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Sietett. Mielőbb kint akart lenni a friss levegőn. Előbb csak az orrában meg 
a szájában érezte az orvosságszagot, most már a gyomrában is. Az is bosszantotta, 
hogy majd egy félnapi ácsorgásába került az a kis vacak papíros. 

Amikor a lépcsőről leért, egy pillanatra megállt, hogy kifújja magát, aztán 
gondolkodás nélkül elindult az Ung-part felé. 

Sokáig üldögélt az újrafestett lócán és nézte a vizet. Ilyenkor, tavasszal 
mindig sárga, magába öleli a hegyekről lezúduló agyagos kis patakokat, és 
piszkos-szürke tajtékot verve siet tovább. 

Valahányszor itt ül az Ung-parton, eszébe jut, hogy negyvenötben Pesten 
majdnem belefulladt a Dunába. Marika csalta el fürödni. Nem szívesen állt 
kötélnek, mert a szíve már akkor is vacakolt. Azért csak elment. Tizennyolc éves 
volt, és ilyen korban nem szokás azt mondani egy lánynak, hogy nem. Akkor 
veszítette el életében először az eszméletét. Arra ocsúdott fel, hogy valaki azt 
mondta: - Na, ez is megtanulja, hogy mi az a félsz. 

Marikára ma is szívesen emlékszik vissza. A lány két évvel volt idősebb 
nála, nappal dolgozott, este pedig eladta magát. Kinek pénzért, kinek jó szóért. 
Neki csak úgy. Mintha most is hallaná a hangját. Tőled fogadjak el pénzt? 
Hiszen neked sincs. Meg szívesen is vagyok veled. Szeretem, ha beszélsz. Kár, 
hogy nem akarsz itt maradni. Annyira vágysz haza, az oroszokhoz? 

Kihúzta a zsebéből a papírost, amit az orvostól kapott, és még egyszer 
elolvasta a cirill betűs szavakat: szívműködése normális. Elmosolyodott. A 
táborparancsnoka jutott eszébe, egy kövér, szívbajos alezredes. „Tönkreteszik 
az ember szívét ezek a rabok - mondta sopánkodva egy alkalommal. - Itt van 
például ez az eset. Maga azt hiszi, hogy én kedvemre komázhatok magukkal? Ha 
valaki befújja, hogy esténként sakkozgatunk, jó, ha egy fegyelmivel megúszom. 
De olyan ez, mint a nyavalyatörés. Rájön az emberre, és muszáj csinálni. Meg 
aztán magának is jobb. Hosszú idő az a tíz év, Somogyi, tudom én azt." 
Panaszkodott, zsörtölődött, de azért gyakran behívta magához egy-egy partira. 
Míg el nem vitték. Mert egy szép napon letartóztatták őt is. 

Hirtelen mozdulattal felállt, a papírost, amit közben gombóccá gyúrt, két 
ujjal belefricskázta a folyóba, és lassan elindult. Elhatározta, hogy este beül a 
vendéglőbe és megiszik egy üveg bort. 

- Amíg velem táncol, ne kapkodja a fejét, és húzódjon közelebb hozzám, 
mert itt hagyom ennek a ronda teremnek a kellős közepén - mondta nyugodt 
hanghordozással, és magához húzta az asszonyt. 



- Hát rondának elég ronda, de azért csak ne hagyjon itt. Szeretem a tangót, 
és maga elég jól táncol. Mindenesetre jobban, mint a férjem. 

- Azt sejtettem. Azért kértem le. Egyébként a kereskedők mind rosszul 
táncolnak. 

- Igazán? - Az asszony szemében oszladozni kezdett a közöny. - Mondja, 
hogyan találta ki, hogy a férjem kereskedő? 

- A maga toalettjéből. 
- Ez igazán érdekes. És mondja, ez a felismerés közrejátszott abban, hogy mi 

most itt együtt táncolunk? 
- Egy szemernyit sem. 
- Pedig azt hittem. Mert már ott az asztalnál is olyan kihívóan mustrált, 

mintha... 
- Higgye el, csakis szakmai szempontból tettem - szakította félbe az asszonyt. 
-Miből? 
- Semmi, semmi, csak folytassa. 
- Szóval szakmai szempontból? Most már csak az a kérdés, hogy mi a 

szakmája? 
- Nyugodjon meg, a kereskedelemhez semmi közöm. 
- De a gorombasághoz annál inkább. 
- Igen. Ahhoz van. Egy kicsit sajátságos, de van. Különben szenvedje el 

még ezt a két percet, aztán visszaadom a szabadságát. 
- A szabadságomat? De hiszen el sem vette. Nemhogy maga, más sem. 
- Téved, asszonyom. Igaz, hogy nem vettem el, de korlátozom. Fogom a 

derekát, és arra vezetem, amerre akarom. Tehát nincs cselekvési szabadsága. Alá 
van rendelve az én akaratomnak, na meg a ritmusnak is. Sőt, egy kis ideje már 
annak a nyírott bajuszú fiatalembernek a tekintetét sem keresheti a vállam fölött. 

-Nem látom. 
-Nem, mert úgy vezetem, hogy háttal legyen feléje. 
- Ha ez magának örömet szerez... 
- A szabadságnál tartottunk. Tehát korlátozom a cselekvési szabadságát, 

sőt a gondolatait is, mert belekényszeríteni egy beszélgetésbe. 
- Szívesen hallgatom, amit mond. 
- Tovább nincs. Látja, a zenének is vége. 
Fogta az asszony karját, és arra gondolt, hogy jó volna egyet sétálni kint a 

parton. Csak úgy, céltalanul. Virágzik a japáncseresznye, és szólnak a békák. Az 
éjszaka ablakfényböl hidat ver a vízen, az ember csak nézi, nézi, és gondolatai 
lassan, tétován megindulnak rajta a túlsó part felé. Aztán eltűnnek ott a túloldalon 
a füzesben, és vissza se jönnek többé. 



- Köszönöm - mondta a kopaszodó férfinak az asztalhoz érve. 
- Ismerkedjenek meg - szólt sietve az asszony. 
- Somogyi Gábor vagyok. 
A másik szertartásosan felállt: 
- Réti Gyula üzletvezető. Somogyi, Somogyi... Várjon csak, nem a 

fűszeresnek a fia? 
-Nem. 
- Azt hittem. Annak van egy fia Magyarországon. Pedig hasonlít rá. 
- Sajnálom... Nem vagyok idevaló. 
- Kiküldetésben jár itt? 
-Nem. Itt lakom. 
- Igen? És hol dolgozik, ha szabad... 
- Hát... Tulajdonképpen sehol. 
- Sehol?... Tudja, mit, üljön át hozzánk. Úgyis itt ül a szomszéd asztalnál. 

Igaz, Anna? 
- Persze, persze - mondta az asszony. - Tegye át az üvegét meg a poharát. 

Látom, maga is bort iszik. 
Mikor leültek, Réti újra kezdte: 
- Hogy értsem azt, hogy sehol sem dolgozik? Ez manapság szinte 

elképzelhetetlen. 
- Gyula! - szólt rá Anna a férjére. 
- Hagyja csak - mondta - , a kérdés egészen természetes. Tulajdonképpen 

rosszul fejeztem ki magam, hogy sehol sem dolgozom, mert dolgozom, csak nem 
hivatalban vagy másutt, hanem otthon. 

- És mit csinál, ha szabad... 
- Festegetek. 
- Hja, szóval festőművész. De közben töltsünk. Majd én, ha szabad. 
Réti fenékig ürítette a poharát, zakója belső zsebéből előhúzta zsebkendőjét, 

megnyomkodta vele nedves száját, és belelegyintett a cigarettafüstbe. 
- Ismerem mindegyiket. Mind tőlem veszi a festéket. Még a Kantos Pityu is, 

pedig az a legbogarasabb közöttük... Na, mit nézel úgy rám? - szólt ingerülten 
az asszonyra. - Tudja, príma olasz festékem van. Jutányos áron kapom, minimális 
rezsiköltséget számítok fel. Igaz, hogy így is majd mindegyik adósom. Koldus 
népség az. A Zágonytól nagy nehezen kaptam egy képet. Nekem igen tetszik. 
Hegyek vannak rajta, meg egy tó, a tavon csónakázó párocska. Nekem nagyon 
tetszik, a Kantos meg röhög, valahányszor meglátja. De az olyan félbolond, 
tudja. Különben ismeri... 

- Igen - mondta, és míg maradék borát szürcsölte, Annát nézte a pohár 
üvegén keresztül. Meg kellene festeni, így, ez alatt a hatalmas rézcsillár alatt, a 



sárga fényben úszó cigarettafüstben, kissé leengedni vállán a ruhát, és a haját 
feltűzni. Elfordulni a vászontól, merően a szemébe nézni, és kimondani: Anna, 
maga boldogtalan. És elkapni azt a pillanatot az arcán. Aztán odaírni a kép alá: A 
hűtlenség születése... Nem, ez nem jó, ez igen olcsó... De bele kellene festeni a 
szemébe az erőtlen védekezést férje kocsmai szóáradata, a borcsinálta mámor 
meg a fakutya-vigyorú prímás disszonánsai ellen. Belefesteni az egész bagó- és 
borszagú zsivajt, és aláírni: Magány. 

- Egyszer megfestem - mondta az asszonynak. 
- Annát? - nevetett Réti. - Már mióta könyörgöm neki, hogy festesse le 

magát. Bármelyik megfestené. Mindegyik adósom. De neki imádkozhat az isten 
is. Különben próbálja meg. Hátha rááll. Csak egy kikötésem van: semmi 
vetkőztetés. A mellek félig szabadon lehetnek. Ez így pikáns. Mert én roppant 
szeretem a pikáns dolgokat. Tudja maga, mit ér egy ilyen kép? A mellek félig kint. 
Az ember elképzeli, hogy mi van a ruha alatt. Mi? Ha egészen ki van takarva, az 
már nem is olyan érdekes. Szóval, próbálja meg... 

- Egyszer megfestem - szólt újra. 
- Mikor? - kérdezte az asszony. 
- Még nem tudom. Talán majd ősszel. 
- Az sokára lesz. 
- Igen, sokára. De az is lehet, hogy soha. Meg az is, hogy holnap. 

Pontosabban: majd akkor, ha egy este valamelyik vászonról letörlöm a félig kész 
vázlatot, mert úgy érzem, hogy van valami, ami fontosabb. 

- Ami? - kérdezte Anna. - Kíváncsi vagyok magamra mint témára. Hallottam 
már, hogy ezért vagy azért érdemes lenne megpingálni engem is, de... 

- Én nem azért festeném meg, hogy felakasszák a hálószoba falára, szemben 
a tükörrel, hogy az ágyban fekve is jól lehessen látni, és a vasárnapi ebéd után 
hitvesi vágyakat ébresszen. 

- Na, ezt jól kikanyarította - nevetett tele szájjal Réti. Homlokán verejték 
gyöngyözött, a szemében bor piroslott. 

- Az előbb tánc közben mondtam magának valamit a jó modorról - mosolygott 
az asszony. 

- Téved. A gorombaságról volt szó. És remélem, nem írja a jólneveltség 
rovására, ha most fizetek és elmegyek. 

- Nem. Ha ez magának szakmai szempontból így jobb, akkor nem. 
- Na, akkor még töltök, ha szabad. - Réti az üvegért nyúlt, közben tovább 

beszélt. - Maga tetszik nekem. Ha festékre van szüksége, csak szóljon, Mély út 
22. Fuccs-szám. Nem muszáj azonnal fizetni. Ha meg Annát jól megfesti, ne 



féljen semmit, én olyan reklámot csinálok a képnek, hogy dupla áron túlad rajta. 
Legfeljebb csinál majd nekünk egy másolatot róla. Igaz, Anna? 

Az asszony nem szólt semmit. 

Melege volt. A házak között még ott szendergett a délutáni hőség. Csak 
egy-egy huzatosabb utcában ténfergett valami kis szellő, és neki-nekiszaladt a 
díszfáknak. Nagy pelyhekben hullt a japáncseresznye virága. Csupa rózsaszín 
szirom volt a járda. Akár bele is markolhatott, és szórhatta maga körül, mint 
szilveszterkor a konfettit. 

Kedveli ezt a várost, a dombokra kaptató utcákat, a sokarcú és mégis rokon 
házakat. Ha nézi őket, mindig az az érzése, hogy egy családi összejövetelre 
került, amelyet a nagymama kilencvenedik születésnapjára rendeztek. 
Összejövetelre, ahol az apák szájában kimondatlanul benne maradnak a pikáns 
anekdoták, az unokáknak a szemükben húzódik meg a pajzánkodás, és a 
nagymama régen megszépült történeteibe csak a falióra szól bele figyelmeztetően, 
hogy múlik az idő. 

- Innen nem menekülhetsz, Somogyi - nevetett a parancsnok. - Pedig szökni 
akarsz, tudom. Figyeltetlek. Na, ne ijedj meg. Itt mindenkit figyelnek. Engem is... 
Vágysz a családodhoz? Az asszonytól alig kapsz levelet. Ki tudja, mit csinál 
otthon? Tíz év, Somogyi, tíz év! Nagy idő az. A fiad egészen megnő, mire 
hazakerülsz. Ha hazakerülsz. Mert figyeltetlek: tudom, hogy szökni akarsz. De 
hiába. Úgyis elkapnak. És akkor még tíz év... Vigyázz, Somogyi, vigyázz a 
királynődre...! 

Felébredt. Egész teste csupa verejték volt, a szíve hevesen dobogott. Pedig 
az ablakot is nyitva hagyta. Lerúgta magáról a paplant, és kinézett az éjszakába. 
Az ablak alatt óriási vadgesztenyefa állt, tele volt virággal. Agai között ott 
himbálóztak az esti csillagok, akárcsak a karácsonyfán az olcsó vásári díszek. 

Haza kellene mennie valamelyik nap. Karórát ígért a kis Gabinak. Nagy fiú 
már, ötödikes. A tanítókkal is beszélni kellene. Csak el tudna adni valamit. És ha 
kölcsön kérne? De kitől? Úgyis nyakig van az adósságban. Mindegy. A pénzt 
elő kell teremtenie. Az órát úgy adja majd oda, hogy Ildikó ne lássa. Mert ha 
meglátja, biztosan megjegyzi: „Na, mi az, megspóroltad a szeretőiden?" És a 
gyerek hol az anyjára néz majd, hol rá. Nagyfiú már. 

Amikor elaludt, újra álmodott. Annát látta. Itt ült nála, de feje felett az az 
óriási vendéglői rézcsillár függött, és cigarettafüst lengte körül. 



2 

Az ajtó mögül éktelen lárma szűrődött ki. Mielőtt lenyomta volna a kilincset, 
egy pillanatra akaratlanul is maga előtt látta a kis szobát, az ismerős arcokat. 
Tudta, hogy odabent mi vár rá. Miska bácsi leülteti az ágy szélére, megtölti a 
kétdecis vizespoharakat vodkával, jó házigazdához illően mindenkinek a kezébe 
adja, és ellentmondást nem tűrő hangon rájuk parancsol: Na, vágjuk be, gyerekek, 
mint a szél a budiajtót! És Tóni, mint annyiszor, ezúttal is megjegyzi: Ejnye, 
Miska bátyám, hogy mondhatsz ilyet szocialista realista író létedre! Erre Győző 
kap a pillanatnyi szünet kínálta alkalmon, elmondja a legújabb viccet, utána 
kiürítik poharaikat, és megkezdődik a társalgás, amelynek legnagyobb része 
Miska bácsi háborús élményeiből áll. A társaság azután éjféltájban kidől, Tóni 
beülteti az akkor már magatehetetlen Győzőt a kocsijába, ők pedig kimennek, 
egy kicsit még tekeregnek az utcákon, és ő nagy unszolásra beleegyezik, hogy 
Miska bácsi hazakísérje. 

Otthon dupla adag luminált vesz be, másnap délben arra ébred, hogy 
rettenetesen fáj a feje, ágyban marad, hosszan nézi az állványon a félig kész 
képet, aztán felkel, és lekaparja róla a festéket. Igen, mindig így volt, holnap is 
így lesz. 

Bent üdvrivalgás fogadta. Tóni felállt a székre, fél lábát az asztal szélére 
helyezte, és megeresztette a hangját: 

-Elvtársak! Elvtársak, csendet kérek! Engedjék meg, hogy a festőszövetség 
helyi tagozatának szakszervezete nevében melegen üdvözöljem harminckettedik 
születésnapján Somogyi Gábort, a mi kedves barátunkat, aki legszebb éveit és 
tehetségének kiapadhatatlan forrását, tartalmában szocialista, formájában nemzeti 
ecsetjét maradéktalanul a nép szolgálatába állította, hogy ezzel is elősegítse... 

- Kapcsold ki - mondta Gábor Győzőnek. 
- Várjatok, elvtársak - kiáltozta Tóni - , a szólásszabadság nevében kérlek 

benneteket, várjatok! Most jön a poén. 
- A poén a negyedik üvegnél jön - jegyezte meg Győző, és leemelte Tónit a 

székről. 
- Vigyázz, te mészáros - rikoltozott Tóni. - Összetöröd a bordáimat. Ki 

rendezi el május elsejére, hogy ki vigye a zászlókat meg a transzparenseket? ... 
Semmi tisztelet nincs bennetek a dolgozó nép legnagyobb szervezetének egyik 
funkcionáriusa iránt. Értem rajta magamat. 

- A transzparenseknek tökmindegy, ki rendezi el őket - szólt, mikor Tóni már 
visszazöttyent székébe. - Egyébként jól tudod, hogy nem az én születésnapomat 
ünnepeljük. 



- Hogyne tudnám - nevetett Tóni. - Miska bácsinak az előbb már elmondtam. 
De ő hagyta. 

- Ugyanezt? 
- Hát persze. Csak ecset helyett fölkent poétaceruzát mondtam. 
- Ezt Adytól loptad, ebadta - szólt bele a társalgásba Miska bácsi. 
- Jaj, Miska bátyám, hát kinek jutna eszébe, hogy oroszul író kárpátukrán 

létedre1 betéve tudod Adyt - sopánkodott Tóni. 
- Mintha nem tudnád, hogy Miska bácsi a magyarok alatt a Dunántúlon 

tanítóskodott, és jobban tud magyarul, mint te - mondta Győző, és kacsintott. A 
kacsintás azt jelentette, hogy a témát megadta, kezdődhet a visszaemlékezés. 

- Állj! - kiáltotta Gábor. Amikor csend lett, Miska bácsi elé állt, és tovább 
folytatta. - Ha most történetesen nem hatvanegyedik születésnapodat 
ünnepelnénk, hanem, mondjuk, elhalálozásod... 

- Gazember! - üvöltötte Miska bácsi. 
- Szóval - folytatta Gábor-, akkor egy sóhajjal megúsztam volna az egészet, 

így viszont... Igaz, hogy csak a vászon meg a festék került pénzbe. 
- Elég, elég. Lássuk a képet - harsogott Győző. 
- Azt már nem! - tiltakozott Gábor. - Nektek csak az való, amit a kocsmák 

falára tesznek. Szóval a tied - mondta Miska bácsi felé fordulva, és az újságpapírba 
csomagolt képet bedugta az ágy alá. 

A társaság tapsa közepette Miska bácsi orosz szokás szerint háromszor 
megcsókolta Gábort, lenyomta az ágy szélére, megtöltötte a vizespoharakat 
vodkával, és mindenkinek a kezébe nyomta. 

- Na, gyerekek, áldjon meg bennünket a pócsi Szűz, ezt meg vágjuk be... 
- Mint a szél a budiajtót - kiáltotta Gábor a többiekkel együtt. Fenékig 

ürítette a poharát, mert tapasztalatból tudta, hogy úgyis hiába szabadkozna. 
Előbb jóleső melegség ömlött végig rajta, és könnyű bódulat kapta el. Tánc 
közben szokott ilyesmit érezni. Aztán a csupasz égő a szemébe döfte piros 
nyilait, és úgy tűnt neki, hogy ott szemben az akváriumban is csupa égő halacskák 
cikáznak, akárcsak az özönlő szikrák az ember szemében, mikor órákig áll tarkójára 
kulcsolt kézzel, arccal a falnak, vagy amikor fejbe vágják. Rettenetes éhséget 
érzett, és mohón nyúlt a tányéron felhalmozott kolbász után. 

- Kezet mostál? - kérdezte Miska bácsi szigorúan. 
- Látszik, hogy orvos fiad van - kuncogott Győző. 
- Hallgass, te taknyos - torkolta le Miska bácsi. 
- De Miska bátyám! - szólt Tóni. - Olyan naturalista kiszólásaid vannak, 

hogy az embernek felfordul a gyomra. 
- Tudod is te, mi az a naturalizmus - legyintett Miska bácsi. 



- Már hogyne tudnám! A szocialista realizmustól idegen ábrázolási módszer. 
Ezt az egyetemen jól a fejembe verték. De ezer és egyszer olvashattam az 
újságokban is. 

- Hát ide figyelj, te plakátmázoló ecsetcsonk. - Miska bácsi ráhajolt az 
asztalra és folytatta. - Mondd meg nekem: szerinted Solohov szocialista realista 
író? 

- Mondjuk. 
- Csak nem vonod kétségbe? 
- Isten őrizz! Bár megmondom nektek, valahogy az az érzésem, hogy közelebb 

áll az orosz kritikai realistákhoz, mint teszem azt, na, kit hozzak fel nektek? 
Mondjuk, mint Fagyejevhez. 

- Na, már látom, hogy az irodalomhoz nem értesz. Nem is akarok most ezen 
vitatkozni veled, mert az irodalom ábécéjénél kellene kezdeni. Csak azt mondd 
meg nekem, olvastad-e Solohov Doni elbeszéléseit? 

-Nem én. 
- Azt sejtettem. Tudhattam volna, hogy a saját zuglapodon kívül, amibe te 

a rajzaiddal néha belerondítasz, semmit sem olvasol. 
- De Miska bátyám - tiltakozott Tóni minden sértődöttség nélkül - , hogy 

mondhatsz ilyet egy megyei lapról? 
- Sajnos, ezt a lapot olyan tehetségtelen emberek csinálják, mint te, fiam. De 

nem is erről van szó, hanem Solohov Doni elbeszéléseiről. Szóval, a múltkorában 
a kezembe került ez a könyv. Régi kiadásban. Hát ez a kötetnyi elbeszélés olyan 
szuggesztív hatással volt rám, hogy máig sem tudtam magamhoz témi. Nem 
akarom összehasonlítani Solohov egyéb írásaival, de azt mondhatom, hogy a 
Doni elbeszélések feledhetetlen olvasmány. Pedig tele van naturalizmussal. Van 
benne egy kép. Hát azt, amíg élek, sem fogom elfelejteni. Képzeljétek el. Egy 
kozák holtan fekszik. A szemét kiverték. A szemgolyója az arcán csüng. Es a 
szemgolyóján egy nagy zöld légy ül. Na? Hát ezt még Zola is megirigyelhetné, 
mi? 

- Hallottam egy viccet - köszörülte meg a torkát Győző. - A bolondkórházban 
az egyik bolondnak kiverik a szemét... 

- Hagyd most ezeket a bolondvicceket - ripakodott rá Tóni. 
- Na jó, jó - húzódott vissza csalódottan Győző. - Se vodka, se vicc. Mi az, 

irodalmi ankéton vagyunk? 
- Várj sorodra, te züllött újságferdítö, te kopínnester! - legyintette le Miska 

bácsi is. - Mit szóltok Solohovhoz? 
- Nagy, nem mondom - szólalt meg kis szünet után Tóni - , de én még 

mindig amondó vagyok, hogy ez tőlünk idegen ábrázolási módszer. Egy 



Solohovnak persze meg lehet bocsátani. - Hangjából kiérződött, hogy inkább 
csak tüzelni akarja a vitát. 

- Ez olyan Julcsanéni-filozófía, drága barátom - maradt meg Miska bácsi 
továbbra is a vitaindító szerepében. - Hát te mit szólsz hozzá, Gabi? 

- Azt, hogy két deci vodkával a fejünkben most egészen zavarosnak tűnik a 
kérdés, különösen ahogy te felveted. 

- Igazad van - jegyezte meg Győző. - Mit fogunk most művészetelméleti 
vitákat folytatni, mikor az még józanul is magas nekem, nemhogy ilyen 
kótyagosan. Van egy javaslatom... 

- Jó, elfogadjuk - állt fel Miska bácsi, és új üveget bontott. - Igyunk, de a 
vitát folytassuk. Te, Győző fiam, vodka nélkül is kótyagos vagy, te egyél, igyál 
vagy szunyókálj. 

- Ennyitől? - emelte fel Győző az újonnan félig töltött poharat. 
- Jó , teletöltöm neked, csak hallgass. Na, gyerekek, igyunk. 
- Én nem - nyöszörgött Tóni. - Tudjátok, hogy fáj a májam. 
- A májad nem a pálinkától fáj, hanem az ilyen zsíros dumáktól - ingerkedett 

Győző. 
- Igyál, ne kéresd magad. Úgyis tudjuk, hogy megiszod. Igyál! - parancsolt 

rá Miska bácsi. 
Gábor felhajtotta az italt. Megrázkódott. Kivett egy darab zsíros füstölt 

halat, és rágcsálni kezdte. Naturalizmus. Művészettörténet. Micsoda útvesztő. 
Mennyi műalkotás. És mindegyikre rásütötték, hogy ilyen vagy olyan „izmus" 
jegyében született. Aztán vitáznak rajtuk, átértékelik őket. A művész pedig ezalatt 
alkot, és sok esetben el sem érik a körülötte gyűrűző vitahullámok. Vajon tudta-
e Van Gogh, hogy melyik képével szabadult ki a naturalizmusból, és melyikkel 
lett expresszionista? Nem valószínű. Vagy ott van Zola. Nem, nem Zolával kell 
kezdeni. Rá csak hivatkozni kell. Ej, hogy összekuszálódtak a gondolatai. Miért 
ne lehetne Zolával kezdeni? Na, miért? A fenébe is. Hogy cikáznak azok a 
halacskák az akváriumban! Mint a.. .na mi is? Az előbb már tudta. Igen, mint a 
szikrák az ember szemében, ha órákig áll a falnak fordulva tarkójára kulcsolt 
kézzel, vagy ha fejbe vágják. 

- Tedd el onnan az akváriumot, mert belevágom ezt a poharat - mordult rá 
ingerülten Miska bácsira. 

- Mi van veled? 
- Nini, a kis Somogyi tűzbe jött - nevetett Tóni. 
- Azt mondtam, tedd el onnan azt a vacakot. 
- De mi bajod vele? - csodálkozott Miska bácsi, és tétován felállt. 
- Idegesít. Olyanok azok a dög halak, mint a szi..., mint a piócák. 



- Mint a micsodák? - hüledezett Miska bácsi. 
- Hallottad, mint a piócák - szólt közbe Győző. - Tudod, olyan icipici 

piócácskák, akik vért vedelnek. Neked nem köszvényes a lábad, Miska bátyám? 
Vagy nem magas a vérnyomásod? De mit is kérdezem. Olyan vörös lettél, mint a 
rák. Hamar egy-két piócácskát a csigolyádba. 

- Hagyd azokat a halakat! - horkant fel Miska bácsi, amikor Győző megindult 
az akvárium felé. 

- Miféle halakat? - színészkedett Győző. - De hiszen most tisztáztuk, hogy 
ezek a kis állatkák nem halak, hanem piócák. Márpedig... 

- Azt mondtam, hogy hagyd őket. Vagy kirúglak innen benneteket. 
- Az más - somfordált a helyére Győző, és a terített asztalra tekintett. - Én 

nem ragaszkodom a pióca kifejezéshez. Felőlem lehetnek bálnák, vagy akár 
cethalak is. 

- Mondtam, hogy vidd onnan azt a vackot - szólt Gábor, és felállt. 
- De hát mi van veletek? - avatkozott a vitába Tóni. - Nem bírod a kis 

cápákat, helyet cseréltek Miska bácsival, és kész. Mert ő viszont nagyon bírja. 
Gábor érezte, hogy megenyhül. 
- Ez jó ötlet - mondta. - Akarod? 
- Nem bánom - bólintott Miska bácsi. - De aki még egyszer felhozza a 

halakat, azt szájon ütöm. Részeg disznók. 
- Megállj! - rikoltott Győző. - Van egy ötletem. Gyerekek, láttatok már 

részeg halakat? Mi lenne, ha egy féldecit töltenék az akváriumba? 
- Hülye - jegyezte meg Miska bácsi. 
- Helyes - szólt Tóni. - Ez már vulgarizmus. Valahogy csak visszajutunk a 

naturalizmushoz. 
- Igaz is. Hol hagytuk el? - kérdezte Miska bácsi. 
- Na hol? - kuncogott Tóni. 
- A negyedik decinél - robbant ki Győzőből a jókedv. 
- Ej, hagyd már! - bosszankodott Miska bácsi. - Hol hagytuk abba, Gabi? 
- Van Goghnál. 
- Kinél? - kérdezték egyszerre. 
- Na, ugye mondtam, hogy a negyedik decinél - hahotázott most már Győző. 
-Lehet, hogy te igen. - Gábor arra gondolt, hogy ez a Győző napról napra 

hülyébb. Különben... De csakugyan, hol is hagyták abba? Nocsak. Igen. A 
kozák kivert szemén egy nagy, vörös légy ül. De miért vörös? Ej, dehogy vörös, 
zöld. A halacskák voltak vörösek. Meg a tábori drótkerítésben a huzal. Vajon 
akad-e, aki megkérdezi, hogy miért festette vörössel a drótot, merthogy a 
drótkerítés nem vörös... Hogy micsoda buta kérdések vannak! A múltkor azt 



kérdezi tőle Anna, hogy: Mondja, miért hagyta el Van Goghot az a nő is. Még az 
az utcanő is... Anna... Anna... Szegény Anna... Szegény Van Gogh... Szegény? 
De miért? 

- Van Goghot ismeritek? - kérdezte fennhangon. 
- Van Goghot? - csodálkozott Miska bácsi. - Mi köze Van Goghnak 

Solohovhoz? 
- Az, hogy... Na jó... Vedd Zolát, a naturalizmus atyaistenét. Tudod, mire 

kellett neki a naturalizmus? 
- Na mire? - vetette közbe Tóni. 
- Arra, pajtás, hogy a materialista világnézet szolgálatába állítsa. Az már 

más kérdés, hogy Zola az ember végbelén keresztül akart a lélekhez jutni. Meg 
hogy ezt már szinte kéjelegve csinálta. 

- Hü, micsoda zolai köpés - vigyorodott el Tóni. - Ezt felírom. 
- Vagy vegyük akár Majakovszkijt. - Gábor érezte, hogy tűzbe jön, és ettől 

mintha tisztázódnának a gondolatai. - Mert Majakovszkij, aki összetörte a vers 
konvencionális formáit, hogy beleférjen ez az új kor, Majakovszkij többet tanult 
a fúturizmustól, mint... 

- Nana - szólt közbe Tóni. 
- Hagyd már azt a nanázást a fenébe. Inkább annak néznél utána, hogy mi az 

a futurizmus. Mert akkor rájönnél, hogy Majakovszkij, igenis, kidobta a 
futurizmusból a Marinetti-féle eszmét, és megtöltötte a futurista fomiát szocialista 
tartalommal. Majakovszkij. Úgy, ahogy mondom. Pedig szocialista költő volt. És 
azzal a golyóval, amit a koponyájába röpített, jó időre pontot tett... 

- A naturalizmusról van szó, nem a futurizmusról - jegyezte meg Miska 
bácsi. 

- Persze, hogy arról. Majakovszkij futurizmusára csak azért hivatkoztam, 
hogy ne tévesszétek össze a formanyelvet a tartalommal. 

- De Majakovszkij nem naturalista, értsd meg - dörmögött Győző, és az 
asztalra hajtotta a fejét. - Különben sem adnék az egész vitáért egy deci 
szenteltvizet. Hallod, Miska bátyám? 

- Nektek beszélhet az ember - bosszankodott Gábor. - Értsétek meg, miről 
van szó. Egy nagy légy ül a kozák kivert szemén. És Majakovszkij? Tudjátok, 
hogy mondta az egyik versében? Szájából úgy gördül a szó, mint alvadt 
vérdarabok. Na, ez mi? 

- Hü, hogy azt a... - hördült fel Tóni. - Ezt felírom. 
- Ha még sokáig így megy, az én számból meg a halak fognak visszagördülni 

- sopánkodott Győző. 
- Megint kezditek? - vörösödött el Miska bácsi. - Különben hagyjuk az egész 

vitát. Úgy összezavartál mindent a fejemben. Honnan szeded ezeket a dolgokat? 



- Honnan? Magából a művészetből, amin néha el is kell gondolkozni. Mert 
például... 

- Hagyd már, könyörgöm - siránkozott Győző. - Nem hagyjátok az embert 
szóhoz jutni. Nem látod, hogy Miska bácsi is torkig van a szép nagy zöld legyekkel, 
meg a szép nagy alvadt vérdarabokkal? 

- Gyerekek, tudok néhány abszolút viccet. Tudjátok, hogy választják a 
római pápát? 

- Hagyd. Mint házigazda megtiltom, hogy az én házamban a pápáról beszélj. 
- Akkor adj inni. Különben elmondom. 
-Najó . De miért nem esztek, gyerekek? Egyétek ezt az olajbogyót is. Kitűnően 

semlegesít. Na, igyunk hát. 
Gábor félig itta ki a poharát. 
-Jaj , a májam. Bizony isten fáj. Nem akartok nekem hinni - nyöszörgött Tóni. 
- Hagyd meg. Ki kényszerít rá, hogy megidd? Passzold át nekem a poharat 

- mondta rábeszélően Győző. - Gábor se itta meg. 
- О még megissza - szólt Miska bácsi. Hangja rekedt volt. 
- Miska bátyám! - Tóni felállt, és közelebb hajolt hozzá. - Neked a szemeden 

csepeg visszafelé a vodka. 
- Siratja, hogy nem mondtam el a pápaviccet. 
- Ott dőljön rá az anyaszentegyház a te pápádra, ahol van - Miska bácsi 

végleg berekedt. - Nem szeretem az ilyen szentatyákat. Tudjátok, az én apám 
kántor volt... 

- Tudjuk, tudjuk - kacsintott Győző. 
- Várj, nem tudod, mit akarok mondani. 
- Dehogynem. Azt, hogy egyszer összeveszett a pappal... 
- Dehogy azt. Szóval, az apám kántor volt, és minden halottas házhoz elhívtak 

bennünket énekelni. És az apám mindig magával vitt engem is. Nahát, akkor 
undorodtam meg az egész szemforgató ájtatosságtól. Egyszer elhívtak bennünket 
egy házhoz. Most is emlékszem, gombás paszuly volt vacsorára. 

- És megmozdult a halott - vágott közbe Tóni. 
- Igen. Honnan tudod? 
- Sehonnan. Csak úgy kitaláltam. 
—Nekem meg úgy rémlik, hogy már hallottam valami ehhez hasonló történetet 

- mondta Győző. 
- Ezt nem hallottad - szólt Miska bácsi sértődötten. 
- Pedig hallottam. Csak az az illető elszaladt, és azóta rá sem bír nézni a 

gombás paszulyra. 
- Igen. De nem is ezt akarom mondani. Hanem szolgált velem egy adventista. 



- Halleluja... - mormolta Győző. 
-Na, ne légy szemtelen-korholta meg Tóni.-Mit gondolsz, ingyen vedeled 

itt a vodkát, meg zabálod ezt a finom halat? 
- Megint a halak - siránkozott Győző. 
- Csak folytasd, Miska bátyám - mentette meg a helyzetet Gábor, bár elejétől 

végig ismerte már az adventista történetét. 
- Szóval... hol is hagytam abba? Mindig félbeszakítjátok az embert... Igen. 

Hát az az adventista... Hogy is hívták? 
- Kupás - mondta Győző, és nyomban lehajtotta a fejét, hogy elkerülje Tóni 

nyaklevesét. 
- Igen. Kupás Pista. Hát ez az adventista nem lőtt le egy oroszt sem, azt a 

becsületemre mondom. És mégis ép bőrrel megúszta. Pedig a háborúnak megvan 
a maga kegyetlen törvénye: aki szemben áll veled, és fegyver van nála, az 
ellenséged. És vagy te lövöd le őt, vagy ő téged. Egyszer kiküldenek kettőnket 
felderítésre. Kolomeja alatt volt, az egyik faluban. Elfelejtettem a nevét. 

- Nem fontos a név - szólt közbe álmos hangon Győző. - Különben, majd 
keltsetek fel, ha koccintani kell. 

-Aludj, ha nem akarod meghallgatni. 
- Jó. Majd ha felébredek, elmondom neked, miről volt szó. 
- Szóval Zsitomir alatt történt... 
- Kolomeja alatt. 
- Dehogy Kolomeja alatt. Zsitomir alatt az egyik faluban. Mondom, hogy 

kimentünk ketten azzal a Kaszással... 
- Kupással, Miska bátyám, Kupással - szakította félbe Tóni. - Hogy te egy 

hónap alatt hogy elfelejted a neveket. 
- Milyen hónap alatt, te tökfilkó! Hány éve annak már? 
- Jó, jó, elhiszem. Csak azért mondom, hogy egy hónap alatt, mert egy 

hónappal ezelőtt még emlékeztél rá, hogy Kupásnak hívták azt a te adventlistádat. 
- Na jó, legyen Kupás. Nem ez a lényeg. Szóval elindulunk a falu irányába. 

Na, szarok neked visszajönni, Pándi főhadnagy úr, gondoltam magamban. Csak 
legalább egy eleven oroszt látnék, hogy felemeljem a két karomat. Hát láttam is, 
de majdnem rosszul sült el a dolog, mert ahogy beérünk a faluba és már a közepe 
felé tartunk, egyszer csak egy sorozat, még egy sorozat... Elő a géppisztolyt, 
Miska, villant át az agyamon a gondolat. Mert tudjátok, a háborúnak megvan a 
maga törvénye: ha lőnek, te is lősz... Emelem is le a vállamról a géppisztolyt, de 
az én izém... Szóval az adventlistám elmarkolja a kezemet és rám ordít, hogy: Ne 
ölj !... Hát tudjátok, az az adventista így mentette meg az életemet. Mert különben 
már régen alulról szagolnám a zsitomiri ibolyát. 



- A kolomejait - rezzent fel félálmából Győző, és rögtön vissza is hajtotta a 
fejét az asztalra. 

- Dögölj, te taknyos - mordult rá Miska bácsi. - Voltál te magyar királyi 
honvéd? 

- Horthy Miklós katonája vagyok... - zendített rá Tóni. Hangja nevetésbe 
fulladt. 

- Adjátok vissza az ezeréves határokat! - kurjantott Győző talpra szökkenve. 
- Meg a szent féltéglát, mert nincs mivel verni honfiúi mellemet. 

- Piszkos népség - háborgott Miska bácsi. - Még én sem beszélek ilyen 
trágársággal ezekről a dolgokról, pedig nekem aztán igazán semmi közöm a ti 
féltéglátokhoz. Nekem két bátyámat ölte meg magyar csendőrgolyó. 

Golyó! Gábor érezte, hogy mellen üti a szó. Csendőrgolyók. Golyók. Ilyenek 
vagy olyanok. Golyók Miska bácsi két bátyjának a fejében. Golyó a Majakovszkij 
fejében, golyók.. .golyók.. .golyók... 

„A ... hadbíróság Somogyi Gábort, apja neve Gábor, született... magyar 
nemzetiségű... a büntető törvénykönyv ... cikkelye ... paragrafusa alapján tíz 
évi szabadságvesztésre, jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélt, büntetését ... 
számú javító munkatáborban töltő egyént a javító munkatábor őrsége és 
parancsnoksága ellen csoportosan elkövetett fegyveres lázadás bűntettében 
vétkesnek találta, és a büntető törvénykönyv ... cikkelye ... paragrafusa alapján 
golyó általi halálra ítéli..." 

- Az este felhoztad azokat a golyókat, Miska bátyám - mondta és érezte, 
hogy a templomkerítés vasrácsáról lemorzsolódott rozsda a markát töri. 

- Azt mondod, hogy az este. Jól mondod, mivelhogy már holnap van. 
- Szóval, felhoztad azokat a golyókat. De vajon az eszedbe jutott-e, hogy az 

ellenséges golyótól százszorta jobban fájt az a golyó, amelyet a saját embereink 
eresztettek belénk a nép nevében, amelynek állítólag ellenségei voltunk. 

- Jó l van, jól van. Tudom, hogy nem kellett volna. Ne haragudj... De mintha 
egy kicsit tisztulna a fejem. Jól hűti a nadrágomat ez a betonkerítés. Felér egy 
kijózanítóval. Mondd, mikor voltál otthon? 

- Már megvan egy hónapja. 
- Az órát megvetted? 
- Meg. A pénzt még nem tudom neked megadni, de remélem... 
- Sose búsulj miatta. Majd a kiállításon csak eladsz valamit. Tudod már 

pontosan, mikor lesz? 
- Augusztusban. 



- Nagy dolog ez. Vigyázz, nézd meg, hogy mit állítsz ki, ne forrófejűsködd el 
a dolgot. Ha ez a kiállításod sikerül, befutsz. 

- Hova? 
-Nem értem. 
- Hova futok be? 
- Ugyan, ne gyerekeskedj. Egy művészembernek legalább annyi reklám 

kell, mint egy márkátlan bornak. Fuj, hogy a színét se lássam. 
-Kinek? 
- A bornak. 
- Vagy úgy. 
- Szóval, válogasd meg jól a képeket. Mert tudod, még ott tartunk, hogy 

vannak emberek, akik egyes dolgokat félremagyaráznak. 
- Ilyenek akkor is lesznek, amikor én már rég nem leszek. 
- Ne légy önfejű. Óva intelek, hogy vigyázz magadra. Tudod, hogy még 

mindig milyen szemmel néznek rád. 
-Milyenszemmel?! Kik?! 
- Ej, na, nem akarlak bántani, de tudod, hogy nem mindenki barátod. Még a 

kollégáid között sem. 
- Ha annyit vétenek ellenem, mint én ellenük... 
- Jól tudod, hogy kiről van szó, meg azt is, hogy miről. 
- Nem tudom. Mondd meg! 
- Ugyan, hát Zágonyról. 
- Nem tudok semmiről. 
- Hogy lehet az, hogy nem tudsz? Hát a múltkor mit mondtál neki? Már 

elfelejtetted? 
- Neki? Semmit. A festészetről volt szó általában. 
- Igen, általában. De te általában azt mondtad, hogy hála a fényképezőgép 

feltalálójának, nálunk is megjelent az új irányzat: a fotografízmus. 
- Akinek nem inge, ne vegye magára. 
- Csakhogy az a baj, fiam, hogy inge, és magára vette. 
- Ha inge, akkor ne szégyellje. 
- Veled nem lehet beszélni. 
- Erről nem. 
- Jó, akkor beszéljünk másról. Miért nem akarsz dolgozni? 
- Dolgozni? Ki mondta azt, hogy nem akarok? Hol dolgozzak? Nem mehetek 

el iskolaigazgatónak a te helyedre. 
- A festőszalonba miért nem akartál menni? 
- Nem akartam? Visszaadták a kérvényemet. Nincs hely. 



-Disznóság. Pedig megbeszéltem az igazgatóval. 
- Köszönöm, de hasztalan fáradság volt. Különben is örülök, hogy így 

történt. Semmi kedvem cégtáblákat festeni. 
- Van ott más munka is. Na jó, nem akartam előre elárulni neked, de ha már 

így hozta a szó, hát elmondom. Beszéltem Valkóval, a főszerkesztővel, kellene a 
lapnak egy grafikus, és azt hiszem, felvenne téged. 

- A lapnak? De hiszen ott Tóni dolgozik. 
- O az ifjúságinál van. Igaz, hogy nekik is dolgozik, de felvennének valakit. 
- És Tóni? О mit szól hozzá? 
- Piszkos gazember lenne a neve, hacsak ki is nyitná a száját. Keres ő úgyis eleget. 
- H á t jó, nem bánom. 
- Csakhogy, fiam, van egy kis bökkenő is. 
- Na, akkor bökd ki. 
- Rendezni kéne a családi körülményeidet. 
- Majd elrendeződik. 
- Igen, de hogyan? 
- Úgy, hogy elválunk. 
- Látod, ez már baj. 
- Miért? Kinek mi köze hozzá? 
- A társadalomnak, fiam, a társadalomnak. 
- Na, hagyd a vicceidet, Miska bátyám. Én sok mindennel tartozom a 

társadalomnak, de a családi élet az két ember magánügye. 
- Igen, ha nincs a családban egy harmadik, vagy isten tudja, hanyadik. 
- Hagyjuk ezt, Miska bátyám. Úgy érzem, hogy egyedül is ura tudok lenni a 

sorsomnak. 
- Na jó. Bár máig sem tudom megérteni, mi történt köztetek. Olyan szép 

feleséged van. Becsületemre mondom2, most is az a meggyőződésem, hogy 
szeret téged. 

-Hagyjuk ezt, Miska bátyám, nagyon kérlek. 
- Na jó. Bár... Nehéz dolog... Sehogy sem értem. Valami nőd van? 
-Nincs. 
- Na, fiam... Egy férfiember csak akkor határozza el magát, hogy otthagyja 

a családját, ha nő van a dologban. 
- Rosszul tudod. Mert nekem nincs senkim. 
- És Rétiné? 
- Kicsoda? Ezt meg honnan szeded? 
- A barátodtól, Zágonytól. A múltkor együtt voltatok nála. Azt mondja, 

hogy az a nő a férje előtt is majd felfalt a szemével. 



- Láthatod, hogy még épségben vagyok. Különben is, mindössze kétszer 
láttam. 

- A z nem zárj a ki... 
- De kizárja. És én is kizárom. Na, szervusz. Menj haza. Innen már magam is 

hazatalálok. Még jó, hogy nálad aludtunk egy keveset. Szervusz. 
A paplan nehéz volt. Kitakarózott. Hála a medicinának, a mindenféle 

csillapítóknak, szűnni kezdett a fejfájása. 
Anna. Mi köze hozzá? Téma? A válla szép. Mélyen kivágott ruha volt rajta. 

De miért nem tűzi fel a haját? 
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- Halló, Gábor, maga az? 
-Anna! Csak nem? 
- De igen. 
- Olyan messziről jön a hangja, Anna, hogy meg se ismertem. 
- Azon sem csodálkoznék, ha elfelejtette volna. Mennyi ideje is?... 
- Idestova két hónapja. 
- Ötvenkét napja, drága barátom. Ötvenkettő. De maga is majdnem pontosan 

tudta, és ezért megdicsérem. 
- Én pedig szemrehányást teszek magának, asszonyom. 
-Gondolja, hogy megérdemlem? 
-Gondolom. Megígérte, hogy telefonál. Emlékszik? 
- Emlékszem. És telefonáltam is, csak sajnos... 
- Biztosan napközben hívott. 
- Igen. 
- Hát máskor ne hívjon napközben, mert ilyenkor nem vagyok otthon. 
- Na, mi történt? 
- Tudja, Anna, egyszer azt mondtam valakinek, hogy sehol sem dolgozom, 

és az a valaki megjegyezte, hogy ez manapság lehetetlen. 
-Igen, emlékszem. Szóval elhelyezkedett. Hol? 
- A lapnál. 
- Mióta dolgozik ott? 
- Második hete. 
- É s hogy ízlik a munka? 
- Drága Anna, számomra is feltalálták, hogy a munka nemesít. 
- A magáé is? 



- Az enyém? Az enyém kivételesen nem, de a többi igen. 
- Téved, mester. Mint háziasszony állítom, hogy az enyém sem. 
- Látja, egész megfeledkeztem róla, hogy ilyesmivel is foglalkozik. Mikor 

eszembejut, mindig másképpen látom. 
- Mint témát, ugye? 
- Még mindig nem felejtette el? 
- Nem, Gábor. Az ilyesmi kitüntetés egy háziasszonynak. Hogyan is 

feledkeznék meg róla? Már szinte látom a képet is. Nem is olyan igazi lenne, 
csak amolyan tanulmányfej... 

- Anna! 
- És valahol ki is állítanák, és jönnének az ismerősök, és felismernének. 

Egyesek irigykednének, és összesúgnának, hogy: Nézd már, a szégyentelen. 
Nem sül le a képéről a bőr. Háromgyerekes anya. És milyen rendes férje van. Ha 
egy csomag borsot kérek, sose mondja, hogy nincs. Négyszobás lakás. Cseléd. 
Hiába, a kutya is jó dolgában vész meg, s a többi, s a többi. 

- Anna! 
- Várjon, még nem fejeztem be. És a szégyentelen tanulmányfej nézne rájuk 

hűvösen, és egy kicsit bölcsen is. Meg büszkén is, hogy ott függ a falon, 
gyalult léckeretben, és felülről tekint le a kisvárosi szenzációhajhászókra. Csak 
akkor párásodna el a szeme, mikor már kiürülne a terem, eloltanák a villanyokat, 
és a sötétben magára maradna azokkal a gondolatokkal, amelyeket a legerősebb 
nyári napfényben még a mester sem látott meg benne. 

-Anna! Elég volt. Honnan telefonál? 
- Zágonyéktól. 
- Honnan? 
- Mondom, hogy Zágonyéktól. Baj? 
-Nem. Dehogyis. Ide figyeljen, Anna. Menjen haza, vegye fel azt a püspöklila 

ruhát, amelyikben utoljára volt, és jöjjön ide hozzám. De azonnal. Tudja, hol 
lakom? 

- Igen. 
- Várjon csak. Hajtüje van? 
- Mire az? 
- Ne kérdezze, csak hozzon annyi haj tűt és csatot, amennyit csak tud. 
- Jó . Viszek egy egész táskával. 
- Ne vicceljen. Jöjjön, amilyen gyorsan csak tud. Vagy talán menjek magáért, 

és kérjem el a férjétől? 
-Nem, ez fölösleges. Különben sincs idehaza. Nyaral. 
- És maga? 



- Én tavaly voltam. így egyeztünk meg. 
- Micsoda egyetértés. Szóval, mikor várjam? 
- Másfél óra múlva. De... mondja, Gábor, magát nem is érdekli, hogy én 

akarom-e? 
-Mi t? 
- Az egészet. 
- Hogyhogy az egészet? A háziasszonyokat meg a kisvárosi szenzációt? 
- Nem, Gábor, nem azt. Más nem jut eszébe? 
- De igen, Anna. Csakhogy én megszoktam, hogy embermagasságból nézzem 

a dolgokat. 
- Hogyan értsem azt, hogy embermagasságból? 
- Úgy, hogy talpammal a földön állok, és százhetven centi magasból nézek 

a világra. Se fel nem szállok, se hanyatt nem vágódom! Szóval, állok. 
- Mester, de hiszen maga realista. Sőt, nem is realista, hanem... 
- Hanem? 
- Nézze, Gábor, ha nem tudnám, hogy min ment keresztül, azt kellene hinnem, 

hogy az élet egyszer sem verte le a lábáról. 
- Az élet? Mit tud maga az én életemről, Anna? 

1945. Március. Lassan ébredő, havas esőkkel játszadozó kölyöktavasz. Az 
április már több. Az április már olyan, mint a siheder, akinek változik a hangja, és 
azt hiszi, hogy nyakiglábával ott áll a világ kellős közepén. De ennek a sihedernek 
már jelleme van, ezt már érdemes megfesteni. Persze, akvarellel. Hiszen az erdőszéli 
fákon is csupa nedv még a rügy, és szinte áttetsző, akárcsak a zöldes ablaküvegen 
a cseppekben gyülekező pára. Meg a csikóskalyiba is úgy gőzölög a Kerítőn, 
mint mosó asszonyok kendővel bekötött feje, mikor kijönnek a házból, hogy 
kiöntsék a sárga szappanos vizet a fehér hóra. 

Gábor csak vasárnaponként jár haza. A falu messze van a várostól, 
főútvonalon fekszik, igaz, de autóbusz még nem jár. Megesik, hogy gyalog teszi 
meg a tizenhét kilométert, de megteszi, mert az apja ragaszkodik hozzá, hogy 
egyszer egy héten hazajöjjön. Mióta az apját megválasztották párttitkárnak, 
azóta ezer a gondja. Meg kellett alakítani a fogyasztási szövetkezetet, államosítani 
a malmot, fél napokat perelni a panaszosokkal, és bizonygatni nekik, hogy jól 
osztották el a földet. A legtöbb baj persze az asszonyokkal van, mert a férfinépet 
tizennyolctól ötvenötig elvitték munkára. Azt ígérték, hogy három nap múlva 
hazaengedik őket, de már eltelt öt hónap, és sehol senki. Sőt, egyeseknek halálhíre 



is jött. A falu olyan, mint a felbolygatott darázsfészek. A jehovisták járják a 
házakat és az utolsó ítélet szörnyűségeiről prédikálnak. 

- Mit mondjak az asszonyoknak, fiam?3 - kérdezi az apja. 
- Az igazságot - mondja Gábor, és érzi, hogy keserű a szája. 
- De honnan tudjam, hogy mi az igazság? Három napra vitték el őket és 

tessék. Már heten haltak meg. Kettő közülük kommunista volt. Nem értem, fiam. 
Gábor sem érti. 
Egyszer, első polgárista korában bejön az osztályukba Tóth Kálmán 

tornatanár úr, és azt mondja: Hallom, hogy az első B-ben vannak olyanok, akik 
az orosz felszabadító testvéreket várják. 

Gábor érzi, hogy az egész osztály feléje fordul, néhányan kuncognak. Arcát 
elönti a vér, felemeli a fejét, és a tanár szemébe néz. 

Piszkos kis emberke volt ez a Tóth Kálmán. Tornatanár és leventeoktató. Az 
anyaországból jött, hogy a kisdiákokat megtanítsa a puskafogásokra és a királyi 
magyar eszmékre. Egyszer azt mondja a kis Pirigyinek: Mi az, fiam, neked zsákból 
van a ruhád? 

- Tanár úr, kérem - dadogja a fiúcska és nagy, rövidlátó szemét elönti a 
könny - , nekem elesett a fronton az édesapám, és öten vagyunk, és anyukám 
varrogat. 

- Akkor ne tanulj, fiacskám. És egy magyar királyi polgáriba máskor ne 
gyere nekem zsákban. Leülhetsz.4 

Megesik, hogy apját vasárnap is behívják az irodába. Ilyenkor beállít 
hozzájuk két-három asszony, lisztet hoznak meg tojást, odaadják az anyjának, és 
rátérnek a dologra. 

- Azért jöttünk, hogy valami kérvényt írassunk veled. Itt van a cím. Sztarij 
Szambor, vagy hogy hívják. Még kimondani is nehéz. Apádnak is szóltunk már, 
de ő azt mondja, hogy nem kell kérvény, majd bemegy, oszt megtudja, hogy mi 
van velük, de csak ígérgeti. Meg aztán te iskolán vagy, oroszul is tudsz.5 

Gábor nem tud oroszul. Honnan tudna? Iskolába se jár, mert a magyar 
iskolákat bezárták. De mert tanulni akar, most nyelvtanfolyamon van. Bickó 
tanítja őket, a görög pap. Csak Gábornak sehogy sem megy a tanulás. 

- Abszolút bükkfanyelvü vagy, fiam - mondja neki a paptanár. 
- Igaz lenne? - kérdezi magától, és otthagyja a tanfolyamot. Májusban 

otthagyja a várost is. Hazajön a faluba. Nem hoz magával semmi mást, csak Edit 
hajának selymét a tíz ujjában. Meg keserűséget, valahol egészen bent. 

- Mihez akarsz kezdeni? - kérdezi az apja. 
- Rendbe hozom a szerszámaidat és... 



- Bolond vagy? Ki építtet most? Kinek kell most ácsmunka? Legfeljebb 
kerítéseket javíthatsz, azt is csak a miénket, mert most ezt is mindenki maga 
csinálja. 

Festeget. Leginkább alkonyatot. Csak úgy egyszerűen alkonyt. De az 
akvarell nem akarja az alkonyt. Olaj kell. 

Néha asszonyok jönnek hozzájuk, apró fényképeket hoznak férjükről, fiukról, 
apjukról, hogy megrajzoltassák. 

És Gábor csinálja. 
Júniusban kijön hozzájuk Géza, az Edit bátyja, és elhatározzák, hogy 

felutaznak Pestre. Visznek egy bőrönd szalonnát, azt mondják, ott most jó ára 
van az élelmiszernek. 

