel  szerényebb  az a festő, szobrász,  aki egyszeri  alkalomra  
pénzért  ülteti  le modelljét, akiről  majd megmintázza  hősét. A leg-
jelesebb jövevény művész sem tud olyan hiteles hangulatot kelteni 
a  Kárpátokban  festett  képeivel,  mint  hazai  festőink,  akik  annyi-



szor ültek már a szépség igézetében egy-egy patak partján és annyi 
arcát ismerik  a fenyőknek. 

Az én legszebb útiélményem az, ha a már sok évtizede naponta 
látott  beregszászi  főtér épületeit  újra fel tudom fedezni, azaz ész-
reveszem a szép vörös alkonyfényben, vagy a haragoskék viharfel-
hők hátterében, hogy hogyan is lágyulnak meg az épületek szürke 
színei. 

Itthon  kell  megtanulnunk  látni, s  az iskolában,  a családban  és  
baráti  körben  kell  megtanulnunk  számot  adni  a felfedezett  szép-
ségekről,  és  csak  azután indulni  neki  a világnak. Azzal  a jámbor 
céllal,  hogy  ami  máshol  esetleg  szebb vagy jobb,  valósítsuk  meg  
itthon  is,  ami  másutt  nem jó,  azt itthon  ne tűijük  meg. Aki  nem  
tud  érdekeset  felfedezni  abban  a környezetben,  amelyben felnőtt,  
annak  rövid  időn  belül  elszürkül  a „legcsodálatosabb"  város vagy 
táj is,  mert  nem a szívével  lát,  csupán  a szemével  néz.  

Persze  az sem árt, ha a felfedezett világot  szépen megfogalma-
zott mondatokban tudjuk érzékeltetni, láttatni barátainkkal, gye-
rekeinkkel. 
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Élet és forma (II.) 

— Tudod, Lacika, meg kell tanulnod látni, hogy le tudjad rajzolni 
a  világot,  amely  körülvesz  téged.  —  A  mondat  szépen  hangzik,  
gyakran  is mondogatom, olyan gyakran, hogy hiszem is, hogy így 
igaz.  De miért hinné ezt el nekem egy tizenéves kisfiú, aki  rájött  
már,  hogy  képes jól-rosszul  lemásolni  egy  levelezőlapot,  sőt  egy  
művészi  reprodukciót  is.  Ezért  a teljesítményéért  őt otthon  és  az  
iskolában afféle kis művésznek tekintik, más, különb azoknál, akik 
ilyet  nem  tudnak.  Megtelik  egy jó  adag  büszkeséggel  és  sehogy  
sem érti, hogy miért  kell  most neki még megtanulni  látni.  

— Tudsz kottát  olvasni?  
— Nem.  о  
— Akkor meghallod vajon, ha a zenekar hamisan játssza  a da-

rabot? 
Némi töprengés után Lacika ezt mondja: 
— Csak akkor venném észre, ha már ismerném  a darabot. 
— Hát persze!  És láttad te valaha ezt a tengerpartot  ezekkel a 

pálmafákkal? 
— A valóságban  nem, csak  azon a képen,  amiről  ezt festettem. 
— Biztos vagy benne, hogyha ott állnál a tengerparton, ilyennek 

látnád  ezt a tájat? 
— Azt hiszem, ott is ez a levelezőlap jutna eszembe, és biztosan 

csak annyit látnék,  ami itt van,  ezen  a festményen. 
—  Nem  gondolod,  hogy  a  festő,  aki  ezt  a  képet  festette,  nem  

tudott  mindent  ráfesteni  erre  a  képre?  Biztosan  van  egy  csomó  
dolog  ezen  a tájon,  amit  neked  magadnak  kellene  felfedezned  és  
kezdeni vele valamit.  