Az anyja hallani se akar a dologról, apja gondterhelten búcsúzik tőle. 
- Voltam a járási párttitkárnál az emberek miatt - kezdi. - Azt mondta, 

magyarázzam meg, hogy romokban van az ország és újjá kell építeni. Azt mondta, 
hogy évekig is eltarthat. De hát akkor miért mondták, hogy csak három napra 
viszik őket? Nem értem, fiam. 

Pest egészen más, mint 39-ben és 43-ban látta. Romokban áll. A Teleki téren 
élelmiszerért mindent meg lehet kapni: briliáns függőt, perzsabundát és hamisított 
Munkácsy-festményeket. A vendéglőkben nincs húsos étel, de ezer pengőért 
van francia pezsgő. Amikor augusztusban hazaindulnak, Géza egy rádió-
készüléket és három bőrönd ruhát hoz magával, ő meg Marika emlékét, 
tanúbizonyságul, hogy tizennyolc éves korunkban is férfivá érhetünk. 

Az államhatár már le van zárva, és Csapon letartóztatják őket. Gézától 
elkobozzák a rádiót, a bőröndöket. Igazolványt kémek. Igazolványuk nincs. Két 
napig a romokat takarítják az állomáson, aztán mehet ki-ki amerre lát. 

Otthon anyja rettenetes hírrel várja: az apját letartóztatták és ellenforradalmi 
tevékenység miatt húsz évre elítélték. A fő vád az volt ellene, hogy amikor a 
magyarok bejöttek, ő ácsolta nekik a díszkaput, most meg kérvényeket írogatott 
az emberek ügyében, bujtogatta a népet. Mindenüket elvitték. Két ágy maradt 
meg egy szekrény, székek. Király Viktor lett a párttitkár, a sánta orvvadász.6 

Gábor hónapokig hozzá sem nyúl az ecsethez. Napközben eljár az erdőre az 
öreg emberekkel. Folyik az irtás, a gallyat ők kapják meg munkabér fejében. 

Este pokrócot, gyertyát visz az üres szobába és tanul. Oroszul. Naponta 
harminc-negyven szót magol be. Közben orosz újságot olvas. 

Megesik, hogy éjszaka rázörgetik az ajtót. Gribanovics jön, a politikai 
nyomozótiszt. Régóta bejáratos hozzájuk, sokat látta együtt apjával. Gribanovics 
nappal a falut járja, amikor éjszaka bejön, mindig tökrészeg. Elveszi Gábortól az 
egyik pokrócot, hanyatt vágja magát a padlón, és azon nyomban el is alszik. 



Néha felébred, és fennhangon sír. Mint ahogyan a részegek sírnak. És beszél. 
Mindig egyet. 

- Egyszer majd felelni kell mindenért. Nem szabad, nem szabad. - Azt, hogy 
nem szabad, magyarul mondja. 

Gábornak az anyja is mindig sír. 
- írhatnál valami kérvényt apádért, fiam. Jól tudod, hogy milyen ember volt. 

Az életét áldozta ezért. Világéletünkben csak nyomorogtunk miatta. Munkát 
nem vállalhatott, mert nem volt engedélye. Mert engedély csak annak járt, akinek 
volt állampolgárságija. És neki nem adták meg, sem a csehek, sem a magyarok. 
Mert kommunista volt. Jól tudod, hogy többet volt börtönben, mint itthon. 
Mikor a magyarok bejöttek, elvitték. Másfél év után jött haza. Akkor meg 
kizsuppoltattak bennünket a faluból. Folyton csak a rendőri felügyelet, a 
házkutatások. Hát ezt nem méltányolják, fiam? 

-Majd méltányolni fogják, édesanyám. 
- Mikor? Nem éri ő azt meg, fiam. Nem tudod, milyen gyenge? A veséjét is 

leverték. Húsz év! Jóságos istenem. Hiszen régen még emberölésért sem adtak 
annyit. 

Tavasszal beköltöztetnek hozzájuk az üres szobába egy városi családot: 
egy asszonyt, húszéves lányát meg nyolcéves fiát. 

A lányt Ildikónak hívják. Állandóan kint ül a napon és köhög. Vasárna-
ponként egész sereg városi fiatalember meg lány állít be hozzájuk. Ilyenkor 
kiülnek az udvarra kártyázni, és a kisfiút beküldik Gáborékhoz székekért. 

Egyik alkalommal maga Ildikó jön be a székekért. Gábor a kiságyon ül, és 
zöldhagymát eszik. 

- Hallom, hogy festeget - mondja Ildikó. 
Gábor nem tudja, mit szóljon. Anyja segíti ki. 
- O, lefestette ez már a fél falut. Meg másmilyen képeket is csinál. Tessék 

bejönni a szobába, tessék megnézni. 
Ildikó két székkel a kezében megáll a szobaajtóban, és tekintetét végigfuttatja 

a falon függő képeken. 
- Ügyes - mondja. - Sokra vihette volna. 
Aztán sarkon fordul és kimegy. Apja főszolgabíró volt, bátyja ludovikás 

tiszt. Mindketten Pesten vannak. Ildikóék pedig - ahogy anyja mondja - itt 
rekedtek és várják, hogy rendeződjön a helyzet, és visszamehessenek Pestre. 

- Menj már ki ehhez az Ildikóhoz, fiam - mondja az anyja Gábornak egyik 
este. - Olyan rendes lány. A múltkor is kérdezősködött felőled. 

Gábor kimegy. Ildikó ott ül egy fatönkön, lábán pokróc. Köhög. Sokáig 
beszélgetnek, illetve csak a lány beszél. Pestről meg a bátyjáról, a barátairól, 



különösen egy orvosról, aki nagyon jó fiú, meg arról, hogy Gábor bejöhetne 
esténként hozzájuk kártyázni. 

Azon az éjszakán Gábor nem tanul. A gyertya ég, de ő nem tanul. Editre 
gondol, meg Marikára. Editre három éven át minden este gondolt, de három év 
alatt még meg sem csókolta. Marika erősebb Editnél, de mégsem ölheti meg 
benne Editet, mert Editnek nincs teste, csak lelke van. És Ildikó szebb, mint 
Marika. 

Következő vasárnap nem érkeznek meg a városi vendégek, és Ildikó délután 
benyit Gáborékhoz. 

- Jöjjön, fessen le - mondja az ajtóból. 
És Gábor megy. 
- Ide ülök, erre a fatönkre - mondja a lány. 

- Kezét csókolom, Anna. Ide üljön, erre a heverőre - mondta sietve, és 
megfogta az Anna karját. 

- Micsoda energiafölösleg - nevetett az asszony. - Ha mindezt hasznosítani 
lehetne... 

- Akkor boltot nyitnánk és ... Bocsánat. Nem akartam megbántani. 
- Már megszoktam magától. - Az asszony arcáról nem tűnt el a mosolygás. 

- Látom, ez amolyan kombinált szoba. 
- Igen. Ebédlő, háló, fogadó, műterem, s a többi. Kivéve az egészen 

mellékhelyiségeket. De üljön már le. 
- Köszönöm. Szabad itt dohányozni? 
- Itt mindent szabad, Anna. Kivéve két dolgot: a festészetről beszélni, meg 

a pénzről. Verhovinát szív? 
- Igazán tudhatná már, hogy igen. A festészetről miért nem szabad beszélni? 
- Mert abból van elég. Látja, egy egész lomtárra való. 
- Sok képe van. A pénzről viszont azért nem szabad, mert abból kevés van. 

Kitaláltam? 
- Majdnem. Pontosabban: abból egyáltalán nincs. 
- Mondtam már magának, hogy szóljon Zágonynak. Neki olyan 

összeköttetései vannak, hogy biztosan el tudna adni valamit. 
- Én is mondtam már magának, Anna, hogy nem akarom beadni a képeimet 

bizományiba. Nem is igen vagyok ráutalva. Ha pénzre van szükségem, a házinéni 
szívesen kölcsönöz. Miska bácsi is. Hanem, látja, máris megszegtük a tilalmat. 
Megkínálhatom egy kis konyakkal? Vagy inkább likőrt iszik? 

- Ha már inni muszáj, akkor maradjunk a konyaknál. 



-Maradjunk? 
- Igen. Tudniillik Zágonyéknál is azt ittam. 
Anna szeme barna, mint az ötcsillagos örmény konyak a felbontott üvegben, 

és a csiszolt pohárkán keresztül nem látni az arcát. A vendéglői borospoháron 
keresztül látni lehetett. 

Magány? 
- Anna, maga gyakran jár Zágonyékhoz? 
-Elég gyakran bejárok hozzájuk. Kedvelem Csibit. Jópofa asszony. Kérek 

egy hamutálcát. 
A rúzsfoltos cigarettavég ott füstölög a lapos tálcácskán. Lila rúzs. Vajon ez 

is édes, mint a vörös? 
Bella vörös rúzzsal keni a száját. A válla szögletesebb, mint az Annáé, de a 

csípője szépen ívelt, és valahányszor Gábor elfordul a vászontól és visszapillant 
rá, a takaró már nincs a derekán. 

- Mi vagyok én, hulla? - kérdezi ilyenkor. 
- Maga már megint napozott, Bella. 
- Na és? Nem mindegy az magának? Úgyis lilával festi a testemet. 
Vajon a lila rúzs is édes? 
- Egyedül vagyok - folytatja Anna - , és a Csibi társaságát még el lehet 

viselni. Nincs benne rosszmájúság, mint a többi magafajta asszonyban, és minden 
pletykát tud. Magáról is többet tudtam meg tőle, mintha elolvastam volna két 
kötetben az életregényét. 

- Igazán örülök neki. A kalandregények mindig jól elszórakoztatják az 
unatkozó háziasszonyokat. Ugye, most megint megharagudott rám? 

- Most megint nem haragudtam meg. Hanem harapós kedvében van ma, 
úgy látom. 

- Ma? Bárcsak ennyiről volna szó. Sajnos, más a helyzet. Tudja, Anna, a 
ketrecből szabadult farkas akkor jön rá, hogy elfelejtette az erdők hangját és 
törvényeit, amikor visszakerül az erdőbe, ahol minden neszre felüti a fejét és 
vicsorítja a fogát. Nem vagyok emberek közé való, Anna. Különösen társaságba. 
Hiszen meggyőződhetett róla. Fogalmam sincs a játékszabályokról, és maga a 
játék is értelmetlennek tűnik. Hozzá még mindig az az érzésem, hogy 
hamiskártyásokkal ülök egy asztalnál, akik belelesnek a lapomba és össze-
játszanak. 

Anna megint rágyújtott, és a nyitott ablak felé fújta a cigarettafüstöt. 
- Nehéz lehet így élni, Gábor - mondta. - Elkergeti magától és kihívja maga ellen 

az embereket. Még azokat is, akiknek eszükben sincs összejátszani maga ellen. 



- Tudom, Anna. De míg hozzájuk szokom, ha egyáltalán sikerül, addig el kell 
telni egy bizonyos időnek. 

- Az időt siettetni is lehet. 
- Tudom. Azt csinálom. Most ez az utazgatásom is... 
- Csakugyan, mesélje el, merre járt, mit látott, mit festett? Majd két hónapig 

volt távol. 
- Másfél hónapig. Mondtam már, hogy két hete dolgozom. Festeni nem 

festettem semmit. Inkább rajzolgattam. Találtam egy-két igen kifejező arcot. 
- Hát maga rajzol is? 
- Igen. Ezt nem tudta meg Zágonynétól? Na látja. Mégiscsak kell az 

életregény. Szóval rajzolok is. Legszívesebben portrét. 
- Rólam is portrét akar csinálni? 
- Magáról? Nem. A maga arca olyan, mint egy anatómiai szabály. Tökéletes 

és megmásíthatatlan. Éppen ezért magas nekem. Előbb még meg kell békélnem a 
gondolattal, hogy az embernek nemcsak arra kell a szája, hogy egyen, az orra, 
hogy megérezze, honnan száll a cigarettafüst, és kérhessen néhány szippantást, 
a szeme pedig, hogy lássa, mikor fordul el az őr, és a fejszéjére hajolhasson... 
Töltsek még egy pohárkával? 

- Igen. 
A konyak csípős. Érdekes. Az orosz azt mondja erre, hogy keserű. Keserű a 

konyak, keserű a csípős paprika. 
A verejtékre sem azt mondják, hogy csípős, hanem hogy maró. Maró. Ez jó. 
- Tudja, hol tartok én még, Anna? Ott, hogy egy teljes hónapig egyebet 

sem tettem, mint csodálkoztam rajta, hogy sárgul az árpa, fehéret meg lilát virít a 
krumpli, a tölgyfának cakkos a levele, és a hegyi asszonyok vasárnap hímes 
háziszőttes ruhában mennek a templomba. Szóval újra kell tanulni mindent: azt, 
hogy nemcsak zöld vörösfenyőerdők meg az örökös robottól deformált arcok 
vannak a világon. 

- Komor gondolatai vannak, Gábor. 
- Igaza van. Ennyi ostobaságot az utóbbi négy évben nem fecsegtem össze, 

mint most magának. Nincs kedve egyet sétálni? 
- Nincs. Szívesebben vagyok együtt magával. 
- Ne tréfáljon, Anna. Idáig még nem volt szerencsém olyan nőhöz, aki egy 

óránál tovább elviselte volna a társaságomat. 
- Ez biztosan azért volt így, mert olyan csúnya gondolatai vannak, meg a 

nyelve is sokszor áll gorombaságra. Pedig az az érzésem, hogy ez a gorombasággal 
tarkított modor valamiféle póz magánál. 



- Gondolja? ... Lakik itt az udvar végében egy suszter. Rokkant. A fél lábát 
a háborúban hagyta. Úgy is hívják, hogy sánta suszter. A felesége elhagyta, és 
elhagyták a kliensei is, mert ha valamelyik asszonyságnak panasza volt a 
munkájára, akkor a bácsi azzal hurrogta le, hogy: „Az isten se tudna ilyen bütykös 
lábra különb cipőt csinálni, kérem alássan". Mostanában aztán gyakran üldögél 
az ajtó előtt a gyalogszéken, teleköpködi két lába között a földet, nem találja a 
helyét, és a vége az, hogy elmegy és berúg. Ha részeg, mindig azt dalolja, hogy: 
„Sár gát virá gzika tök, mégha lakit megü tök". Szegénybe már csak hálni jár a 
lélek, és két deci pálinkától is berúg. Egyébként, ha túlságosan belejön a 
kurjongatásba, akkor a házinéni úgy csitítgatja, hogy: „Hallgasson már, az Isten 
áldja meg, a művész úr nem tud dolgozni magától." A művész úr én volnék. És 
tudja, mit mond a suszter bácsi? Azt, hogy: „Csókolja meg a művész úr a fél 
lábamat, amelyik hiányzik. De ha nem tetszik neki, akkor..." És így tovább. 

Anna mosolygott. 
- Ezt most miért mondta el? - kérdezte. 
- A gorombaságról és a pózolásról volt szó, nem? De a sánta suszterről jut 

eszembe: tölthetek még egy pohárkával? 
- Tölthet. De közben törje a fejét, hogy mi ketten mit fogunk dalolni. 
- Mi? Azt, hogy: Megismerni a kanászt... Egészségére! 
Anna csak félig ürítette a poharát. A hangja meleg volt, mint a nyári délután. 
- Szóval semmi komolyabb eredménnyel nem járt ez a másfél hónapos útja? 
- Dehogyisnem, Anna. Hiszen mondtam, hogy csináltam néhány rajzot. 

Azonkívül sok nagyszerű színt láttam, és néhány érdekes embert is. 
- Valami élménye van az útról? 
- Van. Él az én falumban egy kilencvenkét éves öreg. Pallaginak hívják, de a 

faluban csak a csúfnevén ismerik: Péró. Kandra Péró. Azért ragadhatott rá a 
csúfnév, mert a cigánytábor mellett van a házikója. Mikor beállítottam hozzá, 
éppen tuskót hasogatott. Igen süket már, de megismert. Míg rajzoltam, azt mondja 
az öreg: „Nagyapádva sokat nyulásztunk. Bünkósbotta. Most má nem bírok. Ű 
oszt kitanult kovácsnak. Derík egy ember vót. Ecce fogadásbú felmászott a 
toronyba kötelve egy iveg pájinkájír. Úgy megitta, hogy e se vette a szájátú, 
oszt bement a templomba, me akkó harangoztak be. A pap meg kiprédikálta. Ü 
meg felállt, oszt azt mondja neki, hogy akkó fizesse az isten az egyházadót, ü 
nem fizeti. Derík egy ember vót. Apád is az. A mútkó küdött egy pakli dohányt a 
pulyává." Szegény öregnek fogalma sincs az idő múlásáról. Apám ugyanis már 
majd tizenöt éve meghalt. Arról sincs fogalma, hogy mi történik körülötte. 
Búcsúzáskor azt kérdi tőlem, hogy: „Oszt mongyad má, fiam, igaz vóna, hogy 
meghalt Ferenc Jóska?" 

Anna nevetett. 



- Ez vicc? - kérdezte. 
- Dehogyis. Hajói sejtem, helyzetkomikum. 
- Muris. Szóval, csúnya gondolatokat és anekdotákat gyűjt. De csak 

dolgozik valamin, nem? 
- Most fejeztem be egy aktot. Meg sem merem mutatni, mert ha nem tévedek, 

az esztétikáról szóló elméletet még a jó öreg Kant fogalmazta meg magának. 
Anna felemelte a poharát, és lassan szürcsölni kezdte a maradék italt. 
- Női akt? - kérdezte.- Na, annak se túl sok hasznát veszi manapság. 
- Megint csak a haszon. 
- Ugyan, Gábor. Senki nem kívánja magától, hogy csak hegyeket fessen, 

méghozzá fényképről, mint mondjuk Zágony barátunk, sem azt, hogy villát építsen 
ezekből a hegyekből, mint ő, de azért... 

- Hagyjuk ezt, Anna. Beszéljünk valami másról. 
- Igaza van. - Anna hangja eltompult, szemében kevesebb lett a fény. -

Meséljen még valamit. 
- Inkább maga beszéljen magáról. 
- Magamról? Érdekesebb témát nem választhatnánk? 
- Nem. Különben is magán a sor. Idáig ugyanis én beszéltem magamról. És 

tudja, miért? Csakis azért, hogy kölcsönösségre kötelezzem. 
- Ugrat, Gábor? Hát, ha örömét leli benne... Na jó. Kérdezzen. 
- Kérdezzem? Az nehezen fog menni. Hanem tudja mit? Töltött ki személyi 

űrlapot ötvenhárom előtt? Nem? Pedig abban érdekes kérdések voltak: neve, 
apja neve, szociális hovatartozása, milyen pártnak volt a tagja tizenhétig és 
utána, szolgált-e fehérgárdistáknál, járt-e külföldön, vannak-e ott rokonai, és 
egyéb személyi adatai, amelyeket közölni óhajt. 

Anna arcára visszalopakodott a mosoly. 
- Gábor, maga kitűnően ért hozzá, hogy komoly dolgokból viccet csináljon 

és megfordítva. 
- Gondolja, hogy képességről van szó? Hátha csupán az arányérzékemmel 

van baj? De a káderlapnál tartottunk. Szóval? 
- Szóval, majd harminc évvel ezelőtt születtem. Én voltam a negyedik gyerek. 

Húszéves koromban férjhez adtak. A férjem már akkor is üzletvezető volt. Azóta 
szültem három gyermeket. A középső gyerek kislány, és én jobban szeretem, 
mint a másik kettőt. Ellentétben a férjemmel. A cseléd naccságának szólít, nem 
tudok rétest sütni, a képzőművészetben alig vagyok jártasabb, mint Csibi, még 
sohasem festettek rólam aktot, és Kantos Pityu véleménye szerint a legjobb 
úton haladok afelé, hogy kispolgár váljék belőlem. Ennyi az egész. Hanem maga 
megint elkomorodott. Talán valami mást várt tőlem? 



Gábor felállt. Rágyújtott. A gyufaszál félig égett, aztán kialudt. Amikor át 
akarta vele szúrni a hamutálcán fekvő lila rúzsfoltos cigarettavéget, a gyufaszál 
alig érezhető roppanással kettétört. 

- Egy képre gondoltam, Anna. Az lett volna a címe, hogy Magány. 
- Lett volna? 
- Igen. Lett volna. De nem jó. Úgy érzem, valami másat kell keresnem. Nem 

haragszik, Anna? 
Anna nevetett. 
- Maga szeszélyes gyerek. Idecipeltetett velem egy fél kiló hajtőt és csatot. 

Egyébként, a képhez kellett volna, ugye? 
- Igen, ahhoz. 
- Hogy feltűzzem a hajamat? 
- Igen. 
Anna kinyitotta a táskáját. 
- Hozza ide azt a tükröt. Tartsa úgy, hogy lássam magam benne. így tűzzem? 
- Magasabbra, Anna. 
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- Gyorsabban nem tudsz hajtani? 
Tóni ráérősen szippantott, élvezettel kifújta a cigarettafüstöt, és csak azután 

válaszolt. 
- Mi az, a hetvenes neked nem elég? 
-Nekem nem. 
- Pedig, pajtás, aki hetvenessel száguld a felesége karjai közé, az már több, 

mint rendes férj. 
- Na, ne bomolj. Tudod, hogy nem erről van szó. Egyszerűen csak szeretem 

a gyorsaságot. 
- Magánszenvedély. Egy a sok közül. 
- Én pedig azt hiszem, inkább kortünet. 
- Lehet. Én nem tapasztalom magamon. 
-Nem, mert lusta vagy gondolkozni. 
- Inkább mondd úgy, hogy egy kicsit kényelmes vagyok. És min kellene 

gondolkoznom? 
- Azon, hogy micsoda tempót diáktál nekünk ez a kor. Semmire sem futja az 

időnkből. Időkoldusok lettünk. Megváltozott egész életberendezkedésünk. 
Vegyük például a te asszonyodat. 



- Miért nem a tiedet? 
- Hagyd már ezeket a viccelődéseket. Szóval, vegyük a te Katódat. Tanít. 

Naponta négy-öt órát. Az órák nem egymás után következnek. Van két lyukas 
órája is. De nem baj, még örül is neki. Elszaladhat a piacra bevásárolni.7 Rohan 
vissza, de az óráról elkésik, és az igazgató szünetben leszidja az egész tanári kar 
előtt. A szemére veti, hogy ma is hárman hiányoznak az osztályából. Holnapra 
meg kell tudni, hogy mi van a gyerekekkel. Ez az osztályfőnök kötelessége. Ezért 
kapja az öt rubel pótlékot. Két óra szabad idejének tehát megint lőttek. Estefelé 
vetődik haza. Látja, hogy te még nem vagy otthon. Vajon hol lehetsz? Ha nagyon 
jóhiszemű, elhiteti magával, hogy valami sürgős munkád van, és bent maradtál 
dolgozni. Eszébe jut, hogy az ilyesmit külön díjazzák. Egy kicsit meg is nyugszik, 
de máris rohanni kell az óvodába a kis Katóért, mert neked kellett volna ugyan 
érte menned, de te nem vagy sehol. Az egyik buszt lekési, a másikra is alig fér fel. 
Bent a buszban háttal egy fiatalemberhez szorul, és a tíz percig tartó út alatt 
isten tudja, mi meg nem fordul a fejében. 

-Nana! Egész érdekes. Csak folytasd. 
- A dada sírva fogadja. Miért jön olyan későn? Neki is drága az ideje... 

Gyalog indul haza a kis Katóval, aki egész úton azzal nyaggatja, hogy, anyu, 
miért ez, meg miért az? Ideges, ráripakodik a gyerekre. Betérne hozzád az irodába, 
de eszébe jut, hogy Tónika már biztosan hazajött az iskolából és éhes. Főzve 
pedig nincs semmi. Meg a lakás is szanaszét van. Otthon hozzálát, hogy valamit 
kotyvasszon. Átöltözteti a kis Katót, Tónikától számon kéri a leckét. A 
számtanpéldát nem tudja megoldani, de mivelhogy te még mindig nem jöttél 
haza, és különben is kényelmes dög vagy... 

- Nana. 
- Katónak elő kell venni a számtankönyvet, mert hát ő sem érti a példát. 

Nyelvész. Közben megjön apád is. Káromkodik, hogy még mindig nincs kész a 
vacsora, és olyan a lakás, mint egy bordélyház, meg hogy lejárta a lábát egy fúró 
után, de nincs ebben a rongy városban semmi. Ebből le is vonja a 
végkövetkeztetést, és Katónak kell magyaráznia, hogy a fúró miatt még nem 
lehet megfúrni a szovjetrendszert. Ezen szépen összekapnak. Mire te hazajössz, 
apád már a világkatasztrófánál tart, Kató pedig a tizenötödik füzetnél. Maradt 
még javítani harmincöt. Míg te vacsorázol, apád azon veszekszik Katóval, hogy 
megint imádkozatlanul dugta ágyba a gyerekeket. Neked pedig eszedbejut a 
boldogságos Szüzanya, meg még egynéhány szent, akikre hirtelenjében vissza 
tudsz emlékezni, és jó hangosan ki is mondod, hogy mit gondolsz róluk. Aztán 
bekapcsolod a tévét, mert jó műsor van. Kató ezalatt füzetet javít, de félszemmel 
ő is a tévét nézi. Az óravázlatot már csak holnap reggel írja meg. Éjfél felé 
hullafáradt, az ágyban a falnak fordul, és nyomban el is alszik. Te később fekszel 



le, mert másnap szakszervezeti gyűlésed van, és neked - mint elnöknek - be kell 
számolnod a munkafegyelemről. Jegyzeteket készítesz, leírsz néhány gondolatot, 
az érdemlegeseket persze kihagyod. A három lap és a folyóirat ott vár az asztalon, 
de te bele se kukkantasz, mert nincs időd. És holnap se lesz, se holnapután. 

- Jó! Van még tovább is? 
- Van. Lefekszel. Ha Katónak igaza van, és valóban túlóráztál, nem pedig a 

szeretődnél voltál, akkor odabújsz hozzá. 
- Nana. Humorérzéked van, azt látom. Csak azt nem tudom, hogy hová 

akarsz kilyukadni. 
- Hát nem érted, hogy csupa rohanás az élet? Hogy semmire sincs időnk? 

Még arra sem, hogy valamit alaposan végiggondoljunk. Hajsza. Tempó, tempó! 
És ez általános jelenség. Korjelleg. 

-Nem mondhatnám, hogy általános jelenség. Ami az asszonyt illeti, ugyanazt 
elmondhatod magadról, vagy akár rólam is. De vedd az apámat, pajtás. Egy 
spiccvason képes elpiszmogni egy fél vasárnap. Kivágja, reszelgeti, dudorászik 
mellé. Én képtelen lennék utánacsinálni. 

- Na látod. Mert a te életfelfogásod már egészen más. És apáddal szemben 
te képviseled a haladást. Mert míg az öreg nagy komótosan kireszeli azt a 
spiccvasat, amit különben tíz kopekért az üzletben is megkapna, addig egy 
olyan kis vacak vállalat, mint a mi városi kombinátunk, ötezer darabot gyárt 
belőle egyetlen félautomatán. És ne feledd, hogy ezek a kontrasztok, az olyanok, 
mint az a spiccvas, csak még inkább kidomborítják a kor jellegzetességeit. És 
ezek a kontrasztok nem egyenlítik ki egymást. Nem egyenlítik ki, érted? 

-Nem értem. 
-Azt akarom mondani, hogy a kor jellegét nem a kontrasztok közötti középarány 

adja meg. Mint ahogy sokan elképzelik a világot. Mert hát van ugyan globális 
rakétája az emberiségnek, de megvannak a nomád törzsek is, amelyek még nyíllal 
vadásznak. így a globális rakéta és a nyíl középaránya körülbelül az elöltöltő 
mordály, a kort tehát ez a mordály jellemzi. Érted? A mordályhoz vissza kellene 
kanyarodnom száz meg száz évet, de nem teszem. Mint ahogy te is, ha ki akarnád 
cserélni ezt a tragacs kocsidat, nem konflist vennél helyette, hanem Volgát, mert az 
szebb, jobb és gyorsabb, fiam, gyorsabb. Tudod, mit jelent a gyorsaság? Időt. És 
tudod, mi az idő? Az élet, a mozgás, a történés mértéke. És ha ez így van, akkor a te 
asszonyod abban a buszban tíz perc alatt többet élt, mint apád egy fél vasárnap, 
míg kireszelte azt a spiccvasat. Ha most beleborítasz az árokba, és jobblétre 
szenderülök, te elmondhatod rólam, hogy szegény megboldogult többet élt, mint 
a nagyapja, aki hetven évig túrta a földet két kis tehenével. És igazad lesz. Mert 



minden percem csupa feszültség, robbanás, csupa történés. Aki pedig gyorsabban 
él, az többet él meg, az többet él. Erted? 

- Nem egészen. Arról meg fogalmam sincs, hogy hova akarsz kilyukadni. 
- Hova? Hát oda, hogy ez a rohanó kor, ez az élni siető ember egész 

zaklatottságával, a történés dinamikájával hol van a művészetben? Hol? 
- A művészetben? 
- Igen, a művészetben, amely arra hivatott, hogy maradéktalanul kifejezze 

korát. Tudod, hol tart a művészet? Ott, hogy elöltöltő mordályból lövi a Holdat. 
- Nem egészen értem. 
- Nem egészen érted, mert a gondolataid sokkal lustábbak, mint a kocsid. 

Tudod, mennyivel előzte meg kora technikáját Verne, amikor megírta Utazás a 
Holdba című könyvét? Annyival, amennyivel az én művészetem elmarad saját 
korom technikája mögött. 

- Nana. 
- Ahogy mondom. Konvencionális formák, merev vonalak, amelyek 

béklyóban tartják ezt a robbanó világot. Szóval, az elöltöltő mordály. 
- Pardon. Ez a festészet sajátossága, pajtikám. Mondhatnám: kötöttsége. 

Különben mi jönne? A formarombolás? Még megérem, hogy az absztrakoknál 
kötsz ki. 

- Az más kérdés. Azt azonban mondhatom neked, hogy Picasso Guemicája, 
ahol a bika feje a kép egyik sarkában van, a gyomra a másikban, meg itt egy kéz, 
ott egy láb - sokkal hívebben fejezi ki a spanyol polgárháború egész véres 
kavarodását és általában a háború dinamikáját, mint a világ összes többi 
csatajelenete. 

- Nana. 
- Pedig így van. Kérdezd meg bármelyik frontkatonát, aki akárcsak egy órát 

volt tüzérségi tűzben, mikor a fedezékre százszámra hullanak a nehézágyú-
lövedékek, cafatokra szaggatják az emberi testet, letépik a karodat, a lábadat, 
kiszakítják a beleidet... 

- Elég, elég! Elképzelem. 
- Akkor jó. Kérdezd meg azt a katonát öt perccel, egy órával, egy nappal a 

támadás után: hogyan látta a csatát? Hát úgy, Tónikám, ahogy Picasso látta. És 
ez a kép, amit a vízió jelenít meg, átélése miatt sokkal hitelesebb, és sokkal 
többet mond nekem, mint bármely erről a csatáról készített dokumentumfilm. 
Pedig hát a film az összes más művészi ágak közül a legalkalmasabb arra, hogy 
érzékeltesse a mozgást, a történés dinamikáját. Érted? 

- Értem. Félig-meddig el is fogadom az álláspontodat, bár azt, amit a 
kontrasztokról mondtál, még tisztázni kell. 



- Jó , hát tisztázd. Gondolkodj el rajta. Meg azon is, hogy gyalogosan nyolc 
óra alatt tennénk meg most ezt az utat, de kocsival elég negyven perc is. És 
tudod, mit jelent ez a negyven perc? Azt, hogy egy szputnyik ezalatt majdnem 
megkerüli a Földet. 

- Hm. Na jó... Most kiszállok pössenteni. Te nem akarsz? 

- A, Somogyi úr, minek köszönhetem becses látogatását? 
- Szervusz, Ildi. A gyerek? 
- Tudhatnád, hogy hét után jön haza. 
- Mi lenne, ha elmennék érte az iskolába? 
-Nem akarom. 
- Miért? 
- Nem akarom. Azt hiszem, a tanítók se látnának szívesen. 
- A tanítók? Miért? 
- Ugyan, ne tettesd magad. Az egész város tudja, hogy mi van közöttünk, 

és egyszer csak Somogyi Gábor, a mintaapa, beállít a gyerekhez az iskolába. Ne 
akard magad nevetségessé tenni. Eléggé az vagy már anélkül is. 

- Nézd, Ildi, tudod, hogy mindig megbíztam a véleményedben, és nagyra 
becsültem... 

- Na ne gúnyolódj, légy szíves. Eleget hallgattam a bölcsességeidet. Tovább 
nem tűröm. Különben is tekintettel lehetnél rá, hogy nem vagy odahaza! Ez a 
ház már nem az otthonod. Vagy úgy gondolod, hogy igen? 

- Jól tudod, Ildi, hogy az otthonról mindig különbözött az elképzelésünk. 
- Igen? Különbözött? Mert ez a ház neked akkor sem volt otthonod, mikor 

itt ettél és itt aludtál. Kellett neked otthon, kellett neked család? 
-Kellett volna. 
- Kellett volna! Nem szégyelled magad? Törődtél te valamikor is velünk? 

Vagy most talán törődsz? Mióta egy fillért se látunk tőled! Eddig az volt a 
kifogás, hogy nem tudsz eladni semmit. Miért nem tudsz? Na, hogy meg ne 
mondjam. 

- Csak mondd egész nyugodtan. 
- Tudod te jól. Mit alakoskodsz? Inkább azt mondd meg, miért nem küldöd 

a pénzt, ami hivatalosan jár nekünk a fizetésedből? 
- Világéletemben utáltam a hivatalos dolgokat. 
- Inkább azt mondd, hogy világéletedben élhetetlen voltál. Mikor vettél te 

egy fél kenyeret is? Vagy mikor mentél el egy autó fáért? Pedig az már igazán a 
te kötelességed lett volna. Én mentem. Én. Te meg azalatt kényelmesen 



heverésztél, faltad a könyveket, és elhitetted magaddal, hogy ezzel több hasznot 
hajtasz a társadalomnak, mintha dolgoznál. Somogyi Gábor, a nagy bölcs, 
gondolkodik. Hagyjátok pihenni, még a legyet is hajtsátok ki a szobából, hogy 
ne zavarja az urat, az asszonynak meg hadd lógjon ki a nyelve, hadd gebedjen 
bele a lótás-futásba. Mert a férjeura művész, neki művelődni kell. Hogy aztán a 
szemére vethesse a feleségének, hogy buta, elmaradt a világtól. A társadalom, a 
világrend! Micsoda nagy szavak! Ehhez értettél. Pofázni. Egyebet se tudsz. 
Társadalom. De azt már nem tudtad felfogni, hogy a társadalom a családból áll, 
és a családról gondoskodni kell. Pedig ezt még én is tudom, hiába tartasz 
hülyének. 

- Ildi, én nem veszekedni jöttem. Ebből elegem volt, kijutott belőle. Azt 
hiszem, ezt te is sejted. 

- Kijutott? Eleged volt belőle? Mert félsz az igazságtól. Nem akarod, hogy a 
szemedbe mondják. Ki mondja meg neked, ha nem én? Ki ismer jobban? Azok a 
drága barátaid, akik bebeszélték neked, hogy zseni vagy? Te, tudod, ki vagy te? 

- Tudom. Anyád már a házasságunk utáni első héten megmondta. 
- Igaza volt. Az vagy, és az is maradsz. Egy közönséges senki, egy szélhámos. 

Szád - az van. Az pótol mindent. Azt nem tudod tartani. Most abból akarsz 
magadnak hírnevet kovácsolni, hogy börtönben ültél? 

-Nem ültem. És különben is, semmi szükségem a hírnévre. 
- Nem ültél? Nem szégyelled magad? Oda is a szád miatt kerültél. Mindenkit 

túl akartál kiabálni. Azt hitted, hogy szanatóriumba visznek, pihensz egy hónapot, 
utána meg felrakják a fejedre a mártírkoszorút, és bekerülsz a halhatatlanságba. 
Te száj hős... 

- Ildi, hagyd ezt a témát, melegen ajánlom. 
- Igenis, az vagy. Szájhős. Arra fizettél rá. A szádra. Mert neked meg kellett 

mutatnod, hogy ki vagy, mi vagy. Csak éppen neked. Más rendes ember tudott 
hallgatni. Én beszéltem? Pedig megvolt az okom rá. Bennünket mindenünkből 
kifosztottak. 

- Nekem több okom volt rá, ha már az okokról van szó. 
- Több? Tőletek mit vittek el? Két rongyos szekrényt, meg pár darab ócska 

culát? Vagy az apádat? Azzal hencegsz? Az is olyan szájhős volt, mint te. Méltó 
utódja vagy. 

-Ildi, hagyd... 
- Nem hagyom. Az is egy lusta éhenkórász volt, akárcsak te. Minden más 

ács legalább egy kis házat ragasztott magának, de ő? Milyen sorsra juttatott 
benneteket a szájával? Mikor elvitték, még annyitok sem maradt utána, hogy 
jóllakjatok. Anyád kéregetni járt. Mert Somogyi Gábor megtiltotta neki, hogy 
valamit is elfogadjon a képekért. Mi beszéltük rá, hogy ne hallgasson rád, tudod, 



mi. Mert rossz volt nézni a nyomorúságotokat. Ó, hogy hol volt a szemem? 
Láthattam volna, hogy mire viszed az életben. 

- Miért nem láttad? 
- Mert hülye voltam. Elment az eszem. Mert anyámra hallgattam. Lányom, 

ilyen szégyen esett meg veled. Hadd kösse be a fejedet. Hadd kösse be... Ki? Ki 
voltál te? Az esküvőnkön kés-villával nem tudtál enni. Majd kisült a szemem 
Viktorék előtt. Persze, azóta már kikoszolódtál mellettem, most már felvághatsz. 
Most már nincs szükséged rám. Most már itthagyhatsz. 

-Elragadtatod magad, Ildi, és így még sokkal kisebbnek látszol, mint amilyen 
valójában vagy! 

- Kisebbnek? Én? Röhögött a világ, ha együtt láttak bennünket. Évekig 
nem mertem veled elmenni társaságba, mert meg sem tudtál mukkanni. Csak a 
művészetről tudsz szavalni. Kit érdekel az? Azt hiszed, mindenki félbolond, mint 
te? Mit érsz a nagy tudásoddal? Annyit sem érsz, és annyira sem tartanak, mint 
egy rendes szobafestőt. 

- Ildi, rettenetesen butának tetteted magadat. 
- Butának! Mindig csak ezt hallottam. Te, a nagy okos! A fel nem ismert 

tehetség. Akinek csak azért nincs neve, mert a korszakalkotó művészetet még 
nem tudják értékelni. Ugyan, ne hitess el magaddal ilyen dolgokat. Egy képet 
festettél rólam, azon is mindenki röhög. Szégyellem felakasztani. Felismerhetetlen. 
Az arcom olyan ragyás, mint egy mongolé. A szemem kék. Hát kék szemem van 
nekem? Melyik ringyódnak a szemét festetted az enyém helyébe? Melyikét? 
Női aktok. Micsoda álszent elnevezés. Pucér nők. Fújj! A ronda bestiái. Nem 
szégyellik magukat, levetkőzni egy családapa előtt! Menj innen, menj, látni sem 
akarlak. 

- Ildi, én nagyon sajnállak. 
- Engem ne sajnálj. Sajnáld magadat. Meg a gyermekedet. Azt sajnálhatod. 

Az olyan, mint egy ágrólszakadt. Somogyi művész úr gyermekének még annyi 
ruhája sincs, mint egy lakatosénak. Nem sült le a képedről a bőr? Család kellett 
neked? Feleség? Gyerek? Eldobtál bennünket. A hímévért. A kurvákért. Miért 
nem viszel magaddal bennünket? Mert akkor nem lehet pucér nőket festeni? 
Másnak nem muszáj otthagyni a családját a hivatása miatt, csak neked? Szégyelld 
magad, és tűnj el a szemem elöl. Látni sem akarlak. Elég, ha annyira törődsz 
velünk, hogy elküldöd a pénzt, ami jár tőled. Vagy azt akarod, hogy bíróságra 
adjalak miatta? 



Mikor kiértek az utcára, a kis Gabi megkérdezte: 
- Hogy találtál meg, apu? Tudtad, hogy már idejárok? 
-Nem tudtam, kisfiam. Megkérdeztem. 
- Beszéltél az osztályfőnökömmel? 
- Beszéltem. 
- É s mit mondott? 
- Azt mondta, hogy a számtantanárnő panaszkodik rád. Zavarod a tanítást. 
- De apukám drága, mit csináljak, ha megöl az unalom? Amit Anna néni 

magyaráz, az nekem a kisujjamban van. 
- Akkor sem szabad zavarni a tanítást. 
- A! Tudod, apu, hanyadikos könyvből is meg tudom oldani a példákat? 
- Hanyadikosból? 
- A nyolcadikosból... Apu, láttad a tanáriban a képedet? 
-Nem. Melyiket? 
- A kislányt azzal a nagy táskával. Az igazgató bácsi egyszer azt kérdezte, 

hogy van-e otthon kép, és ha van, akkor anyu eladja-e, és anyu azt mondta, 
hogy igen, és... 

- Pont. 
- Milyen pont? 
- Azt mondom, hogy nem és, meg és, meg és, hanem a mondatok végére 

pontot is kell tenni. 
- Ja... És akkor az igazgató bácsi lejött, és kiválasztotta azt a kislányos 

képet, és az iskola megvette. 
- É s ? 
- És semmi. Tudod, ki most az igazgatónk? A Füles. 
-Miféle Füles? 
- Hát az István Istvánovics. Csak mi hívjuk Fülesnek, mert lapátfűle van. 
- Figyelj rám, kisfiam. Először is szeretném, ha te nem vennél részt az ilyen 

tanárkeresztelőkön, másodszor pedig nem István Istvánovics. 
- Hanem? Sztyepan Sztyepanovics? 
- Az orosz megszólítás, kisfiam. Ennyit már magadtól is tudhatnál. 
- Ideges vagy, apu. Otthon voltál már? 
- Voltam. 
- É s ? 
- Mi az, hogy és? 
- Anyu otthon volt? 
- Igen. 



- Ugye, megint összevesztetek? 
- Miért? Nekünk mindig össze kell vesznünk? 
-Nem, csak úgy mondom. Apu, te ismered azt a nénit, aki nálunk volt a múlt 

héten? Ott lakik, ahol te. Az is festőnek a felesége. 
- Nem tudom, kiről van szó. Milyen volt az a néni? 
-Milyen? Selyemruhában volt. Onnan tudom, hogy anyu azt mondta neki, 

hogy nagyon szép ez a selyemruha rajtad, Csibikém. 
- Aha! Szóval a Csibi néni járt nálatok? 
- Igen. És azt mondta anyunak, hogy te megint belekeveredtél valami 

társaságba. 
- Előtted mondta? 
- Nem. Engem anyu kiküldött a konyhába. 
- Értem. De te, ugye, mégis hallottad? 
- Igen. És azt is mondta, hogy téged okvetlenül haza kell onnan hozni. 
-Miért? 
- Azt nem hallottam. És anyu azt mondta, hogy ő nem félt téged, mert te már 

annyira sok mindenen mentél keresztül, hogy ott sem veszel el. 
- Ezt anyu mondta? 
- Igen. És a néni azt mondta neki, hogy nem értelek, Ildici. 
- Úgy mondta, hogy Ildici? 
- Igen. Mondd, apu, ott a lágerben géppisztollyal őriztek téged? 
- Igen. 
- És te már lőttél géppisztolyból? 
- Lőttem. 
- És hogy gondolod, én tudnék lőni géppisztolyból? 
- Azt hiszem, hogy nem. Miért kérded? 
- Csak úgy. Mondd, apu, ki erősebb: az orosz vagy a német? 
- Te hogy gondolod? 
- Az orosz. 
- Miből gondolod, hogy az orosz? 
- Mert mi mindig háborúsdit játszunk Béluékkal, és ők a németek, és mi 

vagyunk az oroszok, és mindig mi győzünk. 
- És te ebből gondolod, hogy az oroszok erösebbek? 
- Igen. És nálunk van az orosz főhadiszállás a fáskamrában. 
- És anyu mit szól hozzá? Nem veszekszik? 
- De igen. És azt mondja, hogy én is ott végzem, ahol te. 
- Miért? Én hol végeztem? 
- A! Csak úgy mondtam. 



- És neked mi a véleményed? 
- Nekem? Semmi. Én nem akarok festő lenni. 
- Hanem mi akarsz lenni? 
- Elektromérnök. 
- Az nagyon szép szakma, fiam. 
- Igen. Mondd, apu, van pénzed? Nem baj, ha nincs. 
- Van. Mire kell neked a pénz? 
- Hát... fagyira. Meg mozira. 
- Jó, itt van neked tíz rubel. 
- Hű! Anyunak megmutassam? 
- Meg. Csak mondd meg, hogy ezt neked adtam. 
- É s neki? 
-Neki is adtam. 
- Mennyit? 
-Eleget, kisfiam. 
- Most hazamegyünk, apu? 
- Te hazamégy, fiam. Nekem vissza kell mennem. 
- Anyu megint sírni fog. 
- Miért megint? 
- Akkor is egész éjszaka sírt, mikor itt volt az az izé néni. Hogy mondtad? 
- Csibi néni. És miért sírt anyu? 
- Nem tudom. Csak éjszaka behívott magához a szobába. Azt mondta, hogy fél. 

- Igen elszomorodtál, pajtás. 
- Mit csináljak? Bukfencet hányjak itt a kocsiban? 
- Nem. Csak idefelé beszédesebb voltál. Lebeszélted a fuvardíjat. 
- Na látod. A visszaúttal tartozni fogok. 
- Jó. Felírom a többihez... Hát igen, nagy dolog a szerelem. 
- Ne sóhajtgass, Tóni. A te szádból olyan a sóhaj, mint a papéból a 

káromkodás. Inkább azt mondd meg, miért nem akartál bejönni hozzánk? 
- Hozzátok? Miért? Jobb lett volna, ha bemegyek? 
-Nebeszélj mellé! 
- Nem beszélek mellé! Megmondtam, hogy el kellett sütnöm néhány rajzot 

a városi lapnál. Te, van neked fogalmad, mekkora bikfic ez a szerkesztő? Azt 
mondja az egyik rajzomra... 

-Tóni, túl jól ismerlek ahhoz, hogy a szemedbe mondjam: mellébeszélsz. 
- Nem értem, mit akarsz tőlem? Idefuvarozlak, útközben végigszenvedem 

zavaros elmefuttatásaidat, és a végén még én vagyok a rossz. 



- Miért nem akartál bejönni hozzánk? 
- Megmondtam... Na jó. Őszinte leszek. Egyszerűen csak azért nem mentem 

be hozzátok, Gabikám, mert nagyon rosszul éreztem volna magamat köztetek. 
- De miért? Hiszen Ildivel mindig megértettétek egymást. 
- Éppen ez a furcsa. Ha veled vagyok, ünnepnapom van. Megesett már, 

hogy külön voltam Ildivel, kitűnően éreztem magam. De ha együtt vagytok, én 
úgy érzem magam, mintha tűkön ülnék. 

- Értem. 
- Igen? Mert én nem. És tudod, mit nem értek? Azt, hogy hogyan került 

össze és hogyan maradt meg évekig egymás mellett két olyan merőben különböző 
ember, mint amilyenek ti vagytok? 

-Hagyjuk most ezeket a dolgokat, jó? 
- Jó, Gabikám, de beláthatod, hogy nem vagy őszinte hozzám. 
- Azért, mert nem akarok ezekről a dolgokról beszélni? 
- Ezekről sem, meg másokról sem. 
-Milyen másokról? Aha, értem. 
- Hát igen. Mert nézd, miért Mazurtól kell nekem megtudni, hogy téged 

ezért meg ezért csuktak le, meg hogy mi volt ott a táborban. 
- Mi köze van Mazurnak mindehhez? 
- Sok, pajtikám. Elvégre is ő a párttitkár a szövetségben. És folyton csak az 

a susumusu. 
-Nem értem, mit akartok tőlem? 
- Én semmit. Sőt. Meg akarlak védeni. 
- N e haragudj, de semmi szükségem rá. 
- Tévedsz, Gabikám. Ne érts félre, de tudd meg, hogy nem mindenki ért 

téged. És ezért folyik a susumusu. 
- Hát csak hadd folyjon. 
- Ne haragudj Gabikám, de nem ismered az embereket. Még a kollégákat 

sem. 
- N a , csak beszélj. 
- Tulajdonképpen csak azt akarom mondani, hogy én sokkal józanabbul 

látom az egész társaságot. Pedig... Te tudod, hogy kerültem közétek. Nyelvész 
vagyok. Isten tudja, hogy választottam ezt a pályát. De hála istennek, volt 
bennem valami... Na, nem akarom mondani, hogy világraszóló tehetség, de 
rajzolgattam, és felfigyeltek rám. Később az ifjúsági lapnak is kezdtem dolgozni. 
Aztán kiállítottam. Össze tudtam kaparni néhány rajzot. Megütöttem az akkori 
mértéket, felvettek a szövetségbe. Tudod, nekem ilyen-olyan közöm csak van a 



művészethez, de ennek a Mazurnak? Te tudod, ki ez az ember? Hallottad már 
valamikor szónokolni? 

- Még nem. 
- Na, pajtás, ez a szerencséd. Különben már rég elment volna a kedved a 

festéstől. Bőg belőle a demagógia, érted, bőg. Nekem ég a képemre a bőr, amikor 
elkezd oktatgatni bennünket, hogy mi a művészet, meg mi a szocialista realizmus. 
Ott van az a szerencsétlen Kozlov, azt ismered? 

- Ismerem. 
- Hát annak a fiúnak már megette az életét, hogy ilyen formalista, meg olyan 

formalista. Az meg csak bámul rá, mint boíjú az új kapura, hiszen halvány fogalma 
sincs róla, hogy mi az a formalizmus. Siskin-epigon. Képzelheted. 

- Képzelem. 
- És az a legborzasztóbb az egészben, hogy vannak, akik támogatják Mazurt. 

Az ilyen Zágony-félék. Ha Mazur azt mondja, hogy Kozlovnak vagy a kis Balog 
Bélának a képei formalisták, akkor Zágony feláll és szakmailag kezdi bizonygatni, 
hogy csakugyan azok. 

- És ti hagyjátok? 
- Hagyjuk? Hát ki akar velük ujjat húzni? Az ember csinálja a dolgát és köp 

az egészre. 
- Az a Mazur csakugyan olyan hülye? 
- Hülye? Az nem kifejezés, pajtás. Fenevad. Bújik ki a bőréből, mert kidobták 

a területi pártbizottságból, és bedugták hozzánk klubvezetőnek. Be akarja 
bizonyítani, hogy a mai vonal liberális, hogy nem kell annyit packázni az 
emberekkel. És ezt rajtunk akarja bebizonyítani. Pedig tudod, mennyi köze van 
ennek az embernek a képzőművészethez? Annyi, hogy ezelőtt, ünnepek alkalmával 
ő rajzoltatta a transzparenseket és ő rendezte el, hogy hová akasszák ki a nagyok 
portréit. 

- Na jó, Tónikám. Most szeretnék gondolkozni egy kicsit, de csak akkor 
tudok, ha csend van. 

- Hát van is min elgondolkoznod. Új ember vagy nálunk, igen szaglászik 
körülötted ez a Mazurka. 

- Én nem ezen akarok gondolkozni. Vannak egyéb természetű problémáim 
is. És most a legkisebb gondom is nagyobb Mazurnál. 

- Jó , jó. Majd meglátjuk. Majd még te is megtudod, mi az a festészet. 
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Megint csak az a kórházszag. Émelyítő, átható. Nem baj, nemsokára túl lesz 
rajta. 

Az ajtón kis tábla: „M. Popovics, belgyógyász, rendel..." Mi az? Hát ma 
nem Szekeres van szolgálatban? Na, ezt jól kifogta. Most mit tegyen? 

- Nagyon rendes kis nő ez a Mártika - magyarázta valakinek egy testes 
asszonyság, aki éppen most lépett ki a rendelőből. - Popovics Janinak a lánya, 
a fűszerkereskedőnek. Ott volt a boltjuk a Cikta mellett. Én mindig náluk 
vásároltam. Kontóra. 

- Na, mi lesz? - mordult rá Gáborra a mögötte álló férfi. - Miért nem mozog, 
öregem? Maga következik. 

Érdekes. Bent már nem érezte azt a szagot. Az ablak nyitva volt, bezúdult 
rajta a szeptemberi napfény. 

Mártika az asztalnál ült, és írt. Nagyon kicsi volt és nagyon barna, nagyon 
fehér köpenyben és sapkában. Micsoda kontraszt! 

-Neve.. . 
- Somogyi Gábor. 
- Hol dolgozik? 
- A szerkesztőségben. 
- Mi a panasza? 
- Van egy nagyon goromba főnököm... 
- Kérem, ne vicceljen. Ilyesminek itt semmi helye. - Az orvosnő felemelte a 

tekintetét. Gáborra nézett. 
- T e jó ég! Micsoda zöld szemek. Ha egy jó fél évszázaddal előbb születik, 

megkereste volna a kenyerét azzal, hogy modellt ül a német expresszionistáknak. 
- Kérem, engem egyáltalán nem érdekel... 
-Dehogyisnem!... Mondja, mennyi időt pazarol egy-egy betegre? Öt percet? 

Tízet? Idehallgasson... 
- Kérem, térjünk a tárgyra. 
- Azt akarom. Szóval, nekem kutya bajom sincs. Legalábbis olyan, amin 

maga segíthetne. 
- Akkor mit akar tőlem? 
Az orvosnő felállt, arcán egy kicsit fagyos lett a barna szín. 
- Azt akarom, hogy kiállítson nekem egy beteglapot. Három napra. Ma 

csütörtök van. Hozzá jön még a péntek és a szombat. Vasárnap meg úgyis 
kimenőm van. 



- Hogy képzeli az egészet? Minek néz maga engem? 
- Természetesen, orvosnőnek. Bár... Megmondjam az igazat? 
- Meg. 
- Inkább elsőéves orvostanhallgatónak nézném, aki szörnyen izgul egy-

egy párttörténeti vizsga előtt, a NEP8 magyarázásába minduntalan belezavarodik, 
arról meg fogalma sincs, hogy melyik oldalon van az embernek a vakbele. 

- Kitűnő. És ezek után még elvárja, hogy beteglapot adjak magának, holott 
semmi baja sincs. 

- Igen. Tudja, kedves doktornő, festő vagyok, és ősz van. 
- Értem. És mivel magának nagyon goromba főnöke van, hát kell a beteglap, 

mert ki akar utazni valahová festeni. 
- Pontosan így van. Ugye kiállítja? 
- Igen. Ha megmagyarázza nekem, hogy maguk, festők, mit akarnak még 

mindig az ősztől? 
- Az ősztől? 
- Igen. Közben szabadítsa fel a felsőtestét, és feküdjön végig ezen a dikón. 
- Muszáj? 
- Muszáj. Nos, beszéljen. 
Gábor vetkőzni kezdett. 
- Mit akarunk még mindig az ősztől? Furcsa kérdés. Szóval... Hogy is 

mondjam magának? Én nem tudom, mások mit akarnak tőle, de én a magam 
részéről nagyon szeretem az őszt. 

- Ez is olyan szeretet, amit nem lehet megmagyarázni? 
- Hogy mondta? Hogy ez is olyan-e? Drága doktornő, ne vénítse magát 

ilyen túlérett bölcselkedéssel. 
- Tegye fel a lábát is. Sóhajtson. 
- Az nekem megy. 
- Szóval, hogy állunk az ősszel? Közben, ha szentimentális részhez ér, 

sóhajthat is. 
-Nézze, kedves... 
- Mondja inkább, hogy Márta. így sokkal egyszerűbb és természetesebb. 

Most hallgasson, és sóhajtson. Mélyet. Még. Honnan ez a sebhely a vállán? 
- Megkarcoltam. 
- És a hátán jött ki, ugye? Szép kis karcolás. A tüdejét érte? 
- Igen. 
- Utóhatás? 
- Semmi. Steril golyócska volt. A huszadik századból való. Csak egy 

arasznyira eltért az irányvonaltól, és én életben maradtam. 



- Felöltözködhet. Az ősz miatt meg ne nehezteljen rám. Talán azért tettem fel 
azt a kérdést, mert én jobban szeretem a tavaszt. És nem tudom megmagyarázni, 
hogy miért. Meg aztán annyi tarkabarka őszt láttam már megfestve, hogy néha 
jobban esik, ha megbámulom a kertünkben a körtefát. És még valami. Maga 
festő. Tudja, mi az, ha az ember az Ermitázs után elmegy egy itthoni tárlatra? 

- Tudom. Mintha én Filatov után magához jönnék, hogy adja vissza a szemem 
világát. 

- Pontosan így van. Az is magát dicséri, hogy megmaradt a szakmai 
példáknál... Egyébként, örülök, hogy megismertem. Némileg megváltoztatta a 
véleményemet a festőkről. 

- Úgy értsem, hogy ismeri őket? 
- Nem. Csak a Kantos Pityut ismerem közelebbről, az elnöküket. Kíváncsi 

vagyok, mit tart róla? 
-Tehetséges agglegény. Abból a fajtából való, akikkel a múzsa nem szokott 

házasságra lépni. 
- Csúfolódik, de azt hiszem, igaza van. Itt a beteglapja. A szíve egy kicsit 

heveskedik, de ez lehet múló tünet is. Különben semmi baja. 
-Különben semmi. 
Gábor érezte, hogy arca gúnyos fintorba rándul. Furcsa gondolata támadt. 
- Tudja mit, doktornő? 
- Márta. 
- Márta. Tudom, hogy nem válik dicséretemre, de én a mesebeli ,Jó tett 

helyébe jót várj" elvhez tartom magam, és megígérem, hogy azt a képet, amit 
festeni fogok, magának ajándékozom. 

- Előre is köszönöm. 
- Még ne köszönjön semmit. Ezidáig úgyis ritkán esett meg velem, hogy ha 

ősszel kiutaztam, festettem is valamit. 
- Azt mondta, hogy szereti az őszt. 
-Igen, szeretem. 
- És ez nem kötelezi magát arra, hogy meg is fesse? 
-Nem. Arra viszont annál inkább, hogy megismerjem. 
- Azt meg hogyan teszi? 
- Úgy, hogy járom a hegyeket, az erdőt, gyászolom a halott leveleket, és 

hallgatom, hogy miről beszélnek a fák. Vagy miről hallgatnak. 
-Látja. . . 
- Gábor. 



- Látja, ha búcsúzóul nem akarnék kibékülni magával, akkor az előbbi 
modorban azt mondanám, hogy most sóhajthat, mert igen szentimentális részhez 
ért. 

- Hm. Mondja, nem restelli magát, hogy orvos létére semmi érzéke a 
tragikumhoz? 

- Nem. Na, de viszontlátásra. Jó utat. 
- Márta. Mondja, nem lenne kedve modellt ülni nekem? 
-Nem. 
- Ez a „nem" is olyan, amit nem lehet megmagyarázni? 
- De meg lehet. Én orvos vagyok, anatómiából ötösöm volt, így nem nehéz 

megállapítani magamról, hogy nem férek bele a kor esztétikai kategóriáiba. 
- Mekkora tévedés! Úgy látom, mégiscsak tudja, melyik oldalon van az 

embernek a vakbele, esztétikából azonban én megbuktatnám. 
- Na jó, Gábor. Talán egyszer majd beülök még az iskolapadba, de egyelőre 

anatómiából vizsgázom. A viszontlátásra. 

Amikor felegyenesedett, szédülés fogta el. Szeme előtt foszforos kis szikrák 
úszkáltak, mint éjszakai égen a sárga színű rakéták, amelyek már visszafelé 
hullanak. 

- Mi van veled? - szólt rá ingerülten Miska bácsi. - Más ember 
belevörösödik, ha a tüzet fújja, te meg egészen elsápadtál. 

Gábor leült, csak azután válaszolt. 
- Nem méltányolod a pasztellszíneket, bátyám, amit meg is értek, ha így 

félprofilból elnézem a lelkületedet. Te tulajdonképpen pályatévesztett ember 
vagy. Pedagógusnak rossz pedagógus lehetsz, mert mindenkibe a saját lelkedet 
képzeled bele, tehát predestináltan rossz lélekismerő vagy. Ez az egyik oka annak 
is, hogy írónak is rossz vagy. A másik oka meg az, hogy a krisztusi szeretetet 
választottad életfilozófiádul, amivel a mi urunk Jézus már kétezer évvel ezelőtt 
megbukott. Ez a klasszikus bibliai szeretet aztán visszafordított a klasszikus 
korokba, a jó öreg patriarchális rendbe. Hogy mégiscsak Csehovig jutottál vissza, 
az annak tudható be, hogy vén vagy már. A lábad köszvényes, lelki mankóidnak 
meg hosszú ez az út... Nana, ülj nyugton, még nem fejeztem be... Szóval, Miska 
bátyám, öröm nézni, hogyan születnek meg a te könyveidben a csehovi hősök 
törvénytelen utódai. 

- Abbahagynád végre ezt az ízetlen tréfát? 
- Dehogy hagynám! Ha már ilyen jól belejöttem. 
- Inkább faragnád a nyársakat. 



- Azt csinálom, Miska bátyám. Hát nem veszed észre, hogy most húzlak 
nyársra? 

- Na, térjünk a tárgyra. 
- Igazad van. Hol hagytam abba? Igen, ott, hogy Csehov-epigon lettél. Na, 

de nem baj. Legalább le lehet mérni az utat, amit megtettél. Mert az utat, amit egy 
helyben topogva, vagy visszafelé teszünk meg, azt mindig le lehet mérni. Ami 
előre visz, azt viszont nem. Azt még magunk sem tudjuk, csak majd azok, akik 
beérnek bennünket, azaz nem is bennünket, hanem a fej fánkat. 

-Remélem, nem magadról beszélsz? 
- Nem hát. Csak úgy általában. 
-Azért mondom. Mert amit rólam össze fecsegtél, azt meg tudom bocsátani 

neked, de ha ugyanakkor önmagadról... 
- Látod, Miska bátyám, megint csak a megbocsátás, az álszerénység. Hát 

igazán nem érzed, hogy kikoptál ebből a szigorú világból, amely a gondolatból 
is anyagot tud csinálni? 

- A te gondolataid még kapcának is durvák, fiam. 
- Ez jó. A kapca. Tudod te, mit jelent a mai világban a kapca, amikor milliós 

hadseregek állnak fegyverben és országok sorsát intézik? Tudod te, egy pár 
rossz kapca hogy meg tudja keseríteni az életét annak, aki éveken át kapcát 
hord, meg szurkosvászon-csizmát? 

- N a , ilyen lendülettel akár a bocskornál is kiköthettünk volna. 
- Igazad van, Miska bátyám. Milyen jó, hogy fékező erő is van a világon. 

Különben soha eszembe nem jutott volna, hogy mi volt a vitánk tárgya. 
- Én veled nem vitatkozom. 
- Én sem veled. Csak úgy mondogatom, amit mondok. Tehát, pályatévesztett 

ember vagy. Rossz pedagógus és rossz író. Hátra van még iskolaigazgatói 
mivoltod. Lásd, ebben a minőségben már el tudlak képzelni. Van egy ügyes 
tanügyi helyettesed, aki ellátja a hivatalos teendőket is, egy párttitkárod4, aki 
ügyel rá, hogy lelki uniformisán szépen ragyogjanak a rézgombok, van egy 
könyvelőd, aki nem sikkaszt, és egy gondnokod, aki gondoskodik a tüzelőről és 
felügyel a takarítónők munkájára. Te meg eljárogatsz a gyűlésekre, de oda is 
mindig viszel magaddal valakit a tanítók közül, hogy az iskolában be tudjon 
számolni a gyűlésről, mert te végigalszod a felszólalásokat. Teljesen mindegy 
ugyan, hogy alszol vagy nem, mert úgyis csak azokra a dolgokra tudsz 
visszaemlékezni, amelyek hároméves korodtól tizennyolc éves korodig történtek 
veled. A többi, amit magadról feljegyeztél, vagy elmondasz, az már mind meg 
vagyon írva valahol. 



- Piszok. Azt hiszed, hogy kihozol a sodromból, a te csupa-lyuk 
cinizmusoddal? Hiszen lépten-nyomon kilátszik belőle a pucér feneked, fiacskám. 
Ripacs vagy, barátocskám, mert tragikus hős vagy, de hogy megélj, bohóc 
szerepet vállalsz. 

- Hm. Nem is tételeztem volna fel rólad, hogy végig tudsz gondolni egy 
ilyen gondolatsort. 

- Na lásd, egész belepirultál. Baj van a te pasztellszíneiddel, fiam. 
- Az lehet. De csak azért, mert keverednek. 
Gábor még egy óra múlva is érezte, hogy megfeküdte a szó. Mindketten ott 

hevertek a fűben, Miska bácsi hason, ő hanyatt. Nézte a hamvadó tűzből felszálló 
vékony füstöt a levegőben, és nézte a gondolatfoszlányok mögül fel-felbukkanó 
képeket, amelyeket az emlékezés rögtönzött. Városok, tájak, arcok, tárgyak 
egymást kergető és egymásba folyó kavargása, csupa absztrakt kép, mint 
amilyennek a gondolatot látja az ember, az örökké mozgó és változó gondolatot 
egy-egy pillanatnyi állóképben. 

-Alszol, Gábor? 
- Nem, Miska bátyám. 
- Jó volt az a szalonna. Rá ez a finom patakvíz. Bizony isten, nem óhajtom a 

vodkát. 
- Na, a falubelieid nem így vélekednek. Tegnap benéztem az egyik büfébe. 

Csak úgy, kíváncsiságból. Meg szomjas is voltam, gondoltam, megiszom egy 
korsó sört. 

- Persze, nem kaptál. 
- Nem kaptam. Ellenben láttam egy csomó részeg embert. Te, rettenetesen 

isznak itt az emberek. 
- Itt mindig ittak, Gábor. A különbség csak az, hogy most már nem hitelbe 

isznak. 
- Na, ha ezt te haladásnak hiszed... 
- Hát mi másnak? 
- Miska bátyám, én megértem, hogy patriótája vagy a szülőfaludnak, de én 

három kocsmát számoltam meg benne, két templomot, meg egy iskolát. 
- Több ujjad nem volt, kölyök? Hát a kórházat hová tetted? Meg az óvodát, 

meg a szülészetet? Az állandó mozit, a klubot, a könyvtárat, ahol ötezer kötet 
van? Meg azt is elfeledted hozzátenni, hogy az iskola középiskola ám! És hogy 
a faluban kilenc főiskolát végzett ember van. 

- Magadat is beleszámítod? 
- Ebből ne csinálj viccet, ezek kézenfekvő tények. Az, hogy isznak az 

emberek? Na és? Te talán nem iszol? Vagy én? 



- Igen, iszom. De én viszont tudom, hogy a vodka lélektani okokra vezethető 
vissza. 

- Ugyan, fiam. Csak annyira, amennyire a dohányzás. Ha igaz lenne az, 
amire gondolsz, akkor mivel magyarázod, hogy a skandináv államokban a 
legnagyobb a szeszfogyasztás, ahol pedig igen magas az életszínvonal? 

- Mivel? A zord éghajlattal. És nálunk sem Szibériát veszem alapul, ahol az 
emberek kénytelenek alkoholt inni. 

- Hát a vodkából ne csinálj nekem politikát. Nézz végig a falun. Több mint a 
fele új ház. És mennyi van épülőben! 

- Tudod, bátyám, engem az is érdekel, hogyan épül ez a század az emberi 
lelkekben. Emeletet húzunk-e arra, ami már megvolt, vagy azt leromboltuk, és 
most azon vesződünk, hogy újra felépítsük. Nem tudom. Én hosszú időre 
kiszakadtam ebből a munkából. Ott, ahol voltam, barakkokon kívül nem épült 
semmi, az emberi lelkekben pedig összeomlott a világ. 

- Igen elszakadtál te ettől a néptől, fiam. 
- Elszakadtam. 
-Pedig kár, nagy kár. Belőlük való vagy te is, a föld népéből. De a barakkrács 

ott maradt a lelkeden, és amíg az ott lesz rajta, nem találsz vissza ehhez a néphez. 
- Miért éppen ehhez találjak vissza, mikor már az apám is kalapáccsal cserélte 

fel a kapát? 
- Az enyém meg zsoltároskönyvvel cserélte fel, fiam, de te művészember 

vagy, érezned kell a föld varázsát, azt a rettentő nagy éltető erőt, ami benne van, 
és azokat is érezned kell, akik ehhez a földhöz legközelebb állnak. Az előbb azt 
vágtad a fejemhez, hogy visszaindultam, ahogy te mondtad, a régi jó patriarchális 
rendbe. Tévedtél fiam. Én visszaindultam a földhöz, mert kell nekem ez a föld, és 
én is kellek neki. Azt mondják, az író a lélek mérnöke. Hát én nem vagyok az. 
Egyszerű szántóvető vagyok csak, mint a nagyapám. Mert nekem a lélek olyan, 
mint a föld. Mint a végtelen mezők. Szűzföld, amely még nem látott ekét, parlagföld, 
amelyről megfeledkeztek, elgazosodott táblák, amelyeket le kell tisztítani, üszögös 
mezők, amelyeken rajta hagyták fekete nyomukat az évek. És ez még nem minden. 
Mert ne gondold, hogy én csak a földet túrom. Túrom, igaz, de azt is tudni kell, 
hogy mikor szántsak, milyen mélyre szántsak, milyen növény után mit vessek, 
hogyan tisztítsam meg a vetőmagot, hogy kikeljen, hogy kenyér legyen belőle, 
vagy ahogy ti, magyarok igen szépen mondjátok: élet. És igazatok van, mert a 
kenyér az életet jelenti, fiam. 

- Szépen mondtad, Miska bátyám, olyan Móra Ferenc-esen. Ne nézz olyan 
gyanakodva rám. Ezt nem cinizmusból mondtam. Hiszen tudom, hogy igazad 
van. Ez a te ars poeticád. Örök, mint a föld, és egyszerű, mint a kenyér. 



- Örülök, hogy megértettél, fiam. Most akár ne is beszéljünk estig semmit, 
mert csak elrontanánk mindent. Nem vagy álmos? 

-Nem. 
- Én az vagyok. Megpróbálok elszunyókálni. 
Gábor felkönyökölt. Nézte a kis hegyoldali tisztást, körül a hegyeket, az 

erdőt. Főleg bükk és lucfenyő. Meg mogyorócserje. És micsoda színek. A 
legmélyebb vöröstől a legsötétebb zöldig. Benne a fatörzsek fekete tónusai. A 
levegő meg lilásfehér, amelyben vörös, kék és sárga színek csillognak. Odább 
gazzal benőtt szakadék, amelyre pompás árnyék hull, a zöld alaptónus gazdag 
variációjával. A szakadék egy részét nem fedi növényzet, a mezítelenül hagyott 
sziklás föld rozsdabarna, amelyet helyenként okkersárga szín tör át. És ez az 
egész pazar, színpompás, érzékelhető valóság lassan megindul az emberi tudat 
felé, keresi a gondolatot, amely átlényegíti és értelmet lehel bele. 

Gábor felállt. Egy pillanatig még bámulta a már alig élő parazsakat, aztán 
megindult az erdő felé. 

Úgy látszik, hiába feküdt le olyan szokatlanul korán, mert úgysem tud 
elaludni. Tehát nem lesz semmi a tervéből, hogy holnap hajnalban ébred és 
megnézi a napkeltét. Valahogy mindig fáradtnak érzi magát, ha nyolc óránál 
kevesebbet alszik. Ilyenkor letört és ingerült. És a munka is nehezebben megy. 

Hogy megüli ezt a kis szobát a muskátli nehéz illata. Az ablak persze itt is 
zárva van. Ki sem lehet nyitni a virágtól. Igen, a parasztházakban ritkán nyitnak 
ablakot. Igaz, hogy nem is tartózkodnak a szobában. Hálni a konyhában hálnak. 
Ezek is, a házigazdáék. Az öregasszony a karosládán, a menyecske, meg a két 
gyerek az ágyban. A kislány hároméves, és mindig sír. Most is. Az anyja egy 
darabig csitítgatja, aztán elpüföli. És a gyerek egy kis időre elhallgat. Olyankor 
hallgat el, ha az anyja megveri. 

A házigazda Kazahsztánban van. Különben ott van a férfinép java része. 
Május derekán felkerekednek, és nekivágnak a hat-hétezer kilométeres útnak. 
Ácsmunkára mennek. Azt jobban fizetik, mint a mezei munkát. Keresnek is szépen. 
Ma megkérdezte a fiatalasszonytól, hogy mennyit keres az ura. Azt mondja, 
tavaly huszonöt mázsa búzát hozott haza, meg pénzt is. Szóval, megéri az a hat 
hónap. Mert a kolhozuk igen gyengén fizet. Nem is akarja megmondani, hogy 
mennyit. Nem lenne ő ráutalva, hogy dolgozzon, de a brigád vezető folyton jár a 
nyakára, hogy menjen, mert az emberek elmentek, kell a munkaerő. És fenyegetőzik 
is, hogy letiltja a tehenüket a legelőről. Kaszálni meg nem szabad, az árokparton 
sem. Hát ezért jár dolgozni.10 Megkérdezte: miért ilyen gyenge a kolhozuk? Azt 



mondta, hogy a hegyekben kevés a föld. Juhtenyésztéssel érdemes lenne 
foglalkozni, de hát nem csinálják. Nem tudja, miért. 

A kislány megint sír. Enni kér. 
Ma sem festett semmit. Pedig már-már úgy volt, hogy leszúrja az állványt a 

földbe és előveszi az ecsetet. És mégsem tette. Tulajdonképpen az utóbbi időben 
nem is festett őszi tájat. Miért? 

Annak a kis zöld szemű orvosnőnek, a... Mártának alighanem igaza van, 
hogy a tavaszt választotta. De nem azért van igaza, mert a tavasz szebb. Várjunk 
csak. Mi az, hogy szebb? 

Kint a konyhában a kislány megint sír. Az anyja megveri. Nagy, erős keze 
van és izmos lába. Fájhat, ha üt. Nagy, erős keze, eres. Az arca... Az arcára nem 
emlékszik. Csak a kezére emlékszik. 

Annak a zöld szemű kis orvosnőnek milyen apró keze van. Tavasz. Tavasz. 
Szereti a tavaszt, és nem tudja, miért. Hát persze, hogy nem tudja. Vagy talán ő, 
a festőinas tudja, hogy miért szereti az őszt? Mert túlfinomult és tetteit már gátló 
szépérzéke megbámulja benne a színek csodáját és kéjelegve, meddőn kielégül? 
Mert ellesi tőle a színek felépítésének törvényét? A harmóniát? És mit kezd 
mindezzel ebben a felborult egyensúlyú világban, a maga diszharmonikus 
életében? Mit kezd vele? 

Valamikor kölyökkorában az alkonyt festette. Ügyetlenül, kontár módjára. 
De akkor még művész volt, mert temette magában Edit emlékét, és ezt a csupa 
moll hangokra szerelt érzést belevitte az alkonyatba, a búcsúzó napba. És képein 
a nap már nem puszta jelenség volt, hanem élt. Élt és szenvedett. Mint ahogy ő 
szenvedett. Rosszak azok a képek? Igen, rosszak, de általuk vált művésszé, mert 
érzéseivel beoltotta a holt tárgyat, mert itt kezdődik a művészet. „Vadócba rózsát 
oltok, hogy szebb legyen a föld..." Szebb lett azóta? Ki tudja? És ki tudja, hogy 
miért nem oltotta be ma magával ezt az őszt? Amikor szeme megjárta az utat a 
lombok legmélyebb vörösétől a legsötétebb zöldjéig, és libabőrös lett a két 
karja, és megindult az erdő felé, akkor már-már újra művésszé vált. Mi állította 
meg? Mitől rettent vissza? Attól, hogy ösztönösen megérezte: itt minden szín a 
romlás szépségét ontja magából és az elmúlás kéjét? Vagy nem volt gondolata, 
amellyel legyőzhette volna bennük a halált? És megrettent? Fél? Igen, persze 
megnyugtathatja magát, hogy ez természetes emberi érzés, hogy oka van félni 
annak, aki közvetlen közelségbe került már a halállal, aki órákig feküdt 
tüdőlövéssel az égő barakk tövében, aki különben sem kellett senkinek, mert 
nem ember volt, hanem csak szám: 28... Elég, elég. Elég, ha odáig jut gondolatban, 
hogy az elmúlás a legbutább dolog, hogy élni kell. Mert kell az élet, ha tudjuk, 
hogy mit kezdjünk vele. Nem, ezt sem szabad végiggondolni! 



Tavasz. Nem szereti? Pedig tartalmában közelebb áll hozzá, mint az ősz. 
Csupa forrongás, csupa lázadás. És indulás. Hová? Útba, amely hosszú és 
ismeretlen. És hová vezet? Hová? Hát az őszbe, az elmúlásba. Akkor mire jó az 
egész? Nem mindegy? Nem, nem mindegy, hogyan jutunk el az elmúlásba. Biztos, 
hogy nem mindegy? Biztos, hogy ez a „hogyan" a döntő? Ki tudja? Tudnia 
kellene a haldokló ember utolsó gondolatát. Ö mire gondolt, ott a barakk tövében, 
mielőtt elvesztette az eszméletét? Furcsa. Csak arra, hogy a Göncölszekér lassan 
megfordul a feje fölött... 

Igen, ő maga sem tudja, hányadán áll. Azzal a „hogyannal" sem tud mit 
kezdeni. Miska bácsi legalább tudja, hova tartozik, mit csinál. A maga módján 
munkálkodik az emberi lelkekben, mint a szántóvető a földeken. Túrja a földet, 
tisztítja a mezőt és a magot. És verejtékének értelme van: az élet, a kenyér. 
Egyszerű, de pótolhatatlan, mert mindenkinek kell. 

Az ő életérzése a városok életérzése. Bonyolultabb és megfoghatatlanabb. 
Igaza van abban, hogy a földből vett kenyérrel már csak a piac köti össze meg a 
boltok. És az is igaz, hogy a földből nemcsak a mindennapi kenyeret vesszük, 
hogy a föld táplálja nyersanyaggal a gyárakat is, amelyek közelebb állanak 
hozzá. És a földektől a gyárig hosszú az út. Cipője kaucsuktalpa már csak ezredik 
áttételben emlékszik vissza a földre. Ezredik áttételben. Hát ezt kell megfogni, ezt 
a rohanó változást. Ezt kell megmutatni. Cipője kaucsuktalpát, mikor 
visszaemlékszik a földre, ahonnan vétetett. 

A kenyérnek igaza van, de igazságának a lényege ott van, abban az útban, 
amelyet megtesz. Amelyet nem mindegy, hogyan tesz meg. 

Rettenetes a hőség. A muskátli ontja magából a nehéz illatot. Kint, a 
konyhában megint sír a kislány. Az anyja veri. Behallatszik a hangja: 

- Mondd utánam, mert kikapsz. Mond utánam szépen: Miatyánk... 
Nem, ezt nem lehet kibírni. 
Gábor felkelt és kiment a konyhába. 
- Van az ólpadon széna? - kérdezte a menyecskétől. 
- Van - mondta a fiatalasszony, és hosszú, furcsa pillantással nézett rá. 
Az ura már negyedik hónapja volt oda. 

Gábor döbbenten állt meg a szélesre tárt konyhaajtóban. Érezte, hogy elönti 
a forróság. 

A fiatalasszony felállt az asztal mellől, és tétován megindult feléje. Arcán 
érdestenyerű mosoly simítgatta az éjszakai álmatlanság nyomait. 

- Üljön vissza! - kiáltott rá Gábor. 



Az asszony bizonytalanul megállt. 
- Üljön vissza, mondtam. Gyorsan! Egyen tovább. Úgy csinálja, mintha itt 

se lennék. 
Az asszony engedelmesen visszaült az asztalhoz, tenyerébe fogta a tányért, 

és kanalazni kezdte a levest. Az ajtón rézsút zúdult rá a délutáni napfény, elöntötte 
izmos, mezítelen lábát, barna karjait, kékeres kezefejét, a zománcozott tányért. A 
fény csak az álláig ért. A fejét nem érte. 

- így üljön, ne forogjon felém! Le akarom festeni. 
- Hadd öltözzek át - mondta a fiatalasszony. 
- Isten őrizz! Még az hiányzik. 
Kifakult, valaha égszínkék ruha volt rajta, előtte piros kötény. 
Gábor felállította az állványt. 
Az öregasszony felkelt a karosládáról, ölébe vette a kislányt és előbbre jött. 
- Menjenek most ki egy kicsit. Jó? - mondta neki Gábor. 
A nénike kiment az udvarra és megállt Gábor mögött. 
Ezt rajzolni kell, nem színnel építeni. Arra már nincs ideje. Az őszi délutáni 

nap mindig siet. Rajzolni! Rajzolni! 
Micsoda kéz, micsoda láb! 
Miatyánk, ki vagy a mennyekben... 
Add meg nekünk a mindennapi kenyerünket... " 
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Margit az ajtó előtt ült egy bőröndön. Mikor meglátta Gábort, felállt. 
- N a , te falurossza. Csakhogy előkerültél. Most fejezted be a munkát? 
Gábor tiszta szívből megörült a húgának. Tavasz óta nem látták egymást. 
- Mit hoztál, Moszat? - kérdezte vidáman. 
- Két puszit. Az egyiket anyánktól, a másikat meg tőlem. 
- Az anyánktól miért csak egyet hoztál? A többi hol van? 
- Elveszítettem az útban. 
-Na , akkor menj, és szedd össze. Aztán jelentkezhetsz nálam. Ha már aludni 

fogok, csak kopogj hármat az ablakon. 
- N e vacakolj, Gabikám. Egyetlen húgod vagyok, és igen elfáradtam. 
- N a jó. Ez egyszer még megbocsátok neked. Fáradt vagy, azt mondod? Na 

gyere. 
Bent a szobában Gábor tovább folytatta. 
- Szóval fáradt vagy? Hát ülj le, Moszat. 



- Csak leteszem a bőröndöt, és elmegyek egy kis időre. 
- Szó sem lehet róla. Azt mondtad, hogy fáradt vagy, hát most pihenj. 
- Hová akarsz kilyukadni? Megint üljek le neked modellnek, mi? 
- Eltaláltad. Vagy te úgy gondoltad, hogy beállítsz hozzám, kitúrsz az 

ágyamból, és én napközben csak úgy szélnek eresztelek? Azt már nem! Na, ülj 
csak le szépen ide, erre a székre, hadd lássam, mennyit nőttél. 

- Nem akarok, Gabi, igazán. 
- Ne bolondozz. Ülj le, hadd lássalak. így ni. Most kinyitjuk az ajtót. Ülj csak 

közelebb. Nagyszerű, Moszat. Nagyszerű. Ha egy órával később jössz, kikaptál 
volna. így viszont egy óra múlva elmehetsz. A fejedet ne hajtsd le, hadd maradjon 
árnyékban. 

- Igen, már tele vannak a képeid a kezemmel meg a lábammal. A fejem bezzeg 
sehol. 

- Ne duzzogj. Fordulj csak erre, énfelém. így bizony. Na látod. A fejed, azt 
mondod? Es a Kapás asszonyon kinek a feje van? Az enyém? 

- Azon? Hát talán az enyém? 
- Miért? Nem vagy megelégedve magaddal? 
- Magammal! Hát az én vagyok? Ha tükör nem volna a világon, még elhinném 

neked. 
- Ne zsörtölődj, Moszat, mert bekenem az orrodat. És ne higgy a tükreidnek. 

Most elszedjük innen a szőnyeget. Idehozom neked ezt az asztalt. így ni. Kitűnő. 
Nagyszerű. Téged a megváltó küldött. Mondd, nincs nálad véletlenül egy piros 
kötény? 

- Gabi, te csúfolódsz. Na megállj, ha hazamegyek, megmondlak anyánknak. 
- Azt nem szabad, Moszat, azt nem szabad. Inkább megyek, szétnézek a 

házinéninél. Úgyis kell még egy ruha, meg egy zománcozott tányér is. Ülj szépen, 
és várj. Addig akár napozhatsz is, csak el ne mozdulj. 

Néhány perc múlva Gábor egy halványkék ruhával, egy piros köténnyel és 
egy zománcozott tányérral tért vissza. 

- Na, öltözz fel szépen, addig én kimegyek. Igaz, a ruhádat magadon 
hagyhatod, mert ez, úgy látom, egy kicsit nagy lesz rád. Miért nem tudsz te 
meghízni, Moszat? 

- Ezt vegyem magamra? Hiszen ez súrolórongy. 
- Nem baj, nem baj. Csak siess, mert mindjárt faképnél hagy bennünket a 

nap. 
- Az ujja a térdemig ér. 



- Az ujja? Lásd, az már baj. Bemehetek? Igen? Nagyszerű. Egész jól áll 
rajtad, mit panaszkodsz. A két ujját levágjuk. Hol az olló? Itt van ni. így, szépen. 
Ne mozogj, mert a te ruhádat is le találom vágni. így ni. Na látod. 

- És mit szól mindehhez a házinéni? 
- Semmit. Azzal vigasztalja magát, hogy bekerül velem együtt a 

halhatatlanságba. Különben, ami őt illeti, ő meg is érdemelné. A kötényt is vedd 
fel. Ezzel összehúzzuk rajtad a ruhát. Hm. A ruha ujját egy kicsit szorosabbra 
tűzzük. Vigyázz, most aztán igazán ne mozogj, mert megszúrod magad. Kitűnő. 
Leülhetsz. így. Most vedd a bal tenyeredbe a tányért. Várj csak. Kanál is kell. 
Tessék. Ülj nyugodtan. Hozom az állványt. így ni. Na még egy perc... Moszat, 
te rettenetesen sovány vagy. 

-Gabi, könyörgöm, ne csúfolódj. Tudod te, hány kiló vagyok? Hatvannégy. 
- Hatvannégy? Hát nem szégyelled magad? Miért nem eszel többet, gyerek? 

Tudod, hány kilónak kell lenni egy huszonkét éves lánynak? Legalább hetvennek. 
A házinéni már tizenhét éves korában nyolcvan kiló volt, és a Pista bácsi csakis 
ezért vette feleségül. Ki fog téged elvenni, ha ilyen keszeg maradsz? 

- N a , ne bolondozz. Tudhatnád, ez a legkisebb gondom. Jé! Miért nincs feje 
ennek az asszonynak? 

- Még nincs, azaz, hogy árnyékban van, és nem látod. 
- És te látod? 
- Hát persze, hogy látom. 
- Akkor én miért nem látom? 
- Mondtam, hogy árnyékban van. És különben is csak a kezét nézzed, meg 

a lábát. 
- De én a fejét is látni akarom. 
- J ó l van, gyerek. Akkor nagyon akard. Nagyon. És majd egyszer, sokára, 

eloszlik ez a csúnya árnyék róla, és akkor látni fogod a fejét is. Jó lesz? 
- Jó. De miért nem most? 
- Ne siettesd az időt, kishúgom. Tudod-e, hogy akik nagyon előre szaladnak 

vagy nagyon lemaradnak, azok könnyen elkallódhatnak? 
- Nem tudom, és nem is értem. 
-Nem baj. Most hallgass szépen, mert zavarsz. Látod, milyen rosszul keverem 

a festéket? Ez az átkozott nap se olyan, mint egy héttel ezelőtt volt. Tudod te, 
Moszat, milyen a nap ott fent a hegyekben, hogy bontja a színeket? Na, de nem 
baj. Ezt a napot is megkérjük, hogy mutassa be nekünk a tudományát. Tudod te, 
hogy kell a napot megkérni? Nem tudod? Na, én majd holnap megmutatom 
neked. Csak gyere haza pontosan ötkor, mint ma. Jó? 

- J ó . 



- Na, most már megint beszélhetsz. Mi újság otthon? Édesanyánk mit csinál? 
- Krumplit vájni jár a kolhozba. 
- Krumplit vájni? Hát miért engeded? 
- Nem engedem, magától megy. 
- Muszáj? 
- Nem. Most Kacsó Imre a brigádvezetö, az is mondja neki, hogy ne menjen. 

Na, ne ijedj meg, nem mindenkinek mondja, csak neki. Azt mondja, hogy egy 
padban ültetek. Igen büszke rád. 

- Ne bolondozz, gyerek. 
-Nem bolondozok. Te nem is tudod, hányan érdeklödnek felöled. Szívesen 

gondolnak vissza rád. A falusi ember nehezen felejt. Meg van is, ami emlékeztesse 
rád őket, hiszen tele van a falu a képeiddel. Tudod, amiket fényképekről 
rajzolgattál nekik. Meg festmény is van. 

- Moszat, ha majd egyszer gazdag ember leszek, veszek neked egy szép 
piros kötényt, meg sok-sok kontycsatot, minden napra másat, és összevásároljuk 
az emberektől azokat a képeket, felvisszük a padlásra, rájuk lakatoljuk a padajtót, 
és nem engedünk fel hozzájuk senkit. 

- Miért? Mert rosszak? 
- Nagyon rosszak. 
- Nem is igaz. Ez rossz, mert ennek nincs feje. 
- De van feje, gyerek, értsd meg már, csak árnyékban van, úgy esik rá a fény. 

Érted? 
- Miért hagytad, hogy úgy essen rá? Miért nem vitted ki az udvarra? 
- Nem értsz te ehhez, Moszat. 
- Lehet. Sőt biztosan tudom, hogy nem értek hozzá. De ha én sem értem, 

akkor mit érthet belőle Kacsó Imre, aki büszke rád, mert egy padban ültél vele? 
Vagy a többi, Gabikám, akik őrzik azokat a képeidet, amelyeken az embereknek 
feje is van. Szép feje, tudod, olyan munkában meggyötört kemény arca, és rajta 
sok-sok apró ránc. 

- Inkább hallgass, mert olyanokat mondasz, hogy még ez a festett asszony 
is elpirul tőle. 

- És tudod, Gabikám, hogy hozzánőttek ezek a képek azoknak a szívéhez, 
akik őrzik őket? Csak tíz tojást meg egy tányér gabonalisztet fizettek egy darabért, 
de nem lesz neked soha annyi pénzed, amennyiért visszaadnák őket. 

- Rettenetesen nagy csacsi vagy, Moszat, és rettenetesen igazad van. A te 
igazságod egyszerű, megfogható, és úgy kell, mint a mindennapi kenyér. De mit 
csináljon, ha nemcsak kenyérrel él az ember? Mit csináljon? 



- Nem tudom. De nem azért nem tudom, mert csacsi vagyok. Tudd meg, 
hogy nem vagyok csacsi. Tavaly ószláv nyelvből ötösre vizsgáztam, és ma is 
egyszeri nekifutásból leszigorlatoztam orosz nyelvtörténetből. Hát csacsi 
vagyok? 

- Dehogy vagy, butuskám, dehogy vagy. Aranyos teremtés vagy. Ha 
egyszerre csak nem lennének olyan emberek, mint te, baj lenne, nagy baj. Mert 
a világ az olyan embereken nyugszik, mint te, Moszat. Minden rend tirátok épül, 
és minden rend összedől, ha ti meginogtok. Kell a kezetek, mert dolgozik. Termel. 
Kenyeret és még ezer mindent, amire szükség van. Kell a fejetek is, de azt 
nehezebb számon kérni, mint a napi munkát. Meg aztán úgyis dolgoztok, mert 
nektek is kell a mindennapi kenyér. Nagy erő van a kenyérben, Moszat, rettenetes 
erő. A kutya két lábra áll érte, a majom megtanul biciklizni, a tigris átugrik a tüzes 
karikán. 

- Ertem. De ha az olyanokon nyugszik a világ, mint mi vagyunk, akkor mi 
van a többi emberrel? 

- A többivel? Rajtatok nyugszik a világ, a többi embernek egy része pedig 
előbbre viszi. 

- És te, Gabi? 
- Én nem magamról beszélek, gyermek. Én egy kicsit elkallódtam, tudod. 

Mint a bibliai bárány. Annak idején elbitangoltam a nyájtól, mert nem akartam 
csak azért legelni, hogy megnyírhassák a bundámat. Meg aztán a számadó is 
lelketlen ember volt. Mindig megrúgott, valahányszor a lába elé keveredtem. És 
egyszer, amikor szembefordultam vele, megvert. Csúnyán megvert. És te tudod, 
hogy ostorral nem lehet nevelni. Neked tudnod kell ezt, te tanító vagy. És azóta 
is ott van rajtam az ostor nyoma. Néha egy-két színes tapaszt nyomok rá, de a 
nyáj ösztönömmel baj van, Moszat. Kallódom, látod? 

- Túl szigorú vagy magadhoz, meg mindenkihez, de tudod, én hiszek benned, 
Gabi. 

- Mondtam, hogy nem rólam van szó, gyerek. Rólad, meg rólatok, és azokról, 
akik előbbre viszik az emberi gondolatot, a világot. És nem borzasztó, hogy az 
utóbbiaknak a napi értéke olykor a nullával egyenlő? Bonyolult dolog ez. Képzeld 
csak el, mekkora forradalmat vitt a tudományba Einstein relativitáselmélete. Azt 
nem lehet megfizetni. A gondolat értéke felmérhetetlen. És tudod, mégis mit 
csináltunk volna mi, mondjuk egy évtizeddel ezelőtt ezzel az Einsteinnel, ha meg 
akart volna maradni önmagának? Elküldtük volna erdőt irtani valahova Északon. 
És csak azért, mert egyszer azt találta mondani, hogy számára a boldogsághoz 
nem kell más, csak egy darab papír és egy ceruza. És elküldtük volna, mert jó 
néhány évvel ezelőtt megfogalmazták nekünk a boldogságot... - Bírsz még ülni, 
Moszat? 



- Bírok, ha beszélsz. 
- És ugye, a Kacsó Imre kisfiának nem Einsteint hozod fel, ha a boldogságról 

beszélsz neki, hanem az apját, aki ma nagyobb darab kenyeret szel le, mint húsz 
évvel ezelőtt? Mert kell nekünk a Kacsó Imrék munkája, de mi lenne velünk, ha 
nem volnának a világon Einsteinek? Sokkal szegényebbek lennénk, ugye, 
Moszat?... Tudod, ült velem egy öreg festő. Az volt a mondása, hogy aki 
normális, az nem számít. О szegény nem volt ugyan normális, de mégis mennyire 
számított. Ő volt a 618-as. Hát így állunk. Egyenlet ez, nagyon sokadik fokú, és 
majdnem olyan nehéz levizsgázni belőle, mint ószláv nyelvből. 

- Ne viccelj, Gabikám. Én tudom, hogy nagy csacsi vagyok. 
- Dehogy vagy, Moszat. Mondtam már, hogy nem vagy az. És éppen ezért 

nem festhetem oda a te szép, okos fejedet ennek a derék asszonynak a vállára. 
Mert ne csapjuk be a világot, kishúgom. Én láttam ezt az asszonyt, meg a többit 
is, és mondhatom neked, nem utolsósorban tőled függ, hogy a kisdiákjaid fejéről 
lekerüljön az ilyen csúnya árnyék. Csak ne bottal csináld, húgocskám, mert a 
tigris a kenyér és a bot miatt átugrik ugyan a tüzes karikán, de megesik, hogy 
leharapja a gazdája fejét... Most pedig hagyjuk, Moszat. Hálás gyülekezet vagy, 
de hagyjuk az ilyen kismiséket. Igaz? 

- Mesélj még valamit. Nagyon szeretem hallgatni, ha beszélsz. 
- Hát te csakugyan hallgatod? Mert tudod, én inkább csak magamnak 

mondtam, amit mondtam. 
- Hát persze, hogy hallgatom. Na, mesélj még. 
- Elég volt. Most te mesélj nekem. 
-Miről. 
- Amiről akarsz. Mi újság még otthon? 
- Semmi. Rám erőszakolták az iskolai könyvtárat. Meg a színjátszó csoportot 

is én vezetem. 
- Nagyszerű, gyerek! De remélem, te nem a Falurosszát tanítod be nekik, 

mint annak idején az apánk? 
- Te mindig csúfolódsz, Gabi. 
- Dehogy csúfolódok. Viccelek, gyerek. Más újság nincs? 
- De van. Vasárnap nálunk volt Ildi a kis Gabikával. 
Gábor kezében megállt az ecset. 
- Tréfálsz? Hiszen évek óta nem beszél anyánkkal. 
- Ott voltak, ha mondom. Hozott Édesnek egy szvettert, meg egy pár kötött 

zoknit. 
- Na jó, Moszat. Mára befejeztük a munkát. A nap is megharagudott ránk, 

annyi csúnyaságot összebeszéltünk. Leveheted azt a vackot magadról. Az asztalt 



told a helyére, igazítsd meg a szőnyeget. De előbb tégy oda nekem vizet 
mosakodni. Én most elmegyek. A kulcsot itt hagyom neked, te úgyis hamarabb 
hazakerülsz, mint én. 

- Úgy ülünk itt, mint két kisdiák - szólalt meg Anna. - Te a vizet nézed, én 
meg a csillagos eget. És hallgatunk. Én beszélni se merek, mert úgy látom, hogy 
töprengsz valamin. Valami baj van? 

- Semmi - mondta Gábor. Voltaképpen arra gondolt, hogy Valkónak igaza 
van. A maga módján. Csak azt nem tudja neki megbocsátani, hogy főszerkesztő 
létére annyira ócska ember. 

Reggel, amikor bement a hivatalba, Gizike azzal fogadta, hogy hívatja a 
főnök. 

- Vigyázz, Gábor, az öreg bal lábbal kelt. 
- Ide figyeljen, kérem! - kezdte Valkó köszönés helyett. - Amíg egyáltalán 

nem létezett nálunk ez az úgynevezett művészi osztály, addig nekem semmi 
bajom sem volt az illusztrációkkal. Ha néha rajz kellett vagy fejléc, a maga barátja 
az ifjúsági laptól mindent megcsinált időre és úgy, ahogy kellett. De mióta két 
emberünk is van ezen az osztályon, azóta tízszer annyit idegeskedem. Mit gondol 
maga tulajdonképpen, nekem kincstári idegeim vannak? 

- Miről van szó? 
Valkó Gábor elé tette a rajzot. 
- Ez micsoda, kérem? 
- Hogyhogy micsoda? Hát nem látja? 
- Az a baj, hogy látom. Ember, ez magának egy szovjet élüzem brigád vezetője? 
- Miért ne? 
- Ne bolondítson meg, kérem. Maga ezt az alakot a tüdőgondozóból vette 

vagy a hullaházból. 
- Aha, értem. Nem onnan kellett venni, hanem egy nehézsúlyú 

bokszmérkőzésről. 
- Ne tegye próbára az idegeimet, fiatalember. Én nem kívánom, hogy 

Vlaszovot rajzolja meg nekem, de annyi fáradságot vehetett volna magának, 
hogy elolvassa a karcolatot, amihez a rajz kell. Itt van, tessék, olvassa: „Pavel 
Sztyepanovics megállt a fiatal tanuló munkapadja előtt, nézte annak még 
gyakorlatlan mozdulatait..." Várjon csak. Kinek a gyakorlatlan mozdulatait? A 
munkapadét vagy a tanulóét? Megőrülök ezekkel az olvasószerkesztőkkel. Nem 
képesek egy épkézláb mondatot szerkeszteni... Hol hagytam abba? Igen... 
„nézte... még gyakorlatlan mozdulatait, aztán elmosolyodott, és felgyűrte ingujját. 



Izmos karján..." Látja, ide nézzen: „Izmos karján megcsillant a napfény". És 
ezeken a karokon? Ez itt nemcsak nem izmos kar, hanem még piszkafának is 
kevés. És különben is, ezen az alakon nincs ép bőr. Csupa hullafolt. Mit gondol 
maga, honnan veszi ez az ember a 136 százalékot, a levegőből? 

- Mondja, főszerkesztő elvtárs, látta maga valamikor is ezt az embert? 
- Maga megőrült? Ha én minden embert ismernék, akiről írunk, akkor már 

rég a bolondokházában kötöttem volna ki. De erről a brigádvezetőről már 
harmadik éve rendszeresen megemlékezik a lap, fényképet közöltünk róla, meg 
rajzot is. Tehát mégiscsak ismerem. De nem ilyennek, mint itt ezen a mázolmányon. 
Legalább valami rendes zakót húzott volna rá. 

- Munka közben rajzoltam le, nem vasárnapi misén. 
- Nézze, kérem, aki a mi lapunkba belekerül, pozitív értelemben, annak ez az 

esemény ünnep. És ez kell is hogy látsszon rajta. Érti, kérem? Politikai lap 
vagyunk, számunkra a rajz is politika. Az ilyen modem kísérletezéseket elküldheti 
valamelyik művészeti folyóiratba, vagy ahová akarja, de engem ne tömjön 
ilyesmivel. Van nekem elég bajom, nem akarok még a maga rajzai miatt is hallgatni. 
Megértettük egymást? 

- Egymást nem. Én megértettem magát, főszerkesztő elvtárs, maga viszont... 
- Nézze, Somogyi! - A főszerkesztő arca kisimult, vonásai szabályossá 

merevedtek. - Mielőtt felvettem volna magát, figyelmeztettek rá, hogy maga 
bogaras ember, legyek türelemmel maga iránt. Azt hiszem, ez idáig nem is lehet 
panasza rám. Felvettem még egy embert maga mellé, mert megkértek, hogy ne 
végeztessek alantas munkát magával. Bár úgy emlékszem, nem küldtem egyszer 
sem, hogy súrolja fel az irodát. De hagyjuk. Felvettem még egy embert. És az 
eredmény? Ma már ott tartunk, hogy a titkár nem mer magának szólni, minden 
vacak kis rajzával hozzám jön panaszkodni. Ezek után nem gondolja, hogy az én 
türelmemnek is vége szakadhat? 

Valkónak tulajdonképpen igaza van. A maga módján. Lelkiismeretesen végzi 
a dolgát, a munka rengeteg, éjféltájban jár haza, lelke motorját vodkával járatja, 
hogy bírja az iramot, hozzá még magas vérnyomása is van. Miért vesződjön hát 
az ő rajzaival is? 

A parti fűzbokrok is sárgulnak már. Levelüket átüti az utcai lámpa fénye, és 
olyan sápadtak, mint súlyos műtét után a beteg arca. 

A víz is sárga, agyagos. Persze, tegnap délután esett. 
Anna valami olyasmit magyarázott, hogy válik a barátnője, tízévi házasság 

után. Aztán Gáborra nézett, és egy pillanatra elhallgatott. 



- Folyton a vizet nézed - kezdte újra. - Mire gondolsz? Szeretném tudni. 
- József Attilát ismered? 
-Nem. Miért? 
- Nem szereted a verseket? 
- Szeretem, de József Attilát durvának tartom. És én irtózom a durvaságtól. 

Miért kérdezed? 
- Mert az egyik versére gondoltam. Jobban mondva négy sorra. A Dunáról 

szól, meg az emberekről. 
- Mondd el. 
- „A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig 

hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély." 
- Szóval, hallgassak? 
-Nem, dehogyis, te gyerek. Csak beszélj. 
- Minek? Hiszen nem is hallod, amit mondok. 
- Hallom a hangodat. 
- A hangomat? És amit mondok, azt nem? Tudod, Gábor, sokszor eszembe 

jut, hogy én nem is kellek neked igazán. 
- Ezt miből gondolod? 
-Miből? Az egészből. Soha még egyetlen lépést nem tettél felém. Ha jöttem, 

jó volt, ha nem, úgy is jó volt. 
- Tovább. 
- Mit mondjak tovább? Ennyi nem elég? Téged egyáltalán nem érdekel az, 

ami velem történik. 
- Miért, mi történt veled? 
- Nem történt, hanem történik. 
- Értem. 
- N a és? Érted. És? 
- Semmi. Értem. 
- Mondd, Gábor, ha megkérdezném, hogy szeretsz-e, válaszolnál, vagy 

hallgatnál, és néznéd a vizet? 
- Nézném a vizet. 
- Mondd, és ha megtudnád, hogy becsaptalak, hogy megcsallak, akkor mit 

tennél? 
- Semmit. Nézném a vizet. 
- És nem ütnél meg? 
- Te félsz a durvaságoktól. 
- Megütnél, Gábor? 
- Azt hiszem, meg. 



- Látod, ez jó. Jó, hogy megtennéd. 
- Te gyerek. Hiszen nem tudod, hogy miért tenném meg? 
- De tudom. Még akarok kérdezni tőled valamit. Szabad? 
- Csak kérdezz. 
- Ki az a lány, akinek az arcképén most dolgozol? 
- Honnan tudod, hogy dolgozom? 
- Tudom. Ki az? 
- A nevét akarod tudni? 
- Azt is, meg mindent. 
- Editnek hívták. 
- Miért mondod, hogy hívták? 
- Mert Edit nincs. Vagyis van, csak nem a valóságban. 
- Ha nincs, akkor honnan fested? 
-Emlékezetből. 
- Rég volt? 
- Nagyon régen. 
- Mondd el nekem, hogy volt. 
- Minek? Nem érdekes. 
- De igen, érdekes! Gábor, amíg te oda voltál, én bent jártam nálad, a 

szobádban. 
- Miért tetted? 
- Nem nagy kárt okoztam vele neked. Ha csak azt a két cigarettát nem 

számítjuk, amit az asztalról vettem el, és elszívtam. De megnéztem a képeidet, az 
Editet is, mind a nyolcat. Hát ezért érdekes. Ezért mondd el. 

- Mondtam már neked, hogy Edit nincs. Mit akarsz tőle? 
- Nincs, de volt. És lehet, hogy még van is. És téged akarlak tőle. Mondd el 

nekem, hogy volt. 
- Tizenhat éves voltam, mikor megismertem. A szomszédunkban laktak. 

Magyarórákat adtam neki, meg a bátyjának. Aztán úgy történt minden, ahogy 
szokott. Azzal a különbséggel, hogy ő is megszeretett. Nem evett, nem aludt. A 
szülei tudták, de nem szóltak semmit. Nem tudom, mit nézhettek ki belőlem, de 
nem bánták volna, ha majd elveszem Editet feleségül. Nekem akkor meg sem 
fordult a fejemben a gondolat, hogy Edit is lány, akit egyszer feleségül vesznek. 
Két éven keresztül egy ujjal sem értem hozzá. Aztán történt valami... 

- M i ? 
- Szamárság az egész. Születésnapja volt. Egy végzős diák is ott volt a 

társaságban. Nem tudom, ki hívta meg, de hajói sejtem, Edit. Pertut ittak és 
megcsókolták egymást. 



- É s ? 
- És vége volt. Mindennek. A szüleim akkor már kint laktak, falun. Én meg 

Editéknél. Másnap összecsomagoltam és hazautaztam. 
- Folytatása van? 
- Igen. Az a nyolc kép. Nyolcat mondtál? 
- És még mindig nem tudtad elfelejteni? 
- Nem. Mindig van, aki emlékeztet rá. 
- Én is? 
- Hát azt mondom, hogy igen, nem haragszol meg? 
- Miért kellene megharagudnom, ha igent mondanál? Nem értem. 
- Mert Edit maga a szerelem: a megrázkódtatás, az egyetlen lap, amire mindent 

felteszünk, az ígéret, amely nem teljesül... 
Anna hirtelen mozdulattal felállt. Gábor is. 
- Kísérjelek haza, Anna? 
-Nem. Egyedül akarok menni. Jó éjszakát. 
Gábor egy darabig még nézett utána, aztán hazaindult. 
A sarki patika fölött az órán öt múlott húsz perccel. 
Gábor tegnap éjfélkor járt itt. Az óra akkor is annyit mutatott. 
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Ült a lócán és hunyorogva nézte a szálloda ablakaival szemező napot. 
Egészen elbágyadt, és ha nem hangoskodik mellette két fiatal, talán el is 
szunyókált volna. 

A kisvárosi korzó ilyenkor a legnépesebb. Vége a munkaidőnek, a hivatalok 
ontják magukból az embereket. Érdekes. Az idősebbek mindig sietnek. Letérnek 
a zsúfolt járdákról az úttestre, és egymást megelőzve igyekeznek hazafelé. 
Egyesek kerékpáron ülnek. Nadrágjuk szára csíptetővel van összefogva, a 
kormányon aktatáska lóg. Kissé komikusan hatnak és - ki tudja, miért - a 
századeleji némafilmek ócska figuráira emlékeztetnek. 

A fiatalok sohasem sietnek. Itt adnak egymásnak találkát vagy véletlenül 
találkoznak össze, és róják a korzót, le s fel, céltalanul. A fiúk egészséges-barnák 
és egészségesen vagánykodók, a lányok szépek, és annyit takarnak ki magukból 
a napnak és a férfiszemnek, amennyit csak a nagyvárosiaskodó kisvárosi 
szemérem megbocsát. 



A szálloda előtt fiatalemberek ácsorognak. Vidékiek. Megbámulják a nőket. 
Pillantásuk sóvárgó és sárga, mint a júniusi árpafold, és szánalomkeltő, mint 
régi színházakban a kakasülőn szorongó diákok tekintete, amellyel glóriát 
varázsoltak a tehetségtelen szubrettek feje köré. 

- Hol késhet Tóni? Egy negyedórával ezelőtt telefonált, azt mondta, öt perc 
múlva itt lesz. Nem sürgős, igaz, a gyűlés úgyis csak egy jó óra múlva kezdődik. 
Sőt később, mert időre senki sem jön el. 

A két fiatalt majd felvetette a jókedv. A lány féloldalt ült a lócán, szemben a 
fiúval. Tekintete olykor-olykor egy villanásnyira találkozott a Gáboréval, de 
nyomban továbbröppent, mint a tavaszi szél, amely nem keres fix pontot a 
térben. 

- A papa nem szereti Tolikot - magyarázta a fiúnak. - A papa általában nem 
szereti, ha fiútársaságban vagyok. Olyan muris, mikor kezdi mesélni, hogyan 
ismerkedtek meg a mamával. Ilyenkor a bátyám mindig rám kacsint, és én alig 
bírom visszafojtani a nevetést. Nem a papán nevetek én, csak úgy, mert olyan 
mulatságos az egész. 

- Én meg tegnap elkéstem az angolról - kezdte a magáét a fiú. 
Valaki megállt Gábor előtt. Tóni volt. Fehér inge most is vakítóan ragyogott, 

és az arcán fúrcsa színt kevert ki a fáradtság, a májbaj okozta sárgaság és a nyári 
napozás gondozatlan nyomai. 

- Te megint sárgulsz, Tóbiás - mondta vidáman. 
A fiatal lányka tekintete Tónira villant, és elidőzött az ingén. 
- Hagyj békén, pajtás; hát hogy az égbe ne sárgulnék, mikor tegnap is 

névéjszakáztam. Olyan a gyomrom, mint a pöcegödör. Nincs kedved meginni 
egy feketét? Van még időnk jócskán. Na, emeld fel magad, bemegyünk ide a 
presszóba, legalább kifújom magam egy kicsit. 

- Nehéz napod volt? - kérdezte Gábor. 
- Nehéz? Olyan, mint a többi. Csak szombatra már kidöglik az ember. Az 

irodában is, otthon is, ma meg még ez a gyűlés. Még jó, hogy nem vasárnapra 
tették. Hogy ki a fenének kell az ilyen gyűlés? Hát hallottál már ilyet? Megvitatni 
egy moszkvai országos kiállítást, amit egyikünk se látott. Vagy te azt gondolod, 
hogy Kantos Pityu sokat látott belőle? Fenét. Hát nem ismered? Biztosan most 
is ott lábatlankodott a nagyok körül, és leste, hogy mikor tösszentenek. Fogadok, 
hogy egy értelmes mondatot se hallunk tőle. Csak csupa makogást. Hanem a 
Mazur, azt mondják, fene nagy prédikációra készül. Még le is gépeitette a 
felszólalását. Csak legalább minél kevesebben szólnának hozzá, hogy hamarabb 
szabaduljunk. 



Beértek a presszóba. 
- Nini! Hát nem megmondtam neked? - kurjantott Tóni, és arca egyszeriben 

megélénkült. 
Az egyik sarokasztalnál Gizike ült Győzővel. Győző egészen az asszonyka 

arcába hajolt, úgy magyarázott neki valamit. 
- Hát te nem félsz az Istentől meg az uradtól? - kérdezte Tóni, amikor megálltak 

az asztalnál. 
- Meggyőződéses ateista vagyok - mondta Gizike, de arcát elöntötte a 

pirosság. - Üljetek le. 
- Szinte éreztem, hogy idetör benneteket a nyavalya - kesergett Győző. -

Az embernek sehol sincs nyugta tőletek. Miért nem szálltok már le erről a szegény 
asszonyról? Az egyik az irodában ül vele szemben éjjel-nappal, a másik meg 
folyton azt lesi, hogy mikor teszi ki a lábát a hivatalból, és már farkol is utána. 
Hát mi az, más nő nincs a világon? 