— Ez jelenti azt, hogy nekem magamnak kell megtanulni látni? 
— Valahogy így képzelem el. Emlékszel, legutóbb elhatároztuk, 

hogy  otthon  kimégy  a kert végébe  és  megnézed,  mit  lehet  ott  le-
festeni. Most lássuk, mi az, amire felfigyeltél. Az állomás épületét, 
ami  odalátszik  a  kert végéből,  úgy festetted  meg,  ahogy  azt  még  
óvodás korodban  tanultad vagy szoktad meg. Még azt  sem vetted 
észre, hogy onnan, ahol álltál, a ház nem úgy látszik, hogy a hátsó 
fala távolabb esik és így megrövidül.  Ezen a pálmafás  képen  már  
úgy fest a dolog, hogy tudsz házat szerkeszteni,  hiszen ez az eme-



letes  nyaraló  elég  szabályosan  van  megrajzolva.  Majdnem  úgy,  
mintha építész lennél. A kert végében mindezt elfelejtetted. Nem 
érzed,  hogy  milyen keveset láttál  meg a valóságból? 

— Olyan volt ez, tessék elhinni. Nincs ott semmi érdekes, csak 
ez  az unalmas rét meg ez  a csúnya ház. Tessék elhinni, ha szebb 
lenne, biztosan  észrevenném.  

— Tegyünk egy próbát, hogy meglássuk, mennyi mindent tudsz 
meglátni  abból,  ami  körülötted  van.  Mondd,  niilyen  színű  édes-
anyád  szeme?  

:— Nem tudom, talán kék, vagy nem is, olyan  sárgás...  
— Milyen lány a nővéred? 
— Rendes.  
— Mik a jó  tulajdonságai?  
— Jól  tanul.  
— Milyen  a külseje? 
— Magasabb mint én, hosszú haja van... és szeret nevetni. 
— Milyen színű a haja? Melyik ruhája tetszik neked a legjobban? 

Milyen formájú  a keze? 
— A  haja  olyan  sötét vagy  milyen. A  ruhája? Azt  nem tudom, 

nem emlékszem...  a keze...  olyan mint mindenkié. 
— Az osztályfőnöködet szereted? Mit gondolsz, hány éves lehet? 

Milyen  színű  ruha volt rajta  tegnap?  Magas sarkú vagy lapos ci-
pőben szeret járni? 

Lacika  tanácstalan.  
— Nem tudom...  Nem tudom... Nem tudom... Ezeket a dolgokat 

sohasem  néztem  meg, nem is gondolkodtam  rajtuk.  
A gyorsan pattogó kérdés-felelet játék csak sejteti, hogy milyen 

keveset vesz észre a gyermek a környezetéből. Amit nem lát meg, 
nem fedez fel, az nem is érdekli. Amiről  nem vesz tudomást, ahhoz 
nincs  semmilyen  viszonya,  azt  nem is szeretheti.  Szeretni...  Hogy 
egy tizenéves  miért  rajong,  azt többnyire  halljuk a bömbölő mag-
nóról,  de hogy  mit szeret,  azt  nemigen  beszéljük  meg vele. Szere-
ti-e  az  utcát,  amelyben  lakik,  az  apu  barátját,  aki jól  pecázik, a 
nagymamát,  aki a múltról  szeret  mesélni,  a virágzó almafát...  

Gyakran  hallom  a kamaszoktól,  de felnőttektől  is, hogy  a kör-
nyezet, amelyben élünk, milyen unalmas. Nincs itt semmi érdekes. 
Persze, hogy nincs semmi érdekes ott, ahol nem veszünk észre sok 
mindent. 



Sokszor halljuk  a szülőktől, hogy a gyerek szépen rajzol, tanít-
tatni kellene. Meg is tanul rajzolni, de egy idő múltán abbahagyja, 
mert nem tud  mit  rajzolni.  

Igencsak megdöbbentett,  amikor szakiskolát végzett fiatal mű-
vész tíz  évvel  a tanulmányai  befejezése után örömmel közölte  ve-
lem,  hogy  az  anyósáék  szomszédjában,  falun  van  egy  kis  rozoga  
ház és az ablakában piros muskátli virít. Azt szeretné megfesteni. 
Az  ember  csendesen  bejáija  az  utat  visszafelé  ennek  a  fiatal-
embernek  a  fejlődésében.  Valahogy  így:  kezdetben  volt  a  világ,  
amelyben  nem  volt  semmi  érdekes,  a  ház,  a  muskátlis  ablakkal  
már ott volt akkor is; aztán láttunk kiállításokon képeket tájakról, 
emberekről, gyárakról, és szinte az az érzésünk, hogy már mindent 
megfestettek előttünk, de mi ezt úgysem festenénk meg, mert nem 
érdekes. A muskátlis ablak közben mindig ott állt az anyósék szom-
szédságában.  Tízévi  szemlélődés  után végre világossá válik, hogy 
abból, ami körülvesz bennünket, a legérdekesebb ez az ablak, nyil-
ván azért,  mert  azt még más  nem festette meg. 