- Hogy mondjam meg néked... - sóhajtotta Gizike felé Tóni a nótasort. 
- Na, ha már idetolakodtatok - kezdte újra Győző - , akkor tessék beszállni 

egy-egy fél konyakkal a két albérleti székért. 
- Főúr! - intette oda Tóni pincért. - Hozzon nekünk négy duplát és két 

üveg ásványvizet. De jó hideget, mert a kollégáimat hőguta kerülgeti. 
- Te vacak skót! - dühösködött Győző. - Nem szégyelled magad 

nőtársaságban? 
- Nem - mondta Tóni hidegvérrel. - Én csak a feleségem előtt szoktam 

szégyellni magamat, akkor is csak férji minőségemben. 
- Na, hagyjátok a disznólkodást - szólt rájuk Gizike tettetett komolysággal. 
Gábor Gizikéhez fordult. 
- Ki engedélyezte neked ezt a maszek kirándulást? - kérdezte. 
- Na, nézd! Mi jogon számoltatsz te be engem? Nem elég, ha az irodában 

parancsolgatsz nekem? Legalább megvárnád, míg előléptetlek pótférjemül. 
- Gizike! - Tóni hangja tréfásan könyörgővé vált. - Ha majd pótférjre lesz 

szükséged, hirdess pályázatot, hogy én is benevezhessek. 
- Te soron kívül benevezhetsz - mondta Gizike. Az arca még mindig piros 

volt. Vagy ez már új pirosság rajta? Gábor ránézett. Gizike egy darabig állta a 
tekintetét, aztán lassan elfordította a fejét. 

Gábor belehajtotta arcát a kávégőzbe. Érezte, hogy puhatenyerü gondolatai 
befogják a fülét, és elcsalják magukkal. 

Érdekes jelenség ez az asszony. Álmodozó lélek, de úgy tűnik, mielőtt 
lefeküdne, elhatározza magában, hogy miről fog álmodni. Az ilyen emberek 
csalódnak legmélyebben. Vele is így volt. Álmainak kacsalábon forgó várát 



ledöntötte egy szerelem nyár eleji vihara, és amikor magához tért, ott feküdt a 
romokon. Aztán jött valaki, aki az álmok romjaiból kis városvégi házacskát emelt 
neki, kis földszintes hajlékot, amely nem forog szédítően, és ablakszemeivel nem 
bámul bele vágyakozva a jövőbe, inkább csak magába néz, és megpróbál 
emlékezni. 

Érdekes ember Miklós is, a Gizike férje. Az új rend leszedte az ő válláról is a 
legyőzött osztály csillagos rangjelzéseit, és besorozta a maga seregébe 
továbbszolgáló őrmesternek. De az ilyen - egykori csillagjaiktól megvált -
továbbszolgáló őrmesterek a legszerencsétlenebbek. Ott állnak valahol a tisztek 
és a bakák között, és se ide, se oda nem tartoznak. Miklós is szerencsétlen. 
Sorsa nem takarította el a romokat intellektuális lelkületéről. A romokat egyre 
mosta az idő esője és hava, a perzselő nap pedig betontorlaszokká szikkasztotta 
őket. Miklós néha megtette, hogy felült egy-egy gondolat hátára és elindult a 
betontorlaszok ellen, de soha nem jutott tovább a szándéknál. Megmaradt hát 
remetének a maga portáján. És mivel sorsa agglegénnyé predestinálta, 
megmaradt agglegénynek akkor is, amikor portájára beköltözött egy asszony. 

A férj-agglegények boldogtalanok, és másokat is azzá tesznek. Gizikének a 
szemébe is beköltözött a boldogtalanság. Gizike lélekben mindig egyedül van, 
és néha gondolatban még megpróbálja átépíteni álmainak romjaiból húzott 
hajlékukat, de hamar belefárad. Gizike általában fáradt. Korán fekszik, és nem 
álmodik semmit. Úgy tűnik, hogy azért nem álmodik, mert már nem mer. 

Gábor elcsodálkozott rajta, hogy annyian összegyűltek. О valahogy 
idegenkedett a gyűlésektől. Legtöbbször a diákkori SDG-gyülekezeteket juttatták 
eszébe, amelyeken az volt a legérdekesebb vitatéma, hogy miért nevezik magukat 
a reformátusok keresztyéneknek, a katolikusok pedig keresztényeknek. 

Tóninak egyáltalán nem volt igaza, hogy Kantos Pityu dadogni fog. 
Folyékonyan beszélt és hévvel. Felszólalásában sűrűn durrogtak a 
szuperlatívuszok, akárcsak a lövöldékben az eltalált állatfigurák, amelyeket 
biztoskezü kiszolgált bakák vettek puskavégre. Gábor megpróbálta megtalálni 
az összefüggést a sokemeletesre épített orosz mondatok között, de hiába. Az 
egész beszámoló olyannak tűnt neki, mint egy felbontott boríték, amelyből 
kiszedték a levelet, és csak a címzés maradt rajta. 

Mazurt nézte. A szikkadt kis emberke ott ült a Kantos Pityu jobbján, jegyzeteit 
rendezgette. Néha, amikor a teremben ülők már egész hangosan kezdtek 
beszélgetni, Mazur feltekintett, és kopogott a ceruzájával. Arca ráncos volt és 
kemény. Sohasem mosolygott. Arcáról egyszer s mindenkorra letiltotta a mosolyt 
valami szigorúan bizalmas lélektani körlevélféle. Azt mondják, nagyon sok 



mindenen ment keresztül. Végigszenvedte az egész leningrádi ostromot. Ott 
szerezte a gyomorfekélyt is. És többször sebesült. Nemrég a lelkét találta el egy 
fáradt szilánk, amikor elbocsátották a területi pártbizottság propagan-
daosztályának éléről. Vajon ki került a helyére? 

- Ki az a pasi Mazur mellett? - kérdezte Bélától. A fiú felrezzent, és álmosan 
morgott. 

- K i tudja. Hagyj aludni. 
Bélát mostanában alig lehet látni. Halálosan beleszeretett egy itt nyaraló 

leningrádi lányba, és éjjel-nappal együtt van vele. Feleségül akarja venni. Béla 
első találkozás után minden lányba beleszeret, és mindegyiket el akarja venni. 
Különben tehetséges fiú, csak rettenetesen tanácstalan, nem tud mit kezdeni 
magával. Szülei öregek, kell a pénz, képeit édesanyja árulgatja az ismerősöknek, 
az ismerősöknek pedig igen furcsa ízlésük van. És Béla megundorodott a saját 
tarkabarka giccseitől, tíz oktávval lejjebb szállította színeit azokon a képeken, 
amelyeket édesanyja nem is próbált kínálni senkinek, és figurái is megvető 
grimaszba torzulnak. 

Segíteni kellene Bélának. Elbeszélgetni vele, meg a többivel is. Igen, de 
mikor? Honnan vegye rá az időt? 

- Ki az a pasi ott Mazur mellett? - kérdezte most már Tónitől. 
- Instruktor a propagandaosztályról - vetette oda Tóni, és azonnal 

visszahajolt Gizikéhez. Beszélgettek. Félhangon. 
Kantos Pityu most valami érdekeset mondhatott, mert a gyűlésezők egy 

része kuncogni kezdett. 
- Hallod? - kérdezte Tóni Gizikétől, és az asszony térdéhez nyomta a magáét. 
- Nagy bikfic ez a Pityu - mosolygott Gizike, és nem húzta el a térdét. 
Kint az ablak alatt fiatal nyírfacserjék sárgultak. Szép fa a nyírfa. Kár, hogy 

az orosz költök és festők majd mindegyike megkörnyékezte már őket. Egyesek 
teljes sikerrel. 

A teremben csend lett. 
Kantos Pityu leült. Meglazította a nyakkendőjét és kigombolta az inggallérját. 
Mazur felállt. 
- Nos, kinek van kérdése a beszámolóval kapcsolatban, elvtársak? - kérdezte, 

és körülhordozta tekintetét az arcokon. 
A teremben csend lett. Az emberek kibámultak az ablakon vagy félrenéztek. 
- Senkinek sincs kérdeznivalója? Akkor hát ki akar hozzászólni a 

beszámolóhoz? A téma érdekes, azt hiszem, van miről elbeszélgetni. 
-Nehogy jelentkezz! - súgta oda Tóni Gábornak. 
Mazur tekintete megállt Tónin. 



- Úgy látom, a szakszervezeti elnökünk kíván szólni - mondta minden humor 
nélkül. 

- Dehogyis - mentegetőzött Tóni - , majd később. Most rendezgetem a 
gondolataimat. 

- Tehát, a szakszervezeti elnöké a szó - mondta Mazur, és leült. 
- Hogy az Isten akárhová tegye - morogta Tóni, és felállt. Maga elé helyezte 

a széket, és mindkét kezével megfogta a támláját. - Tehát, elvtársak, kezdte a 
mondókáját. Ha oroszul szólalt fel, mindig a tehát szóval nyitott, és beszéd 
közben is sürün használta. - Meghallgattuk elnökünk beszámolóját. A beszámoló 
kimerítő volt és igen részletes. Teljes képet nyerhettünk egy újabb országos 
méretű kulturális rendezvényről. Tehát teljes képet nyerhettünk róla. Látszik, 
hogy Kantos elvtárs igen gondosan szemügyre vette a kiállítás gazdag anyagát 
és sok mindent feljegyzett róla. Remélem, hogy amit hallottunk tőle, segítségünkre 
lesz a mi szerény kis gárdánk munkájában, és útmutatásul szolgál nekünk a 
továbbiakban. Mint igen sajnálatos hiányosságot említem meg, hogy ezúttal 
egyikünk sem szerepelhetett ezen az országos rendezvényen, de remélem, hogy 
a jövőben... 

Gábor Gizikére nézett, aki a tenyerébe hajtott fejjel ült a széken. Az arca 
tűzpiros volt. 

- A Tóni bedilizett - vigyorogta Gábor felé Béla. 
Tóni közben befejezte, és leült. 
Mazur felállt, és bejegyzett valamit a noteszába, aztán megkérdezte: 
- Ki akar még hozzászólni, elvtársak? Az előbbi felszólaló egy nagyon is 

fájó problémát vetett fel, amelyre még bővebben ki kell térni. Na, tessék. Ki 
jelentkezik felszólalásra? 

A hosszú csend után Zágony emelkedett fel a székéről. Mindig ő szokta 
megmenteni a helyzetet. 

- Elvtársak! A szakszervezeti elnökünk a probléma elevenjére tapintott. 
Sajnos, úgy esett, hogy a moszkvai kiállítás zsűrije egyetlen munkánkat sem 
tartotta méltónak, hogy besorolja a különben rendkívül gazdag anyag közé. 
Szembe kell néznünk ezzel a fájó ténnyel, elvtársak. De ne csak sóhajtgassunk, 
hanem vizsgáljuk meg az okokat is. Én ezeket két csoportba osztanám. Az egyik 
fő okot én abban látom, hogy elmaradunk a magas követelmények mögött, nem 
tudjuk még kellő színvonalon vászonra vinni felszabadult, új életünk megannyi 
szépségét. A másik fö ok pedig az, hogy egyes, hangsúlyozom, egyes kollégáinkra 
károsan hatnak a Magyarországról, Csehszlovákiából, de főleg Lengyelországból 
hozzájuk került művészeti, idézőjelbe teszem, folyóiratok, amelyek csak úgy 
hemzsegnek a legsilányabb formalista mázolmányoktól. Neveket itt nem említek, 



úgyis mindenki tudja, hogy kikről van szó. Az említett hiányosság orvoslására 
gyakorlati megoldást is ajánlanék, mégpedig azt, hogy máskor a szövetség 
küldjön több tapasztalt festőt az ilyen nagyszabású tárlatokra, akik aztán idehaza 
úgy kamatoztatnák a látottakat, hogy gyámságot vállalnának a fiatalabbak fölött, 
és hogy úgy mondjam, a hónuk alá nyúlnának. Csak ennyit akartam mondani, 
elvtársak. 

Gábor érezte, hogy a nyaka felől a pirosság megindul az arca felé. Mi lenne, 
ha felállna és elmenne? 

- Tessék, elvtársak - hallotta Mazur hangját. - Csak ilyen élénken tovább 
is. Tessék, ki kér szót? 

A csend elnyújtózkodott. Súlya alatt megreccsentek a székek. 
- Megtárgyaltunk mindent. Mit szaporítsuk a szót? - mondta valaki. 
Mazur arcszínébe egy kis fekete oldódott, csak annyi, amennyit a vízbe 

mártott fekete festékes ecset hagy maga után. 
- Én pedig azt hiszem, Kozlov elvtárs, hogy nem tárgyaltunk meg mindent -

mondta Mazur. 
Tóni megrúgta Gábor lábát. 
- Kezdődnek Jeremiás siralmai. 
- Ha már így van - folytatta Mazur - , akkor engedjék meg nekem, hogy 

néhány szót szóljak a beszámolóhoz. Mindenekelőtt két hiányossága ötlik a 
szemünkbe, Sztyepan Pavlovics - mondta Kantos felé fordulva. 

- Az első az, hogy hiányzott belőle országunk általános rövid helyzetképe, 
amely mintegy ragyogó hátterül szolgált volna a kiállításról megrajzolt kép 
számára. És én azt mondanám, hogy éppen ebből az első hiányosságból ered a 
második, tudniillik az, hogy a beszámolóban nem volt egyetlen olyan mondat 
sem, amely bírálta volna a mi kollektívánk munkásságát, a mi sajátos termelési 
eredményeinket. Mert ha Kantos elvtárs vett volna magának annyi fáradságot, 
és utánanézett volna politikai és gazdasági helyzetünk eredményeinek, akkor 
eszébe jutott volna a mi kollektívánk sovány kis produkciója. Hát nem 
restelkednünk kell-e, elvtársak, amiatt, hogy - mint már előttem igen helyesen 
hiányolták - egyetlen képecskével sem szerepeltünk az országos kiállításon? 
Én nem vagyok festőművész, de mint ennek a kollektívának a tagja, szégyellem 
magamat. És vajon miért ülünk ma itt fejlehajtva? Zágony elvtárs kitűnően 
megfelelt erre a kérdésre. Dicsérem politikai éleslátását és becsületes 
őszinteségét. Nagyon helyesen fedte fel az okokat is. Én most bizonyos 
meggondolásokból fordított sorrendben szólok róluk. Hát igen, elvtársak, a 
különböző folyóiratok, az osztályidegen formarombolások... Itt van a kutya 
elásva. Csak én még azt is hozzáteszem, hogy mivel kezdődött: a nyávogó 



zenével, a táncnak nevezett bohóc-ugrándozással és a szűk nadrággal. Igen, 
elvtársak, a szűk nadrágtól már csak egy lépés választ el bennünket az eszmeileg 
káros festményekig, Kozlov elvtárs. 

- Mi baj a nadrággal? — kérdezte a meglepett ember. 
- A nadrággal meg az eszmei tartalommal, Kozlov elvtárs. Maga az előbb 

igen igyekezett befejezni a vitát, pedig magának nagyobb szüksége van rá, mint 
sokaknak közülünk. 

- Én nem a nadrágom szélességével mérem az eszmeiséget - szólt közbe 
Kozlov jéghideg hangon. - Mint ahogy maga sem azzal méri, különben 
szoknyában járna, mint a skótok. 

Mazur arca elszürkült. A hangja is. 
- Fiatalember! - folytatta. - Maga tanulja meg fegyelmezni magát... Mondja 

csak, a Február című kép a maga munkája? 
- Az enyém. Na és? 
- Csak azért kérdeztem, mert az a kép eszmeileg teljesen hibás. 
- Hibás? Ki meri azt állítani. 
- É n . 
- Ja, maga. Nem baj, akkor ne vegye meg tőlem. 
- A politikai és az eszmei tisztaság nem vicc, Kozlov! 
Kozlov valamit mondani akart, de a körülötte ülők leintették. 
- Mondják csak, merre van a képen kelet és merre nyugat? - kérdezte kis 

szünet után Mazur. 
- Hát, ha úgy vesszük, balra van nyugat, jobbra pedig kelet. Mint a térképen 

- sietett a válasszal Zágony. 
- Azért kérdeztem, mert magánál a fák balról jobbra hajolnak, Kozlov. Azaz 

nyugatról keletre. Márpedig köztudomású, hogy a keleti szél erősebb, mint a 
nyugati. Vagy magának az mindegy, Kozlov? 

Gábor értetlenül meredt Tónira. Tóni szája körül elégedett mosoly 
grimaszkodott. Gizike még mindig tenyerével takargatta piros arcát. Béla kitartóan 
rugdosta Gábor lábát. A gyűlésezők egy része a mennyezetet nézte, másik része 
a parkettet. Kozlov valami olyasmit ordítozott, hogy ő légnyomásos, nem felel 
magáért, ezért jobb, ha elmegy. El is ment. Döngve csapta be maga után az ajtót. 

Az instruktor valamit súgott Mazurnak. 
- Jó, rövid leszek - mondta a keszeg emberke halkan, de a csendben tisztán 

lehetett hallani a hangját. 
- Túlságosan elkényeztettek bennünket - folytatta valamivel enyhébben. -

Légnyomásos a fiatalember. Szerettem volna én látni azt a légnyomást. Állta 
volna ki a leningrádi ostromot, akkor most joga volna panaszkodni az idegeire... 



Szóval rövid leszek. Az eszmei fronton baj van, amit sürgősen orvosolni kell. De 
ezt majd külön megtárgyaljuk. Jó lenne, ha gyűlés után itt maradna néhány 
percre, Vaszilij Iljics - mondta az instruktor felé fordulva. Az instruktor bólintott. 
Mazur folytatta: - A másikfajta fogyatékosság oka is politikai rövidlátásra 
vezethető vissza. Vagy teljességgel elveszítettük a szemünk világát, és a 
verhovinai kunyhókon, a kecskepásztor kislányokon, meg a kapás asszonyokon 
kívül már nem láttunk semmit? Hát hol vannak a kultúrpaloták, a munkahősök és 
a gépesített szocialista falu? Annyi kapáló asszonyt a valóságban sem lehetne 
összeszámolni, mint a mi képeinken. Igen. Ebben van a bajok gyökere. A 
megváltozott munkakörülményekben nem látjuk meg a témát. Még mindig a 
nyomorúságos múlt maradványainak romantikájából élünk. Gépek helyett 
gyalogszerrel járunk. Hát ezért nem tudjuk megtenni az utat Moszkváig. Ez az, 
ami a témakört illeti. A kivitelezésről már nem is beszélek. Elnagyoljuk a képeinket, 
azon versengünk, hogy modelljeink minél kevésbé hasonlítsanak önmagukra, a 
havat már zölddel festjük, a falevelet meg kékkel, közben arra hivatkozunk, hogy 
a réges-rég megbukott kárpátontúli iskolák hagyományait újítjuk fel. Mintha 
már nem is volna kitől tanulnunk... A legtöbb ilyen kép alá odaírhatja a nevét 
bármelyik burzsoá festő, márpedig ha így van, akkor az ilyen kép nem szocialista 
realista alkotás, és nem szolgálja a szocializmus ügyét. Folytathatnám akár 
reggelig is, elvtársak, de szeretném, ha ennyiből is megértenénk egymást. És ha 
megszívleljük a mondottakat, én biztos vagyok benne, hogy a soron következő 
országos kiállításon már ott lesznek a mi alkotásaink is. 

Gábor alatt megmozdult a szék. Tónira nézett. 
- Miért nem szóltok? - kérdezte. 
- Tán bolond vagy - morogta Tóni. 
Kantos mondott valamit az instruktornak, az nemet intett, Pityu felállt. 
- Hát, elvtársak, azt hiszem, hogy be is fejezhetnénk... 
Gábornak, ki tudja miért, eszébe jutott a bútorgyár, a kopasz igazgató és a 

könyökvédős Bárdos. 
- Szót kérek - mondta, és felállt. 
Többen mozogni kezdtek. 
Kantos tanácstalanul nézett Mazurra. Megszokták, hogy az övé az utolsó szó. 
- Tessék, Somogyi elvtárs -mondta Mazur színtelen hangon. 
- A beszámolóhoz nem tudok hozzászólni, mert nem hallottam. Ami viszont... 
- Miért? Elkésett vagy talán aludt? - szakította félbe Mazur. Hangja éles 

volt. 
- Nem késtem el, és nem is aludtam, Mazur elvtárs - folytatta Gábor. Érezte, 

hogy valami fojtogatja a torkát. Tekintete valami fix pontot keresett. Az instruktorra 



siklott a pillantása. A fiatalember szeme az övét kereste, arcizmait mosoly 
csiklandozta. - Szóval, nem aludtam, Mazur elvtárs. Bár jobban tettem volna, ha 
alszom egy jót. 

- Mit akar ezzel mondani? - kérdezte Mazur, és felállt. Az instruktor valamit 
súgott neki. A kis emberke visszaült a helyére. 

- Éppen arra akarok rátérni - folytatta Gábor. - Amit a Kozlov képéről a 
fákkal kapcsolatban mondott, az még viccnek is rossz, nemhogy bírálatnak. 
Általában nagyon hasznos lenne, ha a szakmai kérdéseket a szakmában jártas 
emberek vitatnák meg. 

Mazur megint felállt. 
- Én nem vagyok szakember - mondta - , de a maga kotyvalékainak a 

fogyasztója vagyok, egy a milliók közül, és már csak azért is jogom van beleszólni 
abba, amivel engem, fogyasztót traktálnak. 

- Ha én megeszem az ételt mint fogyasztó, Mazur elvtárs, akkor - ha van 
ízlésem - meg tudom állapítani, hogy jó-e vagy sem, de ha történetesen nem 
ízlene az étel, akkor sem veszem magamnak azt a bátorságot, hogy kioktassam a 
szakácsot és recepteket adjak neki. Egyszerűen csak azért, mert nem értek hozzá. 

A teremben csend volt. Mazur még mindig állt. 
- Én politikai tanácsot adtam, ahhoz pedig jogom van - mondta remegő 

hangon. - Ezek valamivel hasznosabbak, mint amilyeneket maga ad egyeseknek. 
- A maga politikai receptjei már csak házi használatra alkalmasak, Mazur 

elvtárs. Ott sem főzésre. 
- Hogy merészel engem... 
Mazur elakadt. Az instruktor mondott neki valamit, aztán Gábor felé fordult. 
- Folytassa, Somogyi elvtárs. Próbálja mérsékelni magát, és lehetőleg 

maradjon meg a szakmai kérdéseknél. 
- Ehhez az kellene, hogy ne szóljanak közbe. 
- Senki sem fog közbeszólni. Csak folytassa nyugodtan. 
- Neki a sűrűjének, Gabikám! - hallotta Gábor nagyon messziről a Béla 

hangját. 
- Na, halljuk a maga tanácsait - szólt Mazur A hangja kihívó volt. 
Gábor akadozva kezdte. 
- Én... nem tudok felháborodás nélkül beszélni ezekről a.. .ezekről a dolgokról. 

Számomra olyan volt ez a gyűlés, mint valami szellemidézés. És hallottam a 
szellem hangját. Én nagyon jól ismerem ezt a hangot, ismerem a szellemeket is. 
Ha nem volna olyannyira könnyű megidézni őket, és ha nem garázdálkodnának 
még most is, szót sem érdemelnének. De így? így nem szabad hallgatni. Nem 
szabad, mert a becsületes emberek nagy része még hisz a szellemekben és fél 



tőlük. És van is mitől. Ezek a szellemek hosszú éveken át mérgezték körülöttünk 
a levegőt, irtották a gondolatot, és hány embert kergettek őrületbe vagy börtönbe. 
Felmérhetetlen az a kár, amit tudatlanságukkal és demagógiájukkal okoztak, és 
megdöbbentő az a rombolás, amit az emberi lelkekben vittek véghez. A mai 
gyűlés arra figyelmeztet bennünket, hogy ezek a szellemek még visszajárnak, és 
továbbra is itt garázdálkodnak közöttünk. De nemcsak a mai gyűlésről van szó. 
Nemrégiben engem is megkísértett egy ilyen szellem. 

Gábor Mazurra nézett. A kis emberke üveges szemmel meredt rá, arca színt 
játszott, és szinte hangosan pattogott róla a lila máz, mint a szemétdombra vetett 
és kővel megdobált lyukas fazékról a zománc. 

- Egy képet hoztam be ide. El akartam ajándékozni. Be volt csomagolva, de 
a kollégák rávettek, hogy mutassam meg nekik. Egyszerű kis kép volt, őszi 
parkrészletet ábrázolt, egy lócát, amelyen egy fiatal ember ült tenyerébe hajtott 
fejjel. A lámpafény oldalról világította meg. Színprobléma, hangulat. És egyszer 
csak megszólalt a hátam mögött valaki: „Mi az, már New York-i külvárosi parkokat 
festegetünk, lócán hálókkal? Mert tudtommal nálunk mindenkinek van fedél a 
feje fölött..." Azt hiszem, ehhez nem kell kommentár. És nevet sem kell említenem, 
mert a megtestesült sanda gyanakvásnak, tudatlanságnak és demagógiának 
sok neve van. Hát ez a tudatlanságból táplálkozó, állandóan gyanakvó és 
mindenkiben ellenséget szimatoló demagógia kergette vissza a mi képzőmű-
vészetünket az álklasszicizmusba. Visszakergette, de hogyan? Dogmatikus 
kritikájával, a címsematizmussal. Azzal, hogy valósághűséget és realizmust 
követelt tőlünk, de jóformán csak azokat a müveket hagyta életben, amelyek 
külsőséges csillogással, színpadias akademizmussal cserélték fel a valóságot, 
így aztán szépen kikötöttünk a naturalista festészetnél, a fotografizmusnál, a 
kispolgári ízléstelenségnél. 

Az instruktor szemében érdeklődés csillant. 
- Nyomás, Gabi, nyomás! - hallotta Gábor ugyanolyan messziről Béla 

hangját. 
- Igen szomorú volt hallani itt mindazt, amit bizonyos folyóiratokról és a rég 

megbukott kárpátaljai iskoláról mondtak. És tudják, honnan ered ez? Onnan, 
hogy még mindig él és rombol közöttünk a dogmatikus művészetelmélet, amely 
lehetetlenné tette számunkra a kölcsönhatásokat. Lehetetlenné tette, pedig 
kölcsönhatások nélkül sohasem volt, és sohasem lesz igazi kultúra, nincs 
egészséges fejlődés... Az utóbbi időben olyan események zajlottak le 
közéletünkben, amelyek megváltoztatták életérzésünket, és lassan megvál-
toztatják gondolkodásmódunkat is. És jó ez, mert egészséges életérzés nélkül 
nincs egészséges művészet. És hogy visszatérjek a kölcsönhatásokra, én a 



magam részéről minden valamire való formai törekvést szívesen átveszek, még 
ha New Yorkban vagy Párizsban születtek is, mert én az ember szolgálatába 
akarom állítani őket. Ez így van, akár tetszik egyeseknek, akár nem. 

Gábor leült. Ketten-hárman tapsolni kezdtek. Köztük Béla is. 
- Na, pajtás, ezt megcsináltad - mormolta Tóni. 
Mazur felállt. Az instruktor is. 
- Nem hagyhatom szó nélkül - kezdte Mazur rekedt hangon. - Nem 

hagyhatjuk szó nélkül az ilyen nyílt kihívást. Ez nem kocsma, Somogyi. Ez 
festőszövetségi gyűlés... Ezt nem hagyhatjuk, Belov elvtárs. Én ismerem ezt az 
embert. Én magának a veséjébe látok, Somogyi. Én tudom, mi lakozik magában. 

Az instruktor többször megkísérelte, hogy közbeszóljon, de Mazurt már 
nem lehetett megállítani. 

Gábor érezte, hogy a keze remegni kezd, és megmarkolta maga alatt a széket. 
- Én tudok magának minden lépéséről. Én tudom, milyen nézeteket terjeszt 

a kollektíva tagjai között. Én tudom, honnan hozta magával ezt a romboló 
ideológiát. 

Gábornak arcába szökött a vér. Felállt. 
- Ember, térjen észhez! - mondta. 
- Maga térjen észhez! Mert ez az ideológia magát... 
- Mit akar az én ideológiámtól, Mazur? Hát nem érti, hogy a maga dogmái 

már arra sem jók, hogy egy rendes tábori vécét kifessünk velük! 
- Mert ez az ideológia magát visszaviszi oda, ahonnan jött. Ahol a helye van. 
Gábor kereste tekintetével az előbbi fix pontot, de az arcok összefolytak a 

szeme előtt, és nem látott mást, csak a kopasz bútorgyári igazgatót. 
- Ahonnan én jöttem, oda az olyanok juttattak, mint maga. De ott is emberek 

voltak, különbek, mint maga. Én meg tudtam menteni annyi emberséget, hogy a 
dédunokáinak is jut belőle. Maga... 

Elhallgatott. Vissza akart ülni a székére, aztán meggondolta magát. 
- Jobb, ha én is kimegyek - mondta zavartan. 
Kint a folyosón a falnak támaszkodott, és behunyta a szemét. A szíve a 

torkában kalimpált, egész testében remegett. Valahonnan a feneketlen 
szürkeségből két zöld szem úszott feléje. 

„A szíve egy kicsit heveskedik, de ez lehet múló tünet is. Különben semmi 
baja." 

Léptei elnehezültek. 
Az udvaron vörös ablakkarikák táncoltak. 
Elfordította a fejét, de egy lassan sápadó ablakkarika ott úszott előtte, benne 

Kozlov. 



- Te vagy az? - kérdezte Gábor. 
- Én - Kozlov közelebb jött hozzá. - Olyan ideges vagyok, hogy nein merek 

hazamenni. Ilyenkor mindig összeveszek az asszonnyal. Mi az, vége a gyűlésnek? 
- Nem. Csak kijöttem. 
- Te is összekaptál vele? 
Gábor bólintott. 
Kozlov arca elsötétült. 
- Ha idejében ki nem jövök, én nekiugrok. Hát láttál már ilyen hülyét! Hogy 

a keleti szél erösebb, mint a nyugati. Hogy ki a nyavalya ültette a nyakunkra ezt 
az átkot? Na de megállj, hamarosan titkárválasztás lesz. Amit én adok neki! A 
torkát kettéharapom annak, aki rászavaz. 

A gyűlés befejeződött. Legelsőnek Béla szaladt végig az udvaron. Futtában 
kiáltott oda Gábornak: 

- Ember vagy, Gabi. Ha nem sietnék, most megcsókolnám az ülőkédet is. 
- Mit mond? - kérdezte Kozlov. 
- Azt mondta, hogy inkább fessek, semmint ilyen Mazur-félékkel vitatkozzak. 
- Ezzel nem is vitatkozni kell, hanem kitaposni belőle a lelket. 
-Milyen lelket? 
- Igaz is, milyen lelket? 
Gizike és Tóni állt meg mellettük. 
- Nem jössz le hozzánk? - kérdezte Gizike. - Csinálok valami jó vacsorát. 
- Én ma már megvacsoráztam. Legalább egy hétre előre. 
Kozlov elköszönt és elment. Kantos Pityu jött oda hozzájuk. 
- Hallottad, ez a fiatal instruktor, hogy megmosdatta a Mazurkát? - kérdezte tőle 

Tóni. - Olyan simán csinálta, hogy öröm volt hallgatni. Tanulhatnál tőle, Gabikám. 
- Tőled is tanultam ma. 
- A felszólalásomra célzói? Jobbat vártál? Egy ilyen beszámoló után, amit 

Pityu kivágott? 
- Hagyjatok nekem békét! - bosszankodott Kantos. - Mit akartatok tőlem? 

Én festő vagyok, nem ünnepi szónok. Nem igaz, kezét csókolom? Nincs meg 
nekem a magam baja? Vagy mindannyiunknak? Már két hónapja kotlok azon a 
nagy kompozíciós képen. Te szerinted se jó, Gábor is azt mondja, hogy rossz. 
Különben ma igazad volt, Gabikám, de nem kellett úgy nekimenni az öregnek. 
Mire jó az ilyen gyerekes kirohanás? Te nem tudod, milyen bosszúálló. És nem 
mindegy neked, hogy mit dumál?... Azzal a képpel nem tudok mit kezdeni, fiúk. 
Adjatok valami tanácsot. Bizony isten, ha elnézegetem a nagyok munkáit, mindig 
megkérdezem magamtól, hogy mi a fenét akarok én az ecsettől? 



Gábor nézte Gizike nyakában a színes gyöngyszemeket, és arra gondolt, 
hogy Pityu sohasem festi meg azt a képet. Beteg ember ez a Pityu. A kultúra tette 
beteggé. Rómában volt ösztöndíjas, megfordult Párizsban. Sokat kószált egyedül 
az óriások temetőjében, és hullamérgezést kapott. Haldoklik, de lelke nem tud 
gyónni a vászonnak. 

Az instruktor haladt el mellettük Mazurral. Tekintete megakadt Gáboron. 
Hirtelen megállt, kezet fogott Mazurral, és odalépett hozzájuk. 

- Gyűlés előtt és gyűlés után, ugye? - mosolygott. 
- Nem - mondta Kantos. - Szakmai dolgokról csevegünk. 
- Nem lenne kedve egy rövid sétához, Somogyi elvtárs? - kérdezte a 

fiatalember. 
- Mehetünk - mondta Gábor, és elbúcsúzott a többiektől. 

- Én mégis azt mondom, hogy nem tragédia, csupán tragikomédia. - Ezt már 
harmadszor ismételte, és Gábor arra gondolt, hogy van ezekben a pártfunk-
cionáriusokban valami egyforma kitartás, csökönyösség. - Mert nézze, Somogyi 
elvtárs, Mazur tisztességes ember, ehhez nem férhet kétség, arról is mélységesen 
meg van győződve, hogy amit tesz, helyesen teszi és cselekedeteivel a párt 
javát szolgálja. Sajnos, nem tudja magáról, hogy ma már sziszifuszi munkát 
végez, ami ráadásul még káros is. 

- Éppen erről van szó. Mert folyton visszazuhan az a szikla, amelyet felfelé 
görget. És én a hegy lábánál állok. 

- Ez már nem tragédia, barátom. Még a maga számára sem. Hiszen ma már, 
azt hiszem, senki sincs odakötve a hegy lábához, így alkalma van kitérni az ilyen 
buta kövek elől, amelyek egyébként is egyre fogynak. 

- Fogynak. De nem hamarabb érnénk-e a hegy csúcsára, ha nem 
akadályoznának még mindig ezek a visszafelé gördülő kövek?12 

- Hát persze, hogy hamarabb. De ez már más kérdés. Somogyi elvtárs. Kövek 
nélkül persze sokkal kényelmesebben menne. De hát a kényelem nem a mi 
társadalmunk erénye, és nem nekünk találták ki. Én itt be is helyettesíteném az 
akaraterővel és a kitartással, ami a hegymászás elengedhetetlen feltétele. 

- Maga régen dolgozik a pártapparátusban, Belov elvtárs? 
- Mindössze egy éve. Tavalyelőtt végeztem, egy évig tanítottam, aztán -

ahogy mondani szokás - kiemeltek. Miért kérdezi? 
- Mert amit mond, az egész jól hangzik, vegyesen van benne érzelem és 

értelem, meg egy jó darab az iskolapadból is. De csak egy pillantást kell vetnünk 



az iskola ablakából arra a bizonyos hegyre, hogy meglássuk, mennyien állnak 
alatta, és nem mernek nekivágni. Azt hiszem, itt nemcsak kényelemről van szó. 

- Persze, hogy nemcsak arról. De szerintem azok, akik a hegy lábánál állnak, 
azok legalul vannak, Somogyi elvtárs. És ha már ilyen szimbolikus nyelven 
beszélünk, és szó esett az iskoláról, szeretném egy idevágó példával bizonyítani 
azt, amit mondtam. Annak idején Sztálin leírta ezt a jelmondatot: „Előre a 
kommunizmus győzelme felé!" és az „előre" szó után nem tett vesszőt. A mondatot 
vessző nélkül vésték márványba, így írták rá a transzparensekre, és így került be 
a tankönyvekbe is. A tanárok a fogukat csikorgatták, hiszen Sztálin a legelemibb 
nyelvtani szabályok ellen vétett, de nem mertek szólni. Ha az esetet 
szimbólumként kezeljük, mélységes tragédia van benne... Sok év eltelt, és sok 
minden történt azalatt, míg ezt a vesszőt ki tudtuk tenni, de kitettük. Igaz, hogy 
évekig lábbal tiportuk a nyelvtani szabályt, és ez nagyon sok embernek fájt, de 
e nélkül a vessző nélkül is sok millió ember tanult meg írni-olvasni. És én azt 
hiszem, hogy ez a lényeg. Maga hogy gondolja, Somogyi elvtárs? 

- Kissé leegyszerűsítettnek találom a példát, el kellene gondolkoznom rajta. 
- Hát csak gondolkozzon el. Megéri. Persze közben festegessen is... Egyszer 

meghívatom magam, és megnézem a képeit. 
-Jöjjön el most. 
- Most nem. Vár a feleségem. Kétéves kisfiunk van, tudja, és rengeteg vele 

a baj. 
-Szóval, fiú? 
-Fiú , természetesen. 
-Természetesen... 
- Magának is fia van? 
- Igen. Csak az enyém már nagy. 
- Na, akkor biztosan magát is várják. Búcsúzom. Ha valamikor netán 

segítségére lehetek, csak jöjjön fel az irodámba. Viszontlátásra. 
A parti fák gyűrött lombjai között utcai lámpák hunyorogtak. Fényük tele 

volt melegséggel, mint a lócákon üldögélő anyókák szeme, amikor a porban 
játszadozó kis unokáikat nézik. 

Elmenjen Gizikéékhez? 
Igen mulatságos fiú ez a Tóni. 
Nem, inkább hazamegy. Olvas egy keveset, hiszen az utóbbi időben alig 

vett könyvet a kezébe. 
Jó, hogy otthagyja a gyűlést. Ne kellett volna belelovallnia magát abba az 

értelmetlen vitába. Hogyan eshet meg vele, hogy néha a legbutább dolgok is 



kihozzák a sodrából: Miska bácsinál azok a halak ott az akváriumban, itt meg 
Mazur otromba szavai? 

Gyerekes kirohanás? 
Ki tudja, mikor és milyen érintésre nyílnak ki a régi sebek? 
És ki tudja utolérni a sebláz hajszolta gondolatok logikáját? 
Vajon milyen tanár lett volna ebből a Belovból? 
Egy kétéves kisfiú. 
Mikor is volt az ő Gabikája kétéves? 
Negyvenkilencben. Igen, igen, negyvenkilencben. 
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Ezerkilencszáznegyvenkilenc. 
Falun csak tavaly zajlott le az általános kollektivizálás, hozzá még szűk esztendő 

is volt az a tavalyi, és a város súlyos kenyérgondokkal küzd. A kenyeresboltok 
előtt éjjel-nappal hosszú sorok állnak, foként asszonyok. Legnagyobb részük 
falusi. A városiak átkozzák a falusiakat, hogy miattuk nem jut nekik minden napra 
kenyér. A falusiak a magasságos istent szidják, meg a városiakat, akik mindent 
felzabálnak előlük, és minden potom áron kellene nekik. Éjféltájban a lárma elcsitul, 
a falusiak a batyujukra telepednek, a városiak pedig kis gyalogszékeikre, de nem 
alszanak, nehogy valaki eléjük furakodjon. Az éjszakák hosszúak és hűvösek. A 
boltok csak reggel hatkor nyitnak, és ki tudja, lesz-e kenyér? 

Gáborék már második éve bent laknak a városban. Nekik nincs kenyér-
problémájuk, mert Ildikó a vasúti pénztárban dolgozik, a vasúti alkalmazottaknak 
pedig külön boltjuk van. A kenyérhez persze még sok minden kell, különösen a 
kis Gabinak, aki kétéves, meg Árpinak, az Ildikó öccsének, aki vérszegény. A 
keresetből pedig jó, ha cukorra és tejre futja. Igaz, hogy zöldségféle kikerül a 
konyhakertből, amelyet a Gábor édesanyja tavasszal felásott és beültetett. Ősszel 
gyümölcs is lesz elég, különösen szilva. A szilva már pirosodik. A nagymama 
naphosszat a fák alatt üldögél és vigyáz rájuk, mert a szomszéd gyerekek bizony 
nem várják meg, amíg a szilva megérik. 

A ház, amelyben Gáborék laknak, a nagymamáé, és az Ildikó anyja örökli 
majd. A nagyapa állami alerdész volt, réges-régen meghalt, az özvegy a 
nyugdíjából építette fel a házat. A csehszlovák állam jól megfizette azokat, akik 
hűségesen szolgálták, és hozzátartozóikról is gondoskodott. Persze, futotta az 
amerikai és francia hitelekből, amelyeket később, szerencsére, törölt a történelem. 

A nagymama most is kap nyugdíjat, kilencvenhárom rubelt. Ez nagyon kevés, 
de a nagymama kiadja a szobáját havi száz rubelért és még ötven rubelt13 kap 



azért, hogy napközben vigyáz a lakó hároméves kislányára. A nagymama 
különben ingyen is vigyázna rá, mert szereti a kisgyermekeket. A lányát, az 
Ildikó anyját viszont utálja. 

A lakó fiatalasszony. Férje nincs. Faluról került fel, a gyermekkórházban 
dolgozik, a konyhán. Az asszonyka helybeli ukrán, magyarul nem tud. Gáborral 
oroszul beszél, de az oroszt is töri, és mindig mosolyog. Az Ildikó anyja szerint 
folyton vigyorog Gáborra. 

Az asszonyka különben is mindig mosolyog. Mosolyog, ha a nagymama 
magyarul szól hozzá, és ö nem érti, mosolyog, amikor a Gáborék szobáját súrolja, 
mosolyog, ha a kislánya akadozva mondja nagymama után a magyar szót. 
Mosolyog, nem bánja. Az egyszerű emberek nem nacionalisták. A nacionalizmus 
föleg intellektuális lelki táplálék. 

Gáborék a ház másik részében laknak szoba-konyhában. Mind az öten. Ha 
villany van - néha hetente háromszor is bekapcsolják - , akkor Gábor kint alszik 
a konyhában, és késő éjszakáig olvas. Másnap együtt ébred a legyekkel és 
álmosan megy munkába. 

Gábor egy bútorüzemben dolgozik, a műszaki osztályon. Tervező. Az üzem 
még negyvenhatban alakult egy jókora asztalosmühely helyén, szövetkezeti 
alapon. Ma már több mint százan dolgoznak benne, és főként konyhabútort 
készítenek, néha hálószoba-berendezést és kombinált szekrényeket diófából. Azt 
mondják, az új igazgató, azaz hát - szövetkezetről lévén szó - az új elnök jövőre át 
akarja állíttatni az üzemet székgyártásra, mivel az egyszerűbb és jövedelmezőbb. 

Az új igazgató leszerelt katonatiszt. Azt beszélik róla, hogy civilben ács volt, 
a háborúban pedig egy büntetőkülönítmény parancsnoka. Kopasz, mindig 
rangjelzés nélküli tiszti egyenruhában jár, a melle tele van sebesülési érmekkel. 

A régi igazgató az egykori tulajdonos volt. Mogorva, szótlan ember. Az 
üzemet úgy kezelte, mint a sajátját, a munkásokat is ugyanúgy hajszolta, de 
tavaly, a választógyűlésen mégis elsírta magát, amikor leváltották. 

Gábornak nem sok a dolga, és aránylag a fizetése is szép, de nagy a drágaság, 
a pénz alig ér valamit. Kopott ruhában jár, mert egy valamirevaló öltönyért oda 
kellene adni a háromhavi fizetését, ezt pedig nem teheti meg. Inkább Ildikó 
öltözködik, ö pénztárban dolgozik, állandóan a mások szeme előtt, és különben 
is fiatalasszony. 

Gábor alig beszél az anyósával. Az anyósa nem tudja megemészteni, hogy 
egy ilyen jöttment bekerült a családjukba. 

Gábor Ildikóval is alig beszél. Igaz, erre kevés alkalma van, hiszen Ildikó 
gyakran teljesít éjszakai szolgálatot, otthon meg ott a házimunka, a gyerek, Árpi. 
Ritkán maradnak magukra, és ha néha szóba elegyednek egymással, mindig 



veszekedéssel végzik. Ildikó legtöbbször amiatt fakad ki, hogy Gábor lusta, nem 
törődik semmivel, csak a vacak képeinek él, amelyekből semmi haszon. 

Gábort leginkább az bántja, hogy Ildikó utolsó senkinek nevezi. Ilyenkor 
feketekendős, mezítlábas édesanyjára gondol, meg a maga egyetlen ingére, amit 
szerdáig színén hord, szerdától pedig a fonákján, de még botladozva viszi a 
csakazértis-szerelem afelé a másik világ felé, amelynek lezárt kapuját két hideg 
asszonyi szem őrzi. 

- Lesz még idő, amikor sírni fogsz - mondatja Gáborral a megaláztatás. 
Ildikó ilyenkor mindig mosolyog. Hidegen és fölényesen, mint a diófa 

kombinált szekrények vitrinjébe zárt kristály. Néha felöltözködik és elmegy. Ildikó 
szép, ha kiöltözködik. És Ildikónak külön útjai vannak. 

Ilyenkor Gábor is elmegy. Kimegy a temetőbe vagy a kolostor alá festeni. 
Gábor mostanában gyakran jár ki festeni, és legtöbbször nem egyedül. Markovits 
bácsi mindig vele megy, ha beszól érte. 

Markovits bácsi nyugdíjas polgári iskolai tanár. Szép háza van a Gáborék 
utcájában, mosolygós szemű, ősz felesége és egy már tíz éve eladó lánya. 
Markovits bácsi régebben ruszinnak vallotta magát, most pedig ukránnak, de 
lelke az összeomlott Monarchia talajában eresztett gyökeret, és onnan 
szippantotta magába a magyar kultúra nedveit. Tökéletesen beszél ukránul, az 
oroszt viszont töri. És tanulni már nem tud, csak tanítani. Festészetet. Polgári 
iskolai szinten. 

Markovits bácsi rajztanár volt, magánszorgalomból tanult meg festeni, és 
most Gábort oktatja az ecset kezelésére. Tanítványát különben ritka rossz 
tanulónak tartja, és lépten-nyomon szidja. 

- Nem lesz magából soha festő, fiam. Képtelen egy rendes színt kikeverni. 
Az anatómiát sem ismeri, nincs arányérzéke. Ha fákat fest, a fák egymásra dőlnek 
a vásznán, mint a táncospárok. Nem tudja érzékelni a természet fenséges 
nyugalmát. Mintha szántszándékkal el akarna térni a természettől. Pedig amit a 
természet alkotott, azon van mit megcsodálni, fiam. Hej, bár azt tudnánk 
utánacsinálni. 

Gábor sokat tanul Markovits bácsitól, és egyre távolabb kerül tőle. Gábor 
sokat fest, és egyre távolabb kerül Ildikótól. 

A mindennapoknak gondjai vannak, sok-sok apró gondja, és ezeken az apró 
gondokon lesántulnak a megoldás felé siető nagy problémák. 

Egyik nap Gábort hívatja az igazgató. Az igazgató mindenkit hívat, még a 
munkásokat is. Eleinte még maga ment hozzájuk, aztán már csak hívatta őket. 

Az igazgató irodájában két dívány van és sok szék, de soha senkit nem ültet 
le a beosztottjai közül, csak a főkönyvelőt. Gábort sem ülteti le. 



- Hallom, hogy szép képei vannak, és hogy jól fest - mondja. - Hozzon el 
nekem holnap vagy öt-hat képet, kettőt kiválasztok közülük. Ezt pedig fesse 
meg nekem. 

Az igazgató a falon függő Sztálin képre mutat. 
- A lakásomba kell. Megvehetném másolatban, de a lakásban szebb a 

festmény. Csak vigyázzon, pontosan csinálja. Ez nem konyhaszekrényterv. A 
pénz miatt ne féljen, a brigádvezetővel majd kiíratok valami munkát a maga 
nevére. Meg lesz elégedve, biztosíthatom. Nos, megegyeztünk? 

Gábor érzi, hogy az inggomb rettenetesen nyomja a torkát. Hát persze, ma 
szerda van, ma már a fonákján vette fel. 

- Nos? - kérdezi az igazgató kissé türelmetlenül. 
- Képeket hozhatok, de bajuszt nem tudok festeni - mondja Gábor. - Még 

sohasem festettem. És... általában nem szoktam ikonokat festeni. Az apám 
kommunista volt, tudja, és ateistának nevelt. 

- Ateistának? - Az igazgató arca elszürkül, feláll, a képre néz, aztán Gáborra. 
Arcára lassan visszatér a szín. - Na jó, Somogyi. Ateista, azt mondja? Én meg azt 
mondom magának, hogy láttam én már ateistákat összekulcsolt kézzel imádkozni. 
Elmehet, Somogyi. 

Bent az osztályon Bárdos megkérdezi: 
- Miért hívatott? 
Bárdos hangjában szorongás van. Azelőtt segédjegyző volt, és állandóan 

attól fél, hogy elbocsátják. Most se tudja mire vélni, hogy az igazgató Gábort 
hívatta, holott ő az idősebb. 

- Semmi baj - mondja Gábor. - Csak azt adta parancsba, hogy az ő üzemében 
senki se járjon kifordított ingben. 

Bárdos egy darabig értetlenül néz rá, aztán mosolyt présel az arcára, amely 
megtáncoltatja rajta az őszülő borostát. 

Bárdos hetente kétszer borotválkozik, és az irodában könyökvédőben 
dolgozik, amit a felesége varrt neki elhasznált klott alsónadrágból. 

Gábort három nap múlva letartóztatják. 
Mire a vádlottak padjára kerül, már megint kétujjnyi haja van, és furcsán 

selypít. 

A beföttestányér a Miklós lába elé esett, és nagyot pukkantva tört darabokra, 
mint a kiégett villanykörte, mikor a gyerekek a falhoz vágják. 

A lányka dermedten megállt, és a háziasszonyra nézett. Gábor követte a 
rémült tekintetét. 



Csibi félig felemelkedett a székről, aztán - mint aki hirtelen meggondolja 
magát - visszaült. 

- Na, nem baj, Marica - mondta. - Szedd össze a cserepeket, vidd ki a 
szemétládába. Csak tedd le azt a tálcát, az ég áldjon meg, mert a többit is leejted. 

- Még szerencse, hogy Miklós kinyalta azt a tányért, különben holnap 
súrolhattál volna - mondta Tóni Csibinek, és Gizikére kacsintott. 

- Azt hiszed, hogy minden feleség maga súrolja a padlót? - sóhajtotta a 
férje felé Kató. 

- Dehogy hiszem. - Tóni élvezettel kifújta a cigarettafüstöt az ötágú csillár 
felé, amelyben csak három égő világított. - Úgy gondoltam, hogy egy Zágony 
Elek csak nem súrol padlót, a kislány még nem bír, marad hát Csibike. Mert 
valakinek meg kell csinálni, nem? 

- Na, az én Elekem mindent megcsinál nekem. Igaz, Pucikám? 
- Kivéve a padlósúrolást. - Zágony hangja fanyar volt, mint az éretlen 

kökény. A mosolya is. Felállt és kiment a kislány után. 
- Tudod, Gyuluskám, rengeteg bajom van ezzel a lánnyal - magyarázta 

Csibi Rétinek. - Rokonlány szegény, Eleknek valami harmadunokahúga, még 
szólni se igen tudunk neki, mert mindig pityereg. Jaj, alig várom már, hogy 
megkapja a személyi igazolványát, és Elek bedughassa valami munkába. Neked 
is ennyi bajod van a tiéddel, Annuskám? 

- Nem - mondta Anna, és visszafordult Győzőhöz, aki halk hangon 
magyarázott neki valamit. Anna egész idő alatt Győzőt hallgatta, és feltűnően 
nagyokat kacagott. 

Győzőt különben csak hallgatni lehetett, mert vagy ő beszélt, vagy hallgatott. 
Ha valaki közbeszólt, és Győző nem volt részeg, akkor hagyta beszélni a másikat. 
Ezalatt a körmét rágta, valahova elnézett, és ha a másik elhallgatott, ő folytatta 
saját félbehagyott gondolatát. 

Győző most nem volt részeg, és nem a részegségtől csuklott, hanem azért, 
mert répapálinkát ittak, és ő azt tiszta szívből utálta. Győző a vodkán kívül 
minden más folyadékot utált, de leginkább a vizet. 

Még a szendvicsnél és a pálinkánál tartottak, amikor Csibi megkérdezte tőle: 
- Ugye, isteni ez a pálinka, Győzikém? 
- Isteni - mondta Győző, olyan távoli mosollyal az arcán, mint amilyen 

távoli rokonság a cukor és a cukorrépa között van, és csuklott. 
- Gyerekek, rúgassátok már be egyszer az én Elekemet is - folytatta a 

háziasszony. Hangjában és szándékában volt valami azokéból a színészekéből, 
akik egy pillanatra eltérnek szerepüktől, és elsütnek egy odavágó viccet, hogy 
a közönség tapssal jutalmazza őket. - Nem árt néha az a kis mámor. Sok mindenre 



inspirálhatja az embert. Igaz, Gabikám? Meg aztán minden valamirevaló művész 
iszik. 

- Na, a te Pucikádból inkább lehetne altatóport csinálni, mint részeget. 
Amikor Tóni ezt mondta, Zágony akkor sem volt a szobában, és Gábor arra 

gondolt, hogy Tóni túloz. 
Zágony csakugyan nem ivott egész este. Ott ült Kató és Gábor között, józan 

volt és csillogó, mint a szesszel fertőtlenített bonckés. Amikor unszolni kezdték, 
csak a fejét rázta. 

- Nem iszom, gyerekek. Magas a vérnyomásom, rosszul lennék tőle. Meg 
nem is kívánom. Az én életfilozófiám az, hogy az ember ne tegyen olyat, ami 
árthat neki. 

Zágony életfilozófiájának tengere ezzel ki is apadt, és ő józansággal telített 
mentőövvel a nyakában békén lubickolt a színek pocsolyájában. Amikor a naptár 
holdtöltét és dagályt jelzett, ő viharos címeivel ártalmatlan műhullámokat 
korbácsolt ezen a pocsolyatengeren. 

Tóni különben tévedett, mert Zágonyból épp annyira lehetetlen volt 
altatóport csinálni, mint részeget, hiszen tele volt szorgalommal és energiával. 
Megrendeléseit pontosan és időre teljesítette. Szavatartó ember volt, ami ritkaság 
az iparosok között, ezért szívesen halmozták el megbízásokkal. Munkájában volt 
valami a piaci kofák ötleteiből és szellemességéből, amellyel portékáikat elrendezik 
és kínálják. Tehetség is volt benne, éppen elég ahhoz, hogy mindenből képet és 
pénzt tudjon csinálni. Kinek jutott volna például eszébe, hogy Marica, a 
harmadunokahúg is téma? Neki eszébe jutott, és egymás után jelentek meg a 
képek. Marica könyvvel a kezében, alatta a cím: Olvasó kislány. Marica táskával 
és virágcsokorral, alatta: Szeptemberi csengőszó. Marica vörös nyakkendővel a 
nyakában: Marijka pionír lett. Marica hintázik: Röpülj hinta!... Legigazabb az 
Átkos múlt öröksége című kép, amelyen Marica rongyos ruhában, mezítláb áll, 
és szemében olyasféle rémület van, mint amilyennel gazdasszonyára nézett, 
amikor eltörte a befőttestányért. 

Zágony bejött, és leült Kató meg Gábor közé.14 

- Azonnal hozzák a feketét - mondta. - Főzettem egy dézsával, és olyan 
erős lesz, mint a patkányméreg. 

- Vigyázz a vérnyomásodra, Elek! - rántott nagyot ártatlan képpel Tóni a 
humor horgászbotján. 

- Feketét bírok inni, kérlek szépen. Tudjátok, hogy a legújabb orvosi 
feltevések szerint a koffein nem ártalmas a magas vérnyomásra. A múltkorában 
hallottam a rádióban - magyarázta Zágony. 



- Gyerekek, aki akar, átmehet a nappaliba - indítványozta Csibi. - Pucikám, 
gyújtsd meg bent a villanyt. 

Gábor sietve felállt és bement a másik szobába. Lenti jött utána, és leült 
mellé a heverőre. 