Mégsem lett belőle  kép, mert  a festő még ezt sem tartotta  elég  
érdekesnek. 

Vannak  emberek,  akik  azzal  a  különleges  képességgel  szület-
nek, hogy  számukra  az egész világ a felfedezni való élvezetek tár-
háza. Akik egy váróterem zsivajában muzsikát vélnek hallani, egy 
kitárulkozó  tájban  ínyencként  élvezik  a  hegyek  távoli  kékjét,  a  
felhők  vonulásának  koreográfiáját,  a  kisvárosi  utca  házsorának  
színskálája  számukra  kép,  műalkotás.  Ritka  képesség  ez,  és  mi  
csak azt vesszük észre, hogy ezekkel az emberekkel jó együtt lenni, 
hogy mindig van miről  beszélgetni velük,  mert minden, amire rá-
néznek,  eszükbe juttatja  a már eddig látott  hasonló jelenségeket, 
amik az idők folyamán látványból gondolattá nemesedtek bennük. 

A  sokat  látó  ember  észreveszi  azt  is,  ami  nem jó,  nem  szép  a  
környezetében, és küzdeni fog a lét értékeiért. A világát, amit meg-
szeret, óvni fogja a károsodástól, a természetet a szennyezéstől,  az 
embereket  a pusztulástól.  
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Élet és forma (III.) 

Barokk. 
Sok éven át ismerkedtem egy-egy stíluskorszakkal.  Olyan ez az 

ismerkedés, mintha emberekkel  barátkoznék.  Eleinte csak a szép 
barokksárgára  festett  kastélyok,  kupolás  templomtornyok,  ter-
peszkedő hegedűk csigavonalát utánzó házhomlokzatok jelentették 
a  barokkot.  

Egyszer egy műtörténész barátom beszélgetés közben összekap-
csolta az agyamban a barokkot Bach zenéjével. Ezentúl már láttam 
a barokk formákat Vivaldinál, Albinomnál, Corellinél. A repertoár 
később  bővült  Stradivarival,  Guarnerivel,  Amatival.  Még  később  
Kerndlerrel,  a  hasas  habán  kancsókkal,  teáskannákkal  és  a  leg-
végén azokkal a kagylóformákkal, amelyek az épületek homlokza-
tait  díszítik.  Szóval  összeszedtem  egy csomó  tárgyi  rekvizitumot,  
történelmi  eseményt,  azok  szereplőit,  öltözéket,  bútort,  az  abszo-
lutizmus politikai és eszmei kacskaringóit.  Mindvégig arról ábrán-
doztam, hogy egyszer majd leülök, persze nyugdíjas  koromban, és 
egy  szép  sima  krétapapíron  tollal,  tussal  utazni  megyek  barokk-
országba.  Magam  szerkesztette  házak, terek,  parkok  között  élem 
át újra és újra  a sokévi  gyűjtés  során szerzett  élményeimet.  Csak  
az zavar, hogy ezt a barokkot a tollam mindig egy kicsit kicsúfolja. 
Nem veszem  komolyan.  Mindig  az  az érzésem, mint a nagyon  bá-
jos,  agyoncicomázott  nők láttán,  hogy vajon  mi  mindent  kellett a 
barokknak  elkendőzni  ezzel  a  sok  lobogó  ékességgel,  édességgel.  
Mégis  csodálattal  tölt  el  az  a tény, hogy ezt a sok cifraságot  nem  
művészek, hanem néha mesteremberek kiváló képzettsége és meg-
rendelők  pöffeszkedő igénye  hozta  létre.  Azért jó  volna,  ha  ma is  
tudnánk az ipari szakiskolákban  ilyen gipsz-stukkó  mennyezetet,  
faragott  bútort  készítő  mestereket  nevelni.  Az  sem volna  baj,  ha  
a kőművesek helyre tudnák állítani a régi házak homlokzatait.  De  
jó  volna  barokk  módra  álmodni  is  tudni.  Dúsan,  sárgáin,  lobogón  
és  édesen.  