- Hagyd nyitva az ajtót - mondta Gábor Zágonynak. 
- Gabikám, drága! - kiabált a másik szobából Csibi. - Ne menj el messzire, 

mert meglepetést készítettünk a számodra. Légy kéznél. 
- Jó - mondta Gábor. 
Lenti arcára fintor tolakodott. A szavaiba is. 
- Kíváncsi vagyok arra a meglepetésre. Te, majdhogy el nem nevettem 

magam, amikor beköpte, hogy a rádióban hallotta azt a koffein dolgot. Hisz még 
rádiója sincs. Kérdeztem is tőle a múltkorában, hogy miért nem vesz már magának, 
ha másképp nem, részletre, hát azt mondja, hogy nem vesz, mert elvonja a 
munkától. Ehhez mit szólsz? 

- Semmit. És te is igyekezz minél kevesebbet szólni, mert dől belőled a 
marharépaszag. Vagy húzódj odább. 

- Hát ez a répapálinka is! Legalább az ilyen forradalmi ünnepekre vennének 
egy kis bort. November hetedikére meg május elsejére. De ezek legszívesebben 
az ecsetmosogató-levet itatnák meg velünk. Az ecsetről jut eszembe, hogy nem 
hiszek én az ő tehetségében. 

Gábor arra gondolt, hogy Lenti semmiben sem hisz. Amit mondott, azt sem 
úgy fogalmazta meg: Hiszem, hogy Zágony tehetségtelen. Ha Lentit megkérnék, 
hogy önmagáról mondjon véleményt, akkor is azt mondaná: Nem hiszem, hogy 
tehetségtelen vagyok. 

Lenti a maga hitetetlenségéből élt, amelyben mélységesen hitt. 
- A hit vallási eredetű, és a huszadik században megbocsáthatatlan - szokta 

mondani, ha józan. - Én még apámnak sem tudom megbocsátani, hogy hisz. 
Lenti azért mondta ezt, mert az apja pap valamelyik felvidéki faluban. Azelőtt 

uniátus volt, de az ötvenes években áttért görögkeletinek. Mert az Isten szolgálata 
még mindig jól jövedelmez, és ebből a jövedelemből bőven jut Lentinek is. 

- A modern nyugati ember hitetlen - mondogatja Lenti, ha spicces. 
Lenti a háború után került Nyugat-Berlinbe. Itt tanult meg bölcselkedni, és 

inni is. 
- Volt egy kisebbszerü radírgumigyáram - dicsekszik, amikor berúg. - Csak 

száznegyvenhét munkással dolgoztattam, de fényesen megéltem belőle. 
Luxuskocsi, bárok, nők, na és az ecset, természetesen. 

- Hanem azt az éjszakát soha nem felejtem el - meséli Lenti, ha nagyon 
részeg. - Úgy be voltam állítva, mint a csacsi, és át kocsistól a másik zónába! 



Arra ébredtem fel, hogy az okmányaimat kérik. Na, szervusz radírgumigyár, 
gondoltam magamban. Még szerencse, hogy nem ötvenhárom előtt történt az 
eset, különben ott rögvest kiradíroztak volna a névsorból. 

Ha Lenti még jobban berúgott, akkor radírgyár helyett ceruzagyárat mondott, 
és ami ebből következik, hogy nem kiradírozták, hanem kihúzták volna abból a 
bizonyos névsorból, amelynek ő valahol a legvégén szerepelt. 

- Kíváncsi vagyok, hogy mit szól majd hozzánk a sajtó? - mondta Lenti 
rövid hallgatás után. 

- Terólad biztosan csak jót - vonta meg a vállát Gábor. 
- Ugyan, ne viccelj! A vak is látja, hogy kinőttél közülünk. A te tizenhat 

képedet nem adnám a többi nyolcvanért. Nem is kellett volna öt ember munkáját 
összezsúfolni abban a két teremben, mert borzasztóan ütik egymást. De hála az 
Istennek ezért is, nem igaz? 

- Inkább Miska bácsinak, Lentikém. 
- Na persze. Hiszen az ő érdeme az a két szoba. Hanem, mit akarok mondani 

neked, Gabikám. Nem mondom, a többi képed is remek, de az a lágeres, az 
minden pénzt megér. Csak nagy kár, tudod-e, hogy általában megmaradsz a 
realizmus határain belül. 

Lenti azzal kereste a mindennapi borocskára valót, hogy régi reklámok ihlette 
címkéket tervezett állami üzemek boros- és befőttesüvegeire, ezen a kiállításon 
is csupa akadémikus felfogásban megfestett képpel szerepelt, de lélekben már 
réges-régen eljutott az absztrakt művészet meredek csúcsaira, és onnan szédült 
alá minden egyes befejezett képe után, hogy pozdorjává zúzódjon a valóság 
reális göröngyein. 

Zágony és Miklós jött be hozzájuk. 
- Éppen a kiállításról beszélgetünk. - Zágony széket húzott a heverőhöz és 

leült. 
- Mi is - mondta Lenti. - Panaszkodunk, hogy kevés nekünk az a két terem. 

Agyon van zsúfolva. 
- Miért beszélsz fejedelmi többesben? - kérdezte Gábor. - Tudtommal én 

egy szót sem szóltam az egész kiállításról. 
- Panaszra nem is lehet okotok - mondta Zágony. - Valahol csak el kell 

kezdeni. Én sokkal rosszabb körülmények között indultam... Most két terem az 
írószövetségben, utána majd jön a képtár. Tudod-e, hogy jól mutatnak a képeid 
sima keretben, Gábor? Jól tetted, hogy így keretezted be őket. Ez most divat. 
Különben is modernebb. Azt hiszem, én is átállok ezekre a keretekre. 
Gazdaságosabb is. 



- Nézd meg, kezdődik a mutatvány - lökte meg Lenti a térdével Gábort, és 
Miklós felé intett. 

Miklós ült a dohányzóasztalka mellett, és mosolygott. Jóságosan, magának. 
Miklós mindent magának csinált, még mosolyogni is magának mosolygott. 

Miklós a fogát piszkálta gyufaszállal, aztán lehasított a végéből, kipiszkálta 
a két kiskörmét, elvett az asztalról egy cigarettát, és rágyújtott. Ugyanazzal a 
gyufaszállal. 

Gábor nem állhatta meg szó nélkül. 
- Elnézlek, Miklóskám, és már második éve hiába várom, hogy egyszer 

összetéveszd a sorrendet, és előbb a körmödet piszkáld ki, azután a fogadat. 
- Te is piszkálódni akarsz? - mosolygott Miklós békésen. - Tessék, itt a 

gyufaszál. 
Miklós rendszerint csak akkor szólalt meg, ha kért valamit, vagy ha ugratták, 

és ő vissza akart vágni. Ezek a visszavágások nagyot durrantak, mint a 
riasztópisztolyból leadott lövés, de sohasem találtak célba és sohasem fájtak, s 
az ember csak abból sejthette, hogy neki szánták, hogy a riasztópisztoly csöve 
a szeme közé mosolygott. 

Anna jött be, mögötte Győző. Feketét hoztak. Anna előbb a Lenti tenyerébe 
tette az apró tányért, azután a Gáboréba. 

- A tiéd keserű, Gábor - mondta hűvös hangon, aztán elfordult, elvett az 
asztalról egy cigarettát és a szájába dugta. 

- Hozz nekem is egyet - szólt Gábor. 
Anna elvett még egy cigarettát. Amelyik a szájában volt, azt a Gáboréba 

tette. 
- Tüzet kapok? - kérdezte. Hangja még mindig nem engedett fel. 
- Itt van a bal zsebemben az öngyújtó - mondta Gábor. 
- Tessék - ugrott oda Győző. 
- Köszönöm - mosolygott rá Anna, és kivette a Gábor zsebéből az öngyújtót. 

- Jobban szeretem az ilyen játékszereket. És játszani is szeretek. 
Gábor a láng fölé hajolt. 
- Ezzel nyugodtan eljátszogathatsz, ez nem ég a körmödre. A gyufától már 

inkább kell tartani! 
Az ajtóban Réti állt meg. 
- Ez aztán a szerelem! - mondta nevetve, de Gábornak úgy tűnt, hogy a 

nevetésbe árnyék vegyült. 
- Én mondom neked, Gyula bátyám - lépett közelebb Rétihez Győző. - Jó 

lesz, ha nyitva tartod a szemed. Persze, te ma este Csibikével voltál elfoglalva, és 
ránk se bagóztál. Pedig észrevehettél volna egyet-mást. 



-Na , mit? 
- Majd négyszemközt, Gyula bátyám, majd négyszemközt. 
Csibi jött be. 
- Hallom, hogy a férfiak túlsúlyban vannak, kénytelen vagyok beszállni én 

is. Gyere te is, Gizikém. 
- Hagyjatok már egy kicsit magunkra! - kiabálta át a másik szobából Tóni. -

Hívjátok inkább Katót. 
Kató bejött és szó nélkül leült Miklós mellé. Arca piros volt. 
Miklós a haját simogatta a bal füle mögött. Mindig azt tette, ha valamilyen 

kényelmetlen gondolat foglalkoztatta. 
- Na jó, majd négyszemközt - mosolygott Réti. - De azért én is tudom, amit 

tudok. 
- Ki vele, Gyula bátyám, ki vele. Majd én megtoldom - hangoskodott Győző. 
- Te sem mondtál semmit, én sem mondok. 
- De nekem elmondod, ugye Gyulus? - kérdezte Csibi tréfálkozó 

komolysággal. - Majd négyszemközt, jó? 
- Miért négyszemközt? - szólt bele a társalgásba Anna. - Csak mondd el 

közkívánatra, hogy mindenki hallja. 
- El is mondom. - Réti arcától lassan búcsúzott a mosoly. - Tudjátok, amióta 

a mi Somogyi barátunk megjelent a horizonton, azóta az én Annám egészen 
megváltozott. Hívom esténként a kávéházba, nem jön. Küldöm nyaralni, nem 
megy. Az éjjeliszekrény állandóan tele van valami tudós könyvekkel. A 
villanyszámla a triplájára rúgott. A hálószobában Somogyi-kép, a nappaliban 
Somogyi-kép, az ebédlőben dettó, a gyerekszobában is. 

- Még jó, hogy több szobátok nincs - jegyezte meg Lenti. 
- Még jó, kérlek. Most mondjátok meg. így legyen az ember vallásos. 
- Keresztelkedj ki, Gyula bátyám - mondta Győző. - Ebből a vallásból téged 

már úgyis kiátkoztak. Vagy adj reverzálist. 
- Ezt hogy érted? - Réti arcára árnyékot vetett az értetlenség és a gyanakvás. 
A pillanatnyi csendet Tóni hangja törte meg a másik szobából. 
- Gabi, gyere hamar! 
Csibi, aki az ajtóban állt, összecsapta a kezét, és kisietett. 
- Ildici! Szervusz! - kiáltotta. - Na végre! 
Gábor tétován felállt. 
A társaság kitódult a másik szobába. 
Egy óra múlva Gábor már csak azt tudta magáról biztosan, hogy részeg. 
A jókedv a tetőfokára hágott. Győző ontotta magából a pálinkabüzt és a 

vicceket. 



- Tudjátok, az újságírók egyszer, még a csehek alatt, álarcos bált rendeztek, 
és az egyik szerkesztő újságból csinált magának ruhát, és a fenekén egy 
háromhasábos fehér folt világított, és a közepébe szépen odapingálva, hogy azt 
mondja: Cenzúra által törölve... Jó, mi? 

Van még a vályúban ebből a répaléből? - kérdezte Gábor Zágonytól. 
- Ne igyál már, Gabi ! 
Ildikó hangja sima volt, az arca gyűrött. Milyen rég volt, mikor ez az arc 

tűzbe tudott borulni egy kölyök tenyerében. 
- Na, mi lesz azzal a marharépalével? - kérdezte Gábor ingerülten. - Vagy 

nem látjátok, hogy szomjúhozik a jószág? 
- Gábor! - Ildikó hangjában kérlelés volt. 
- Hagyd csak, Ildi! - ugrott fel a helyéről Tóni. - Hagyd csak, hadd kérje. 

Szállítsd azt a répát, Gabikám, szállítsd, mert mindjárt elbődülök a boldogságtól. 
Szállítsd, Gabikám! Ketten vagyunk mi boldogok az egész családban. 

Milyen fagyosan villant Tónira az a két szem. 
- Na mi lesz, Elek? - kérdezte Gábor. 
- Gyere, inkább menjünk le egy pár percre a műterembe - állt fel Zágony, és 

megfogta a Gábor karját. 
- Miért mennék? Ott van a répa? Vagy csak izé van... hogy is mondta 

Lenti... 
- Ecsetmosogatóié - segítette ki Lenti. - Ecsetmosogatóié, kérlek szépen. 

Vigyázz, hogy milyen színűt iszol. Ünnep van! 
- Na gyere, Gábor! 
- Mit bámulsz rajtam, te feslő bimbó? - állt meg Gábor Gizike mellett. 
- Na gyere, Gabi! - ismételte Zágony. 
- Mit akarsz tőlem? - kérdezte Gábor már a lépcsőházban. - Miféle 

meglepetést készítettél elő megint? 
- El akarok veled beszélgetni... 
-Velem? Te? 
A műteremben olyan erős volt a fény, mint operáláskor a műtőben. 
- Arra akarlak megkérni, Gáborkám, hogy térj észhez. 
- Észhez, én? 
- Igen. Térj vissza a családodhoz. 
- Kuss, kisöcsém! A magad portáján turkálj. 
- Most nincsenek magánporták, Gábor. 
- De magánéletek vannak, nem? 
- Arról van szó, hogy ne utánozd a múlt századbeli festők bohémságát. Én 

eddig megértettelek... 



- Én utánzók valakit, te szerencsétlen? 
- Nézd, Gábor. Nálunk a művészet közügy. És a művész élete is az. A mi 

társadalmunk kiveti magából azokat, akik nem ismerik el a törvényeit. 
- Mi jogon vonsz te engem felelősségre? Éppen te? Te is otthagytad az első 

feleségedet. 
- Gábor! 
- Jó. Bocsáss meg. Be vagyok rúgva. 
- Gábor! Te tudod rólam, hogy én aktívan beavatkozom a művészetpolitikába, 

és nem tűröm meg a művészetben azokat, akiknek ott semmi keresnivalójuk. Az 
én kopjafámon már négy ilyen fej van. Az utolsó a Szántóé, a festőszalon 
igazgatójáé. 

- Tudom. Kevesellted a munkát, amit kaptál tőle. 
Fentről lépések hallatszottak. Lenti támolygott be. Az arca fehér volt és 

megnyúlt. 
- Mi az, Gabikám, modellt ülsz? - kérdezte. 
- Dehogyis - sietett a válasszal Zágony. - Mutogatom neki a képeimet. 
- Midet? - Lenti megkapaszkodott az egyik állványban. - A képeidet? Ne 

bomolj, Elek! Csak nem ezeket a vacakokat nevezed te képeknek? Gábor, 
hallod?... Gabikám, mondd Eleknek, hogy hülye. 

- Hülye vagy, Elek. 
- Na, elég volt, fiúk. Be vagytok rúgva. 
- Mi? Gabikám, hallod? Várj csak, Elek, ne siess. Ne szaladj, Pucikám. 

Beszélgessünk el egy kicsit. A művészetről, Pucikám, a festészetről. Mondd 
csak, Elek, láttál te valaha absztrakt képet? 

- Nem láttam, és nem is vagyok rá kíváncsi. És a ti véleményetekre sem. 
-Nem láttál? Hát tudod, mi vagy te, Elek? Mondd meg neki, Gabikám. 
- Hülye vagy, Elek. 
- Elég volt, fiúk! Visszaéltek a türelmemmel. 
- Vissza, Elek, vissza. De ne sértődj meg. Látod, hogy berúgtunk. Holnap 

majd eljövünk bocsánatot kérni tőled és kedves családodtól, csak most ezt 
hallgasd meg... A múltkor beállít hozzám egy lembergi fiú... Absztrakt!... Hozzám 
utasították... Hozott magával egy képet. Mutatja nekem. Nézem, hát látom, 
hogy a nőnek a bal szeme a jobb mellbimbóján van... Magyarázom neki, a 
hülyének, éppúgy, mint most neked, Elek, hogy mondom: Még a vizuális 
művészetben is van valami logika, nemhogy az absztraktban, de ez a kép? Miért 
van a nőnek a bal szeme a jobb mellbimbóján, és miért nem a balon? 

- Hülye! - mondta Gábor. 
-K i? 



- Te meg Elek. Meg az a lembergi. 
- Az más... Hallod, Elek? Te festő és mázoló! Miért van a nőnek a jobb 

szeme a bal mellbimbóján? Miért, Elek? 
- Na, elég volt, fiúk, menjünk. 
- Várj csak. Na, mondd meg nekem, hogy miért? 
- Hülye! - mondta Gábor. 
-Ki? 
- Te, Lentikém. Sőt, nem is hülye, hanem szarvasmarha. Látszik, hogy ma 

répalevet fogyasztottál. 
- Miért fogyasztottam? 
- Mert marha vagy. És még azért is marha vagy, mert nem tudod nekem 

megmondani, hogy miért van annak a nőnek a szeme a mellbimbóján és miért 
nem a farán? 

- Helyes, helyes! - szólt közbe Zágony. 
- De meg tudom mondani. Azért, mert a mellét nézi. 
- De miért nem a farát nézi? 
- Miért? Miért? Mert oda nem lát. 
- Hát nézze a tükörből. 
- Gabikám, drága egyetlen barátom, te nagy vagy, de nem értesz semmit az 

absztrakt művészethez... Hát te nem akarod belülről meglátni az élő anyagot?... 
Itt van például ez az alma az asztalon... Ez egy egész világ, Gabikám drága, 
bonyolultabb, mint az Elek feje... Hidd el nekem... Bizony isten... Hát te nem 
akarod kifejezni a te ecseteddel, hogy micsoda belső életet él ez az alma? Nem 
akarod, Gabikám! 

-Hülye! 
-Ki? 
-Te, Lentikém. 
- É s Elek? 
- Elek is hülye. Meg te is. Meg az egész világ. Azt hiszed, hogy a világon 

mindenki radírgumigyáros, te? A világ éhes, Lenti, éhes, érted, és felzabálja 
előled azt az almát egész belső életével, érted? Felzabálja, mert éhes. Voltál te már 
éhes, Lenti? 

Gábor felállt. 
- Voltál te már éhes, Lenti? Vagy te, Elek? Voltatok már éhesek? Kenyérre? 

Almára? Asszonyra? Szabadságra? Egyetlen emberi szóra? Voltatok már éhesek, 
rongy telehasú banda? Azt kérdem, voltatok-e már éhesek? 

Lenti Zágonyra nézett. 
- Ez bedilizett - mondta. 



Zágony bólintott. 
Gábor végképp kikelt magából. 
-Piszok férgek! Éhesek voltatok-e már? Férgek! Az egyik abból akar megélni, 

hogy elmebeteg, a másik meg, hogy olyan fagy van a lelkében, mint a Himaláján... 
Neked beszélek, Pucika, neked... Nézd meg, mit csinálsz! Már a Kárpátokat is 
Himalájának fested. Alulról fényképezed őket, bitang, mi? Hogy nagyobbak 
legyenek? Te törpe. Ti törpék. Egyformák vagytok mind a ketten. Egymás mellé 
valók vagytok. Fuj ! 

A lépcsőházban sötét volt, a szobában megint világos. Az erkélyen legalább 
friss volt a levegő. Állt a vaskorlátnak támaszkodva, és ahogy ingott a feje, úgy 
süllyedt és emelkedett ott lent a kivilágított város is. Felemelte a fejét. A novemberi 
csillagok nagyok voltak, és úgy égtek az égen, mint csupa vörös festékek a 
palettán. Hol a Göncölszekér? 

A nappaliból hangok szűrődtek ki a nyitott ablakon. Gábor a Csibi hangját 
hallotta. Megpróbált odafigyelni. 

-Megbolondultál, Ildici? Végképp elment az eszed. Tartsd meg magadnak, 
az természetes, de hát ilyesmit... Na, jól néznék én ki, ha szeretném az uramat. 
Két napig se bírnám ki vele... 

Gábor tudatáig csak nehezen vergődtek el a szavak. 
Visszament az ebédlőbe. Az erkélyajtóban megingott. 
Anna ugrott oda hozzá, és megfogta a kaiját. Ildikó is kijött a másik szobából. 
- Gyere, Gabikám! - mondta. - Bocsássatok meg, gyerekek. Megtörténik. 

Bocsássatok meg. 
A lépcsőházban még hallotta a Tóni hangját: 
-Ho l vagy, Gabikám? Ketten vagyunk csak boldogok az egész családban... 
- Lásd, mit csináltak ezek belőled? - mondta Ildikó, amikor már kint voltak az 

utcán. - Emberré akartál válni... 
Gábor felemelte a fejét, és az égre nézett. 
Feje fölött lassan megfordult a Göncölszekér. 
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Litvinov, a kezelőorvos a legszigorúbban megtiltotta neki, hogy 
dohányozzon, de a Miska bácsi jóvoltából minden második nap hozzájutott egy 
doboz cigarettához, amit vagy maga Miska bácsi hozott be, vagy ha Milja volt 
szolgálatban, akkor vele küldött el. 



Milja minden különösebb lelkiismeret-furdalás nélkül szegte meg az orvosi 
tilalmat. Volt ebben a cselekedetében valami egészen gyermeki ellenszenv a 
tilalmak iránt általában, és valami az ápolónőknek abból a hiedelméből, hogy ők 
jobban tudják, mi kell a betegnek. Milja valóban tudta, hogy Gábor a szó szoros 
értelmében szenved a cigaretta hiánya miatt. Meg aztán hálás is volt betegének, 
hiszen valahányszor éjszakai szolgálatban volt, Gábor kiment hozzá a folyosóra, 
széket húzott a priccséhez, és órák hosszat mesélt neki. Ilyenkor Milja nézte a 
fényes tej üveg-burát, vagy a novemberi csillagokat, és sohasem szólt közbe. 
Csak egyetlenegyszer jegyezte meg tréfásan: 

- Maga egészen más bolond, mint a többi. 
Milja ritkán tréfálkozott, és a betegekre is gyakran rászólt. Talán ezért volt, 

hogy tartottak tőle és nemigen kedvelték. Vaszilij Ivanics, a Gábor szobatársa, 
valósággal félt tőle. 

- Nem bírom ezt a nőt, hiába - mondta, mikor Milja már kiment a szobájukból. 
- Ha meglátom, mindig rosszul vagyok. Maga nem figyelte meg, Somogyi? 
Olyan a keze, mint valami hentesnek. Nem lesz ebből orvos soha, hiába iratkozott 
be az esti tagozatra. 

Vaszilij Ivanics felsőmatematikát adott elő az egyetemen. Idős ember volt 
már, jóval felül a hatvanon, és minden évben két-három hetet itt töltött az 
ideggyógyászaton. Semmi különösebb baja nem volt, és a kezelőorvos egyetlen 
vizit alkalmával sem mulasztotta el, hogy megjegyezze: 

- Ideje, hogy nyugdíjba menjünk, Vaszilij Ivanics. Pihenni kell. Nyáron 
napozni, télen pedig sokat sétálni a friss levegőn. 

Vaszilij Ivanics ilyenkor hallgatott. Mindig hallgatott, ha nem értett egyet 
valakivel. Csak egy jó óra múltán háborodott fel. 

- Szörnyen buták ezek az orvosok. Maga nem figyelte meg, Somogyi, hogy 
minden orvos korlátolt? Hát mit gondol ez, a számtantanárok az égből potyognak? 
Kit tegyenek a helyemre? Ez persze véletlenül se jutna eszébe. Mindegyik 
korlátolt. Ez is hiába járta be a fél világot, semmi haszna belőle. Mit gondol, 
maga például kicsoda az ő számára? Kísérleti alany ehhez vagy ahhoz az orvosi 
feltevéshez. És én? Engem egyszerűen bolondnak tart. Megfigyelte? Leül az 
ágyam szélére, és azt mondja, hogy beszéljek neki. Azt hiszi, én nem tudom, mit 
akar tőlem? Keresi az összefüggést a szavaim között. Mit csináljak vele? Ennek 
hiába magyaráznám, hogy axiómák is vannak a világon, és néha átugrunk egy-
egy tételt, hogy a következőt bizonyítani tudjuk. 

Az orvos Gábornak is pihenést ajánlott. 
- Két-három nap múlva elbocsáthatom - mondta a tegnapi vizitkor - , ha 

megígéri, hogy pihenni fog. Legalább két hetet. Lehetőleg falun. Ne mosolyogjon, 



Somogyi. Komolyan beszélek. Maga idegroncs. Jól ismerem ezt a diagnózist. 
Volt hozzá szerencsém. 

Gábor tudta, hogy kezelőorvosa mire gondol, mert az ismerte élettörténetét, 
hányatott sorsát. 

Litvinov már közelebb volt a hatvanhoz, mint az ötvenhez, de bárki nézhette 
volna hetvenévesnek is. Az emigráció mély nyomokat hagyott testén-lelkén 
egyaránt. Tizenöt éves volt, amikor apja levetette a cári tiszti egyenruhát, és 
családjával együtt Prágába menekült. Tanárember volt, hamar álláshoz jutott, 
akárcsak a többi sorstársa, akikkel a csehszlovák burzsoázia szívesen osztotta 
meg a kenyerét és a vörös Oroszország iránti ellenszenvét. Az öreg Litvinov 
beíratta fiát az orvosi egyetemre, ő pedig - mint a szépszámú fehér emigráció 
általában - az ukránofilekkel hadakozó russzofil mozgalomban élte ki magát, 
beteg dosztojevszkiji lelke a pánszláv gondolat hunyó tábortüzénél bóbiskolt, 
közben írt és tanított, egyre elhalóbb hangon szidta a bolsevikokat, és egyre 
hangosabban mondta ki Puskin és Tolsztoj nevét. És még mielőtt a jól felszerelt 
csehszlovák hadsereg jóformán egyetlen puskalövés nélkül a hitleri hadak lába 
elé rakta fegyverét, Litvinovék még nyugatabbra menekültek. 

- Az orosz lélek képtelen gyökeret verni idegen talajban - magyarázta az 
orvos Gábornak. - Láttam honfitársaimat lassan elsorvadni, vagy idegileg 
összeroppanni Párizsban, Londonban, mindenütt. Akik nem bírták, és 
hazamentek, azokról rossz hírek keringtek. Aztán, mikor már nem büntették az 
apák vétkét a fiakban, sokan hazajöttünk. Persze, valamennyien betegen. Nehezen 
gyógyítható betegség ez. A meghajszolt vadnak csendes zug kell, hogy kilihegje 
magát. 

Tegnap Anna is arra akarta rábeszélni, hogy utazzon el valamelyik üdülőbe. 
- A beutaló miatt ne legyen gondod - mondta Anna. - A férjem kikeríti. A 

pénzt is. Bár mostanában úgy veszem észre, hogy valami kellemetlensége van. 
Már egy hete folyik a leltározás az üzletben. Nem mond semmit, de látom rajta, 
hogy valami nincs rendben. Az is lehet, hogy tévedek, és csak az az este maradt 
benne ott Zágonyéknál... Bocsánat, kicsúszott a számon, pedig nem akartalak 
visszaemlékeztetni arra az estére. 

- Nem baj, Anna. Mostanában sokat vagyok egyedül, és az ember, ha 
egyedül van, gondolkozik és emlékszik. 

- N e emészd magad miatta. Mással is megesik. 
- Tudom. Különben, ezt már hallottam. 
- A feleséged mondta. Hát te emlékszel rá? 
- Én mindenre emlékszem. Az egész estére. 
- Én meg azt hittem, hogy... Tudod, így még sohasem láttalak. 



- És soha nem is fogsz látni. 
- Akkor jó lesz, Gábor. Art az egészségednek, és hozzá még ellenségeket is 

szerzel magadnak. Hát hiányzik ez neked? 
- Zágonyról beszélsz? 
- Róla. Lenti már fűnek-fának elmesélte, hogy te a fekete földig 

lepocskondéroztad Zágonyt. Gondolod, hogy ebből jó származik? Mert én azt 
hiszem, hogy nem. A minap Győzővel beszéltem. Neki is az a véleménye, hogy... 

- Mi a véleménye? Mondd csak nyugodtan. 
- Hogy betetted magadnak az ajtót. 
- Igazán? 
- Nézd, Gábor, én nem ismerem ki magamat ezekben a dolgokban, de Győző 

mondja, hogy elég gyenge még a talaj a lábad alatt, és nem kellett volna kikezdened 
sem Mazurral, sem Elekkel. Az egyik mégiscsak párttitkár, a másik meg elnökségi 
tag a szövetségben. Legalább addig viselkedtél volna okosan, amíg még csak 
tagjelölt vagy. 

- Ezt is Győző mondta? 
- Igen, ezt is ő. 
- Ha beszélsz vele, hát mondd meg neki, hogy hülye. Ezt meg én mondom: 

Somogyi Gábor festőszövetségi tagjelölt. 
- Miért haragszol Győzőre? О csak a javadat akarja, éppen úgy, mint a többi 

barátod. 
- Én nem haragszom rá, Anna. Sem rá, sem a többire. Terád sem. De most 

menj szépen haza. Beutalóra nincs szükségem. És pénzre sem. Semmire sincs 
szükségem. 

Éjszaka megint Milja volt szolgálatban. Éjféltájban benyitott, megállt az 
ajtóban és megkérdezte: 

- Még mindig nem alszik? 
-Nem alszom, Milja. 
- Akkor hát miért nem jön ki? 
- Magának is aludni kell. 
- Tudhatná, hogy én úgysem alszom. Csak fekszem. Mi mást csinálnék? 

Csendesbolond ez mind. Na, jöjjön. Hoztam magának cigarettát. 
Kint Gábor azon törte a fejét, hogy miről is tudna ma mesélni ennek a lánynak, 

amikor Milja megszólalt. 
- Mondja, az az asszony, aki bejár magához, a felesége? 
- Miért mondja, hogy bejár? Háromszor volt itt. 
- Tíz nap alatt háromszor... A felesége? 
-Nem. 



- Maga még nőtlen? 
- Úgy, ahogy mondja. Nőtlen vagyok. 
- Miért nem nősül meg? 
-Ki jönne énhozzám feleségül, Miljácska? Maga például hozzám jönne? 
- Én? - Milja egy kis ideig kibámult az ablakon. - Én nem. 
- N a látja. Különben, maga miért nem jönne hozzám? 
- Nem haragszik meg, ha megmondom? - kérdezte a lány. 
-Nem, dehogyis. 
- Mert maga olyan magának való. Figyelem, amikor ül mellettem és beszél, 

észre sem veszi, hogy itt vagyok. Csak magának beszél. Hallgatja saját 
gondolatait. Ezt csak a bolond teszi, vagy az olyan ember, aki önmaga számára is 
titok. Meg aztán tudja, van olyan ember, aki túlságosan sok ahhoz, hogy egyetlen 
másik emberé legyen. Mondjuk, a feleségéé. Jól tette, hogy nem nősült meg. 

Gábor csodálkozva nézte az ápolónőt, és másnap délelőtt, amikor Gabika és 
Árpi beállított hozzá, annak örült a legjobban, hogy Milja már nem volt ott. 

- Hallom, sógorkám, hogy a másvilágon sincs számodra hely - kezdte Árpi 
abban a bizalmaskodó modorban, amelyhez kölyökkorától Gábor szoktattam -
Hej, úgy látom, sok bajunk lesz még nekünk a magadfajta entellektüelekkel. 

- Ki az a nekünk, kölyök? 
- Természetesen nekünk, a munkásosztálynak. 
- Ne viccelj, fiú. Még egy éve sincs, hogy szerszámot vettél a kezedbe, és 

már osztálynak képzeled magad? 
- Először is: harmadik éve dolgozom, másodszor: ötödik kategóriájú 

szakmunkás vagyok, harmadszor: osztálynak azért tartom magam, hogy legyen 
egy rendes ember is a családban. 

- Jól van, öcskös! Hanem mit szól az ilyen katekizmushoz anyád, meg a 
nénédasszony? 

- Képzelheted. Anyám kiátkoz az egyházból, de minden fizetéskor 
megbocsátja összes bűneimet, nénémasszonyt meg azzal tartom sakkban, hogy 
ha hazajössz, megveretem veled. 

- Megmondjalak apunak? - szólt közbe Gabika. 
- Hallgass, te árva, mert ha hazamegyünk, lehúzom rólad a kabátot. 
- Miről van szó? - kérdezte Gábor. 
- Semmiről - legyintett Árpi. 
- Igen, semmiről? - Gabika elhúzódott Árpi mellől. - És anyuval ki 

gorombáskodott? Én? 
- Miről van szó? - kérdezte újra Gábor. 



- Én mondjam el, apu? 
- Nem. Árpi mondja el. 
- Semmi az egész. Butaság. Összekaptunk valamin, és én odamondogattam neki. 
- Igen, azt mondtad anyunak, hogy az olyan embereknek, mint anyu, már 

rég a múzeumban a helye. És anyu egy fél éjszaka sírt. 
- Ha azt mondtam, hát azt mondtam. Téged ki kérdezett? - Árpi kissé 

elkedvetlenedett. 
- Ide figyelj, sógorkám. Én tisztelem benned a munkásosztályt, de azért 

vigyázhatnál, nehogy lumpenproletárrá válj. 
- Ugyan! Te is olyan nagy feneket kerítsz a dolognak? Különben, miattad 

volt az egész. Jobban mondva, folyton azzal idegesít, hogy te rontottál el engem. 
Hiszen ismered a céget. 

- Ismerem, de azért több tisztelet is lehetne benned. 
- Sógorkám, úgy látom, ki injekciózták belőled a humorérzéket. - Az Árpi 

arca újra felderült. - Rá se ránts! Inkább nézd meg, milyen kabátot vettem a 
fiadnak. Erről jut eszembe, hogy ha majd lesz pénzed, ne felejtsd el, hogy hat 
darab százasba került. Tudod, Lembergben felvételiztem, és anyagilag teljesen 
leégtem. 

- És a vizsgán nem égtél le? 
- Ugyan! Felvettek. Hat év múlva okleveles mérnök leszek. Ha megadod a 

kabátért a pénzt, majd a fiadnak is csinálok egy kis protekciót. 
- Jó , majd megadom. Ha nem, akkor beperelhetsz. A bíróság majd levonja ezt 

a hatszáz rubelt azoknak a ruháknak meg cipőknek az árából, amiket én vettem 
neked, a többit pedig behajtja rajtad. 

- Hűha! Úgy látom, az anyósod meg a feleséged nevelése nem veszett 
kárba. Jól megtanítottak számolni. Különben Ildi üdvözöl, anyósod meg azt 
üzeni, hogy süljön ki a szemed. 

- Az utóbbit köszönettel nyugtázom. Más jó hír nincs? 
A jó hír másnapig váratott magára. A reggel i vizitkor Gábor rátámadt az orvosra. 
- Doktor, ha el nem enged, megzavarodok itt. Annak pedig az lesz a vége, 

hogy egy szép napon a hátamra veszem magát, és kiugrok az ablakon. 
- Vizit után jöjjön be, megkapja az obsitos levelet. Ami a kiugrást illeti, nos, 

két bolonddal kevesebb maradna ebben a kórházban. 
Az orvos mosolygott. Vagy nem? 



Felébredt. Nem nézte meg az órát, de tudta, hogy öt óra van. Már néhány 
napja mindig pontosan ötkor ébred. Nem kelti senki, dolga sincs, de édesanyja 
és Margit már fél öttöl talpon vannak, és kint a konyhában kezdődik a lomotolás. 
Csitítgatják, csendre intik ugyan egymást, de a konyhából minden szó 
behallatszik. Édesanyja különben is mindig beszél, még akkor is, ha egyedül 
van. Beszél a kecskének az udvaron, beszél a mosatlan edénynek, a vizes 
tűzifának, mindennek. Most a kendermagos tyúkkal perelt kint a konyhában. A 
tyúk persze, nem volt sehol. 

- Majd én adok neked, ha te eljársz nekem tojni. Elvágom én a nyakad, 
megállj. Csak tudnám, hogy hova jársz? A Kopaszék óljába, ugye?... Hol vagy 
már te jány? Vigyázz, meg ne rúgjon a kecske. Ki ne ömöljön az a csepp tej. Mit 
adok ennek a fiúnak... Minek nem eszel, drága fiam, minek nem eszel? Hisz 
olyan gebe vagy, hogy rossz rád nézni. Azért hagyott ott az az asszony is, a 
nyavalya törné össze a csontját, azt az elhízottat. Az eszik, ne félj. Az nem 
sajnálja magától. Az a gyermek is olyan sovány. El is veszem én magamhoz. 
Elveszlek én, drága kisfiam, ne félj. Jól tartalak én. Én nem sajnálom tőled. Járhatsz 
itt is iskolába, van itt iskola. Tanító is annyi, mint égen a csillag. Mi a nyavalyának 
annyi ingyenélő? Mi egy elibe jártunk mind, az egész falu, mégis tudunk annyit, 
mint ezek a mai pulyák. Pulya is van most annyi, hogy elég etetni őket. Nem akar 
az egy sem kapálni, mind úr akar lenni... Gyere már, te jány! Mit csinálsz olyan 
sokáig? Mindjárt felébred ez a fiú, mit adok neki? 

Most a Margit hangját hallotta. 
- Már megint motyorászik, édesanyám? 
Arra gondolt, hogy édesanyja az utóbbi két évben teljesen megöregedett. A 

haja nem őszül, de arcán sok a ránc, és a szeme fénytelenebb lett. Olyan befelé 
néző. Ez a motyorászás is. A falusi ember szűkszavú, inkább csak gondolatban 
beszélget, de az édesanyja korán özvegységre jutott, ő is elhagyta, Margit is 
tanítóképzőbe került, az özvegyi sors, az egyedüllét pedig megvéníti az emberek 
lelkét, és megeleveníti a holt tárgyakat körülöttünk, hogy társukul szegődjenek 
a magányban, és legyen kinek meghallgatni hangos szóval kimondott gondjaikat. 

Gábor rágyújtott. Az öngyújtó fénye belevillant a homályba, megtapogatta a 
közeli tárgyakat, végigszaladt a falra aggatott zománcozott tányérokon, aztán 
sárga lepke lett belőle, rászállt az ágy felett függő fénykép üvegére, ott végigkúszott 
a katonazubbony rézgombjain, majd nagyot lobbant és elégett. Sárga pernyék 
maradtak utána, amelyek felszálltak a képről, és tele lett velük a szoba. 



Gábor behunyta a szemét. A pernyék lassan khakiszínüvé váltak, olyanná, 
mint a katonazubbony, aztán rézgomb lett belőlük: egy, kettő, három, négy, öt, 
sok-sok. 

- Nem tudod, hová jár el tojni ez a kendermagos, te jány? - hallotta édesanyja 
hangját. 

A sok rézgomb lassan eltűnt, csak öt maradt belőle. Meg kettő a galléron. Az 
összesen hét. A gombokon a cseh címer: a kétfarkú oroszlán. A nyelve kilóg a 
szájából. Komikusan két lábra áll, mint a kutya, ha már tudja, hogy így is lehet 
kenyeret kérni. Nyugatnak fordul. Hogyan is magyarázta Zágony Mazurnak, 
merre van a képen nyugat? Bal oldalon... Ez az oroszlán is bal felé néz. Nyugatnak. 
Hát persze, a festett oroszlánok mind Nyugat felé néznek, és két lábra állnak, 
mint a kutya. 

Hány éves is volt az apja akkor? Huszonegy. Vagy huszonkettő. Biztosan. A 
csehek későn soroztak. Nyugalom volt, béke. Az apja arcán is nyugalom van, a 
szemében béke. Hát persze. Akkor még nem verték meg a csendőrök, akkor még 
nem tudta, mi az a politikai börtön... Az az arc, amelyre későbbről emlékszik, még 
nyugodt volt, de a két szemből már hiányzott a béke. Helyébe valami szúrós, 
egy pontra néző hit fészkelte magát, és egyre mélyült, mint a gödör, melyet a 
fenyődeszkára ejtett parázs váj magának... Vajon mivé lett ez a hit? Kiégett-e 
útban a Kárpátoktól Szibériáig, vagy maradt még belőle annak a földnek, annak 
az álomországnak is, amelyért apját földig verte a csendőrpuskatus? 

A reggelinél megkérdezte az édesanyjától: 
- Édes, apánktól nem kaptunk annak idején egy levelet sem? 
Az anyja tekintete egy pillanatra megállt a tányéron. 
- Nem, fiam - mondta. - Hogy kaptunk volna? Megmutattam volna neked. 

Csak azt a hivatalos írást kaptuk, hogy meghalt. Szervi szívbajban. Pedig a 
szívére sose panaszkodott annyira. Inkább a veséjét fájlalta mindig... Mondd 
már, fiam, nem tudnád kijárni, hogy valami kis nyugdíjat kapjak utána? 

- Nyugdíjat? 
Az anyja azt sorolta, hogy az öreg párttagok közül hányan kapnak már 

nyugdíjat. 
Margit ma igen elsózta ezt a szalonnás rántottát. A szalonna egymagában is 

sós, ő meg még biztosan a tojást is megsózta. 
Nyugdíjat? Miért adnának nyugdíjat az anyjának, hiszen még bírja a munkát.15 

Az anyja? Még a hetvenévesek is megfogják a kapanyelet... Az apja után sem 
jár neki semmi, hiszen az apját nem rehabilitálták.16 Nem élte meg a rehabilitációt. 
Meghalt. Elég gond volt az élőkkel, akik előtt megnyitották a táborok kapuját, és 
kezükbe adták az írást: Letöltöttek tíz évet, tizenötöt... Ártatlanok voltak... 



Ártatlanok! Csak ők voltak ártatlanok? Bak Ignác annak idején csak egy fél zsák 
krumplit lopott a közösből, és öt évet kapott érte. Elrettentő példát csináltak 
belőle, és Bak Ignác nem töltötte le az öt évet. Meghalt. Igaz, hogy ő beteg is 
volt. Tüdőbajos. Iskolaszolga volt, az iskola vizes pincéjében lakott, ott szerezte 
a betegségét. Itthon is meghalt volna. Valamivel talán később. Még rehabilitálni 
sem lehetett, hiszen a betű szerint vétett a törvény ellen. De az élet kárpótolta 
valamivel a családját. A fia kiszolgálta a katonaságot, a városban dolgozik, kis 
házikót épített az anyjának, itt van az alsó soron, igaz, de mégiscsak kikerültek a 
pincelakásból. Es a mindennapoknak megvan a maga gondja, sok-sok apró 
gond és nagy fájdalmak, meg a belőlük születő és a megoldás felé siető nagy 
problémák lesántulnak a mindennapi gondok apró göröngyein. 

- A nyugdíjból, azt hiszem, nem lesz semmi, édesanyám. 
- Hát nem is azért mondom én, fiam, hogy nagyon rá vagyok utalva, csak 

gondoltam, hogy jár. Megvagyunk mi, hálistennek, sose legyen rosszabb. Ha 
meg ez a jány férjhez megy, lök majd tán nekem egy darab kenyeret úgyis. 

Igaz is! A Moszatnak udvarolnak. Hát persze. Huszonkét éves, nagylány 
már. Miért ne menne férjhez? Viktor jóravaló fiúnak látszik. Teste-lelke csupa 
kicsattanó egészség. Hajói sejti, Margitnak tetszik a fiú. 

- Hát aztán hozzáadná, édesanyám? 
- O, fiam, kérdezik is ezek a mai lányok. Meg aztán miért ne adnám hozzá? 

Derék fiú, kenyér van a kezében. 
- Deréknek derék, csak azért mondom, hogy az apja kondás volt. Sorkosztos 

kondás. 
- Hát aztán! Azt már nem nézik, fiam, hogy kinek mi volt az apja. Fő az, hogy 

derék fiú legyen. 
- Ha így van, akkor jól van, édesanyám. 
- Van, ahogy van. 
- És mondja csak, gagónak hívják még a gólyát, édesanyám? 
- Gagónak hát. 
- A denevért meg tündelevénynek? 
-Annak. 
- És ha rossz a kenyér, akkor még mindig csak azt mondja rá, hogy: „O, hogy 

még a kőfalon is teremjen ilyen?" 
-Azt fiam. 
-Nem szidja? 
- Már hogy szidnám! A kenyeret a Jóisten adja, fiam. Szentség az. Már hogy 

szidnám. Nem etetem én a disznóval sem. 
- És sokan etetik a disznóval? 



- Elegen. Mindennap a várost ülik. Zsákszámra hordják haza a fekete 
kenyeret. Jobban jönnek ki vele, mintha tengerivel hizlalnának. Én nem csinálom. 
Eleget vert engem az Isten úgyis. 

Amikor édesanyja fekete kendövei a vállán és zsoltáros könyvvel a kezében 
kilépett az udvarra, Gábor még mindig leendő sógorára gondolt, akinek sorkosztos 
kondás volt az apja, akihez anyja azért adná hozzá Margitot, mert derék fiú; meg 
a kenyérre gondolt, amely Istentől adatott szentség volt valamikor, s amelyet ma 
zsákszámra vásárolnak a városban, és disznót hizlalnak vele. 

Az anyjára nézett. 
- Megyek, fiam - mondta restelkedve. - Apád mindig szidott érte, de én már 

csak így halok meg, az én hitemben. 
De a változás mégis áll! 
Itt van például ez a Kacsó Imre, a brigádvezető, akivel valamikor egy padban 

ült. Nézett rá, és kereste az örökké munkálkodó idő nyomait a szemében, a 
szavaiban. 

- Hát elengedted az asszonyt a templomba? - kérdezte tőle. 
- Mit csináljak vele? Meg se lehetne kötni. Szent asszony. Ha meg hazajön, 

úgy káromkodik, mint egy kondás. Mondom is neki, de csak néz rám, nem érti. 
Hagyj békét, komám, még a jányom is megy. Mióta ruhája van, nem is egy, azóta 
odajár mutogatni magát. Az egy igaz Isten se tud ezeken eligazodni. Meg nincs 
is rá időm, megmondom úgy, ahogy van. Annyi a dolgom, hogy ha sose feküdnék 
le, akkor se tudnám elvégezni. Ilyenkor van egy kis nyugtom, vasárnap. De az 
sem mindig. 

- Szereted te a munkádat, Imre? 
Imre megütközve nézett rá, aztán megvonta a vállát. 
- A munkámat? Csinálom! Hogy szeressem, mikor rogyásig van belőle? 
- És a földet? 
- M i van a földdel? 
- Azt akarom kérdezni, a földet szereted-e? 
- Furcsa ember lettél le, komám. Mintha sose éltél volna közöttünk. Hát ki 

szereti a földet? Én nem, az már biztos. Én megdolgoztam rajta, az anyja istenit. 
Apám már hatéves koromban befogott a munkába. A kapa nagyobb volt, mint 
én, de vágtam a rögöt. Látástól vakulásig. Tavasztól őszig. Hiszen emlékszel, 
hogy csak télen jártam iskolába. Mit szeressek rajta? Apám se szerette. Inkább 
még félt tőle. Úgy félt tőle, mint az Istentől. Meghiszem azt! Hová tepedültünk 
volna nélküle?17 

- És mondd csak, a munkában sem leled örömöd? 



- A munkában? Az enyémben? Ó, hallod, olyan az én munkám, hogy csupa 
lótás-futás, veszekedés, a tüdőmet majd kiköpöm. Fel sem foghatod, hogy 
mennyit kell perlekedni az emberekkel. Azelőtt már pitymallatkor a mezőn voltak, 
most meg ha reggel hétkor kijönnek, hát megemelem a kalapomat előttük. De 
azért öt órakor már leteszik a szerszámot, ne félj. Elimádkozhatok én nekik, hogy 
maradjatok még, többet kaptok. Nem kell nekik, azt mondják, egyem meg magam. 
Az elnök meg engem hibáztat. A régi, akit leváltottunk, az a bankigazgató vagy 
mi az isten, az nem bánta. Igaz, hogy nem is volt a kolhozban semmi. Még a 
szemünket is kilopták. De ez az új elnök, ez igen nekilátott. Van is látszata, nem 
mondom, csak megint megöltek bennünket ezzel a jószágállománnyal. Annyi 
borjút meg előhasút felvásároltattak velünk az idén, hogy beleöltük minden 
pénzünket. Az meg még tejet nem ad, etetni kell, takarmányunk nincs elég, 
elvonjuk a fejőstehenektől, azok meg leromlanak. Szóval, van itt baj elég. Meg 
aztán, megmondom én neked, komám, mi a legnagyobb bökkenő. Az, hogy a 
fiatalság megy el tőlünk a városba. Itt lakik a faluban, de bejár dolgozni. Még az 
állami gazdaságba is szívesebben elmegy, mint hogy itt maradjon. Kell nekik a 
fix fizetés, tudod. Az már mind pantallóban jár, kiöltözik, mint egy úr. Meg dongó 
kell neki, vagy mi az isten, meg moziba is el akar menni, s az a fél liter bor is 
pénzbe kerül. Nekünk meg nincs pénzünk. Honnan legyen? Meg aztán a jó ég 
tudja, mi van ezekkel? Ott van az én fiam, a Balázs. Még csak jövőre kell neki 
érettségizni, de már most eszi a lelkemet, hogy menjek be a villanytelepre, 
beszéljek az igazgatóval, mert ő villanyszerelő akar lenni. Hát láttál már ilyet? 
Meg hogy dongó kell neki. Már a nyavalyát hozza rám mindennap azzal a 
dongóval. Mondom neki, hogy én gyalog jártam be a városba, mert nem volt 
húsz fillérem, hogy odaadjam a szekeresnek, de beszélhetek én annak. Még a 
szemembe röhög, mintha hazudnék neki... A te fiad is nagy már, ugye? 

- Nagy. Mondd csak, aztán miben van mégis örömöd? 
- Örömöm? Hát... a pulyában. A kisjány igen jól tanul. Minden évben 

gramotája18 van, vagy mi az istennek hívják. Nem tudom, mi lesz belőle... Meg 
aztán a munkám látszatában van örömöm. Felhúztam egy kis házikót. Még 
szerencse, hogy akkor nem voltam brigádvezető, mert ez az irigy nép azt mondta 
volna, hogy abból csináltam. Pedig most már épít boldog, boldogtalan. A 
telekhely ingyen van, a vályogot maguk vetik. Azt a kis faanyagot meg 
lassacskán elhordják az erdőből. Szóval, tejártál nálunk, láttad, hogy laktunk. 
Az öreg az istennek se akarta leszedni a szalmatetőt a fejünk felől, palás ólat meg 
olyat penderített, mint egy palota. Hát én aztán nekiestem az ólnak. Minek az? A 
két tehenen túladtam. Még jól is jártam, mert most úgyis el kellett adni a 
kolhoznak. Nem maradt itt senkinek se tehene, komám. Igaz, hogy tejet mérnek 



a koperában19, de az isten bírja kivárni, míg rákerül a sor... Szóval, lebontottam 
én a palás ólat. Reszkettem, megmondom neked, mert az öreg majd megbolondult. 
Csak vártam, hogy mikor vágja a hátamba a kaszát. Furcsa egy vénember az, 
hallod. Most bezzeg az atyaisten se tudná kihajtani a szobából. A pulya se tud 
tőle tanulni, folyvást a rádiót bújja. Ha legalább hallgatná, tudod, de szunyókál 
mellette. Meg nem jó neki akármi. Kapcsoljuk be nekik a Petőfi rádiót, mert ő 
cigányzenét hallgatna... Hanem a ház, az szép. Minek nem jössz már el nálunk? 
Mindig hívlak. Van egy kis óborom... 

Gábor hallgatta a hangját, és nézte a szemét. Az Imre szeme kék volt és 
tisztán közönyös, mint a novemberi ég, amelyre csak hazudni lehetett paradicsom 
felé ballagó isteni békét, vagy villámokat szóró, világkáromló fellegeket. 

- Mondd, Imre - kérdezte - , te is bolti kenyérrel eteted a disznót? 
Imre értetlenséggel vegyes restelkedéssel nézett rá, aztán megvonta a vállát. 
- Hát, megmondom az igazat, komám. Én is. Olcsóbb, tudod. 
A kenyérnek útja van. Az embernek is útja van. És a kenyér elkíséri ezen az 

úton. Hogy kellene elkísérni útján a kenyeret? A kenyeret, amely Istentől adatott 
szentségből megszokott emberi táplálékká és állatok olcsó étkévé vált? 

A délutáni istentiszteletre későn harangoztak be. A pap két falunak osztotta 
az úr kegyeit. Délelőtt először idejött a városból, letudta a magáét, aztán 
motorkerékpárra ült és elhajtott a szomszéd faluba. Ott is letudta a magáét, de 
ott maradt, korán megtartotta a délutáni istentiszteletet, és csak azután jött 
vissza. 

Ha beharangoznak, kevesebb ember marad az országúton. Gáborék mögött 
autófék csikordult. Margit sikoltva ugrott félre. 

A Moszkvics ablakán Tóni dugta ki a fejét. 
- Nem tudtok vigyázni, ti falusiak? - kérdezte nevető komolysággal. -

Szevasz, Moszat. 
- Szervusz, Nyurga. Megijesztettél. Hová mégy? 
- Engem fuvaroz haza anyámékhoz, meg vissza - hallotta Gábor a kocsi 

belsejéből a Gizike hangját. 
- Vigyázzatok, fel ne boruljatok az útban - mondta Gábor. - Errefelé igen 

kanyargósak az utak. 
- Te csak törődj a magad útjával, pajtikám. Különben, úgy hírlik, hogy 

megválasztottak kolhozelnöknek. 
- Mi hírlik még ezen kívül? - kérdezte Gábor. 



- Semmi. Majd megtudod, ha hazajössz. A hazajövetellel azért ne siess. 
Szedd rendbe az idegeidet. Szükség lesz rájuk. Te, majd elfelejtettem. Hoztam 
neked egy levelet. 

-Kitől? 
- Senkitől. Magamtól. Majd elolvasod. 
-Arra ráérek. 
- Na, szevasztok. Ha tíz kilót hízol, jöhetsz haza. 
A kocsi már eltűnt, amikor Margit megkérdezte: 
- Mondd, Gabi, nincs ezek között valami? 
- Tóni és Gizike között? Min töröd te a buksidat, Moszat? 
- Azért mondom, mert a múltkor is, mikor elvittél Gizikéékhez, Tóni egész 

este neki csapta a szelet. 
- Tóni mindenkinek csapja a szelet, húgocskám. Olyan a természete. Ha 

történetesen nem vagyok ott, akkor neked csapta volna. 
-Nekem? Ugyan. 
- Miért ne. Csak nem mondtad volna neki, hogy hagyjon neked békét? 
- Azt persze, nem mondtam volna. Hadd beszéljen magának, amennyi csak 

jólesik. 
- Na látod. Hanem mondd csak, Moszat, hanyadikban tanítasz te? 
- A negyedikben. De az esti kilencedikben is van hat órám. 
- És szereted te a munkádat, Moszat? 
- Szeretem. Miért ne? 
- És miért szereted? 
- Hogyhogy miért szeretem? Hát csak úgy. 
- És milyenek a gyerekek? 
-Milyenek? Rendesek. 
- Úgy értem, hogy tudsz-e nekik mást is adni, vagyis befogadnak-e mást is, 

mint a számtan vagy a vegytan. Szóval, nincs-e bajod a szülői ráhatással? 
- Nem értem pontosan, mire gondolsz. 
- Nézd, Moszat. Jól tudod, hogy annak idején a felnőtt férfiak megjárták a 

munkatáborokat.20 Azt akarom tudni, hogy ezeknek a gyerekeivel hogyan 
boldogulsz? 

- Gabikám, ezek a gyerekek már csak apáik elbeszéléseiből ismerik azokat az 
időket. Nem az ő élményük, a hatás sem az. És más idők járnak. Sokkal több 
bajom van a vallásossággal. Ez súlyosabb probléma. Mert képzeld el azt a 
gyereket, akit az anyja minden este megimádkoztat, és vasárnap elviszi magával 
a templomba, mi pedig arra tanítjuk, hogy a világ öröktől van, és nincs semmiféle 



isten. Az ilyen gyerek két tűz közé kerül, tiszteli a szüleit, és nem mer ellentmondani 
nekik, de hisz a tanítójának, szégyelli magát, hogy templomba jár. Zavar van a 
lelkében, és elkezd alakoskodni.21 A többi probléma ehhez képest csekélység. 