Gótika. 
Egyes források szerint a gótika az egyetlen európai stílusforma. 

Pedig  nem  lehet  igaz,  mert  a  keleti  művészetben  is  megtaláljuk  
az  analógiát.  Azt  is  pletykálják,  hogy  abból  a  pánikból  született,  
hogy  az  egyház válságba  került.  Valamivel  el  kellett  kápráztatni  
a hitetlenkedő' híveket. Az égbe törő csúcsívek, a karcsú oszlopok,  
a kiváló akusztikájú termek még a hitetlent is áhítatra buzdítják. 
Irigylem  azokat  a  régi  embereket,  akiket  ennyi  fejük  fölé  emelt  
légtérrel  igyekeztek  meghódítani.  Azért  azt  is jól  megtanultam,  
vagy inkább megértettem a gótikában, hogy a kiválasztottakat úgy 
ábrázolták a párizsi Notre-Dame kapuján, hogy aránytalanul meg-
nyújtott testük és hosszú ujjú karcsú kezük munkára alkalmatlan. 
Aki pedig nem ebbe a kategóriába sorolható, annak alig van teste, 
csak keze, amellyel dolgozzon, feje, amellyel gondolkodjon és lába, 
amellyel  a kiválasztottaknak helybe hozza a jólétet, őket a chart-
resi  székesegyház  oldalfalain  lehet  látni,  amint kenyeret  sütnek,  
szántanak, aratnak és kódexet másolnak. Az akkori szobrászoknak 
igencsak kellett tudni, hogy meddig nyújtható  meg egy emberi  fi-
gura anélkül, hogy elvesztené emberi formáját. Vagy milyen módon 
kell  kicsinyíteni  arányosan  a pórnépet,  anélkül, hogy  szánalomra  
méltó  gnóm  lenne  belóle.  Nagy  tudomány  az,  amelyik  mértéket  
tud  tartani  a  dolgok  helyes  értékének  felmutatásában  és  megőr-
zésében. Én a gótika segítségével szerettem volna ezt az érzékeny-
séget kifejleszteni  magamban. Sok kudarc árán értettem meg, mi-
lyen nehéz mesterség ez. A gótikus szobrász többnyire nem térben 
elhelyezett szobrokat csinált, hanem vagy falra szerelte őket, vagy 
valamilyen  hátteret  szerkesztett  mögéjük.  Oltárt,  fülkét,  falat.  
Már régen érzem, hogy ez abból  az alázatból ered, amivel az alkotó 
ember józan perceiben számot kell vessen, hogy a mű a valóságnak 
csak  igen  kis  szeletét  tudja  létrehozni  a  valóságos  természettel  
szemben, amely a térben el tud helyezkedni. A valóságos fa, a hús-
vér ember minden mozdulatával benne él a térben, a szobor viszont 
mozdulatlan anyag, amelynek a szépségét csak megfelelő'nézetből, 
a  legelőnyösebb  megvilágítás  segítségével  lehet  látvánnyá  neme-
síteni.  Az  ember  értékeinek  hordozója  a  szem,  az  arc,  a  kéz,  az  
alak  csak  annyira,  amennyire  ezek az értékek rajta vannak elhe-



lye?ve.  Az  ember  nem  tud  szót  érteni  egy  neki  háttal  álló  vagy  
háttal  ülő  emberrel.  Innen  van  talán  az  a felismerés,  hogy  elég,  
ha szembe állok vele, már szól is hozzám a szobor. A gótika ezt az 
igényt maradéktalanul  kielégíti.  
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Horváth Anna 

• Beregszászon  született  1924-ben.  Szobrász  és  keramikusművész.  
Öntörvényű ember, akit a környezete alakított és aki a környezetét 
alakítja. Két és fél osztályt az elemiben ruszin iskolába járt, azután 
vasutas  édesapját  áthelyezték  Iglóra,  ott szlovák iskolában, majd 
evangélikus német tanintézetben folytatta tanulmányait. A kassai 
Rákóczi  Gimnáziumba  különbözeti  vizsgával  vették fel,  ahonnan  
visszakerült  Beregszászba,  itt  a  gimnáziumban  érettségizett  —  
magyarul  1944-ben.  