A vacsora minden este korán volt. Édes hétkor már lefeküdt, hogy idejében 
kelhessen, mert mielőtt elment a dohánysimítóba, el kellett látni a kecskét, a 
süldőt, a tyúkokat, és neki is elkészíteni a reggelit. Édes csinált mindent, mert 
Margitot teljesen lekötötte az iskola. 

Ok ketten ültek csak az asztalnál. Édes az ágy szélén kuporgott, a tányért a 
tenyerében tartotta, úgy evett, és fennhangon panaszkodott. 

- Nem tudok elrakni egy kis befőttet, nincs celofánpapír az üvegekre. Hidi 
Eszti meg a többi házal vele, de a világba kérnek, nem bírom én azt megfizetni. 
Elég, ha a lisztet veszem tőlük. Nem tudom én, hogy van az, fiam, hogy a 
boltban most nem árulnak ilyesmit. A városban sem lehet kapni, fiam? 

- Mit édesanyám? 
- Celofánpapírt. 
- Nem tudom, de biztosan lehet. 
- Elmennék én érte, csak igen messze van. Aztán itt van nekem a simító is, 

meg az a rossz kecske. De főleg igen messze van az a város, a nyavalya tömé ki. 
Igen, persze, Édesnek igen mesze van. Meg tülekedjen szegény az 

autóbuszokon? Igaz, hogy Tónival kijöhetne néha érte. 
Tóni. A levél. 
Feltépte a borítékot, kivette belőle a levelet. Kis kettéhajtott cédulába volt 

betéve. Olvasni kezdte a cédulát. 
„Ezt a pár sort a kiállítási vendégkönyvből gépeltem ki neked, beteg lelked 

épülésére. Fogalmam sincs, kitől származik a bejegyzés, de a sok irkafirka között 
ez a legértelmesebb vélemény." 

- Egyél fiam - hallotta az édesanyja hangját. 
Tovább olvasta a levelet, most már a géppel írt sorokat. 
„Átlagos látogatója vagyok a képkiállításoknak, olyan, mint a legtöbb ember. 

Őszintén megvallom: ez a kiállítás egészében véve nem tetszett nekem. A legtöbb 
kiállított kép sematikus, művészietlen vagy jobbik esetben epigon. Az én 
életérzésemtől idegen, ennélfogva nem jelenthet számomra élményt. Ezek után 
jegyzem meg, hogy a többi képtől teljesen elütnek és magasan fölötte állnak 
Somogyi..." 

Gábor felállt. 
- Ó, hagyjad már azt a levelet, fiam. Egyél. Arra még ráérsz. 



- Mindjárt, édesanyám - mondta, és bement a szobába. Felkattintotta a 
villanyt. 

„.. .fölötte állnak Somogyi Gábor munkái. Ezeknek a festményeknek legfőbb 
erénye szerintem az, hogy élményt nyújtanak. Alkotójuk lemond a 
látványosságról, szabadon kezeli az ecsetet, nem részletez, inkább kifejez, vagy 
csak utal. A Szabadság című vásznon például voltaképpen két szín van: a komor-
szürke és tónusai, a hó, az égbolt és a szögesdrót előtt térdeplő emberi alak, és 
a piros drót. Ez a két szín azonban rendkívüli hatást tud elérni. Nagy élmény 
számomra életigazságával a Pihenés c. kép. A kapájára támaszkodó asszony 
fáradt arca csupa verejték, és éppen ezért hiszem el a festőnek, hogy ez az 
asszony valóban dolgozik. Nem tudom megmagyarázni, miért, de úgy érzem, 
hogy összenőtt a földdel, amelyen áll. Külön élmény ezen a képen a tónusaira 
bontott kék ég. Erős munkának érzem még az Edit c. portrét, a Bakfis c. női aktot 
és a tiszta lilával megoldott csendéletet. Durván szimbolikusnak találom viszont 
a héját ábrázoló Párbaj c. festményt, kissé beállítottnak az Egy tányér levest, 
amely azonban mély és művészien megfogalmazott gondolatával szintén nagy 
élmény számomra. Köszönöm a művésznek, és szívesen látnám kiállítva a többi 
alkotását is. P. M." 

P. M.... P. M. 
Gábor nagyot lélegzett. Zsebre gyűrte a levelet, megállt az apja fényképe 

előtt, és nézte a bekeretezett üveglapot. 
Hány gomb van a zubbonyon? 
Mi ér többet: a megfogható öröm, vagy a megfoghatatlan boldogság? 
Van-e még olyan teljes érzés, mint az alkotás öröme? Akkor is, mikor a már 

befejezett alkotás másokban még tovább folytatódik. 
A kenyérnek útja van. Az embernek is. 
Vajon mit csinál most Miska bácsi? Hát persze, szabadságon van, elutazott. 

Ott ül valahol messze Csehovnak a sírján, és majd neki is hoz egy göröngyöt róla. 
Mit csinál most Győző? Aki félti őt, mert még csak póttagja a festőszövetségnek. 

Félti. Pedig ö maga még csak póttagja az emberi közösségnek. De félti. 
Mit csinálhat Mazur? Ez a testben-lélekben beteg emberke, aki még most is 

konok csökönyösséggel végzi a maga sziszifuszi munkáját? 
És mit csinál vajon Zágony? Ez a szorgalmas kis mesterember, akinek négy 

fej van már a kopjafáján. 
Az emberi gyengeséget meg kell bocsátani. Meg kell nekik bocsátani, mint 

ahogy ők is megbocsátanak neki, hiszen tudják ők is, hogy az embernek útja 
van. Nehéz, nagyon nehéz útja. 



Vajon hányat mutat most az óra a sarki patika fölött. Öt óra húsz percet. Hát 
persze. Hányat is mutatna? 

Gábor visszament a konyhába. 
- Hazamegyek, édesanyám - mondta. 
Édes kezében megállt a villa. A villára szúrt húsdarabról lassan csepegett a 

zsíros lé. 
-Mikor? 
- Most, édesanyám. Most azonnal. 
- Ne bolondozz már, fiam. Van jó dolgod? Autóbusz sem jár ilyen későn. 
- Dehogynem, Édes. Negyven perc múlva megy az utolsó. Addig 

csomagoljon össze nekem. 
-Nahát, fiam... 
- Csak egyen, édesanyám, majd én összecsomagolok - mondta Margit, és 

felállt. Ahogy elment Gábor mellett, és ránézett, a szeme tele volt szeretettel és 
féltéssel. 
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- Engem mindig elgyötör a tél - mondta Tóni, és még közelebb húzódott a 
cserépkályhához. - Meg a munkához sincs kedvem. Szinte csodálkozom, hogy 
te mostanában annyit dolgozol. Na persze, kipihented magad. Kikapcsolódtál 
egy kicsit ebből a taposómalomból. 

Gábor letette az újságot és Tónira nézett. 
- Mi bajod van? - kérdezte. - Beteg vagy? 
- Hát nem valami fényesen érzem magam. Le is dűlök egy kicsit, ha nincs 

ellene kifogásod. 
- Bolond vagy? 
Tóni hanyatt vágta magát a rekamién. 
- Jó meleg van itt nálad. Festékszag is van, nem mondom, de azt inkább el lehet 

viselni, mint a hideget. Legalább valami rendes hó esne, rá meg egy kis fagy, de ez a 
latyak! Szinte ránehezül az emberre. Hozz már egy cigarettát, ne álljak fel. 

- Amikor rágyújtott, folytatta. 
- Rég nem beszélgettünk. 
- Mi van veled? Engem akarsz szórakoztatni? Beszélgess az asszonyoddal. 

Úgyis sír, hogy nem törődsz vele. 



- Mit csináljak vele? Nem udvarolhatok neki. Eleget futkároztam utána tíz 
évvel ezelőtt. 

- Megbántad? 
- A fene tudja a legjobban. Ha beleszeretek valamelyik nőbe, egy kicsit bánt 

a lelkiismeret az asszony miatt, és bánom, hogy megnősültem. Ha pedig otthagy 
az illető nő, akkor arra gondolok, hogy tulajdonképpen mindegy. Bárkit vettem 
volna el, úgyis megunnám idővel. Addig kell a nő igazán, míg nem a miénk. Ha 
már évekig egy paplannal takarózunk és közös bilire járunk, akkor baj van. 
Akkor már örülsz, ha hamarabb elalszik, mint te. Na, mit nézel rám olyan bölcsen? 

- Elnézlek, Tónikám, és arra gondolok, hogy azokban a szép időkben, mikor 
a nőkből még kultuszt csináltak, neked nem vették volna semmi hasznodat. 

- Ugyan, kultusz. Én nem vagyok olyan beteg, hogy csak lélekben 
paráználkodjak. Különben is, tudod, mi az én szerelmi filozófiám? Ismered Szabó 
Lőrinctől A vége című verset? Hát hallgass ide, és tanuld meg te is: „Múlik a 
nyár, és lassan észretérsz, és a vége az, hogy megméred a nőt, a vége az, hogy 
sehogy sem érted, hogy lehettél oly őrült azelőtt, a vége az, hogy mint egy 
másik állatfajtát, úgy nézed, van belőle sok, szakítasz vagy megalkuszol vele, 
mert nincs időd rá és üdvét unod." Na, érted most már? 

- Hogyne. Szóval megméred, mint egy másik állatfajtát. Hát ha mázsára áll... 
- Ugyan, Gabikám. Úgy beszélsz, mint egy érettségi előtt álló diák, aki 

valamelyik filmben látta Lollobrigidát, és örök hűséget esküdött neki. Minden 
nőt meg lehet kapni, pajtás, mindegyiket. Mit fintorogsz? Nem hiszed? 

- Mondd csak, Tóni, hány éves a te édesanyád? 
Tóni hirtelen felkönyökölt a rekamién. 
- Ötvenegy. Mit akarsz az anyámtól? 
- Semmit. És a húgod hány éves? 
- Te, szájon üsselek? 
- Ilyen alapon én is szájon üthetnélek, komám. Mert az én anyám is volt 

fiatal, és nekem is van húgom. Megértettük egymást, ugye? 
- Mióta hazajöttél, olyan bölcs lettél, mint egy falusi pap. 
- Mit csináljak, ha másképp nem érted meg, hogy mégis csak van női kultusz. 
-Men j a fenébe a kultuszoddal! Alkalmazd a magad asszonyánál. Vagy a te 

kultuszod csak arra kell neked, hogy női aktokat festhess, és lelkiismeret-furdalás 
nélkül megkörnyékezhesd a más asszonyát? 

- A női aktokról nem vitatkozom veled, Tóbiás, mert azokhoz te nem értesz. 
Jobban mondva, túl mocskos a lelked. Bekoszoltad magad, tudod, mint a 
kisgyerek, aki azzal akar hencegni, hogy megmártózott a pocsolyában. De nem 



baj, mert egyszer akad még két olyan női kéz, amely a te lelkedet is tisztára 
mossa, jó erős gyökérkefével, és akkor majd elbőgöd magad. 

- Na ne mondd! Most melyik tenyeremből jósoltál? 
-Abból, amelyiken jársz. 
- Na, térjünk a tárgyra, édesapám. Akartál még valamit szavalni? 
- Igen. Valami olyasmiről volt szó, hogy szabad-e megkörnyékezni más 

asszonyát? 
- Azt én tudom, hogy szabad. Gyakorlatban te is tudod, elméletben papolsz 

csak. 
- Ide figyelj, Tóni. Neked még sosem jutott eszedbe, hogy milyen ingatag 

magántulajdon az asszony? A házasságkötésről szóló rédiával22 kap az ember 
egy nőt. Annyit tud róla, hány éves, kik a szülei, milyen végzettsége van, hol 
dolgozik, és ha azon az éjszakán történetesen nem részeg, még azt is megtudhatja, 
hogy testileg volt-e már valakié. Van, akinek ennyi elég is. Ha pedig nem, akkor 
elkezdi keresni benne a lelket. De mi történik, Tónikám, ha hiába keresi? Ha nem 
találja? 

- Na, csak szavald tovább. 
- Volt egyszer egy lány, akivel összehozott a sors. Beleszédültünk egymás 

karjába, mert húszéves korában könnyen szédül az ember. Szép lány volt, és 
nem hozzám való. Én félig kikoszolódott félparaszt kölyök voltam, ő egy más 
világból való, amely fölöttem állt. És az ember nem felfelé szédül, Tónikám, 
hanem lefelé. Amikor az oltár elé vezettük egymást, nem volt rajta fehér fátyol, és 
már nem szédült. És már az igent is csak úgy tudta kimondani, hogy hazudott. 
Aztán zsebemben azzal a tulajdonjogról szóló rédiával elkezdtem keresni a lelkét. 
És hiába. Elzárta előlem hét lakat alá, mint a mesékben a várúr elzárja titkát a 
kondáslegény elől a hetvenhetedik szobába. De kellett nekem az a titok. Nem 
sajnáltam magam, hosszú időn át mindennap fejjel mentem neki a bezárt ajtónak, 
és összetörtem magamat... 

- Tovább hogy volt? 
- Azután elkezdtem festeni egy új világot, amely az enyém, és amelyben 

emberré válhatok, olyan emberré, aki előtt - többek között - megnyílik annak a 
hetvenhetedik szobának az ajtaja is. És tudod, az a világ, amit én festettem, 
igazabb volt, mint az ő világa. Hát ide költöztem én, ebbe a világba. Ez befogadott. 
Amikor üldöztek, elbújtatott. Aztán, mivel asszonyokról van szó, hát megmondom 
neked, hogy volt asszony, nem is egy, aki utánam jött ide, de vagy nem tudott 
eligazodni ebben a világban, vagy elfárasztotta az út, és visszafordult. 
Megpróbálta ő is, az az asszony, de már késő volt. Messzire elkerültünk egymástól, 
és már nem hallom meg a hangját. 



- Elkanyarodtál a lényegtől, Gabikám. 
- Egy kicsit. Az egészet csak azért mondtam el neked, mert egyszer, amikor 

hazafuvaroztál, kérdezted. Meg arra is rá akartalak vezetni, hogy így állunk azzal 
a bizonyos tulajdonjoggal. Mert látod, itt van a zsebemben a rédia arról, hogy 
egy asszony az enyém. De mivel elfelejtették rám betáblázni a lelkét, már csak az 
írott törvények meg mások előtt vagyunk egymás tulajdona. És ember legyen a 
talpán az a harmadik, aki el akar igazodni benne, hogy tulajdonképpen mi is 
történt? És még valami. Nem következik-e mindebből, hogy az az asszony, amelyik 
eljön hozzád, csak rédia szerint a másé? 

- Hát következni következik, pajtás, de ezt a következtetést csak te tudod 
meg ő. A város, a főnök meg a bíróság a rédia szerint ítél. 

- Lehet. Sőt bizonyosan így van. De az embernek útja van, Tóni. Néha még 
maga sem tudja, hogy milyen, nemhogy más. Csak megy rajta, keres valamit, s 
legtöbbször nem találja meg. Nem tudom, milyen lehet ez az út, ha az embernek 
társa van, azt viszont tudom, hogy rédián nem osztanak társakat. De az utat 
mégis meg kell jámi. 

- Szépen szavaltál, Gabikám. Magas önképzőköri színvonalon. Ha te tartasz 
előadást, mindig elérzékenyülök. Most pedig nyomj a fogam közé egy bagót és 
áruld el, hogy annak a te nagy utadnak a tegnap éjszakai szakasza merre 
kanyarodott el? 

- Mi közöd hozzá? Nesze, kapd el a cigarettát. Mondd, nem várnak még 
otthon? Hogy az ördögbe tudod még a vasárnap délelőttöt is ellógni? 

- A z utad felől csak azért érdeklődtem, Gabikám, mert eszembe jutott, hogyan 
is találkozhatnátok ti Ildikóval abban a te szép, festett világodban, ha nem jó 
helyen keresitek egymást. 

- Keresésről, azt hiszem, nem volt szó. 
- Még nem, csak most lesz. Ildi ugyanis tegnap kétszer keresett téged. 

Délután meg este. 
- Ildi? Aha! Szóval őróla beszélt a házinéni. Mondta, hogy kerestek, csak 

nem tudta, hogy kicsoda. És te honnan tudod? 
-Csibivel találkoztam, mielőtt idejöttem volna. Hazafelé tartott, Ildit kísérte 

ki a buszhoz. 
-Náluk aludt? 
- Náluk. De nem ez a baj. 
- Hanem? 
- Ildi tegnap este elment Rétiékhez. 
-Rétiékhez? Ne ugrass te engem, komám. Azt hiszed, én nem ismerem Ildit? 



- Pontosan azt hiszem. Mert Ildi tegnap este csakugyan volt Rétiéknél. De 
nem ez a baj. 

- Hanem? 
- Az, hogy Anna nem volt otthon, csak Réti. 
- Na és hol itt a baj? 
- Nem értem. Te hülyének nézel engem, pajtás? 
- Miért néznélek annak? Én nem értem. 
- Azért, Gabikám, mert te nagyon jól tudod, hogy Anna éjfél után jött haza. 
- Aha! Most már értem. Azt mondod, éjfél után? És Ildi megvárta? 
- Nem. Miért várta volna meg? Anélkül is világos a dolog. Te nem vagy 

sehol. Anna is eltűnt. Mi kell még? 
- Sok minden, drága egyetlen barátom, sok minden, amiről neked fogalmad 

sincs. De mindenekelőtt szerintem az kell, hogy megtudd, hol volt például Győző 
tegnap éjszaka? 

- Győző? Ugyan, elment az eszed? Te bedőltél annak a kis flörtnek, amit 
Anna megrendezett a számodra Zágonyéknál? Na, pajtás... 

- Én nem dőltem be semminek, csak úgy mondom, amit mondok. 
- Ne csinálj rossz viccet, Gabikám. Csak nem tételezed fel Győzőről, hogy... 

Ugyan. Ki van zárva! Hát nem ismered? Az ő szerelmi filozófiája az, hogy ne 
csapjunk agyon szerelmeskedő legyeket, és hagyjuk békén a férjes 
asszonyokat... Különben, ha akarod, utánajárhatok a dolognak. 

Gábor felállt és rágyújtott. 
- Nem akarom - mondta. - Elegem van az egészből. 
- Hát én mondom neked, fiúkám, hogy nagyon belekeveredtél a dolgokba. 

Túl sok a hűhó körülötted. Ha ez így megy tovább, rossz vége lesz. Bizony isten 
mondom neked. 

- Mit fested az ördögöt a falra! 
- Kell azt festeni? Itt jár az körülöttünk, pajtikám. Tegnap berendelt magához 

Mazurka. Még csak tegnapelőtt bújt ki a kórházi ágyból, hogy nyúlt volna ki 
rajta, de máris kezébe vette a dolgokat. Felőled érdeklődött. Jobban mondva, 
apósod felől. Hogy hol volt szolgabíró, Pesten lakik-e még, adtak-e neki állást, 
meg hogy te voltál-e ott nála látogatóban? 

- És te mit mondtál neki? 
- Mit mondhattam volna? Azt, hogy tudtommal nem voltál. 
- Értem. Mondok én neked valamit, Tónikám. Hagyjatok ti engem békében. 

Te is, meg az a szerencsétlen Sziszüphosz is, meg... 
- Az kicsoda? A Sziszüphosz? 
- A te Mazurkád. 



- Jó l hangzik, csak nem értem, hogy miért Sziszüphosz? 
- N e m baj. Szóval hagyjatok engem békében, jó? 
- Én nem hagylak téged békében? Ha mindenki annyit bántana, mint én, 

akkor végelgyengülésben múlnál ki. 
- N a , jól van, Tónikám. Akkor legalább annyira hagyj békében, hogy most 

tűnj el. 
- Mi az, vársz valakit? 
- Igen. Várok. 
- Jól van, öregfiú - mondta Tóni és feltápászkodott a rekamiéról. - Nem 

jössz el hozzánk ebédre? Valami nyulat szerzett az asszony. 
- Nem szeretem a nyúlhúst. 
- Na, jól van. De Gizikéékhez eljössz a jövő szombaton? Házassági 

évfordulójuk lesz. Majd még benézek hozzád az irodába. Összedobunk egy kis 
pénzt, veszünk neki valamit. Most úgyse állsz rosszul anyagilag. Öt képen 
túladni egycsapásra nem kis dolog. 

Téli vasárnapokon délben üres a vendéglő. Ilyenkor csak az olyanok 
üldögélnek itt, mint ő, meg néhány részeg, akikkel a vodka még reggel elfeledtette 
az időt. 

A bécsi szelet ma különösen rossz volt. Jobb lett volna elmenni Tóniékhoz, 
megízlelni a nyúlhúst. El is ment volna, ha nem az öreg! De jól ismeri a szokását. 
Alig várja, hogy az ember lenyelje az utolsó falatot, már hozza is a sakkot. Ha 
jobban játszana, az más. De így? Biztosan valamelyik legényegyletben tanult 
sakkozni kérgeskezü és lassú észjárású iparossegédektől. Jobb, hogy nem ment 
el. Az egész délutánja kárba veszett volna. 

A fiatalember, aki az imént telepedett le az asztalához, biztosan valamelyik 
nagyvárosból jött. Nem azért, mert oroszul kérdezte meg, hogy leülhet-e, hanem 
mert csak ott teszik meg, hogy olyan asztalnál foglalnak helyet, amelyiknél 
valaki már ül, még akkor is, ha minden más asztal üres. Megszokás. Hát persze. 
Bent az országban zsúfoltak a vendéglők. Az asztalok között emberek ácsorognak, 
és várják, hogy valamelyik szék megüresedjen. Van ebben a szokásban valami 
rendtudás is. Hányszor elnézte már, hogyan várakoznak Moszkvában az emberek 
a trolira. Áll egy nagy sor, vagy ötven ember. Aki később jön, beáll az utolsó 
háta mögé és vár. Ha megjön a troli, csendben beszállnak. Nem átkozódnak, nem 
tülekednek. Alig esik szó. Inkább olvasnak. Igen, nagyon sokan olvasnak. A 
trolin, a villamoson, a taxiban, a metrón. A metró a legérdekesebb. Áll az ember 
a mozgólépcsőn és úszik felfelé vagy lefelé, és vele szemben a túloldalon tarka 



tömeget visz a futószalag. Egyformán tarkát. És egyszer csak ebbe a tarkaságba 
belevillan egy különös arc. Csak egy pillanatra, aztán elúszik. A kép, a pillanatnyi 
élmény soha meg nem ismétlődő, megfoghatatlan. Legalábbis az ecset számára. 
Ilyesmire már csak a költészet képes. 

Vannak egészen érdekes arcok. Különösen itt, a vendéglőben. Mindegyik 
más. Némelyek rendkívül kifejezőek, magukon viselik a belső tartalmat. Hát 
persze, a forma és a tartalom egysége. Nem, ez így túl egyszerű. Hiszen az is csak 
féligazság, hogy az arc a lélek tükre. Hány szép arc takar üres lelket. Nem, a 
természet nem tartja be a forma és a tartalom egységének törvényét. Emberi 
mérték szerint mennyivel szebb a véreskezű Néró arca, mint a torz Quasimodoé, 
pedig ez a szörnyeteg a legszebb emberi lelket hordozta magában... Az arc nem 
tükre a léleknek. Igen, hiszen gyakran előfordul, hogy szépnek látunk egy-egy 
csúnya arcot. Mikor látunk szépnek egy csúnya arcot? Ha megismerjük a lelket, 
amelyet hamisan tükröz, ha ez a lélek szép. Ilyenkor ezt a belső tartalmi szépséget 
beleképzeljük a külső fonnai csúnyaságba, és az arc megszépül. És ez már alkotás. 
Tudatos vagy tudatalatti, de alkotás. Az ember így korrigálja a természetet, a 
természet hibáit. Mert az ember humánusabb, mint a természet. Igazságtalannak 
tartja Quasimodo rútságát, és ezt a rútságot a torz testben megbúvó nagyszerű 
lélekkel szépíti meg. És az ember ezzel az alkotásával igazságot szolgáltat a 
természettel szemben... Az ember igazságtalannak tartja Néró szépségét, kihozza 
belőle a gálád lelket, és rárakja az arcára, hogy ez a szép arc eltorzuljon. És az 
ember ezzel az alkotásával is igazságot szolgáltat a természettel szemben. Az 
embernek joga van ehhez, mert az ember humánusabb, mint a természet. Az 
ember alkot, főúr, az ember átformálja a naturalista természetet. Érti, főúr? 

- Fizetni tetszik? - kérdezte a pincér. 
Az ember humánusabb, és igazságot szolgáltat. 
Milyen korán gyújtanak villanyt. 
Az óriási vendéglői rézcsillár olyan, mint egy nagy-nagy korona. 
Érdekes. Mintha valamikor, régen, akart volna valamit ettől a rézcsillártól. 
- Kereken tizenkettő - mondta a pincér. - Egy leveske, egy bécsi és egy 

söröcske. Kikerekítve tizenkettő. Ahogy szoktuk. 
Az az előbbi elmefuttatása olyan elemi iskolás volt, mintha csakugyan a 

pincérnek tartott volna előadást. 
Kint az utcán felgyűrte a télikabát gallérját. Tóni jól imádkozott. Fagy. 
Olyan a rézcsillár, mint valami királyi korona az óriások színpadán. 

Anna lekuporodott a rekamié szélére, belenézett az égő burába, és mosolygott. 
Mélyen kivágott ruha volt rajta, a haja feltűzve. 



A vendéglői rézcsillár! Hát persze. Az óriási rézcsillár meg a teremben úszkáló 
cigarettafust-felhő. Akkor a borospohár üvegén keresztül nézte Annát, és a 
csillár alatt akarta megfesteni. Mi lett volna a kép címe? Igen, már emlékszik: 
Magány. De mire kellett ehhez a rézcsillár, ez a talmi ragyogású óriási színpadi 
korona? 

Vajon hogyan alakult volna tovább kettőjük sorsa, ha Anna most nem a 
férjével jön el? 

Rétire nézett. A kopasz ember hosszan kotorászott a zsebében, aztán kivett 
egy doboz cigarettát, gyufát, és maga elé tette az asztalra. 

- Vedd elő a rédiát is - mondta neki. 
- Miféle rédiát? - rezzent fel Réti, és zavartan nézett rá. 
- Gondoltam, hogy elhoztad a rédiát is. Mivelhogy minden komolyabb 

üzlethez rédia kell. Márpedig itt komoly üzlet készül, ahogy látom rajtad. 
-Nem üzlet, kérlek szépen. Csak gondoltuk, hogy eljövünk. Megbeszélünk 

egyet-mást. 
- Hát csak rajta. 
- Nem akarsz rágyújtani? Parancsolj. 
Gábor kivett egy cigarettát, és benyúlt a zsebébe az öngyújtójáért. 
- Majd én, ha szabad - tolta eléje Réti a lángoló gyufát. - Nem is tudom, hol 

kezdjem, olyan kényes az ügy - mondta, amikor rágyújtottak. 
-Majd én segítek neked, jó? Kezdd a közepénél. Mondjuk ott, hogy tegnap 

beállított hozzátok a feleségem. 
- Hát igen, kérlek szépen. Ott volt nálunk. Egyedül voltam otthon, hát 

elbeszélgettünk. Sok mindenről. 
Anna még mindig az égő burát nézte, és mosolygott. 
- Sok problémáról - folytatta Réti. 
- Olyan is volt közöttük, ami engem érint? 
- Na igen, hát persze. Többek között az is, hogy nem tudtok lakást szerezni. 

Nézd, kérlek, ha erről van szó, én utánajárhatok. Nyugodt lehetsz, hogy egy 
héten belül lakásod lesz. 

- Azt hiszem, nekünk a lakásról különböző elképzeléseink vannak, Gyula. 
Én például ezt is lakásnak tartom, és meg vagyok vele elégedve. 

- Na igen, persze. Ha úgy gondolod, hogy egyedül. De ha mégis, akkor 
szívesen állok rendelkezésedre. Tudod, hogy eddig is támogattunk, és ezután 
is, kérlek szépen... 

- Köszönöm a támogatást eddig is és ezután is. Különben, tartozom neked 
valamivel? 



- Isten őrizz. A nagyobb tételekkel mindig rendesen elszámoltunk. Az 
apróságba meg adtad az a két képet. Én nem értek hozzá, de azt mondják, hogy 
talán még többet is ér. Ha úgy gondolod, kérlek szépen, én kiegyenlítem... 
Bármikor... 

- Ha én nem tartozom neked, akkor minden rendben van, Gyula. 
- Igen, persze. Minden rendben van. Csakhogy... Én még soha ilyesmiben 

nem voltam, nem is tudom, hol kezdjem... 
- Mondtam már neked, hogy a közepén. 
- Igen, persze. Tudod, engem sokan ismernek a városban. Jóformán mindenki 

ismer... Már huszonhat éve vagyok kereskedő. Én még soha egyetlen vevőt 
sem csaptam be. Én az apámtól tanultam a szakmát... Szóval, engem sokan 
ismernek, mindenki becsületesnek tart és jó családapának... Te láttad az én 
három gyermekemet... Én tisztességes embernek nevelem őket. Nálunk még 
soha nem volt veszekedés, tőlem egy hangos szót nem hallanak... 

Anna arcán sima volt a mosoly, mint a fény a burán, amelynek tejüvege 
mögül nem látszanak az égő fehérre izzott szálai. Van égő, amelyben első 
kapcsolásra megpattan az izzószál, és vannak olyanok, amelyek sokáig égnek 
ilyen csendes mosollyal. És fényük színe a burától függ. Abban a vendéglői 
rézcsillárban sok égő van, és mind meztelen. Megint csak az a rézcsillár... 

- Térj a tárgyra, Gyula. 
- Igen, persze. Arról van szó, kérlek szépen, hogy az egész városban 

pletykálnak... Engem ez idáig még soha senki nem vett a szájára... 
- Mit pletykálnak? 
- Mindent, kérlek szépen. Hogy te meg Anna... Szóval... mindent... Már nemcsak 

a városban, hanem vidéken is... A kedves feleségednek is a fülébe jutott. 
- És mondd csak, Gyula, te nem kérdezted meg Annától, hogy mi igaz ezekből 

a pletykákból? 
- Kérdeztem, de hát te ismered Annát. Vele nem lehet ilyesmiről beszélni. 

Most is azt mondja, hogy ha kíváncsi vagyok valamire, kérdezzem meg tőled. 
-Tőlem? 
- Igen, kérlek szépen. 
- N a j ó . Hát akkor mondd, mire vagy kíváncsi. 
- Én? Tulajdonképpen semmire... 
- Én viszont kíváncsi vagyok, Gyula. Ha már egyszer úgy hozta a sors, 

hogy ez az ügy hármunk közös ügye lett, hát engedj meg nekem egy kérdést. 
Mondd, szereted te Annát? 

- Hát... Természetesen, kérlek szépen. 



- Szóval, természetesen? Na jó. Akkor engedj meg még egy kérdést. Mondd, 
és hogy gondolod, Anna szeret téged? 

Réti Annára nézett. Anna az égő burát bámulta és mosolygott. 
- Nézd, Gábor, ez olyan dolog, hogy az ember sohasem tudhatja... Én 

gondolom, mire célzói, de hát... Tudod, én mindent megtettem, ami tőlem telt... 
Húszéves volt, amikor hozzámjött, tudhatta, mit csinál. Én akkor nem ígértem 
neki semmit, de mindent megkapott tőlem, amit csak szeme-szája kívánt. Minden 
kényelmet. Arra sem panaszkodhat, hogy figyelmetlen voltam vele. Tudtam, 
hogy fiatal, elvittem társaságba. A legjobb társaságokba. Amiről lánykorában 
még nem is álmodott. Befogadtak bennünket, pedig én se festeni nem tudok, se 
operálni, se zenélni. Nekem nem volt időm ilyesmivel foglalkozni, én 
világéletemben mindig csak dolgoztam. Tisztességesen... És engem nem is nézett 
le soha senki. Megálltam a helyem bármilyen társaságban. Annának is legalább 
annyit tudtam biztosítani, mint akármelyikőjük. Annát mindegyiknek a felesége 
irigyelte... És azt hiszem, ő sem cserélne egyikkel sem... 

- Értem, Gyula. Ugye, te most azért jöttél hozzám, hogy megígértesd velem, 
hogy nem zavarom tovább a ti boldog családi életeteket? 

- Azért, Gábor. 
- És Annát azért hoztad magaddal, hogy ezt előtte jelentsem ki? 
- Igen, Gabikám. 
- Hát ide figyelj! - Gábor felállt. - Jól hallgasd meg, amit most mondok 

neked. Lehet, hogy még szükséged lesz rá az életben. Az előbb a legjobb 
társaságokról beszéltél, és azt mondtad, hogy téged még nem nézett le soha 
senki. Én pedig azt mondom neked, Gyula, hogy szánalmas alak vagy te. 

-Kérlek szépen... 
- Hallgasd, amit mondok, és ne szólj közbe. Szóval, én a te helyedben azzal 

kezdtem volna ezt a beszélgetést, ha egyáltalán sor került volna rá, hogy lekenek 
neked két pofont. De lehet, hogy még többet is. 

- Kérlek szépen, én nem verekedni jöttem. 
- Tudom. Neked ez az egész dolog nem ér meg két pofont. Te tulajdonképpen 

nem is Anna miatt jöttél, hanem magad miatt. A jó híred miatt, amit most kikezdett 
a pletyka. Mert a jó híred, az többet ér mindennél, még az asszonynál is többet 
ér, ugye? Mert fő az, hogy a rédiára ne essen tintafolt, a többi nem számít, 
ugye?... Az asszonyt bátran el lehet vinni a legjobb társaságba, bedobni mint 
belépődíjat, és ülni nyugodtan, hiszen hová menne el a három szobából, a 
jómódból, amit te biztosítottál neki? Kivel cserélne?... Te szerencsétlen... Amikor 
először láttalak benneteket ott a vendéglőben, és lekértem tőled Annát, nem a 



tánc kedvéért tettem, sem pedig azért, mert szebb volt mindegyiknél, hanem azért, 
mert a vállad fölött egy nyírott bajuszú sportolóval szemezett, és engem valamiféle 
buta szánalom fogott el irántad. Mert azt hittem, hogy még a tiéd ez az asszony. 
Aztán láttam, hogy nem a tiéd. Sohasem volt a tiéd. Ültél ott pöffeszkedve, dőlt 
belőled a bor- és a pénzszag, és azt hitted, hogy tiéd a világ. Eszedbe se jutott, 
hogy az asszonyod közben elment a három szobából, elment gondolatban, a 
tekintetével, amellyel többet adott magából annak a nyírott bajuszúak, mint 
bármikor is neked, akitől három gyermeke van... Akkor megrendeltél tőlem egy 
képet. Róla. Csak azt kötötted ki, hogy ne legyen vetkőztetés. Megígérted, hogy 
dupla áron túladunk rajta, és neked csinálunk majd egy másolatot. Amelyiken a 
mellek félig szabadon lehetnek... Hát ide figyelj, Gyula! Az a kép nem sikerült. Ha 
sikerült volna, most kirúgnálak innen. Anna nélkül. 

- Kérlek szépen, én eltűröm neked, hogy sértegetsz a feleségem előtt, mert... 
- Gyula! Téged nem érhet az életben olyan tragédia, amit te fel tudnál fogni. 
- Lehet. De most azért vagyunk itt, hogy ezt a tragédiát megelőzzük. Mert 

lehet belőle tragédia. 
Gábor Annára nézett. Anna ült a rekamié szélére kuporodva, bámulta az égő 

burát és mosolygott. 
- Nem értettük meg egymást, Gyula. De neked nincs is erre szükséged. Te 

azért jöttél, hogy visszaszerezd a jó híred. Egy ígérettel. Hát jó. Legyen. Én 
megígérem neked, hogy többé nem fognak rólunk pletykálni. Akarsz még valamit 
ezen kívül? 

Réti felállt. Az arca sárgásfehér volt, mint az égő bura. 
- Nem - mondta csendesen, és elindult a fogas felé. Magára vette a 

télikabátot, aztán leakasztotta az Annáét is. - Gyere, Anna - mondta. 
- Menj, várj meg kint - szólt Anna, és meg se mozdult. - Maradt még egy kis 

elintéznivalónk Gáborral. 
Réti elindult az ajtó felé. Gábor előtt zavartan megállt. 
- Hát... Szervusz, Gábor - mondta. A keze tétován megmozdult, aztán 

meggondolta magát, és kiment. 
Anna felállt, Gáborhoz lépett. 
- Gyáva - mondta mosolyogva. 
Nézte az asszonyt, a szemét, a haját, a vállát. 
- Három sebhely van rajtam, Anna - mondta. - Tudod, ugye? Mind a 

hármat golyó ütötte. Golyó, amelyet elölről kaptam. 
- Gyáva! - Anna még mindig mosolygott. 
Gábor megmarkolta az asszony karját. Olyan közelről nézett a szemébe, hogy 

arcuk szinte összeért. 



Anna arca lángba borult. Valahol a lelkében szikrát pattantott önérzetéből a 
düh, és szeme barna taplója tüzet fogott. 

- Engedj el! - mondta fojtott hangon, aztán lassan leereszkedett arra a székre, 
ahol nemrég még a férje ült. Cigarettára gyújtott, és Gábor felé fújta a füstöt. 

- Egyszer azt mondtad, ha megtudnád, hogy megcsaltalak, megütnél. Most 
itt volt az alkalom. Miért nem tetted meg? 

- Te félsz a durvaságtól, Anna. 
- Félek. De van, amitől még jobban félek... Mondd, Gábor, mi tudna 

felmenteni adott szavad alól? 
- Amit a férjednek adtam? Semmi. 
Anna felállt. Elnyomta az égő cigarettát. 
- Jól van, Gábor. Segítségedre leszek, hogy megtarthasd ígéretedet. Az 

előbb azt mondtad, hogy az a kép nem sikerült. Te tudod, hogy csak rajtad 
múlott. Hiszen te vagy a művész. Nem történt semmi, csak egy képpel kevesebbet 
állítsz majd ki. Ami pedig engem illet, tudod, ez idáig még úgy volt, hogy mindig 
engem szemelt ki magának valaki. Én voltam az, akire rátaláltak. És tévedtek. 
Most megfordítva történt. Én találtam rá valakire. És tévedtem... Hozd ide a 
kabátomat. 

Az ajtóban még visszafordult. 
- Még egy vallomással tartozom neked. Nem csaltalak meg. 
Kint az ajtó előtt elhalt a lépte. 
Aztán nehéz léptek hallatszottak, és egy csendes hang. 
- Gyere, Anna. Gyere, menjünk haza. Minden rendben van. 
Az embernek útja van. Nehéz, nagyon nehéz. Megy rajta, keres valamit, és 

legtöbbször nem találja meg, amit keres. 
Milyen lehet ez az út, ha az embernek társa van? 
Mire kellett ahhoz a képhez az a vendéglői rézcsillár? 
Ha meg kellene festeni, ha mondjuk holnap hozzákezdene... 
Van még a szekrényben egy felbontatlan üveg vodka. Mi lenne, ha felhívná 

Miska bácsit? Vagy Tónit. 
Melyiket hívja fel? 
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A parti az övé, semmi kétség. Két gyalogos előny és pozíciófölény 
végjátszmában! 

- Add fel, Bokoros, ne hozz végleg szégyent a faludra - kezdte Miska bácsi 
az ugratási. 

Miska bácsi soha senkivel nem ült le sakkozni, de végigszurkolt minden 
játszmát, amelyet az írók klubjában bonyolítottak le délután öt órától. Mindig a 
végjátéknál kezdte az ugratást, és mindig azzal, aki bukásra állt. 

Persze Bokorost nem lehetett ugratni. Nem adott fel soha egyetlen játszmát 
sem, küzdött, amíg csak mattot nem kapott. Igaz, hogy mattot is ritkán kapott, 
mert rosszul játszott, és ha az ellenfél rosszul játszik, az mindig megzavarja az 
embert. Hozzá még ez a Bokoros nem is akar nyerni, folyton döntetlenre törekszik. 
Vigyázni kell rá, mert a döntetlenhez nagyon ért. 

Érdekes. Vajon miért nem akar nyerni? Tudja, hogy gyengén játszik, vagy 
pedig valami más magyarázata van a dolognak? Valami lélektani indítéka?... 
Lehet. Bár Bokoros költő, és a költőkben van valami jó értelemben vett becsvágy. 
Na, amilyen költő Bokoros... A csehek alatt tanulta meg a versfaragást. Ukrán 
gimnáziumba járt, és a régi gimnáziumokban kötelező volt a verselés. És aki 
ügyesebben faragta a verseket, az a lapokba is bekerült. Aki még ügyesebb volt, 
az csatlakozott valamelyik párthoz, vagy mozgalomhoz, annak jelszavait szedte 
rímekbe, és nevet szerzett magának. Bokoros szicsgárdista lett, és az „önálló" 
Ukrajna megteremtését követelte kiskezdőbetüs sorelejű és sokfelkiáltójeles 
verseiben. 

Amikor a magyarok bejöttek, összeszedték és bebörtönözték a szicsgár-
distákat, ő valamiképpen megúszta. Amikor kitört a háború, Bokorost is 
besorozták a m. kir. hadseregbe, és elküldték Ukrajnába harcolni. Sohasem 
dicsekedett vele, hogy hány embert ölt meg, azt azonban minden életrajzába 
beírta, hogy átszökött a szovjet hadsereghez. Igaz, hogy már csak a sztálingrádi 
csata után, de mégiscsak átszökött. Ott a túloldalon valamit kisüthettek róla, 
mert bedugták a szögesdrót mögé, ahonnan csak a háború vége felé került ki, 
mivel szlováknak vallotta magát, és jelentkezett a foglyokból toborzott cseh 
légióba.23 Amikor a háború után hazajött, nyolcvanhét kiló volt. Most folyton 
emlegeti, hogy azóta se bír felhízni még nyolcvan kilóra sem... Na persze, az 
egészségét aláásta az a nyolc év. Mert negyvenkilencben megint leültették. 
Nyolc év javító munkatáborban. És Bokoros megjavult. О is bekerült a 



rehabilitáltak névsorába, és hazajött. Egy fél év múlva nyilatkozatot tett közzé a 
területi lapban, amelyben megbánta ifjúkori bűneit, és megnevezte volt kollégáit, 
akik ugyan eszmeileg már helyes verseket írnak, de a nyilvánosság előtt még 
mindig nem tagadták meg múltjukat. Azóta Bokoros megint verseket ír. Ilyeneket, 
hogy: Pártunk napja ragyog a Kárpátok felett, Fenyőt suhogtatnak a keleti 
szelek... Mondják, hogy a kiadói főszerkesztőnek igen tetszenek Bokoros versei, 
mert nincsenek bennük problematikus dolgok, van azonban pártosság és helyi 
kolorit... 

Vigyázni kell erre a Bokorosra. Nagyon ért a döntetlenhez. Pedig nincs 
rosszabb, mint a döntetlen parti. Inkább legyen matt. 

Itt ül ez a Kroskin. Ez már más. Ez ha elveszít egy tisztet, azonnal feladja a 
játszmát és újat kezd. Pedig ő is költő. Persze, más, mint Bokoros. Kroskin négy-
vagy nyolcszoros verseket ír, úgynevezett miniatűröket. Minden könyvoldalra 
egy vers. Százötvenszer négy sor az százötven oldalas könyv. Az már valami. 
Van mit kézbe venni. Meg aztán Kroskin nem politizál a verseiben, ő inkább 
filozofál. Kizárólag virágokról ír. Amolyan erkélyi virágok ezek, se nem szobaiak, 
se nem mezeiek, és emberi tulajdonságokkal vannak felruházva. Ott van például 
a liliom. „A Liliom fehér volt, és beleszeretett a Vázába. Szerelmükből illat fakadt, 
amely elárasztotta a szobát. Boldogságukat az Ember zavarta meg, aki éjszaka 
felkelt és kidobta a fehér Liliomot, mert illatától nyomasztó álmai voltak. Egy 
szerelemnek vége szakadt, hogy az Ember nyugodtan alhasson..." A 
főszerkesztőnek egyáltalán nem tetszett meg ez a liliom, bármilyen fehér volt is, 
hiszen megzavarta az ember álmát. Márpedig az ember álmát ne zavarja semmi 
sem. Az ember csak hadd aludjon, dolgozó ember ugyanis, akinek másnap hétre 
munkába kell mennie. Ha gyári munkás, akkor hatra. És hogy az ember álmát ne 
zavarják, a főszerkesztő maga dobta ki a liliomot, és rózsát tett a vázába. Ezek 
után a vers-embernek sem kellett felkelnie, de nem baj, annál jobb. Az is igaz, 
hogy Kroskinnak volt még egy verse, amely rózsáról szólt. De nem baj, hiszen 
hány fajta rózsa van a világon... 

Arra gondolt, hogy ennek a partinak sohasem lesz vége. Nézte Bokoros 
nyírott bajuszát, szagolta a pipájából szálló török dohány illatát, és várta, hogy 
ellenfele lépjen már végre. 

- Sakk, és ezzel döntetlen - mondta Bokoros, és felállt. 
Döntetlen? Csakugyan. Örökös sakk. Pedig tudta, hogy vigyázni kell. 
- A végét mindig elbámészkodod - jegyezte meg Miska bácsi bosszúsan. 
Csakugyan döntetlen. 
- Na, rakjuk fel még egyszer, Bokoros. Most bal kézzel játszom veled, mert a 

jobb kezem suta. 



Bokoros elégedetten mosolygott. 
- Mára elég, Somogyi. Tudod, te jól játszol, szépen, van benned merészség, 

meg fantázia is, de számítás - semmi. Márpedig anélkül nem ér semmit a játék. 
Látod, már egy hónapja nem bírsz tőlem partit nyerni. Volt a légióban egy 
kapitány... 

- Na gyere, Gabi - mondta Miska bácsi. - Nem szeretem hallgatni a háborús 
történeteket. 

Gábor az órájára nézett. 
- Hűha! Egy óra múlva Gizikénél kell lennem, és meg kell szabadulnom ettől 

a háromnapos szakálltól. 
- Hazamégy borotválkozni? - kérdezte Miska bácsi. 
- Persze. Még át is kell öltözködnöm. 
- Na, akkor vegyük a kabátot és indítsunk. Elkísérlek egy darabon. 
Kint az utcán hideg volt. Az esi szél porhavat kavart, és úgy vergődött a 

házak között, mint éhes állat a ketrecben. 
- Nem boldogulsz azzal a Bokorossal - mondta Miska bácsi. - Kroskint 

egy-kettőre leszereled, de Bokorossal nem bírsz. 
-Bokorossal nem. Mindig megfeledkezem róla, hogy vannak, akik döntetlenre 

mennek. Az ilyenek ritkán nyernek, tudod, de nem is buknak. Játszanak. 
- Ideges vagy mostanában, fiam. Meg is van rá az okod, nem mondom. 

Alaposan belekeveredtél a dolgokba. Nem tudom, mi lett volna a vége, ha nem 
a kijevi cikk. Ez mindent helyre tesz. 

-Túlbecsülöd, Miska bátyám. Huszonöt-harminc sor. 
- A többi négyről összesen nincs annyi. Mit akarsz? Hogy hasábokat írjanak 

rólad a köztársasági sajtóban? Hohó, fiacskám! Azzal még várjunk. így is 
összeteheted a két kezed. A sajtónak nagy szava van, fiacskám. Látod, a képtár 
rögtön megvette egy képedet. Nem vet fel a pénz, nem mondom, mert azoknak 
minden bagóért kell, de nem az a lényeg, hanem az, hogy ott vagy a képtárban. 
Meg az, hogy befutottál. 

- Hova? 
- Ugyan, ne viccelj, kölyök. Ha egyszer azt írják, hogy szívesen látnák 

egyes képeidet a legközelebbi köztársasági kiállításon, az annyit jelent, hogy 
már keretezheted is be őket. 

-Előbb meg kell festeni, aztán bekeretezni. 
- Na, ne hozz ki a sodromból. Hát amit eddig megcsináltál, azzal mi lesz? Az 

ott fog állni raktáron? Én behunyt szemmel kiválogatok belőlük tízet, és fogadok 
bárkivel, hogy Kijevben sem égsz le velük. Sőt! 



- Túlbecsülsz, Miska bátyám. Jobban mondva, igénytelen vagy velem 
szemben, akárcsak magaddal. 

- Na, ne kezdd megint a kötekedést. Anélkül is sokkal tartozom neked. 
Hallottam a viselt dolgaidról. Az ember két-három hétre kiteszi a lábát, és addig 
te felborítod a várost. 

- Szegény város. Még jó, hogy nem dőlt egészen össze. A két vendéglő 
épségben maradt, úgyhogy nem panaszkodhatsz. 

- Viccelj, viccelj, fiam. Egyszer megjárod. Én mondom neked, hogy isteni 
szerencséd ez a kijevi cikk. Ez egy kicsit leülteti a fenekére Mazurt is, meg a 
drága barátodat, Zágonyt. Egyébként, fogadok bárkivel, hogy egy hónapon 
belül felvesznek rendes taggá.24 Látod, akkor már szembeszállhatsz velük. Persze, 
akkor se úgy, ahogy te szoktad. Te úgy el tudod veszíteni a fejedet, mint valami 
dzsesszdobos. Higgadtan, fiam, higgadtan. Aki kiabál, annak soha sincs igaza. 

- De jó nekem! Legalább annyian vagytok, akik jóakaratból teszitek tönkre 
az idegeimet, mint amennyien a Mazurok. 

- Háládatlan kutya vagy, hozzá még pimasz is. Most semmi kedvem 
összeveszni veled óév utolsó napján, azért búcsúzom is. Vedd úgy, mintha 
éjfélkor koccintottunk volna. 

- Gyere be most hozzám, van egy üveg pálinkám. Töltök neked egy pohárral. 
- És magadnak? 
- Én nem iszom. 
- Egyáltalán? 
- Egyáltalán. Mióta berúgtam attól a répapálinkától, azóta egy korty sem 

volt a számban. 
- Akkor meg mi a fenének mégy Gizikéhez? 
-Muszáj. Házassági évfordulójuk van. Vettünk egy kis ajándékot neki, meg 

viszek valami képet. De inni nem fogok, csak ásványvizet. 
- Meglátom. Ha megtudom, hogy berúgtál, felpofozlak. 
- J ó . Szevasz. 
Érdemes hazamenni amiatt a vacak szakáll miatt? Nem is annyira a szakáll, 

mint a kép. 
Melyiket vigye? 
De hideg van! Vajon befütött-e a házinéni? 

- Na, ezt ha megbeszéljük, sem sikerült volna jobban - örvendezett Győző. 
- Kutya szerencsém van, hogy te is elkéstél. Most tolhatnám be a képemet 
egyedül. Várj, bekukucskálunk az ablakon, számba vesszük a jó népet. Állj ide, 



Gabikám, és tartsd a tenyeredet, hadd lépjek bele. De ne ilyen mulyán, leesek. 
Nem látod, hogy ezek úgy befüggönyöztek, mintha sztriptízszámokat adnának 
elő. Na, elképzelem... Te! Végem van. Eressz le! Én nem megyek be, Gabikám. 

- Megbolondultál? 
- Dehogy bolondultam. Akkor bolondulnék meg, ha bemennék. 
- Ide figyelj, Győző. Én beakasztok neked, komám, és a hátadon húzlak be, 

de akkor is bent leszel. 
- Értsd meg, hogy nem mehetek be, na. Pedig rogyásig meg van rakva az 

asztal... Te, tudod mit? Bemegyek, ha megteszed, amire kérlek, és nem csapsz 
be. 

- Miről van szó? 
- Van ott két nőci. Egyik szőke, másik barna, mint a nótában. Te egyiket sem 

ismered, neked mindegy, hogy kivel fogsz zötyögni, igaz? Igaz. Szóval, te a 
barnát veszed kezelésbe, érted? A barnát. Remélem, festő létedre nem vagy 
színvak, és nem téveszted össze a szőkével. Mert azt viszont én fogom kezelni. 
Áll az alku? 

- Miért ne? Gyerünk, mert lefagy a fülem. 
Gizike nyitott ajtót. 
- Szép fiúk vagytok, mondhatom - kezdte a korholást. - Már egy órája 

ülünk és várunk benneteket. Na, gyorsan vessétek le a kabátot, és befelé. Te 
meg mit hoztál, jómadár? Nem megmondtam neked, hogy üres kézzel gyere, 
különben be se tedd a lábad? Na, gyorsan, gyorsan! 

Mikor benyitottak a szobába, a zaj elcsendesedett. 
Gábor döbbenten állt az ajtóban. 
Márta! A zöld szemű orvosnő. A beteglap. A kép, amit ígért. 
- Na, menj már, mi van veled? - noszogatta Gizike. - Ismerkedjetek meg ezzel 

a két jómadárral. Az egyik Gábor, a másik meg Győző. Hamar, hamar, és üljetek le. 
Az a szőke, az Emma. Az a fiatalember, aki most átült Kató mellé, az Ödön. 

Popovics Ödön. De hiszen, akkor a Márta bátyja. Vagy unokabátyja? Most mi 
lesz? 

Ej, fel a fejjel ! Győző már az Emma arcába hajolt, Kató mosolyogva szedi a 
halat az Ödön tányérjába, Tóni Gizikét boldogítja. Miklós még nem vakarja a bal 
füle mögött a fejét, majd csak lesz valahogy. 

- Na, emeljük azt a poharat - parancsolta Gizike - , és tessék meginni a 
pertut, hogy egyszerűsítsük a közlekedési szabályokat. Gyorsan, gyorsan, mert 
éhes vagyok. 

Csakugyan. Mit akarnak a festők még mindig az ősztől? 
- Szervusz, Márta - mondta, és fenékig ürítette a poharát. 



Igen, igen, de mit mondjon a képről? Van otthon őszi képe, igaz, de azon 
mindegyiken rajta van a dátum. 

- Mi az, Somogyi úr? Bennünket kifelejtettél? - méltatlankodott Gizike. 
- Csakugyan? Na, töltsetek még eggyel. 
Most jól be kell falatozni, különben elbódítja ez a ronda pálinka. Máris érzi a 

fejében. Ha megverte volna Bokorost, most jobb kedvvel ülne itt. Persze, azt a 
piszkot nem lehet megverni, az döntetlenre megy. Utálatosak az ilyen döntetlen 
emberek. Vagy-vagy! 

Ha nem ígérte volna oda azt a képet, most nem ülne itt ilyen bután. Mit 
mondjon neki? Hogy még ennie kell, csak szégyell venni? Vagy hogy az a kép 
tulajdonképpen nem is őszi kép, mert az őszt nem merte megfesteni? Mit mondjon? 
Hiszen ez orvos. Biológiából ötöse volt. Vagy anatómiából? Az mindegy. Hogy 
mondta Vaszilij Ivanics, a szobatársa, mi az orvos számára a másik ember? Igen: 
kísérleti alany ehhez vagy ahhoz az orvosi feltevéshez, aki ilyen vagy olyan 
baktériumokat hordoz magában... 

- Ugye, most a baktériumaidra gondolsz? - kérdezte hirtelen. 
Márta furcsán nézett rá. 
- Én nem szoktam gondolkozni - mondta enyhe gúnnyal. 
- Jó neked. 
Most kell elkaparintani azt a halat, különben Győző megelőzi. Már egy ideje 

úgy hipnotizálja, hogy majd kiesik a szeme. 
-Márta, vedd ki nekem azt a halat... Köszönöm. Különben jól teszed, hogy 

nem gondolkodsz. Ez a bátyád? 
- Igen. 
- És az a nő... az az izé, az Emma, kicsoda? 
- Kolléganőm... Öt megfestheted. Jó modell. 
- Emma? Ugyan. Emma arra való, hogy irtsa a baktériumokat, vagy hogy 

gipszmanekent mintázzanak róla. A bátyád mivel foglalkozik? Különben magam 
is megmondhatom. Hivatalnok, ugye? 

- Hát nem éppen. De miből gondolod? 
- Rá van írva az arcára az az emeletnyi fölény. Mert az irodák egy emelettel 

magasabban vannak, mint a műhelyek. Igazam van? 
- Majdnem. Tervezőmérnök a cipőgyárban. Ha idegenekről hozzávetőlegesen 

meg tudod állapítani, hogy kicsodák, akkor a barátaidat jobban ismered, nem? 
- A barátaimat? Például? 
- Mondjuk Győzőt. Ő kicsoda szerinted? 
Győző. Miért nem akart bejönni? És miért akarta, hogy ő Mártával 

foglalkozzon? Zötyögjön... 



- Győző póttag. 
- Milyen póttag? - kérdezte Márta csodálkozva. 
- Úgy általában póttag. 
Márta hallgatott. 
Gizike behozta a vacsorát. 
- Gyerekek, mindenki vegyen magának annyit, amennyi jólesik. Ne 

szégyelljétek magatokat. Van még bőven - mondta. 
Hurka meg kolbász. Biztosan az édesanyjáék öltek. Vajon ki kapta a fülét és 

a farkát? Vajon az ő édesanyjáék mikor szúrják le azt a kis süldőt? És ki fogja le 
a lábát? 

- Márta, nem tudja véletlenül, lehet itt nálunk celofánpapírt kapni? 
Milyen zöld az a két szem. És milyen szomorúság van bennük. Szomorúság? 

Honnan? 
- Tudja, az édesanyámnak kell. Azaz hát... tudod. Ne szólj semmit, hogy 

nem ittam ki a poharat. És ha ezt megteszem, akkor szedj még nekem. Nem 
vagyok éhes, de ennem kell, különben megárt ez a vacak lötty. És Miska bácsi 
megígérte, hogy felpofoz, ha berúgok. 

- Ki az a Miska bácsi? 
- Miska bácsi? író. Novellista. És iskolaigazgató. De ez csak mellék-

foglalkozása. Fő élethivatása az, hogy embert faragjon belőlem. 
- Már tudom, kiről van szó, de nem olvastam semmit tőle. Pedig általában 

elolvasok mindent, ami itt megjelenik. 
- Nem baj, hogy nem olvastad. Ha Csehovot olvastad, akkor Miska bácsit 

békén hagyhatod. 
- Ez rossz filozófia. Legalább olyan rossz, mint amikor, emlékszel, egyetlen 

egyenlőségjellel összehoztál engem Filatovval. 
- Miért? Rossz volt a példa? 
- Rossz. Később eszembe jutott, hogy mit szólnál hozzá, ha én ilyen 

egyenlőségjelet tennék közötted és mondjuk Cézanne között. 
- Miért éppen Cézanne? Miért éppen ő jutott eszedbe? Hiszen, hogy mást 

ne is említsek, Cézanne nem szerette az őszt. 
- Te sem szereted. 
- Én? De hiszen mondtam már neked, hogy szeretem. 
- Mondtad, de nem szereted. 
- Miért? Mert nem hoztam őszi tájképet arról az útról? Hoztam mást. 
- Tudom. Láttam. 
- Láttad? 
- Igen. De az is őszi kép. 



- Őszi? Az Egy tányér leves? Ezt meg honnan szeded? 
- Nemcsak a fáradt őszi színekből, mert a fáradtság neked általában témád... 
- Általában, azt mondod? 
- Igen. Ez még nem baj, mert a mi korunkban az emberek általában fáradtak. 

Meghajszolják magukat. 
- Meghajszolják? 
- Igen. De a fáradtság jó, ha ott van mögötte a munka. Mint például a 

Pihenés című képeden. 
- Na, mondd csak tovább. Beszélj, Márta. 
- Jó, de ha úgy érzed, hogy tévedek, akkor mondd meg. 
- Megmondom, csak beszélj tovább. Érdekes, amit mondasz. 
- Ugyan... Ha nem hozódik fel, szóvá se tettem volna, de háromszor néztem 

meg a képeidet. Az Egy tányér levest sokat néztem. A kép jó, de nem azért 
néztem, hanem mert ebben láttam legjobban megfogalmazva a te érzésvilágodat. 

- És az őszt láttad meg benne? 
- Igen. Valami őszi fáradtságot láttam benne. De nemcsak a színekben, 

mondtam már, hanem inkább ate gondolkodásodban, ahogy te megfogalmaztad 
magadnak a falut. 

- Fáradtságot az én gondolkodásomban? Megfogalmaztam a falut? Tudod, 
miket beszélsz, Márta? 

- Tévedek? 
- Dehogyis. Mondd csak tovább. 
- Szóval, én úgy láttam, hogy a te gondolatod volt fáradt, mert mikor az 

értelmet kereste, nem bírt eljutni csak a tányér levesig. 
- Képtelenségeket beszélsz. Hát meddig kellett volna eljutnia? 
- Azt nem tudom megmondani neked, de érzem, hogy a tányér leves 

megkötötte a gondolatodat. A gondolatodnak ez a tányér leves nem állomása, 
ahol elidőzik és továbbmegy, hanem olyan holtvágánya, ahová befutott, és 
megrekedt. 

- Gábor! - kurjantott Tóni. - Most rád iszunk. A cikkre. Hát adjon neked az 
a festett képű Fortuna minden hónapban egy ilyen cikkecskét. Szevasz, pajtás! 
Mártika, noszogasd azt a holdkóros partneredet, önts bele egy kis lelket! 

- Gyerekek, nem táncolunk? - indítványozta Győző. - Inni közben is lehet. 
Szevasz, Gabi. Ezt még rád ürítem. Csak így tovább, tarts ki a végsőkig. 

Miklós bekapcsolta a lemezjátszót. 
Hogy miket beszél ez a lány! Honnan szedi ezeket a dolgokat? A tányér 

leves nem állomása a gondolatnak, hanem a holtvágánya. 
- Táncolunk, Márta? 



Márta zöld tekintete visszarebbent valahonnan. 
- Milyen cikkről van szó? - kérdezte tánc közben. 
- A kijevi kulturális lapban megjelent néhány sor a kiállításról, annak kerítenek 

olyan nagy feneket. 
-Nem olvastam. 
- Miért? Te mindent el szoktál olvasni? 
- Nem mindent, de úgy általában olvasgatok. 
- És innen vannak ezek a szörnyen steril gondolataid is, ugye? 
- Igen. Hiszen mondtam már, hogy én nem szoktam gondolkozni. 
- Ne viccelj, Márta. És ne haragudj. Én tudom, hogy azok a gondolatok a 

tieid. A meglátás is. De nem érthetek egyet veled. Én ismerem a falut. Jobban 
mondva, ismertem. Onnan jöttem. Rég jöttem el, de mégis. És ismerem a falusi 
embert. Bele tudok látni. Hát az a tányér leves is ilyen belelátásból született. így 
fogalmaztam meg a falut, de nem azért, mert fáradt a gondolatom, és megrekedt 
a tányér levesnél, mint a holtvágányra futott vonat, hanem azért, mert ez az 
állomás végállomás. Kis falusi végállomás, régi, átrenovált, de végállomás, ahol 
mindenki kiszáll. Érted? 

- Értem. És innen, erről a végállomásról hová megy? 
- Sehová. Haza. 
- Én azt is szeretném látni, hogy hová megy? Meg azt is, ahogy megy. 
- Az már más téma, Márta. 
- Én nem választottam volna el a kettőt. 
- Nem választottad volna el? Tudod mit, gyere a kályhához, megállunk egy 

kicsit. Semmi kedvem itt lökdöstetni magam. Vagy táncolni akarsz? 
- Menjünk a kályhához. 
- Mi az, jobb- vagy baloldali elhajlás? -jegyezte meg Gizike, és egy pillanatra 

elengedte Tóni vállát. Az arca piros volt. 
- Szóval, te nem választottad volna el a kettőt? Kíváncsi vagyok, hogyan 

csináltad volna. 
- Nem tudom. Nem vagyok művész. Az én átélésemből soha sem lesz alkotás, 

csak a más alkotásából átélés a számomra. Hajó az alkotás. Az Egy tányér leves 
jó alkotás. Sok gondolatot ébresztett bennem. Mert ha már azt mondod, hogy 
azok a gondolatok az enyéim, hát bevallom, gondolkoztam a képen. Mégpedig 
úgy, hogy pontról pontra követtem a te gondolatmenetedet, csak én nem álltam 
meg a tányér levesnél. Lehet, hogy ez is a kép érdeme, ezt még nem tisztáztam 
magamban, de én tovább mentem. 

- Hová mentél? Meddig? 



- Nézd, én is laktam falun. Másfél évig dolgoztam egy verhovinai falusi 
kórházban. Először kerültem közvetlen közelségbe a falusi emberrel, és nem úgy 
láttam meg, mint te. Pedig én is látni akartam. Bármennyire is fogsz rajta csodálkozni, 
de tudtam már akkor is, hogy melyik oldalon van az embernek a vakbele, sőt a NEP 
magyarázásába se zavarodtam bele. Talán ezért van, hogy más falusi embert láttam, 
mint te. Azt mondod, faluról jöttél. Ezt érezni lehet a képen is. De csak abból, hogy 
visszamentél a paraszti pszichológiáért a múltba, ami talán még mindig benne él 
abban a te piroskötényes asszonyodban azon a képen. Tudtad, hogy benne él a 
múlt, megláttad benne, és kihoztad belőle a vászonra. 

- Mi mást kellett volna tennem? 
- Te a magadét megtetted. A meglátásodat művészien tolmácsoltad. Te így 

láttad. Én viszont egy kicsit a városi ember szemével. 
- Az rossz, Márta. 
- Nem hinném. Tudod, kettőnk meglátása között az a különbség, hogy te 

visszamentél a parasztért a múltba, én meg egy kicsit előre mentem érte, a jövőbe. 
Anélkül, hogy ki kellett volna mozdulnom a kórházból, ahol dolgoztam. 
Ötvenágyas kórház volt. Új. Jól felszerelt. Ez olyan csodálatos valami ma falun, 
mint ötven évvel ezelőtt az autó. És tudod-e, hogy volt beteg, akit erőszakkal 
kellett megvizsgálni? Nem is egy. És nekem az az érzésem, hogy te csak ezeket 
láttad meg, amikor éppen ettek. így született meg az Egy tányér leves. 

- Szabad? - hajolt meg Miklós Márta előtt. 
Márta Gáborra nézett. 
- Menj a fenébe, Miklóskám - mondta Gábor. - Inkább a feleségedet 

bontanád ki a Tóni öleléséből. 
- Én mindent megengedek a feleségemnek, amit a szemem láttára el tud 

követni. 
- Na, akkor kövesd el azt a szívességet, hogy békén hagysz bennünket. 
- Nem szabad megsérteni a házigazdát - mondta Márta. - Gyere, Miklóskám. 

Bocsánat, mindjárt jövök. 
Ez a lány rettenetesen józan. És a józan embereknek mindig igazuk van. 

Logikusan tudnak érvelni. Beleátni a dolgokba, kielemezni őket, és felállítani a... 
diagnózist. Hát persze. Belgyógyász. Belgyógyász. 

- Gyere, kérj el Tónitói! - szólt oda Gizike. 
Belgyógyász. Milyen furcsa véletlenek vannak az életben. Ha akkor 

visszafordul, és nem megy be a rendelőbe, akkor, amikor meglátta az ajtón azt a 
kis táblát. M. Popovics, bel... M. Popovics... P.M. 

Érezte, hogy a lába megmozdul. Függetlenül akaratától. 
- Márta! - mondta, és megfogta a lány karját. - Miklóskám, szabad? 



- Hát mit csináljak veletek? - mosolygott Miklós. 
- Márta - mondta. 
Márta csodálkozva nézett rá. 
- Ugye, azt te írtad? 
- A vendégkönyvbe? Én. Rosszat tettem vele? 
- Nem, Márta. Nagyot jót tettél. Olyan jót tettél, hogy fel sem foghatod. 

Talán még én magam sem. Beláthatatlan jót tettél. Újra elindítottál az úton. Mert 
az embernek útja van, nehéz útja van. Megy rajta, és sokszor maga sem tudja, 
hogy merre. Csak megy. Hova megy, Márta? Mert nem mindegy, hogy hova 
megy. Ugye nem mindegy? Hát ha nem mindegy, akkor mondd meg nekem, te 
nagyon zöld szemű lány, hogy miért nem mindegy? Miért? 

-Azért, Gábor, mert holnap is élünk. 

- Most kikapok anyutól - mondta Márta a kapuban. - Ha tudom, hogy a 
bátyámnak még külön útja van, és cserbenhagy, el se megyek. De... jó, hogy 
elmentem. Vannak dolgok, amelyek egy-két pofont megérnek. 

- Félsz az édesanyádtól? 
- Nem félek, csak bánt, hogy aggódik miattam. Meg hogy mindig nevelni akar. 
- Téged is nevelni akarnak? 
- Igen. Csak engem nem Miska bácsi, aki író, hanem anyám, aki varrónő. A 

varrógép fölött pedig a falon kép függ: Jézus szíve tőrrel átszúrva, és csöpög 
belőle a vér. Mint a giccsregényekben a varrónők ujjából. 

- És a valóságban nem csöpög? 
- De igen. A giccses valóságban. Olyan is van. 
- Szomorú a szemed, Márta. Olyan szomorú, mint a páros csillag, tudod, 

amelyik egy este lehullott az égről, bele egy tóba, ahol csupa zöld hínár nő, és 
most ott libeg ezek között a zöld indák között, visszavágyik az égre, és szomorú. 

- Fázom, Gábor. 
- Igen, persze. És sietsz is, mert kikapsz. Most elbocsátalak, de úgy érzem, 

hogy ezt a beszélgetést még folytatnunk kell. Te nem érzed, Márta? 
- Fázom. 
- J ó . Menj. De egyezzünk meg abban, hogy ha szükségünk lesz egymásra, 

megkeressük egymást. Akinek előbb, az előbb keresi meg a másikat. Jó, Márta? 
- Jó. Jó éjszakát. És még egyszer boldog újévet. 
-Neked is, Márta. 
Még sokáig nézte a csukott kaput, aztán elindult a behavazott utcán hazafelé. 



Hazafelé? Hát persze. Mert otthona az a négy fal, nem? Otthona? Egy egész 
világ. Egy festett világ, amely az övé, amelynek váraiban előtte is megnyílik a 
hetvenhetedik szoba ajtaja, és nem alázzák meg sima hangú, jól öltözött lakájok. 

Holnap is élünk. 
Márta. Vajon mit szólna hozzá Miska bácsi? 
Vagy mit szól hozzá Tóni? 
És Győző? Miért akarta Győző, hogy ő Mártával foglalkozzon? És miért 

kérdezte Márta, hogy mit tart Győzőről? Miért éppen Győzőről? 
Persze, Győző póttag. Úgy általában póttag. De lehet, hogy olyan hínáros 

tó, amelybe beleszédülnek a csillagok, aztán szomorúan visszavágynak az égre. 
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A szerkesztőségi titkár az asztalra hajolt, és bemérte a rajzot.25 

- Na, mit gondol, megtetszik az öregnek? - kérdezte Gábor. 
A titkár hümmögött. 
- Mit tudom én? - mondta. 
- És magának tetszik? 
- Hát mit tudom én. Mit tudhatja az ember manapság, hogy mi jó, mi nem? A 

maga kocsmai jelenete a kiállításon például egyáltalán nem tetszett meg nekem. 
Eszmei szempontból. A kijevi lap viszont az égig magasztalta. Most aztán 
tájékozódjon az ember. Mindenesetre, ha én zsűritag lettem volna, ellene 
szavazok. Jó vigyázni az ilyesmivel. A fiatalság manapság úgyis igen 
elkanászosodott. Az ilyen képekben meg még biztatást lát. Ez az én 
magánvéleményem, de úgy látszik, Kijevben jobban értenek hozzá... 
Mostanában a főnök se köt bele a maga rajzaiba, nekem most meg az a fő, hogy 
pontosan méret szerint csinálja. A klisé elkészítésénél ez nagyon fontos. A többi 
meg... Ha most ez a vonal, hát hadd menjen. Bánom én? 

Amikor kiment, Gizike megjegyezte: 
- Na, ezt is gyengén bocsátotta el a teremtő. 
Gábor felállt és az ablakhoz ment. Innen a dombról látni lehetett a várost, a 

fehér háztetőket, a komor falakat, a gyapjas fákat, a latyakos utcát, amelyen 
jármüvek sietnek és messzire fröcskölik a megolvadt, sáros havat. Itt a Kárpátok 
délnyugati lejtőin nincs igazi tél. A hó későn esik le és hamar elolvad. Egy kicsit 
kisüt a nap, és már olvad. Fent, Északon, ott igen. Szibériában meg egész 
kibírhatatlan. Negyven, negyvenöt fokos a hideg, a fogolyruha pedig bizony 
hitvány. 



- Mondd, Gizike, hogy került hozzátok Márta szilveszterkor? - kérdezte, és 
tovább nézte az utcát. 

- Úgy, hogy a barátnőm. Én hívtam meg őket. 
- A barátnőd? Érdekes. Én pedig azt hittem, hogy minden barátnődet és 

barátodat ismerem. Idáig egyszer sem láttam nálatok. 
- Az utóbbi időben alig tartjuk fenn a kapcsolatot, különösen mióta férjhez 

mentem. Addig is hogy volt? Két évig náluk laktam. Mikor végzős voltam, és 
utána egy évig. 

- Akkor jól ismered Mártát. 
- Mártát? Ahogy vesszük. Furcsa természet. Zárkózott. Nem szereti, ha 

belelátnak. De furcsa ott az egész család. 
- Miért? Ödin például mi furcsa van? 
- Nem ismered te Ödit. Nem láttad, akkor este is mit csinált? Otthagyta a 

húgát, mert neki útja van. Egy kicsit furcsa, nem? Én már megszoktam, volt 
szerencsém hozzá. Megmondom őszintén, én egyáltalán nem kedvelem azt a 
fiút. Sőt, egyenesen rossz hatással van rám. Nem bírom elviselni a modorát. 
Olyan házi zsúrokon kialakult modora van, amely csakis a lányos zsúrmamáknak 
meg a férjhezmenéssel kissé elkésett magzatjaiknak szól. Hozzá még korlátolt is, 
mint a karámjószág. Nem figyelted meg? Ha becsíp egy kicsit, akkor megállás 
nélkül fecseg, de amit mond, abban nincs egyetlen gondolat sem. A cipőn kívül 
nincs témája, máshoz nem tud hozzászólni. A cipő az igen. Az emberről annyit 
tud, hogy lába van, és a lábára cipő kell. Különben jó szakembernek tartják. Van 
azonban egy szokása, ami elgondolkoztató. Az anyját nem szólítja anyjának, sőt 
sehogy sem szólítja, csak: tessék már ezt meg azt... 

- Talán megvan rá az oka, nem gondolod? 
- O, az a nagy mamlasz fiú még arra sem méltó, hogy a cipője talpát 

megcsókolja az anyjának. Bár, hogy igazságos legyek, Mariska nénin is nehéz 
eligazodni. Van abban az asszonyban egy csomó jó tulajdonság, vannak azonban 
olyan furcsa szokásai is, hogy sokszor csak néztem rá, és nem tudtam, hová 
tegyem. Ott van például a pénz. Hát a pénz az istene a néninek. Igazán nincs 
ráutalva, de képes éjjel-nappal görnyedni a varrógép fölött, csak hogy legalább 
tíz rubelt keressen. Hacsak egy nap is eltelik úgy, hogy nincs bevétele, akkor 
odavan. Néha előfordult, hogy nem volt pénzem, kértem tőle egy százast, és szó 
nélkül adott. Máskor meg egy nap háromszor is eszembejuttatta, hogy előző 
nap adott nekem negyven kopeket autóbuszra, meg ne feledkezzem róla. A 
fizetést a fiától is, a lányától is elszedi, és képes kikopekezni nekik a cigarettára 
meg a mozira valót, viszont se szó, se beszéd, megveszi nekik a legdrágább 
ruhát. Annak a Mártának már annyi ruhája van, hogy a moly eszi, de ha fel akar 



venni egy rendesebb darabot magára, hát ki kell lopni a szekrényből, mert Mariska 
néninek az az elve, hogy egy ruhát addig kell hordani, míg el nem szakad. Szóval, 
furcsa néni, na... Van például három szervize, a legfinomabb porcelán, de abból 
még senki sem evett. Az evésről jut eszembe, hogy képes megenni a 
harmadnapos kenyeret, csak ne vesszen kárba, máskor meg levág egyszerre két 
pár csirkét is. 

- És mit szólnak mindehhez a gyerekek? Hagyják? 
- Dehogy hagyják. Folyton szidják. 
- És a néni? 
- Mintha nem is neki beszélnének. Süketnémának tetteti magát. Pedig tudja, 

hogy a gyerekeinek igazuk van, mert értelmes asszony. Te el se tudod képzelni, 
mennyire olvasott. Csak a Jóisten a megmondhatója, mikor ér rá, de többet olvasott, 
mint mi ketten együttvéve. És meg is érti, meg is marad benne, még alkalmazni is 
tudja az életben. Csak éppen ami az ő pénzgyűjtő betegségére vonatkozik, azt 
egyszerűen nem fogadja be. Kiadja magából, mint éhes gyomor az orvosságot. 
Márta mesélte, hogy az anyja szegény családból való, sokat nélkülözött. 

- És a bácsi mivel foglalkozik? 
- Jani bácsi? Semmivel. A bácsi tulajdonképpen már nem is ember. Valamikor 

jól menő boltja volt. Mesélik, hogy kétezer koronával kezdte, de két-három év 
múlva már zsebre vágta a konkurenseit. Aztán negyvenhatban vagy 
negyvenhétben tőle is elvették az üzletet, és a bácsi abba hibbant bele. Azóta se 
bír talpra állni, nem tudott beilleszkedni a társadalomba. Iszik. Mariska nénitől 
lopja a pénzt, kiszedi a fia zsebéből a kopekeket, vagy kisebb kölcsönöket vesz 
fel, és mindig elissza. Mikor be van rúgva, elméletben nagyszerű üzleteket köt, 
és agyonszekálja Mariska nénit, mert nem akar pénzt adni neki ezekre az üzletekre. 
Szóval, nem ember, na. Csak szégyent hoz a gyerekeire. Csodálkozom Mariska 
nénin, hogy bírja idegekkel ezt a pocsékságot, mert azért a néni minden hibája 
ellenére is végtelenül becsületes asszony. 

- Van még valaki a családban? Végy már sorra mindenkit. Mert olyan 
szakértelemmel csinálod, hogy bátran kinevezhetnének káderfőnöknek a 
nyomozóosztályon. Különben, lehet, hogy ott többre vinnéd, mint a szakmádban. 

- Megint ugratsz? Te kérdezted, azért mondtam. Soha eszembe se jutott 
volna, hogy beszéljek neked róluk. 

- Szóval, van még valaki a családban? 
-Nincs. 
- És... Márta? 
- Láthattad. Úgy vettem észre, hogy nagyon belemelegedtetek a 

beszélgetésbe. 



- Na. Én pedig úgy vettem észre, hogy neked nem volt időd észrevenni 
semmit. 

-Tévedsz, fiam. Látok én mindent. Azért, mert nem szólok? 
- Na jó. A hallgatás kölcsönös. Vagy nem? 
- Gondolom, mire célzói, de megnyugtatlak, hogy nagyon tévedsz. És 

egyáltalán, nem tudsz te semmit, Gabikám. 
- Persze, hogy nem. Azért kérdezősködöm tőled. Te, mondd csak, Gizike, 

Márta és Győző régóta ismerik egymást? 
- Miért kérdezed? Győző mondott talán valamit? Győző egy piszkos disznó, 

vedd tudomásul. 
- Miért? Mit kellett volna mondania? 
- Győző egy szájhös, egy jellemtelen alak. 
- Miről van szó? 
- Tudod te nagyon jól, mit kérdezgetsz engem? Azt azonban jegyezd meg 

magadnak, hogy egy szó sem igaz az egészből. Én ismerem annyira Mártát, nekem 
elhiheted. Lehet, hogy Márta egy pillanatra elveszítette a fejét, mert eltompult 
abban a hegyi faluban, Győző meg olyan fiú, aki első este még tetszik a nőknek... 

- Bolondokat beszélsz, Gizikém! 
Gábor eljött az ablaktól, és megállt a Gizike asztala előtt. 
Gizike arcát lassan elöntötte a pirosság. Tekintete megállt a levegőben. 
- Mondom, bolondokat beszélsz, húgomasszony. És ezennel visszavonom 

káderfőnöki kinevezésedet. Maradj meg mégis inkább a rajzolásnál. 
Gizike tekintete a levegőből Gábor arcára ugrott. 
- Gábor! Te... Neked megtetszett Márta. 
Mi van ennek az asszonynak a szemében? 
Megfordult, és visszament az ablakhoz. 
- Gábor! Hallod? Mártát hagyd békében! 
Az ablak bepárásodott a leheletétől. Az üvegen túl összefolytak a komor 

házfalak és a latyakos utak. 
- Hallod, mit mondok neked? Hagyd Mártát! Márta nem Anna. Annát még 

meg tudom bocsátani neked, de Mártát nem! 
Az ablak egészen bepárásodott. Gizike egy hosszút lehelt az üvegre, és 

ujjával beleírta a párába: Te malac. 
- Márta nem Anna - mondta. - Márta összetörik. És... Te is összetörsz. 
-Na jó , Gizikém. Jössz ebédelni? 
-Nem. 
Mikor ebédről visszajött, Gizike még nem volt bent. 
Levetette a kabátját, és az ablakhoz ment. 



Az üvegen, a párában még ott állt beírva: Te malac. Alatta gömbölyű betűkkel 
pedig: Te szamár. 

A pára már megereszkedett, a felső szó félig elmosódott, és rácsorgott az 
alatta lévőre. 

Tegnap éjjel felfagyott. Ma is egész nap fagyott. Az utcák jéggöröngyösek, 
ajárdák síkosak. 

Vajon mennyibe kerül egy új télikabát? Mert ezt bizony megviselte az a két 
lembergi tél meg a többi itthoni. Újonnan is eléggé hitvány volt, de jó, hogy 
ilyenre tellett a stipendiumából. Az övé, a régi, az sokkal jobb volt, mint ez, de azt 
Ildi közben odaadta Árpinak, az Árpiét pedig átalakíttatta a gyereknek. Ennek a 
két zsebe is lyukas. Nem lehet bennük cigarettát tartani. Be kell tenni a 
nadrágzsebbe. És ha rá akar gyújtani, akkor ki kell gombolkozni, kotorászni a 
zsebben, pedig az ujjai is meggémberedtek a hidegtől. Kutya hideg van, annyi 
bizonyos. 

Van még negyedórája. Kényelmesen odaér.26 

Gizike persze hazudott tegnap. Nem, Gizike nem hazudik, csak összekeveri a 
dolgokat. Gizike sem szereti, ha belelátnak, nemcsak Márta. Márta sem tudna 
hazudni. Az egész biztos. Vajon most mit mondott az anyjának, hová megy? 
Megmondta volna az igazat? 

Vajon mit mondott volna ő a... hogy is hívják?... Mariska néninek, ha Márta 
történetesen kijelenti, hogy: Nem mehetek, Gábor. Gyere el hozzánk, és kérd meg 
anyámat, hogy engedjen el veled. 

Nos, mit mondott volna, ha Mariska néni megkérdezi: 
- Mondja csak, fiatalember, kicsoda maga tulajdonképpen? 
- Én Somogyi Gábor vagyok, kezét csókolom... 
Nem, a kezétcsókolomot ki kell hagyni. 
- Én Somogyi Gábor vagyok, festőművész, a szövetség tagjelöltje... 
Igaz is, a minap Kijevből újra bekérték az iratait. Tóni azt mondja, hogy két 

héten belül biztosan felveszik. 
Hogy is lenne tovább? 
- Á! Szóval maga az, akiről annyit beszélnek a városban, aki otthagyta a 

családját, és összeszűrte a levet Rétinek, annak a tisztességes kereskedőnek a 
feleségével? És maga még be meri tenni a lábát az én házamba? Na, hordja el 
magát innen, fiatalember, míg szépen van. Mit gondol maga, kicsoda az én 
lányom? Mit gondol, én ilyen latroknak neveltem a lányomat? Ismerem én a 
maga fajtáját. Tudom én, mire kell magának az én lányom. De abból nem eszik, 



fiatalember. Na, menjen szépen a dolgára. Jobban tenné, ha visszamenne a 
családjához... 

Megtörölte a homlokát. 
Szóval, így állunk, drága barátom! Hogy mondta Tóni? Igen: múlik a nyár... 
Nagyszerű. Volt idö, mikor visszaadtad a nyomozótisztnek az első pofont, 

és ott a barakkban egy darab kenyérért össze mertél verekedni az életfogytiglanos 
Zsorával, és nem féltél, hogy éjszaka leszúrnak, mint Belkint, az ítélöbírót, meg 
Ványát, a ragyás képű milicistát. 

Volt idö. Volt idő. De múlik a nyár, Gabi öcsém, múlik. 
Hirtelen megtorpant. 
Márta. 
Az arca természetellenesen fehér, a szeme meg olyan, mint két zöld csillag, 

amely ráfagyott a téli égre. 
- Régen vársz? - kérdezte. - Ugye megfáztál? 
- Egy kicsit. Régen kijöttem, mert nem tudtam, hogy te Moszkva szerint 

mondtad-e az időpontot, és nem akartalak megvárakoztatni. 
- Te gyerek, te! Hiszen megfagytál. Na még ilyet... Most hová menjünk? 
- Te hová akarsz menni? 
- Én? Én nem tudom. 
- Üljünk be valamelyik autóbuszba, és hadd fuvarozzon bennünket. Jó? 
- Hát persze, hogy jó. Minden jó, csak az nem, hogy te megfáztál. 
Az autóbuszban látta csak, hogy Márta egész testébe remeg. 
- Ez jó hosszú járat - mondta Márta. - A röptértől az állomásig. Te ültél már 

repülőgépen? 
- Még soha. Furcsa, nem? A huszadik században. 
- Ritkán utazgatsz? 
- Ritkán. Nincs hová. Pénzem sincs. Van egy barátom. Az Urálban lakik, egy 

most épülő gyárvárosban, mindig hív, hogy látogassam meg. Lehet, hogy a 
nyáron elmegyek hozzá. 

- Az nagyon hosszú út. 
- Vannak sokkal hosszabb utak, Márta. Te, neked még a hangod is reszket. 

Nem akarsz elülni az ablaktól? 
-Nekemjó itt. Milyen utakról beszélsz? 
- A hosszú utakról. Vannak olyan utak, tudod, amelyek nem valahová visznek, 

hanem valahonnan elvisznek bennünket. És vannak óriási távolságok. Tudod, 
milyen a legnagyobb távolság, amit mértek? Hatmilliárd fényév. Kiszámítod, 
hogy egy évben hány másodperc van, az eredményt megszorzod háromszáz-



ezerrel, és az egészet még beszorzod hatmilliárddal. Ami kijön, annyi kilométer a 
legnagyobb távolság, amit mértek. Bele lehet bolondulni. És ha ezekből a 
csillagászati magasságokból gondolatban visszazuhansz a földre, hogy legyen 
miben megkapaszkodnod, látod, hogy itt sem kecsegtetőbb a helyzet. 

- A földön? Miért? 
- Mert itt még nagyobb távolságok vannak. Felmérhetetlenek. 
- A földön? Milyen távolságok? 
- Azok a távolságok, amelyek némely embereket elválasztanak egymástól. 

Azok nagyobbak. Azokat nem is igen mérik. Nincs hozzá műszer. 
- Nézd, milyen közel vannak egymáshoz az emberek. Akik ülnek, azoknak a 

válluk összeér, akik állnak, azok még összébb bújnak. A hideg közelebb hozza 
egymáshoz az embereket... Fázik a kezem. Bedugom a zsebedbe, jó? 

- Nem jó, Márta, mert lyukas a zsebem. Odaadom a kesztyűmet. Húzd rá a tiédre. 
- Jó. Add ide. Mit akartál nekem mondani? 
- É n ? Mikor? 
- Telefonáltál. 
- Igen. Hát, tulajdonképpen nem akartam mondani semmit. Csak 

megbeszéltük, hogy ha valamelyikünknek szüksége lesz a másikra... 
- Min dolgozol most? 
- Most semmin. Befejeztem egy nagyobb kompozíciós képet, és még nem 

tudok más munkába kezdeni. 
- Mit ábrázol a kép? 
- Embereket. 
- Embereket? Mit mond róluk? 
- Azt, hogy emberek. Vagy, hogy nem emberek. A címe: Gyűlésen. Sok 

tanulmányt készítettem hozzá. Jobban mondva, nem is hozzá, csak úgy 
megfigyeltem az arcokat a vendéglőben, és lerajzoltam őket. Tudod te, milyenek 
az arcok a vendéglőben, este? 

- Tudom. Mások, mint nappal. Rajtuk van a bor, a muzsika, a szándék, meg 
néha a te magad gondolata is. Aztán másnap megnézed és... már nincs rajta a 
muzsika... Szóval befejezted azt a képet, és most nem csinálsz semmit? 

- Semmit, Márta. Csak vergődöm. Én két kép között mindig vergődöm. 
Amelyiket már megfestettem, és amelyiket még nem. Mint ahogy a te szemedben 
vergődik a szomorúság. 

Márta egész idő alatt most először nézett rá. 
- Az én szememből a szomorúságot elfújja a szél. Nem is kell szél. Fújj bele, 

próbáld meg, és nézd meg utána. Nem marad benne. De a vergődésed örökké 



tart. Ha egy nap arra ébredsz, hogy már nem vergődsz, és felhívsz telefonon, én 
leteszem a kagylót, mert tudom, hogy nem te vagy. 

Az autóbusz nagyokat döccent. Az autóbusz mindig jobban döcög, ha 
megürül. Döcög. Mint a gondolat, ha elindul az érzések téli utcáin, amelyek tele 
vannak keményre fagyott jéggörönggyel. 

Amikor a kalauz már negyedszer nyomta a kezébe a jegyeket, Márta felállt. 
- Én itt kiszállok - mondta. - Te menj tovább. Hazamégy, ugye? 
- Haza. Márta, én úgy érzem, hogy ezt a beszélgetést sem fejeztük be. Mikor 

látlak? 
- Úgy egyeztünk meg, hogy ha valamelyikünknek szüksége van a másikra, 

akkor megkeresi. 
- Mikor hívjalak fel, Márta? 
- Ne hívj, én hívlak fel téged. 

Már a cipőjét húzta, amikor kopogtak az ajtón. 
Ildikó. 
- Szabad? - kérdezte. A hangja olyan volt, mint az olvadó jég. 
Levette a kabátját, leült az asztalhoz, és rágyújtott. 
- Későn jársz haza - mondta. A bura felé fújta a füstöt. - Nem unod még a 

legényéletet? Merre jártál? 
Vajon megmondta-e Márta az anyjának, hogy hol volt? 
Én Somogyi Gábor vagyok, festőművész, a szövetség tagjelöltje. 
Igaz is, a minap Kijevből újra bekérték az iratait. Tóni azt mondja, hogy... 
- Hát merre jártál, Somogyi úr? 
- Drága barátnőm, tudhatnád, hogy én rég elszoktam az effajta beszámolóktól. 
- Ideje lenne, hogy újra megszokd, nem gondolod? 
-Nem. 
- Én a te helyedben gondolkoznék rajta. És levonnám a következtetéseket 

is. Nem ártana meg a reputációdnak. 
- Az én reputációm, úgy veszem észre, tőled függetlenül alakul. 
- Egy idő óta. De vajon meddig? 
- Azt hiszem, már végig. 
- Én meg azt hiszem, hogy tévedsz. Ne hidd, hogy az emberek türelme 

végtelen. 
- Miféle embereké? 
- Akik a reputációdat egyengetik. Akik még idáig mindent elnéztek neked, 

mert abban reménykedtek, hogy észre térsz. Akiknek végeredményben a sikereidet 
köszönheted. Azoknak a türelme. 



- Én pedig idáig még mindig azt hittem magamról, hogy nem vagyok függeléke 
az emberek türelmének. És általában, senkinek sem vagyok a függeléke. 

- Te mindig túl sokat gondoltál magad felöl, Gabikám. Ezért nem vetted 
észre, hogy más nem is voltál, csak függelék. 

- Érdekes. Nem magyaráznád meg közelebbről a dolgot? Kinek voltam a 
függeléke? 

-Mondtam. Mindenkinek. 
- Úgy. Neked is? 
-Nekem is. Elsősorban nekem. Mert azzal csak tisztában vagy, hogy nélkülem 

nem vitted volna semmire, nem? 
- Szóval, ezek szerint neked köszönhetem, hogy az vagyok, aki vagyok? 
- Ezt még külön kell bizonyítani? 
- Igen, mert nem egészen értem, hogy mire gondolsz. 
- Mire gondolok? Arra gondolok, drága férjemuram, hogy hozzád kötöttem 

a sorsomat. Arra gondolok, hogy kihoztalak abból a koszos faluból, ahol 
legfeljebb csak kolhozkönyvelő lettél volna, másolhattad volna életed végéig a 
fényképeket tojásért meg lisztért, vagy jobbik esetben plakátokat festettél volna 
a kolhoznak, hogy termeljünk ennyi meg annyi tejet és húst. Arra gondolok. 
Vagy te talán már nem gondolsz erre? 

- Dehogynem, Ildi. Csak én még ezen kívül sok mindenre gondolok. 
- Gondolj, amire akarsz, de azért a tény még megmarad ténynek. Mellettem 

lettél azzá, aki vagy. És én kitartottam melletted a nyomorúságban. Együtt húztuk 
az igát, nem panaszkodhatsz rám. Sőt, én még többet vállaltam magamra, mint te. 
Mert azt hiszem, nem vetheted a szememre, hogy zavartalak a munkádban. 
Hagytalak dolgozni. Hagytam, hogy menj a magad útján. 

- Hagytad, Ildi. És én mentem is. Csak közben te lemaradtál mellőlem. Azt 
hiszem, végleg... 

- Te vagy a hibás, Gabi. Én nem maradtam le. Te hagytál ott. Miért nein vittél 
magaddal? Mert nem akartál. Mert amikor már azt gondoltad magadról, hogy 
valaki vagy, én kevés lettem neked. Vagy talán nincs igazam? Mikor elvittek, 
csak az egy igaz isten a megmondhatója, mennyit nyomorogtunk. Az anyám 
belebetegedett, az öcsém majd elpatkolt. És én? Mivé lettek az én legszebb 
éveim? És csak miattad. Hányszor beszéltek rá, hogy váljak el tőled! A 
politikaiaktól minden nehézség nélkül elválasztottak mindenkit. Nem tettem. 
Pedig volt alkalmam, hogy másként alakítsam a sorsomat. Nem voltam a város 
csúfja. De nem tettem. És a hála? Mi volt a hála? Hazajöttél, és otthagytál. 
Elmentél Lembergbe diákoskodni. Vén fejjel. Nem törődtél velünk. Pedig abban 
az időben mindenkinek állást adtak, akit csak rehabilitáltak. Te elmentél. 



Könyörögtem neked, hogy ne menj sehová, emlékszel? Soha senkinek nem 
könyörögtem még. Meg se hallgattál. Elmentél. Ha legalább értelme lett volna, 
az más. De két év múlva otthagytad a főiskolát is. Te mindent megunsz. Te 
mindent otthagysz. Te csak a szeszélyeidnek élsz. Mert még azoknak is a 
függeléke vagy. A magad szeszélyeinek. Azokon sem tudsz úrrá lenni. Vagy azt 
hiszed, hogy most talán a magad ura vagy? Nézd meg, mit csináltak veled a 
drága barátaid. Nevet szereztek neked, hírnevet, hogy felhasználjanak mások 
ellen. Hogy megint csak te törd ki a nyakadat. Azzal nem törődnek, hogy a 
családoddal mi lesz. Mert azoknak sem kell család. A gyönyörűséges Miska bátyád 
két hónapban egyszer jár haza a feleségéhez, hogy a Tónikádról, a drága barátodról 
ne is beszéljek. Csak csináld, csak rohanj a vesztedbe. Magadra vess, ha megint 
valami bajod lesz. Én figyelmeztettelek. Mert tudom, hogy mibe keveredtél. És te 
nem tudsz megállni a magad lábán. Temelléd kell valaki, akire támaszkodhatsz. Kire 
akarsz támaszkodni, a szeretődre? Annak nem te kellesz, hanem a neved. Imponál 
a piszkos dögnek, hogy együtt emlegetik Somogyi Gábor festőművész úrral, aki 
már kiállított, akiről cikkek jelennek meg, akinek már a képeit is megveszik. Imponál 
neki. De ha bajba keveredsz, elpártol tőled, ne félj. Nem vállalja veled a 
nyomorúságot, mint én. Csak én voltam az a jó bolond. Megérdemlem a sorsomat. 
Még mindig nem okultam eleget, még mindig reménykedem, hogy van benned 
egy mákszemnyi belátás, és nem akarsz elhagyni bennünket. Most, amikor már 
valamire vergődtél. Amikor annyi nyomorúság után már élhetnénk is egy kicsit. 
Vagy te úgy találod, hogy nem érdemeljük meg tőled? 

- Sokat emlegeted az érdemeket, Ildi. Ha jól értettem, valahogy úgy 
fogalmazod meg a magad legfőbb érdemét, hogy embert faragtál belőlem. Ki kell 
ábrándítsalak, Ildi. Én még nagyon kevés vagyok ahhoz, hogy valakinek 
nevezzem magamat, de ha valamivé mégis lettem, abban neked igen furcsa 
szereped van. Mert igazad van ugyan: te vagy az oka, hogy festő lettem, hiszen 
tőled menekültem ebbe a világba, hogy emberré válhassak. Csakhogy te nem 
ihletője vagy az én festészetemnek, Ildi. Csupán okozója. Ha ezt az egy dolgot 
megérted, akkor nincs szükség semmi további magyarázkodásra. Megérted, 
ugye, Ildi? 

- Nem. Nem akarok megérteni semmit. Én nem áldozom fel magamat, sem 
pedig a gyermekemet senkinek a kedvéért. Mivel különb a szeretöd nálam?... 
Értsd meg, Gabi, hogy mi kellünk neked. Ezt az életmódot nem folytathatod a 
végtelenségig. Kikezdenek, eltaposnak, hidd el nekem. Én tudom. Most kell 
abbahagynod, most, amikor minden ilyen jól alakul. Ha melletted leszünk, nem 
nyúlnak hozzád. Mögötted a család, mibe köthetnek bele? Gabikám, térj észhez. 
Ismersz, én még nem könyörögtem soha senkinek... 



- Ne alázd meg magad, Ildi. Nem érdemes. Te büszke asszony vagy, a 
büszkeség pedig olyan dolog, hogy sokan meg tudnak belőle élni. Ez idáig te is 
abból éltél. Próbáld meg továbbra is. És engem hagyj utamra menni. Hiszen ez az 
út nem a te utad, Ildi. 

- Hanem kié? Van valakid? Kid van? 
- Tudod. 
- Nem igaz. Hazudsz. Az az asszony nem kell neked. Te nem osztozkodsz. 

Szeretsz valakit? 
- Nem tudom. Van egy lány... 
- Kicsoda? 
- Nevet mondjak? Abból úgysem tudsz meg semmit. Nem is fontos, hanem 

az, hogy talán megért. Látja, hogy rohanok, ahogy te mondod, a vesztembe, és 
nem állja utamat. Látja, hogy vergődöm, mint ahogy annak idején te is láttad, 
látja, és nem mondja, hogy nem vagyok ember. Azt mondja, hogy csak addig 
vagyok ember, amíg vergődöm... És ha csakugyan a vesztembe rohannék, és 
annak a lánynak akkor sem jutna eszébe, hogy másképpen alakítsa a sorsát, 
mert nem város csúfja, ha nem jutna eszébe, és mellén állna, akkor, Ildi... 

- Nem! Soha. Érted? Soha. Az én tragédiám árán nem cseppensz bele a 
boldogságba. Most? Éppen most? Hát nem! Kezdd vele is ott, ahol velem. A 
nyomorúságnál. Kezdd ott. Akkor majd meglátjuk, melléd áll-e? 

- Ott már nem kezdhetem, Ildi. 
- De kezdheted. Majd én teszek róla, hogy ott kezdd. 
- Butaságokat beszélsz. 
- Butaságokat? Hát majd meglátjuk. Egyet azonban máris megjegyezhetsz: 

én nem válok. Tudod, mivel jár ez a te esetedben? 
- Fogalmam sincs. De az lényegtelen is, Ildi. A lényeg az, hogy el kell válnunk. 

Azon a bizonyos rédián kívül úgysem füz egymáshoz bennünket semmi. Én nem 
hiszem, hogy volna olyan törvény a világon, amely ezt meg ne értené. 

- Nem hiszed? Mert neked soha fogalmad sem volt a törvényekről. Beszélj 
egy ügyvéddel, aki tisztában van vele. Az majd megmagyarázza neked, hogy 
közöttünk nincs válóok, érted, nincs. 

- Közöttünk nincs válóok? 
- Nincs. Nekem volna okom válni tőled, mert bizonyítani tudom, hogy 

szeretőd van, de én nem válok. Nem válok, érted? Ez pedig tudod, mit jelent? 
Nem tudod? Akkor kérdezd meg a drága barátaidtól. Azoknak, remélem, lesz 
annyi eszük, hogy tudják, és megállítanak a lejtőn. Ahonnan eddig is csak azért 
nem zuhantál le, mert én könyörögtem ki, hogy ne nyúljanak hozzád. Engem 
néznek. De most már elég volt. Érted? 



Ildi felállt, és cigarettára gyújtott. 
- Menjek el? - kérdezte. 
-Nem fontos. Itt is elalhatsz. 
- Itt? Nem félsz, hogy hírbe hozlak? 
- Nem. Le is fekhetnénk talán. Nekem a padlóra vess ágyat. A kályha mellé. 

Ott a matrac a szekrényben. 

Éjszaka arra ébredt, hogy Ildi sír. 
Kint biztosan fagy, mert tisztán ragyognak a csillagok. Egy, kettő, három, 

négy. Csak a felső ablakkarikában. 
Hatmilliárd fényév. Te jó ég! Bele lehet bolondulni. 
És ha az ember gondolatban visszazuhan a földre, hogy legyen mibe 

megkapaszkodnia, akkor... 
Hol az a műszer, amely a két ember közötti távolságot méri? A szív? A lélek? 
- ítélőbíró polgártárs, mi ezzel a másik emberrel nagyon távol vagyunk 

egymástól. Sok-sok milliárd fényévnyire. Higgye el. Én tudom. Én megmértem. 
Van olyan műszer. A lélek. 

- Mennyit mutat? 
- Sokat, nagyon sokat. 
- Pontosabban, Somogyi felperes, pontosabban! Számot mondjon, számot. 

Tanult maga számolni. Vegye a nullától: egy, kettő, három, négy.. 
Mint ahány csillag van a felső ablakkarikában. 

13 

Gizike ment a telefonhoz. 
- Téged keresnek, Gábor - mondta. A kagylót letette az asztalra, és az ablakhoz 

lépett. 
- Gábor, te vagy az? 
Márta! Milyen más hangja van a telefonban. 
- Este akartalak felhívni, de hátha nem leszel otthon. 
- Már több mint egy hete minden este otthon vagyok, Márta. Azóta. 
- Dolgozol? 
- Igen. Dolgozgatok. 
- Ma este is? 
- Ma este? Nem, ma este nem dolgozom. 



- Nem volna kedved kikísérni az állomásra? 
- Az állomásra? Csak nem utazol? 
- Utazom, Gábor. 
- Messzire? 
-Leningrádba. 
- Leningrádba? Mennyi időre? 
- Egy egész hónapra. Tanfolyamra. 
- És... Nem lehetett volna... 
- De lehetett volna, Gábor, csak nem akartam. 
-Igen. Értem. 
- Érted? Lehetséges... Akkor este nyolckor találkozhatnánk a sarki patikánál. 

Váijalak? 
- Természetesen. 
Mikor letette a kagylót, tekintete a Gizikéével találkozott. 
- Na, mit nézel rajtam, te asszony? 
Gizike nem szólt semmit. Gizike már egy hete semmit sem szól. Vajon mi 

történhetett vele? 

Valkó leültette és cigarettával kínálta. Kazbeket27 szívott, de csak leningrádi 
gyártmányt. Ha nem volt leningrádi, nem szívott semmit. Olyankor jobb volt 
messzire elkerülni. 

- Maga adta be ezt a válási hirdetést28, Somogyi? - kérdezte, és kitette az 
asztalra a negyedívnyi papirost. 

- Én. Hiszen láthatja. 
- Hajói emlékszem, maga be se adta nekünk a személyi lapját és az életrajzát. 
- Jól emlékszik. 
- A titkárnő sem szólt érte magának? 
- Eddig még nem. Jó. Kérjen tőle űrlapokat és délutánra töltse ki. Aztán 

hozza be nekem. Mondja csak. Arra a kérdésre, hogy: családi állapota, mit fog 
írni? 

- Azt, hogy volt már három feleségem, mint magának, de jelenleg szabad 
szerzetes vagyok. Ha majd megalapítjuk a Boldogasszony vőlegényeinek rendjét, 
magát is felvesszük tagjelöltnek. Életrajzot nem kell beadni. 

- Ami a feleségeimet illeti, Somogyi, nekem csakugyan három volt belőlük, 
de én egyiktől sem váltam el. Az első meghalt még a második ötéves terv idején, 
a másodikat sem én hagytam el, hanem ő engem. Annak különben én voltam az 
ötödik vagy a hatodik férje, de mégse én hagytam el. A harmadik mellett pedig 



kitartottam mostanáig. Pedig a háború öt évre elszakított bennünket egymástól, 
és a fronton én sem válogattam, hogy szűz lány, vagy fiatal nagymama, őróla is 
beszéltek egyet-mást, mikor hazajöttem, de két gyermekünk volt, Somogyi, és a 
gyermek az már család, barátom. A gyermek miatt sok mindent elnéz az ember 
egymásnak. És ahol gyermek van, ott a törvény sem ismer könyörületet. Érti? 

- Nem értem, de nem is fontos. 
- Pedig szeretném, ha megértené. Ne hamarkodja el a dolgot. Magát most 

felkapták, maga most fut. Ne tegye tönkre a karrierjét csupán ifjonc 
meggondolatlanságból. Jóvátehetetlen hibát követne el. Én jobban tudom, mint 
maga, milyen szigorúan veszik mostanában az ilyen erkölcsi kihágásokat. És ha 
jól tudom, maga még csak tagjelölt a szövetségben. Gondolja meg. Én délutánig 
várok, nem adom le szedésbe a hirdetést. Ha behozza az életrajzát, megadja 
nekem a választ. Gondolja meg. 

- Már meggondoltam. 
- Én mégis azt mondom magának, hogy gondolja meg még egyszer. Mérje 

fel józanul a helyzetet. Azért figyelmeztetem, mert nem szeretnék részese lenni 
azoknak a következményeknek, amelyek magára hárulnak. 

Arra gondolt, hogy Valkó utolsó mondata úgy hangzott, mint a diktor29 

szájából valami nagyon szigorú diplomáciai jegyzékrész. 

Ebéd után Gizike nem jött be. 
Mikor a titkárnő benyitott, éppen Kantos hívta telefonon Gábort. 
-Nem jönnél le ma este hozzám? Úgy tíz és tizenegy között. 
- Nem tehetem, Pityukám. Most az egyszer nem tehetem. Korábban nem 

lehetne? 
- Sajnos, nem. Pedig nagyon fontos dologról van szó. 
- Telefonban nem mondhatod el? 
- Ki van zárva. Nem gondolnád meg mégis? 
- Nem tehetem, Pityu. 
- Hát jó. Sajnálom, de mit csináljak. Szevasz.. .Te Gabi. Ha véletlenül valaki 

kérdezné, már egy hete nem láttuk egymást. És telefonon sem hívtalak. Jó? 
- J ó . 
- Na, szevasz. Sok szerencsét. 
Ez a Pityu világéletében mindig ilyen bogaras volt. Agglegény. 
- A főszerkesztő elvtárs kérdezteti, hogy kitöltötte-e már az űrlapot? -

érdeklődött a titkárnő. 



- Mondja meg neki, hogy nein. És nem is fogom kitölteni egyhamar. 
Megakadtam egy kérdésnél, és most fogalmazom a választ. Lassú fogalmazó 
vagyok, tudja, eltarthat két hétig is. És azt is mondja meg neki, hogy a hirdetést 
adja le szedésbe. Még ma. Különben nem veszem meg a holnapi lapot. 

A titkárnő még várta, hogy valamit mond, aztán sarkon fordult és kiment. 
Szemében elvitte az értetlenséggel bújócskát játszó csodálkozást is. 

Vajon feltünő-e, hogy a télikabát két számmal nagyobb, mint az ő mérete? 
Vagy csak ő érzi kényelmetlenül benne magát, mert tudja, hogy lötyög rajta? Az 
elárusító azt mondta, nézzen be két hét múlva, kap rávalót. De hát a télikabát 
nem napszemüveg, az ha kell, hát azonnal kell. 

Napszemüveg. Falun még mindig megbámulják a napszemüveges embert, 
és ha ismerős, megkérdezik tőle, hogy mi baja, a szeme fáj-e? 

Vajon Márta mit szólna Édeshez? 
Édes nem tud varrni. Varrógépe sincs, és a falon sincs vérző Jézus-szíve, 

csak zsoltároskönyve van, és mikor azt énekli, hogy „Tebenned bíztunk eleitől 
fogva", akkor az arcán elsimulnak a ráncok. 

Édes nem rakott el befőttet, mert a boltban nem lehet celofánpapírt kapni, de 
nem eteti kenyérrel a disznót. 

Igen lötyög rajta ez a kabát. És fene drága volt. Kilencszázhúsz rubel. Na, 
nem baj. Majd csak lesz valahogy. Nemsokára itt a fizetés. Félhavi. Most a 
nagyobbik felét kapja? Persze, amelyikből nincs levonás. Négyszáz rubel. Igaz, 
hogy annak a felét el kell küldeni a gyereknek. 

Vajon csakugyan olyan-e Mariska néni, mint amilyennek Gizike lefestette? 
Zsora, az az életfogytiglanos, az mindig éhes volt. Ha akkor elkéri azt a darab 

kenyeret, nem verte volna meg. Különben is Zsora ütött először. Felállt a priccsen, 
ráugrott, úgy ütött. De igen szívósak azok az életfogytiglanosok. Négy napra rá 
Zsora is kijött a kórházból. És utána úgy ragaszkodott hozzá, mint egy hűséges 
kutya. Zsora még csak huszonegy éves volt. 

Vajon Márta hány éves? 
A sarki patika fölött az órán persze most is öt óra múlott húsz perccel. Pedig 

már nyolc lesz öt perc múlva. 
Mit akarhatott tőle Pityu? És mire jó ez a titkolózás? Meg a főnök is. Hogy 

mi bújt ezekbe az emberekbe... 
Márta. Egy nagy bőröndöt cipel. Hát nincs, aki elkísérje? 
- Szervusz - mondta. - Fogd ezt a bőröndöt, mert már nem bírom. Anyu 

telepakolta. Hiába beszéltem neki... Nem volt, aki kikíséijen. A bátyám esténként 



eljárogat otthonról, apám már alszik, anyunak meg valami páciense akadt. 
Varrogat, tudod. 

- N e menjünk talán taxival? 
- Nem. Jobban szeretek sétálni. A bőrönd egy kicsit nehéz, de neked sem árt 

meg ez a kis cipekedés a friss levegőn. Ez persze csak amolyan orvosi jó tanács. 
- Baj van a szívemmel, Márta. Megint heveskedik, mint ahogy akkor 

mondtad. 
- Én azt mondtam, hogy ez lehet múló tünet is. 
-Akkor talán igazad volt. Ha most megvizsgálnád, megijednél. 
- Nem ijednék meg. 
-Biztos, Márta? 
- Egy egész hónapra elutazom. 
- Vártam, hogy felhívsz. 
- A jegypénztárból hívtalak fel. Ismerősöm a kislány. Megengedte. 
- A címemet tudod? 
- Tudom, de nagyon rossz levélíró vagyok. Bebeszéltem magamnak, hogy 

a levél külön műfaj, és én az alkotáshoz nem értek; azt hiszem, mondtam már 
neked, így hát nem megy nekem a levélírás. 

- Sokféle alkotás van, Márta. Persze, mindegyikhez ihlet kell. Próbáld meg 
mégis, hátha sikerül. 

- Megpróbálom. De csak akkor, ha megígéred, hogy nem leszel túl szigorú 
hozzám, mint kezdő alkotóhoz. 

- Ezt nem ígérhetem meg. Az alkotásban nem ismerek tréfát. A magam 
alkotásában sem. 

- Az jó... Nézd ezeket a nagy szemű kis földszintes házakat. Mondd, te soha 
nem estél még kísértésbe, hogy beless valamelyik ablakon? Igaz, hogy ez olyan 
diákos csínytevés. 

- Én diákkoromban másfajta kísértésbe estem. Tudod, volt egy tanárom, 
tornatanár, piszkos kis kopasz emberke, bizonyos Tóth Kálmán. Az volt a szokása, 
hogy ha télen bent ültünk az osztályban, mert a tornaterem foglalt volt, le s fel 
sétált a padok között, és én alig tudtam magamat visszatartani, hogy ki ne 
dugjam a lábamat, és fel ne botiasszam. 