Dolgozott a téglagyárban, volt plakátfestő a mozinál, díszletter-
vező a színházban, kirakatrendező  a kereskedelemben,  újságíró a 
megyei lapnál — innen kapta meg a nyugdíját is — s mindeközben 
művész:  keramikus,  érmész,  szobrászművész,  a  Képzőművészeti  
Alap  tagja.  Kitelt  belőle,  hogy  képzőművészeti  stúdiót,  rajzszak-
kört vezessen, hozzá vitték első írásaikat az írók és költők, Drávai 
Gizellával együtt bábáskodott a járási lap mellett létrejött irodalmi 
stúdió  fölött,  építette-szépítette  a várost,  pártfogolt,  gyámolított  
egy  sereg  embert,  akikről  senki  nem  akart tudni,  mentette  érté-
keinket... Diákkorában néprajzot gyűjtött, barátja volt Benda Kál-
mán, a Magyar Népfőiskolai Egyesület nemrég elhunyt elnöke, ba-
rátjának vallja őt Várkonyi Ágnes történész professzor, készítettek 
róla  portréfilmet  a kijevi,  moszkvai,  az ungvári,  pécsi,  budapesti  
televízió  munkatársai, jártak  nála  Berlinből  az intervíziósok for-
gatni... 

Nagy formátumú, nagyon  sokoldalú művész,  1958 óta  szerepel  
a járási, megyei, köztársasági, össz-szövetségi kiállításokon, nem-
zetközi  kiállításokon  nyert díjak fémjelzik alkotói útját.  

Több  alkalommal  volt  résztvevője a FIDEM külföldi  kiállítása-
inak, alkotásai  szerepeltek Varsóban, Budapesten, Berlinben, Bu-
karestben, Kassán,  Nyíregyházán.  

Horváth  Anna  művészetének jellemzője  a  szülőföld,  a  kétkezi  
munkások, a parasztok szeretete, a valóságábrázolás új formáinak 
állandó kutatása,  a bátor  kísérletezés.  



Közíróként  is jelentkezett,  kisprózái,  dolgozatai  a Kárpáti  Igaz  
Szó hasábjain  és  a Kalendáriumban  láttak napvilágot.  Megtört a 
csend  címmel jelentette  meg  kötetét  1965-ben  a  Kárpáti  Kiadó,  
melyben  az olvasó elé tálja  Beregszász  múveló'dési  életének  min-
den lényeges  mozzanatát.  



Tartalom 

TEGNAPOK EMLÉKEI  (történetek)  

A tűz  7  
Az agyagfiú  11  
Reggeltől  délig  15  
Útépítők  20  
Az  a régi  nyár  27  
Utca, lovakkal  38  
Reped  a cserép  43  
Mese a gyárban  47  

CSENDES SZEMLÉLŐDÉSEK (jegyzetek, vallomások) 

Az  alkotás villózásai  55  
Ahogy megálmodtam  61  
Agyár  62  
Csendes szemlélődés  64  
Tallinni  emlékeim  66  
„Gazdátlan házak"  68  
Nyári  konyha  70  
Barátok lettünk  72  
Könyvesboltban  74  
A modell  . 75 
Hékám  77  
Szobor születik  79  
Öröm  81  
Ihlet  ^3  
Egy ember  nyomai  85  
„Fúga"  88  
Jancsin  Ferenc,  az épületszobrász  90  
Gyöngéd  kényszer  92  
Utazás  a kerámia körül  96  



Érdemes? Igen!  .  .  .  98  
Vívódás  az anyaggal  102  
Kezek  106  
Élet és forma (I.)  108  
Élet és forma (II.)  110  
Élet és forma (III.)  113  

Horváth Anna  117  