- És miért nem dugtad ki? 
- Azt hiszem azért, mert akkor még egy kicsit gyáva voltam. 
- Az nagyon régen lehetett. 
- Nagyon régen. Azóta már sokszor kidugtam. 
- Egyszer majd belesünk valamelyik ablakon, jó? Előbb te, és megmondod, 

hogy nekem szabad-e, és ha szabad, akkor én is belesek, jó? 



- Jó, de less be az én ablakomon. Azon mindig szabad. 
- Egyszer majd elmegyek hozzád, és megmutatsz nekem minden képet, és 

meg is magyarázod mindegyiket, jó? 
- Jó. És mondd, Márta, igazán nem akarod, hogy megfesselek? 
- Mondtam már neked, hogy anatómiából ötösöm volt. De egyszer majd, ha 

már öregek leszünk, akkor én felveszem a fekete ruhámat, odaülök a esontszínü 
cserépkályhához, kezembe fogom a szemüvegemet, és míg te festeni fogsz, én 
csendesen elszunyókálok. Jó? 

- Márta! 
- Elutazom, Gábor. Kell nekem ez a hónap, és kell a távolság is. Azt mondják, 

a távolság néha még közelebb hozza egymáshoz az embereket. Dolgozz, Gábor. 
Kár minden percért, amit elveszítesz. Talán azért is, amit rám pazarolsz. Mert amit 
te kimondasz az ecseteddel, az csak a te szavad. Az benne az érték, hogy a tiéd. 
Mert ugye, bármilyen nagyok is a Filatovok és a Cézanne-ok, mégis milyen jó, 
hogy nem azt mondják rólad: a megtévesztésig Cézanne. Majdnem utolérte a 
mesterét... Szóval, kár minden percedért, amit elveszítesz... És ha egyszer 
észreveszem, hogy miattam vesznek kárba azok a percek, akkor fogom a bőröndöt 
és elmegyek. Sokkal messzebbre, mint most, és sokkal hosszabb időre. 

- Márta. Ha akarod, én elveszítek... 
- Nem akarom, hogy bármit is elveszíts. Te már nagyon sokat veszítettél. 
- Honnan tudod te azt, Márta? 
- Ha máshonnan nem, hát a szemedből. Mert te elfújtad az enyémből a 

szomorúságot... Na tedd le a bőröndöt, és nézd meg. Benne van még? 
- Nincs benne. 
- Na látod. De a tiédben ott van. És még sokáig ott is lesz. És ha még 

nagyon-nagyon sokáig benne maradna, én akkor sem kérném számon tőled. 
Mert azt a szomorúságot, ami nem tud elmúlni, azt nem szabad számon kérni. 

- Márta. 
-Most hallgassunk egy kicsit, jó? Hallgassuk, hogy csikorog a hó a talpunk 

alatt. Én nagyon szeretem hallgatni. Hallgatni is szeretek. Csak ha veled vagyok, 
akkor fecsegek folyton. Minden csacsiságot összefecsegek. A levelekben, amit 
küldök majd neked, húzd alá piros ceruzával az ilyen csacsiságokat, és ha 
hazajövök, mutasd meg nekem. Jó? És most hallgassunk. 

Fagy. Ilyenkor csikorog a hó. Meg ha egy kicsit megereszkedik, akkor is... 
Egyszer, kétszer, egyszer, kétszer... Nem jó, mert csak a magáét számolja... Márta 
gyorsabban lép... Egykettő, egykettő, egykettő... О lassabban, súlyosabban... 
Egy, nulla-nulla, kettő, nulla-nulla... Egy... 

Pontosabban, Somogyi felperes, pontosabban. 



Vegye a nullától. 
Vajon melyik volt az a négy csillag ott fent a felső ablakkarikában? 
Csak akkor érezte, hogy az ujjai elgémberedtek, amikor letette a bőröndöt a 

váróterem bejáratánál. A terembe hiába is mennének be, ott minden hely foglalt. 
- Még pontosan tizenegy percünk maradt - mondta Márta. - Aztán beszállás. 

A vonat csak négy percig áll. Üljünk le a bőröndre. Te az egyik végére, én a 
másikra, jó? 

Vajon meg tudná festeni emlékezetből? A szeme... Igen, azt meg tudná. Az 
orra... Nem, azt nem tudná. A szája... Azt sem tudná... Az arcát sem. A haját 
sem... És ha csak a szemére meg a hangjára emlékezne, úgy meg tudná festeni? 
A hangjára? Mondjuk, amikor azt mondja: dolgozz, Gábor. Kár minden percért, 
amit elveszítesz. Talán azért is, amit rám pazarolsz. 

így már menne. Biztosan menne. A szeme zöld maradna. Csak nem ilyen, 
hanem mohazöld. Mint az olyan moháé, amely a sziklákon nő. A kárpáti hegyek 
szikláin. 

Az arca... 
Várjunk csak. Milyen lenne a háttér? 
Szürkéslila, mint Mazur azon a gyűlésen. 
Milyen lenne az arca? Az arca? Mint a szavai. Néhány szó munkára biztat. 

Szürke, szürke, szürke. És valami kevés fényes, mint a verejték. Aztán... Aztán 
azok a percek, amelyekért kár lenne, ha elvesznének. Vörös, fehér, kék. Mint a 
pattanó szikra. És fekete, mint a kialudt parázs... És egyszer csak a háttér, az a 
szürkéslila tenger megindulna ömleni a két mohazöld szem felé, elmosná az 
arcot, és megkergetné a szemeket... És az a két szem előbb az ő szemébe 
menekülne, meglátná benne Zsorát, az életfogytiglanost, mikor véresen fekszik 
a földön, aztán kiröppenne az övéből, rá a Belov arcára, bele a szemébe, amikor 
éppen Sziszüphoszt látja, aztán visszaröppenne a szürkéslila tengerbe, és 
elkezdené keresni az ő szemét. Keresné, keresné, ide-oda vergődve... 

Te jó ég! Egy fix pontot! Egy fix pontot... 
- Szervusz, Gábor. 
Zágonyné állt meg előttük. A bőröndöt letette maga mellé. 
- Szervusz, Csibi. Elek? 
- Elek... Hát nem ismered? Annak, ha negyvennyolc órából állna egy nap, 

még akkor is kevés volna. Segíthetnél cipekedni. Vagy... 
- Elég nekem ez az egy is - mondta, és megveregette a bőröndöt, amelyen ültek. 
-Na jó . Viszlát... Pá. 
- Ki volt ez? - kérdezte Márta. 
- Zágonyné. 



- Nahát! Nem ismertem meg. Nagyon rég láttam. Azóta alaposan 
meggömbölyödött. Igen megnézett engem. Hallom, hogy nem a legjobb 
viszonyban vagytok. 

- Zágonnyal? Hát többé-kevésbé békésen élünk egymás mellett. Én 
valahogy így képzelem el a békés egymás mellett élést. Nem bántjuk egymást. 
Dolgozunk, és élünk, ki-ki a maga felfogása szerint. Neki nem tetszik az én 
munkám és életmódom, nekem meg az övé. Én még Lentit is inkább elviselem, 
pedig az befőttesüveg-címkékkel keresi a kenyerét, és amit csinál, az merő 
kontárkodás, de ö legalább felülemelkedik a lélek fagypontján. Gondolatban 
különben absztrakt kategóriákban alkot. Igaz is. Az előbb gondolatban én is 
megfestettelek. 

- Gondolatban? Az érdekes lehet. 
- Tulajdonképpen csak a két szemeddel akartalak kifejezni. A két szemed útjával. 
- Az útjával? Mit? 
- Két mohazöld szem keres valamit az emberi kicsiség szürke tengerében. 

Talál két másik szemet, és belemenekül. Az a két másik szem kemény, mint a 
szikla, amelyen összetörte magát Zsora, az életfogytiglanos. De a tenger nagy, a 
szikla pedig magában van, és kell a bizonyosság, kell a hit, és a két mohazöld 
szem beleröppen megint a két másik szembe. Az a két másik szem éppen azt 
álmodja, hogy Siszüphosz visszazuhan a hegyről a sziklával együtt, halálra 
zúzza magát, és megfesti a szürke tengert a gyűlölet lila színével. A tenger nagy, 
de az a két mohazöld szem már tudja, hogy az a másik kettő, amelybe először 
menekült, nem vész el a tengerben, és visszaindul, hogy újra megkeresse. 

- Ez érdekes és szép, de nem festmény, inkább költemény. 
- Vajon meg lehetne-e festeni a szemed útját, Márta? 
- Talán meg. De egyszerűbben. Megfoghatóbban. Úgy nem lehetne? 
- Úgy? De lehetne. Úgy, hogy most megcsókolnám a szemedet, Márta. 
- Most? 
A két szemben riadt fény gyúlt. 
- Hajtsd a vállamra a fejed, Márta. 
A két szemben eloszlott a riadtság, csak a fény maradt benne. 
- Jó - mondta. 
Amikor felállt, égett az arca. 
Még akkor is égett, amikor kihajolt a vonatablakon. 
Aztán már csak a vonatablak égett. 
Aztán az utcai lámpák égtek. Hideg kék fénnyel. Neonlámpák voltak. 
Meg a tenyere égett, az, amelyikben a bőröndöt fogta. A sarki patikától az 

állomásig. A sarki patikától, amely fölött már egy éve áll az óra. 



Béla a híd közepén érte utol. 
- Szevasz, Gáborkám. Merre jártál? 
- Az állomáson voltam. 
- Én is. Hogy lehet az, hogy nem találkoztunk? Vártál valakit? 
-Nem. Kísértem. 
- Én is. A menyasszonyomat. 
- Azt a leningrádit? 
- Miféle leningrádit? Ja, te ismered? Nem, nem azt. Ez lembergi. 
- A következő melyik városból való lesz? 
- Következő nincs, Gabikám. Ez már gyűrűs. Bemutattam a szüleimnek is. 

Nagyon rendes lány. Meg aztán lengyel. Az mégiscsak más, nem? 
- Hát persze. Már hogyne volna más... Ezt majdnem olyan lelkesen mondtad, 

mint az öreg Borca néni a lengyel-magyar közös határt. 
- Az meg micsoda? 
- Te nem tudod? Ejnye, Béla. Szóval, ide figyelj. Mikor harmincnyolcban 

bejöttek a falunkba a magyar csapatok, bennünket, kisdiákokat is kivezényeltek 
a fogadtatásukra. Emlékszem, a díszkapu előtt ünnepélyesen elégették a cseh 
zászlót, aztán a tiszteletes úr elordította magát, hogy: Lengyel-magyar közös 
határt! A nép meg utána, a pásztor után. Az a bizonyos Borca néni a hátam 
mögött állt, és az én vállamon verte ki a taktust, hogy: Len-gyel-ma-gyar-kö-
zös-ha-tárt! Érted? 

- Nem én 
- Hát akkor még én sem értettem mást belőle, csak a taktust, de reggelre már 

sejteni kezdtem, hogy mi fán terem az egész. Az történt ugyanis, hogy akkor éjjel 
félreverték a harangot, mert valaki kitalálta, hogy a kolonisták megtámadták a 
magyarokat. Hogy szavamat ne felejtsem, kolonistáknak hívták azt a tizenöt 
ukrán30 családot, amelyet a csehek telepítettek be a faluba még a harmincas 
években. Szegény verhovinaiak voltak, de az államhatóság földet mért nekik, és 
kölcsönt is kaptak a házépítésre meg jószág vásárlásra. Az ellenszolgáltatás csak 
annyi volt, hogy be kellett lépniük az agrárpártba. Ebből látszik, hogy a csehek 
értettek a politikához, sőt a nemzetiségi politikához is. Szóval, akkor éjszaka 
félreverték a harangot. Ki kaszára, ki kapára, és neki a kolonistáknak. Onnan 
sejtem, hogy nemcsak virtusról volt szó, hanem a lengyel-magyar közös határ 
is közrejátszhatott, hogy a dadogós Bak Ignác belevágta az ásóját a Tkácsék 
szobapadlójába, és elkurjantotta magát, hogy: ez a zzzzenyém lesz, a zzzanyád 
kutya istenit!... Az igazság kedvéért hozzá kell tennem, hogy a csendőrök másnap 
összeszedték a honfoglalókat és jól helybenhagyták őket. Most már érted? 



- Még mindig nem. 
- Na jó, akkor megpróbálom másképpen megmagyarázni. Hallottál már 

valamikor a Szent István-i gondolatról? 
-Nem én. Soha. 
- Hát nem tanultál történelmet? 
- Tanultam, csak nem magyar történelmet. 
- Hát persze. Lásd, ezt el is felejtettem. Szóval, a Szent István-i gondolat az 

olyasvalami volt, amiről senki sem tudta, hogy micsoda. Egy azonban bizonyos: 
csonka Magyarországon minden étlapon ez volt az első fogás. Mivel azonban 
némely ember szereti tudni, hogy mivel akarják megetetni, hát az én Miska 
bátyám, aki annak idején Pincehelyen tanított, elkezdte szaglászni, hogy mi is az 
a Szent István-i gondolat, de senki se tudta megmondani. Még azok sem, akik 
jóllaktak vele. Végül aztán megkérdezte a pincehelyi plébánostól, aki meg is 
magyarázta neki értelmes magyar szóval, hogy a Szent István-i gondolat, Miska 
fiam, az, hogy Nagymagyarországon még a kutyák is magyarul ugatnak... Na, 
érted, már, Béla? 

- Ertem. Hanem mondok én neked valamit, Gábor. Furcsa magyar vagy te, 
hogy így beszélsz a fajtádról. 

- Mondok én is neked valamit, Béla. Én azért vagyok ilyen magyar, mint 
amilyen vagyok, mert tanultam magyar történelmet. Te pedig azért vagy olyan 
magyar, mint amilyen vagy, mert nem tanultál. Na de szevasz, öcskös. Itt elválunk. 
Te merre mégy, jobbra vagy balra? 

Béla pózba vágta magát, lehúzta a kesztyűjét, a bal tenyerébe köpött, a jobb 
tenyere élével belecsapott, aztán vidáman elindult jobb felé. 

Persze, Béla csak vagányságból ment jobb felé, hiszen így meg kellett kerülnie 
a fél várost, mert nem arra lakott. De ment, mert választott. Megtehette. Nem 
ismerte a történelmet. 

Mikor felzörgették, a karóra foszforos lapján már fél tizenkettő múlott. 
Tóni jött be. Elvett az asztal mellől egy széket, a kályhához vitte, és leült. A 

kabátot sem vetette le magáról. 
- Te csak feküdj vissza - mondta. - Cigarettád van? 
- Ott van egy dobozzal a szekrény tetején. 
Tóni levette a cigarettát, rágyújtott, eloltotta a villanyt, és visszaült a 

kályhához. Cigarettájának parazsa valószínűtlenül nagynak tűnt a sötétben. 
- Hozzád költöznék néhány napra, ha befogadnál - mondta. 



A rekamiéhoz közelebb van az ablak, és a felső karikában több csillag látszik, 
mint akkor éjjel. Megszámolja? Minek? 

- Holnap elhoznám néhány holmimat. Megengeded? 
- Természetesen. 
- Elalszom a padlón is. Pár napról van csak szó, míg valami szobát kerítek 

magamnak. 
- A matrac a szekrényben van. Párnám nincs. Se takaróm. 
- Nem kell semmi. Ma elég ez a matrac is, holnap meg hozok magamnak, ami 

kell. Ki mos rád? A háziasszony? 
- Igen. 
Tóni felállt. Nem gyújtott villanyt. Kivette a szekrényből a matracot, leterítette 

a kályhához, oda tette mellé a hamutálcát és a doboz cigarettát, aztán levette a 
kabátját is, és lefeküdt. A kabátot magára terítette. 

- Nem kérdezel semmit? - szólt kis idő múlva. 
- De igen. Hány csillagot látsz onnan a felső ablakkarikában? 
- Egyet - mondta Tóni hosszú hallgatás után. - Csak egyet. De az megvakít. 

Megbolondít. Elveszi még azt a kis eszemet is, ami van. Csak egyet látok, és az 
sem az enyém. A többit mind odaadnám azért az egyetlenegyért. De nem arra 
születtem én, hogy szeressenek. És az asszonynak se tudok tovább hazudni. 
Úgy érzem, pajtás, hogy nagyon rossz végem lesz. 

- Rossz véged? Mi is a vége? Hogy mondta Szabó Lőrinc? Múlik a nyár, és 
lassan észretérsz... 

-Bá r igaza lenne! 
- Igaza van, Tónikám, inert csakugyan múlik a nyár, és te csakugyan 

észretérsz, de nem azért, mert megméred a nőt, hanem azért, mert téged mérnek 
meg a nők. Hogy is hangzana, nacsak... Múlik a nyár, és lassan észretérsz, mert 
a vége az, hogy megmérnek a nők... 

Tóni befordult a falnak, és hallgatott. 
így csak férfi tud hallgatni, férfi, aki nem tud sírni. 
Reggel, amikor felébredt, Tóni már nem volt ott. A cigarettásdoboz üresen 

hevert a matrac mellett, a hamutálca tele volt cigarettavéggel. Nem is véggel, 
félig szívott cigarettával. 

Az igazi dohányos nem dob el félig szívott cigarettát. 
Vannak olyanok, akik csak egy fajtát szívnak. 
Valkó például csak leningrádi gyártmányú Kazbeket szív. 
Persze, már ez is kitartás, a jellemnek valahányadik töredéke. 
Aki megjárta a táborokat, az még a mahorkát is elszívja. És minden cigaretta 

a körmére ég. 
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Tóni dugta be a fejét az ajtón. 
- Kezedet csókolom, Gizike - mondta. - Gabi, gyere már ki egy percre. 
Miért nem akar bejönni Tóni? És Gizike miért nem fogadja a köszönését? 

Már egy jó ideje nem látja őket együtt. 
- Mikor jöttél haza? - kérdezte tőle a folyosón. 
- Ma reggel, Gábor, fontos mondanivalóm van a számodra, de nem itt. Gyere 

le a presszóba, ott leszek. Csak ne sokáig várakoztass magadra. Gizikének ne 
szólj semmit. 

- Mi történt? 
- Itt nem mondhatok semmit. Gyere azonnal utánam. 
Mikor a kabátját leakasztotta a fogasról, Gizike megkérdezte tőle: 
- Sokáig leszel, Gábor? 
- Nem tudom. Ha egy óra múlva nem jönnék vissza, fejezd be ezt a fejlécet. 

Nem sok munka maradt rajta. 
- Ha keresnek, mit mondjak? Mert olyan bolondokháza van itt ma, hogy 

ilyen már rég nem volt. Mindenkit keresnek, mindenkit hívatnak. Még jó, hogy 
mi megúsztuk ez idáig. 

- Mondj valamit nekik. Bánom is én, mit. Mondd, hogy bementem a 
szövetségbe. Oda csak nem fognak utánam jönni. 

Az utcákon már nincs hó. Érezni lehet a sár szagát. Az idén korán kitavaszodik. 
Márta azt írja, hogy Leningrádban javában garázdálkodik a tél. Igen, úgy 

írja, hogy garázdálkodik. Ez a harmadik levelében van. Amit tegnap kapott, 
abban meg azt írja, hogy még tizenkét nappal meghosszabbították a tanfolyamot. 
És azt s írja, hogy nagyon vágyik már haza. 

Talán jobb is, hogy nincs itthon. Lehet, hogy addigra lezajlik a második 
tárgyalás is. Igaz, hogy az ügyvéd csak a vállát vonogatja, de az ügyvédek 
általában pesszimisták. És persze hazugok. Ez is hetet-havat összehordott 
tegnapelőtt. Még szerencse, hogy Ildi nem jelent meg a tárgyaláson, különben 
azt hihette volna, hogy... Nem, Ildi tudja az igazat. És azért nem jelent meg, mert 
semmi értelme. Tőle is olyan badarságokat kérdezett a bíró, hogy nem is válaszolt 
minden kérdésére. Az ügyvéd, az persze azonnal kész volt a válasszal, de az 
ügyvédek rettenetesen tudnak hazudni. Lehet, hogy igazuk van. Ok jobban 
ismerik az ügyrendi formaságokat. És nem az a lényeg, hogy ki mit mond, hanem, 



hogy hivatalosan is pontot tegyenek egy olyan ügy végére, amit az élet úgyis 
rég eldöntött és lezárt. 

Mártának semmit sem írt az egész dologról. Nem beszéltek soha róla, és 
furcsán hatna, ha megírná. Miért is tenné? Márta kezdődjön ott, az után a pont 
után. 

Talán jó is, hogy később jön haza. 
A presszóban még hidegebb van, mint az utcán, azért ülnek télikabátban. 

Némelyek még a kalapjukat sem veszik le. Tóni persze leveszi. 
A két csésze kávé már ott gőzölög a sarokasztalon. 
- Hol jártál, Tóbiás? Már harmadik éjszaka vagyok özvegy. Ha így megy 

tovább, elválunk. 
- Az Isten akárhová tette volna azt a te válásodat. 
- Na, mi bajod van velem? 
- Baj van, Gabikám, nagy baj. 
- Mi történt? Mit csináltál már megint? 
- Én semmit. Nem rólam van szó, hanem terólad. 
- Rólam? 
- Igen. Feljelentés ment rád, Gábor. 
- Rám? Ugyan, ne beszélj badarságokat. 
-Csendesebben, mert mindenki ide figyel. 
- N a és? Hadd figyeljen. Nem vagyok én szökött fegyenc. 
- Ne viccelj, pajtás, az ilyesminek most semmi helye. Mondom, hogy baj 

van. Nagyobb, mint gondolnád. 
-Milyen baj? Miféle feljelentésről beszélsz? Kijelentett fel engem? Hová? 
- Hogy ki, azt nem tudom. Hogy hová, azt felsorolhatom neked. Kezdem: 

hozzánk a szövetségbe, a főnöködnek a laphoz, a területi pártbizottságba, Kijevbe 
a köztársasági szövetségbe, Moszkvába a Központi Bizottságba és ugyancsak 
Moszkvába a Pravdába. 

- Rám, feljelentés? Honnan szeded te ezt az egészet? 
- Most jövök Mazurtól. Az ügy a pártszervezetre is tartozik, és Mazur vette 

a kezébe. 
- Miről van szó? Olvastad a feljelentést? 
- Igen. Három dologgal vádolnak. Mindenekelőtt azzal, hogy a javító 

munkatáborban letöltött büntetésed után a te politikai nézeteid egyáltalán nem 
változtak meg, sőt, nyíltan ellenséges propagandát folytatsz baráti körökben és 
hivatalos helyeken is... 

- É n ? Miféle propagandát? 



- Gabikám, most arra nincs időnk, hogy felsoroljam neked az egész szószt. 
Majd úgyis megtudod, mert rövidesen hívatni fognak. Addig is azért mondom el 
a dolgot, hogy ne érjen váratlanul, és tudd mihez tartani magadat. Szóval, a 
második vád ellened az, hogy képeiddel is az ellenséges ideológiát szolgálod, 
formabontásoddal és témaválasztásoddal is. A harmadik vád pedig, amelyik 
aztán betetőzi az egészet, az, hogy elhagytad a családodat, erkölcsileg lezüllöttél, 
részegeskedsz, különböző rossz hírű nőkkel, legújabban pedig Mártával tartasz 
fenn szerelmi viszonyt. 

- Mártával szerelmi viszonyt? 
- Igen. És az elmondottakból azt a következtetést vonja le a feljelentő, hogy 

te olyan személyiség vagy, akinek semmi helye a szövetségben, akinek nincs 
erkölcsi joga kiállítani a képeit, és aki nem dolgozhat a pártlapnál. 

- Képtelenség. 
- Képtelenség, de tény. 
- Ki tehette? 
- Nem tudom, mert Mazur nem mutatta meg nekem az aláírást, de az a gyanúm, 

hogy névtelen. Az biztos, hogy jól kifogták az időpontot a piszkok. Mielőtt még 
felvehettek volna rendes taggá a szövetségbe, és részt vehettél volna azon a 
kijevi kiállításon, amelyikről szó volt abban a cikkben. Szóval, az alkalom a 
legmegfelelőbb. Megindítottad a válópert, tehát a dolgok erkölcsi része már 
bizonyítható. A képekbe meg mindent bele lehet magyarázni, azt te tudod a 
legjobban. Különösen a tieidbe. Meg aztán mondtál is egyet-mást itt-ott, hiába 
imádkozott neked az ember, hogy tartsd féken a szádat. Most aztán alaposan 
belekeverted magadat a trágyába. Rossz előérzetem van, pajtás. Nem tudom, mi 
lesz. 

-Tóni . Szeretném elolvasni azt a levelet. 
- Hát... Próbáld meg elkérni Kantos Pityutól. О az elnök, neki joga van 

hozzá, hogy magához vegye. Neki Mazur oda is adná, nem úgy, mint nekem. 
Tudja, hogy ő nincs olyan jóban veled, mint én... Vagy tudod mit? Príma ötlet! 
Szólj Győzőnek, menjen be Valkóhoz, kérje el tőle. Ok jóban vannak. És ha 
elolvastad, azonnal beszélj Miska bácsival. О befolyásos ember, talán tudna 
rajtad segíteni. Rám is számíthatsz, én szakszervezeti vonalon mindent megteszek, 
ami tőlem telik. A szakszervezetnek ma már nagy jogai vannak, úgyhogy 
hivatalosan is kiállhatnék melletted. így még jobb is. Különben, azt hiszem, 
Gabikám, hogy nagyobb hasznára válna az ügynek, ha most elköltöznék tőled, 
így erkölcsileg nincs jogom hozzá, hogy akár csak meg is mukkanjanak. A 
dolgokon ez semmit sem változtatna. Jó? Hát akkor add most ide nekem a kulcsot, 



majd otthagyom a házinéninél. Te meg telefonálj Pityunak vagy Győzőnek, és 
intézkedj, pajtás, míg nem késő. 

Elővette a kulcsot, és letette az asztalra Tóni elé. 
- Na, szevasz, Gabikám. Senkinek egy szót se, hogy tőlem tudtad meg a 

dolgot, mert mindent elronthatunk. 
Tóni elvette a kulcsot, és elsietett. 
Ellenséges propaganda, ellenséges ideológia, erkölcsi züllés... 
Márta. 
Mi közük Mártához? Kinek mi köze Mártához? 
Márta ott kezdődik, az után a pont után. 
De hol van a pont? Vagy van-e egyáltalán? 
Kinek mi köze van Mártához? 
El kell olvasni azt a levelet. El kell olvasni. 
- Parancsol még valamit? - kérdezte a pincérnő. 
- Semmit - mondta, és felállt. 
- Egyhatvanat kérek. 
- Na, persze... Adjon vissza két tizenöt kopekest, telefonálni akarok.31 

Hogy érezni a sáros utca szagát. Az idén korán kitavaszodik. 
Kit hívjon fel előbb, Pityut, vagy Győzőt? Pityut. Győzőhöz bemehet az 

irodába is. 
Feltárcsázta a számot. 
- Te vagy az, Pityu? 
- Én. Gábor? 
- Igen. Sejted, milyen ügyben hívlak. Szeretném elolvasni azt a levelet. Meg 

tudnád nekem szerezni egy félórára? 
- Ki van zárva, Gabikám. Engem különben is hagyjatok ki ebből a históriából. 

Én tulajdonképpen már itthon sem vagyok. Egy óra múlva utazom. Szevasz. Sok 
szerencsét. 

Meg lehet tenni kétszáz méternyi utat úgy, hogy az embernek egyetlen 
gondolata sincs. 

Győző nem ültette le. Fejével a gépírónő felé intett, és odasúgta Gábornak: 
- Várj meg az emeleti WC-ben, azonnal megyek. 
Mindegy. Azt a levelet el kell olvasni. 
A WC fala tele van rajzokkal és firkákkal. 
- Hát hallom, hogy baj van - kezdte Győző, és közben végezte a dolgát. 
- Győző. Nekem kellene az a levél egy félórára. Kérd el Valkótól. 



- Az lehetetlen, Gabikám. Valkó tudja, hogy milyen viszonyban vagyunk. 
Már úgyis kérdezősködött felőled. Ezek olyanok, tudod, hogy ha valaki süllyed, 
akkor még taszítanak egyet rajta... Te, csakugyan van köztetek valami Mártával? 

- Te senki ! 
Az iskolába hiába is telefonálna. Miska bácsi úgy sincs soha bent a tanáriban. 

Oda el kell menni. 
Ellenséges propaganda, ellenséges ideológia, erkölcsi züllés... 
Márta. 
Ki tehette? 
Ildi? 
Nem válok, érted? Ez pedig tudod, mit jelent? Nem tudod? Akkor kérdezd 

meg a drága barátaidtól! Azoknak, remélem lesz annyi eszük, hogy tudják, és 
visszatartanak a lejtőn. Ahonnan eddig is csak azért nem zuhantál le, mert én 
könyörögtem ki, hogy ne nyúljanak hozzád. Engem néztek. De most már elég 
volt. Érted? Nem érted? 

Nem, nem érti. És nem hiszi. Ildi nem tehette. 
Mazur? 
Nem, Mazur nem az az ember. Mazur lecsap rá, és ha lesz ereje, szétmorzsolja, 

de Mazur szembe támad. Mazur mélységesen meg van róla győződve, hogy ő, 
Somogyi Gábor osztályellenség, akit meg kell semmisíteni, de nyíltan. 

Nem, Mazur nem tehette. 
Zágony? 
Zágony... A kopjafa! A kopjafa, amelyen már négy fej van. És van még hely 

az ötödiknek is. 
Az úrnak ezerkilencszázmajdnemhatvanadik esztendejében. 
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- Sok képed van, apu - állapította meg elismerően Gabika. - Vagy hány 
szobát lehetne teleaggatni velük? Vagy húszat? Húszat biztosan. Keresztapu 
mondta anyunak, hogy ne tegyen olyan sokat a falra. Meg tudod, még mit is 
mondott? Azt, hogy vigyázzon rájuk, mert egyszer majd sokat fognak érni. Meg 
tudod, mit mondott még? 

- N e m tudom. 
- Azt, hogy neked sokat kellene utazgatnod külföldön. Azt mondja, hogy ha 

legalább egy évig élnél Párizsban, azt nem lehetne megfizetni. Miért nem lehetne 
megfizetni, apu? 



-Nem tudom. 
- És miért jobb Párizsban, mint itt nálunk? 
-Párizsban? 
- És ott milyen pénz van, apu? Frank? 
Gabika arról beszél, hogy jövöre pénzváltás lesz. Beváltják a rubelt, egy a 

tízhez. Mindenki mondja. 
Párizs. Tavalyelőtt Moszkvában beszélgetett a fiúkkal, akik megjárták Párizst. 

Riasztó hírekkel tértek haza. A művészet szentélyét akarták látni, amely 
századokon át hirdette igéjét a világnak, de szentély helyett bordélyház fogadta 
őket, ahol az üzlet szemétdombjain buján burjánzik a szellemi prostitúció. A 
szellemi prostitúciónak hagyományai vannak: a bordélyházak prostitúciója, ahol 
mesterségbeli fogásait tanulta. 

A művészet átvészelte az álszent szavak mögé bújt inkvizíciót. Vajon túléli a 
fertőzés gyönyörét nyíltan hirdető prostitúciót is? 

Vajon meddig tart még a szellemi kiszolgáltatottság?32 

Vajon ma felhívja-e Tóni? Tegnap nem hívta. És tegnapelőtt sem. 
Valkó is már egy hete csak Gizikét hívogatja, ha akar valamit. 
- Odaadtad Gizike néninek a rajzot? - kérdezte Gabikától. 
-Oda . 
- Nem mondott semmit? 
- Nem. Csak azt mondta, hogy megnőttem. Csakugyan apu. Már a válladig 

érek. Meg hasonlítok is rád. Gizi néni mondta, mikor lerajzolt. 
- Lerajzolt? Mikor? 
- Ma az irodában. Odaültetett az ablak mellé, és lerajzolt. Meg is mutatta. 
- Ráismertél magadra? 
- Rá. Csak a fejem egy kicsit szögletes volt, meg olyan, mintha kőből faragták 

volna ki. Meg is mondtam Gizike néninek, de azt mondta, hogy jól van az, mert 
én is olyan keményfejü vagyok. 

Gizike az utóbbi időben sokat dolgozik. Most Dosztojevszkij Félkegyel-
müjéhez készít illusztrációkat. Csak úgy, magánszorgalomból. Tussal. Gizike 
nem szereti Dosztojevszkijt, és rajzai is karikatúraként hatnak. Az egyik egy 
trojkát ábrázol. Három szamár van eléje fogva. Csökönyösen, mozdulatlanul 
állnak. A középsőnek a hátán Dosztojevszkij ül, kancsukával a kezében. A 
balszélső szamár mögött Miskin herceg térdel, divatos ruhában. Kezében Gogol 
Holt lelkek című könyvét tartja. A könyv lángol, és a herceg a szamár hátsó lábai 
közé dugja a tüzet. A trojkán ott ülnek a Félkegyelmű hősei: Rogozsin, a tábornok, 
Ganya, Nasztaszja Filippovna Aglajával összeölelkezve és Tockij. Tockijnak az 
arcát Gizike Miklósról, a férjéről mintázta. 



Gizike - őrajta kívül - senkinek sem mutatja meg a rajzait, mintha csak 
szégyellné, hogy ilyesmivel foglalkozik. Ezt a szégyenérzetet Miklós oltotta bele. 

- Megehetem ezt a süteményt, apu? 
- Meg, kisfiam. Neked vettem. 
Miklóst felháborítaná az a rajz. És nem azért, mert önmagát is felismerné 

rajta, hanem mert megrögzött tekintélytisztelő. Miklós tekintélytiszteletének 
fokozatai vannak, amelyeket számára a lexikonok állapítanak meg. És mert Miklós 
aforizmákban gondolkozik, és végkövetkeztetésekben ítél, ezt a dolgot is úgy 
fogná fel, hogy a halandóságnak nincs joga merényletet elkövetni a 
halhatatlanság ellen, és megszégyenítené Gizikét azért, hogy kifigurázza a 
Félkegyelmű íróját. Könnyű szívvel tenné, igazának tudatában, hiszen az elérhető 
asszony jó tulajdonságai között nem szerepel az ő számára elérhetetlen tehetség. 
Nem szerepel, mert nem keresi. Tunyaságból. Igen, ebből erednek az aforisztikus 
gondolatok is. Szellemi tunyaságból. Meg a végkövetkeztetések is, amelyek 
arra jók, hogy lezárják a vitát. Persze csak akkor, ha nem olyasvalaki vitatkozik, 
aki tiszteletet parancsol. Mondjuk, a felettesei, akiket feltétel nélkül tisztel, és 
keresi kegyeiket. A főnökök ugyan nem szerepelnek a lexikonokban, de Miklós 
velük szemben - szinte már babonás tiszteletből - feladja a maga aforisztikus 
igazát, elveszíti emberi méltóságát, megalázza önmagát és mindazokat, akiket 
megalázhat. 

Miklós őt is tiszteli, de mi történne, ha a főnöke volna, és Mazur azt mondaná 
neki, hogy ezt a Somogyit ki kell rúgni. Mi történne akkor? 

Fél kilenc van. Tóni ma sem telefonált. 
És mi történne, ha a Miklós főnöke kivetné a hálóját... Nem, nem! Ezt nem 

szabad végiggondolni. Ugyancsak tiszteletből. De másfajta tiszteletből. 
Hát mire jó akkor az a sokoldalú műveltség, az a töméntelen szellemi kincs, 

amit a Miklós lelke magába szippantott? Mire jó, ha a ranglista szabályozta 
tekintélytisztelet megalázza emberi méltóságában? Mire jó? Arra, hogy újságcikk-
fordítások33 közben kevesebbet lapozzuk a lexikonokat, vagy még inkább arra, 
hogy gyorsan és hibátlanul fejtsük meg a keresztrejtvényeket? 

Rá kell gyújtani. 
Egy csipetnyi mahorka egy napi adag kenyérbe került. Néha olcsó 

szenvedélyeinkért is drágán fizetünk. 
- Apu, ezt aktnak hívják? 
- Aktnak. 
- Apu, te olvastad Moraviától a Római lányt? 
- A Római lányt? Olvastam. 
- É n is. 



- Te is? Viccelsz. 
- Dehogy viccelek. A srácoktól kaptam. Csuda klassz könyv. 
- Tetszett neked? 
- Meghiszem azt. Apu, te is fizettél annak a néninek, akiről az aktot csináltad? 
- Fizettem. De miért érdekel ez téged? 
- Csak úgy. Annak a római lánynak is fizetett az a festő, akihez járt. 
- Mondd, fiam, miért tetszett neked az a könyv? 
- Hát csak úgy. Olyat még nem olvastam. 
Megszólalt a telefon. 
Tóni? 
Felvette a kagylót. A vonal másik végén hallgattak. Már két hete majd minden 

este felhívja valaki, de amikor megkérdezi, hogy kicsoda, a vonal másik végén 
leteszik a kagylót. Néhány másodpercig még hallja a fülében a kellemetlen búgást, 
amely aztán nyomtalanul elvész a gondolatok zajában. 

Ki hívhatja? 
Annáék lakásán nincs telefon. 
- Most elmegyek, kisfiam. Sétálok egyet. Lefekhetsz, ha akarsz. Megint 

együtt alszunk, nem? 
- D e igen. 
- Otthon egyedül alszol? 
- Egyedül. A konyhában. Sokáig lehet olvasni, és télen nem csípnek a legyek 

sem... Kalapot nem teszel, apu? 
- Nem. Tudod hogy sosem hordtam. Vagyis hát... honnan tudnád? 

Az Ung piszkos kis folyó. Most nagy, megduzzasztotta a hólé, de nyáron 
keresztül lehet gázolni rajta. Felgyűrt nadrágszárral. Nyáron legfeljebb csak a 
szennycsatornák táplálják, amelyek bőven ürítik bele bűzös tartalmukat, itt a 
város közepén is. 

A parti lócák betontalapzatára még nem szerelték fel a fatámlákat, és a betonon 
kényelmetlen az ülés. 

A hegyek felöl csípős szél fúj, tükörsimára sikálta az eget és fényesre a 
csillagokat. 

Valahol a közelben rekedt hangú hangszóró beszél. Az amerikaiak újabb 
robbantást hajtottak végre. Egy tudós nyilatkozik... A nevét nem hallja, a nevét 
elfújja a szél... Adatokat sorol a levegő szennyezettségéről. 

Szemben, a túlsó parton, a városi fürdő épülete áll. Nem hasonlít a szomszéd 
lakóházakra, sajátos fiziognómiája van, kormos és elgyötört, mint a fűtök arca, 



amikor a hajók gyomrában lapátjukra hajolva köhögnek, és dülledt szemük 
fehérjén megcsillan a kazán fénye. A fürdőnek öblös vaskéménye van, 
piszkossárga füst ömlik rajta, megüli a háztetőket, és megüli az ember mellét is. 

Már későre jár, de a hangosbeszélő még mindig bömböl. A hangja még 
rekedtebb. 

Most hová bújjon, hogy találkozzon és magára maradjon saját gondolataival? 
Vajon azt mikor tudják kiszámítani, hogy mennyire szennyezte be a levegőt 

az emberi szó? Csak hozzávetőleges pontossággal. Mondjuk: Európa felett 
tízmillió köbméter emberi szóval szennyezett levegő van. Polgárok, dugjátok be 
a fületeket, s közben gondoljatok arra, hogy a világ tűzből és vízből, földből és 
levegőégből való, hogy érezhessétek a kenyér és az asszony örömét. Ne higgyetek 
Dürrenmatt prófétái kinyilatkoztatásának, amely szerint az atombombák korában 
az egyedül lehetséges műfaj a komédia, és ne feszítsék keresztre azoknak a 
népeknek a prófétáit, amelyek a pusztában bolyongnak, hogy eljussanak az 
ígéret földjére... Kérdezzétek meg a filozófusokat, hogyan jutottak el a 
humángenetikától a kultúrfölény abszurd gondolatáig, és kérdezzétek meg az 
anyaszentegyházat, hogyan járatta le és tette számotokra használhatatlanná a 
keresztényi erkölcs legragyogóbb tételét, azt, hogy: „Szeresd felebarátodat, 
mint tenmagadat", ezt a minden emberi kapcsolatok végső parancsolatát... 
Kérdezzétek meg tőlük, hallgassátok meg a válaszukat, aztán megint dugjátok 
be a fületeket, és újra csak arra gondoljatok, hogy a világ tűzből és vízből, 
földből és levegőégböl való. Erre gondoljatok, hogy érezni tudjátok a kenyér és 
az asszony örömét... Ne restelljétek magatokat leülni Moraviával játszani csak 
azért, mert az osztásnál neki jutott a nagy ütőkártya: a Szex, inkább ne 
nyomassatok a kártyáitok hátlapjára pornográf képeket. És higgyetek a 
művészetnek, ha nem akar komédiát csinálni a tragédiából csak azért, hogy 
prófétákat vetéljen, ha meg akar tanítani benneteket arra, hogyan kell elválasztani 
a jót a rossztól, a szépet a csúnyától, ha becsületes szándékkal teljesíti ezt a 
legfőbb funkciót, tudván, hogy ami tegnap még jó és szép volt, az holnap rosszá 
és csúnyává válhat. Higgyetek neki, és tanuljatok tőle, ha törvényt akartok 
hozni, hogy meg is tartsátok, ha ki akarjátok számítani, hogy mondjuk, Európa 
felett mennyi emberi szóval szennyezett levegő van. 

Az Ung piszkos kis folyó. Szennycsatornák ürítik bele bűzös tartalmukat. 
Most megáradt, és gyorsabban sodorja piszkát a közös nagy tengerek felé. 

Csak kétszáz méter itt a part mentén, és ott laknak Tóniék. Talán még nem 
feküdtek le. 

Gábor érzi, hogy nem megy el hozzájuk, mert nem akarja próbára tenni Tónit. 
Mert fél a csalódástól. 



Miklóst sem merné próbára tenni, még gondolatban sem. Még a gondolatra 
is megtorpan, és azt kezdi bizonygatni magának, hogy Miklós egy fejjel fölötte 
áll környezetének. És magának akar ellentmondani, mikor keresi ennek az 
embernek a lelkében az ellentmondásokat, és örül mentő gondolatának, hogy 
gátlásai a gyermek gátlásai, a gyermeké, aki felnőttek közé keveredett, akiknek 
házában számára érthetetlen a rend, a szó, a szándék és szigorú parancsolatok 
követelik meg az alázatosságot. Ahol semmi sem az övé, csak lelkének titkos 
zuga, tele a darabjaira hullt, mérhetetlenül gazdag világ építőkockáival. És ha 
megmutatja nekik, amit belőlük épít, kinevetik és megdorgálják, mert iparosítva 
van, és megszabott minták szerint folyik a játék, és vaskos könyvekben előírt 
értékrend szerint méretnek le a cselekedetek... Igen, ebből a konfliktusból erednek 
Miklós gátlásai, innen jön arcára a mosoly, hogy eltakarja a belső undort és a 
belőle táplálkozó szándékot, hogy ne felnőtté, hanem magának trombitáló 
orrszarvúvá váljék, mint Ionesco groteszk drámájának hősei. És ebből erednek 
Miklós gyermekien őszinte könnyei is, amelyekkel néha elsiratja megbánt tetteit. 

Vajon ő tudna-e sírni? Fennhangon jajongva, mint ezek a megtépázott parti 
jegenyék, amelyeket emberi kéz ültetett ide, kitéve őket a természet örök és a 
maga változó törvényeinek. Tudna-e sírni? Képes-e még erre az elsődleges, 
vele született érzésmegnyilvánulásra, vagy már a jajszót is elhantolta benne és 
művét erénnyé kiáltotta ki az örökké pallérozó kultúra? 

Régi emlék, gyermekkori. Szóltak a harangok. Mind a három. Temetés volt a 
szomszédban. Róza nénit temették, aki néha be-betért hozzájuk, krumplicukrot 
hozott neki. Gubája, amelyet nyáron sem vetett le, ki volt akasztva a tornácon, 
mellette a görbebot. Az első házban, ahol felravatalozták, rengeteg ember 
szorongott. Ha meghalt valaki, ha az utolsó ember is, koporsójához járult és 
halottaiban megkövette az egész falu. A halál nagy dolog, a születés sokkal 
kisebb... A koporsót fekete ruhás asszonyok ülték körül. Siratóasszonyok. 
Fogatlan szájukban elnyújtott, panaszos jajongás, ráncos arcukon könny. Nézte 
őket döbbenten, megbabonázva, és nem tudta, mi történik... Ma már tudja, 
hogy ezeket az asszonyokat megfogadták minden koporsóhoz, és megfizették 
őket, de ha az emlékezete néha megidézi ezeknek a sámánutódoknak a sírását, 
még megállítja a döbbenet, és látja a koporsó körül szorongó embereket, akikre 
átragad a sírás, ősi borzadállyal eltelve, értetlenül és tehetetlenül állnak az 
elmúlással szemben, amelyet sohasem tudnak legyőzni. 

Egyszer meg kellene festeni ezeket a siratóasszonyokat, megfesteni a sírást. 



Az ablak még világos volt, és Gabika első kopogtatásra ajtót nyitott. 
- Igen sápadt vagy, apukám - mondta fürkésző tekintettel. - Csak nem vagy 

beteg? 
- Dehogy vagyok. Aludtál? 
- Nem. Olvastam. Kiszellőztettem egy kicsit, mert vágni lehetett a cigaret-

tafüstöt. Nem baj? 
- Nem. Mit olvastál? 
- A, ezeket a monográfiákat, vagy micsodákat, a festőkről, de még a neveket 

sem tudom kiolvasni. Kivált a franciákat. 
- Mikor már az ágyban feküdtek és cigarettára gyújtott, Gabika megjegyezte: 
- Sokat szívsz, apu. Hány cigaretta kell neked egy napra? 
- Vagy negyven darab. 
- Negyven? Hű, az igen sok. Ha anyu tízet elszív egy nap, akkor reggel 

mindig köhög. Meg a hátát fájlalja. Mondom is neki, hogy minek az a fogyókúra, 
inkább hízzon meg. 

- És ő mit mond? 
- A, semmit. Azt, hogy ne legyek olyan okos. 
Kint erősödik a szél, neki-nekiszalad az ablaknak, és kitartóan nyikorgatja a 

fáskamra ajtaját. 
-Emlékszel, apu... 
- Miért nem alszol, kisfiam? Éjfél van. 
- Te sem alszol... Emlékszel, mikor még kicsi voltam, mindig te altattál el. A 

karodra vettél és énekeltél nekem. 
- Hát te emlékszel rá? Hiszen még kétéves sem voltál. 
Az ablaküveg párás, a csillagok hunyorognak, hogy belássanak rajta. 
- Apu, Somogyi nagymama azt mondja, hogy neked is sokat mesélt. 
- Miért mondod, hogy nekem is? 
- Mert mikor ott vagyok náluk, nekem is mesél. 
- A Szalonna-várat? 
- Azt is. Nekem ezelőtt, tudod, melyik tetszett a legjobban? A Sosemvolt 

ország. 
- Ezelőtt, azt mondod? És most? 
- Most? Mondom, hogy akkor még kicsi voltam. A kicsik szeretik a mesét... 

Tudod, apu, miért tetszett nekem legjobban a Sosemvolt ország? Azért, mert az 
nem is igazi ország, és akár az enyém is lehetett. Azt csinálhattam benne, amit 
csak akartam. Butaság, mi? 



- Dehogyis. És mit csináltál benne? 
- A, semmit. Csak úgy mondom. Bélunak is elmeséltem, neki is tetszett. 

Ismered Bélut? Akinek mészáros az apja. És tudod, mit mondott? Hogy ő lenne 
a király Sosemvolt országban. És megparancsolná a segédeknek, hogy 
mindenkinek csont nélkül mérjék a húst. Hát nem butaság? 

- Te úgy gondolod, hogy butaság? 
- Hát... Nem minden a hús. Van, aki nem szereti... Én. Nem nevetsz ki, ha 

megmondom? 
- Nem, kisfiam, nem. 
- Én meg azt gondoltam, hogy ha... izé lennék Sosemvolt országban, akkor 

szerveznék egy nagy csapatot, és elmennénk és kiszabadítanánk téged... 
Levertük volna az összes izéket, az őröket és... Vagy hány őr volt ott, apu? Sok? 

- Sok. Mit csináltál még abban a Sosemvolt országban? 
- A, semmit. 
- Semmit? 
- Hát... biztosan csináltam, csak már elfelejtettem. Különben is butaság az 

egész, meg te is hazajöttél. Magadtól. Tudod-e apu, hogy már háborúsdit sem 
játszunk? Az is butaság volt. 

- De szép volt, nem? 
-Hát . . . szép. 
- Na, akkor aludjunk, kisfiam. 
- Te is aludj, apu, jó? 
- Jó. Mind a ketten alszunk. Ahogy Somogyi nagymama mondja: eltesszük 

magunkat holnapra. 
- Tudod-e, apu, hogy holnap hazamegyek? Nem üzensz semmit? 
-Mi t üzenjek? 
- Te nem teszed el a képeidet? 
- Hová tegyem őket? Jó helyen vannak. 
-Anyu eltette. Tudod, hová? Keresztapuékhoz. Én is segítettem neki. Éjszaka 

hordtuk át. 
- Keresztapáékhoz? Mi ütött belétek? 
- Én nem tudom. Csak anyu mondta nekem, hogy ha valaki jönne hozzánk, 

milicisták vagy ilyesmik, és rólad kérdezősködnének, akkor ne szóljak semmit... 
- Ezt anyu mondta? 
- Anyu. Valami baj van, apukáin? 
- Baj? Mi baj lenne?... Mondd, fiam, mit tennél te, ha a Füles, a tanárod, azt 

mondaná, hogy te vagy a legrosszabb gyerek, és téged ki kell zárni az iskolából, 
mert rontod a többieket? 



- Én? - Gabika felült az ágyban. - A Füles? Behúznék neki egy olyat... 
- Behúznál neki? Biztos? 
- Hát... ha nem is húznék be, de az ablakát beverném, az már biztos. 
-Biztos? 
- Biztos. De a sulit otthagynám, az egyszer biztos. 
- Szóval, otthagynád? És mihez kezdenél? 
- Hát... beállnék valami műhelybe... 
- De nem vennének fel, mert még kiskorú vagy. Egyébként sem vennének 

fel, mert az iskolából igen rossz bizonyítványt kapnál. 
- Akkor meg... És te hol lennél, apu? 
- Én? Mondjuk, én messze lennék. 
- Akkor elmennék Somogyi nagymamához. Segítenék neki. Bevezetném a 

villanyt az ólba, meg csengőt szerelnék fel a kapura, meg ilyesmit. 
- És ha mindezt megcsinálnád, akkor mi lenne? Esténként szomorkodnál és 

megkérnéd a nagymamát, hogy meséljen neked Sosemvolt országról. 
- Ott, az biztos, hogy kirúgnám a Fülest, azt a disznót. A múltkor is 

vegytanórán megkérdeztem tőle, igaz-e, hogy a Marsnak két mesterséges 
bolygója van, és nem tudta. Azt mondta, hogy fogjam be a számat, ne legyek 
olyan okos. 

- О is azt mondta? Na jó. Aludj, fiam. És ne szégyelld magad Sosemvolt 
ország miatt. Képzeld csak el nyugodtan, hogy mit tennél, ha te lennél benne a 
király... Na, jó éjszakát. 

- Jó éjszakát. Már nem fogsz rágyújtani, ugye, apu? 
- Csak aludj nyugodtan. Te... az anyu arcképét is átvittétek? 
- Azt is. Miért kérded? 
-Csak úgy, eszembe jutott. Aludj fiam. 
Néha, ha ráfekszik a karjára, az a furcsa érzése támad, hogy a keze nagyon-

nagyon messze van tőle, valahol kint az udvaron vagy még messzebb, és mintha 
nem is az ő keze volna. És érzi, szinte érzékeli ezt a távolságot. 

Akkor csak egy képet foglaltak le. Templomkerítés volt rajta, kereszt alakú 
vasrácsokkal. Előtte féllábú katona állt, mankójára támaszkodva. A nadrágszára 
vissza volt hajtva, és belefűzve a derékszíjába. Csákója a kerítés kőlapján hevert, 
benne pár darab lyukas húszfilléres. 

Azelőtt asztalossegéd volt. A lába még az első télen lefagyott. 
Három napig festette, egy pulóvert adott neki érte. 
A nyomozótiszt már másnap eléje tolta a képet. 
- Mi ez? Katolikus templom és honvéd, mi? És hajói látom, bajusza is van. 
Nem várta meg a választ, megütötte. 



Sokára virrad. 
Az erdőben, csak ott szép igazán a napkelte. 
Ragyog az ég, mint egy óriási lepkeháló, amelybe millió szentjánosbogár 

akadt. Aztán egyik percről a másikra kialszanak a csillagok, elsápad a hold, 
mindent eggyé mosó szürkeség váltja fel az előbbi ragyogást, és felébred a szél. 
És abban a pillanatban megszólalnak a rigók. Előbb csak a torkukat köszörülik 
furcsa, recsegő hangon, aztán fütyülni kezdenek. Aztán valahol messze, ki tudja, 
hol, feljön a nap, és tarkára festi a fák koronáját. 

Ilyenkor ébrednek fel a kutyák is. Éktelen csaholást csapnak, és az 
őrtornyokban kioltják a fényszórókat. 

Gabika egyenletesen szuszog. Alszik. Biztosan álmodik is. Talán éppen most 
koronázzák királlyá, és ő egy nagy csapatot szervez; azzal kezdi uralkodását, 
hogy kidobatja az iskolából a Fülest, és elindul, hogy országában, Sosemvolt 
országban, megteremtse a maga sosemlesz rendjét. 
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-Várunk még valakit? - kérdezte Tóni. 
Kantos Pityu is Mazur felé fordult. 
A kis emberke nem szólt egy szót sem. Állt az ablakpárkánynak támaszkodva, 

télikabátja a vállára vetve, és merőn nézte a falon függő Siskin-képet, rajta a 
reggeli erdőt és a békésen játszadozó medvéket. 

Vajon igaz-e, hogy nem Siskin festette a képre a medvéket? Vagy ezt csak 
azok találták ki, akik nem akarták elhinni Siskinről, hogy ő csinálta ezt az édeskés 
idillt? Vagy talán el is hitték róla, és csak az iránta érzett tiszteletből terjesztik az 
egész mesét? 

Miska bácsi azt mondja, hogy Mazur szakasztott olyan, mint egy inkvizítor. 
Éppen, hogy nem kopasz. Honnan szedi Miska bácsi, hogy az inkvizítorok 
kopaszok voltak? 

Az igazgatója, az a bútorgyári, az új, az kopasz volt. És nem hasonlított az 
inkvizítorokra. 

Mazur más, mint az igazgatója volt. Mazurnak ősz haja van, elgyötört arca, 
szomorú szeme, és nem jár rangjelzés nélküli katonatiszti ruhában, és a melle 
sincs tele sebesülési jelzéssel. Pedig többször sebesült. Legutóbb a lelkét találta 
el egy fáradt szilánk, és most zuhan visszafelé a hegyről, a kősziklával együtt. 

Igaz, Belov azt mondja, hogy ma már senkit sem láncolnak a hegy lábához. 



Belov akkor azt is mondta, hogy ha szüksége lenne rá, keresse fel a 
hivatalában. 

Miska bácsi viszont azt mondta tegnapelőtt, hogy ne Belovhoz menjen, 
mert Belov ott kisfiú, hanem menjen el Reinerhez, az új propagandafőnökhöz. 
Mégpedig halogatás nélkül, mert a területi pártbizottság is megkapta a feljelentést, 
de a kivizsgálást rábízzák a festőszövetség pártszervezetére, gyakorlatilag tehát 
Mazurra. Az pedig egyenlő a rögtönítélő bírósággal. Igen, Miska bácsi úgy 
mondta, rögtönítélő bírósággal. Az pedig nem ismer fellebbezést. 

Vajon mit tudhatnak Mártáról, és mit akarnak tőle? 
Mártához senkinek semmi köze. Márta ott kezdődik, az után a pont után. 
De van-e pont? Van-e pont? Vagy csak vessző van? Olyan vessző, mint 

amilyenről Belov beszélt? Amit ki is lehet tenni, meg nem is? 
A rehabilitálásáról szóló okmányban van pont. Géppel írt kerek pont. 
Azon a rédián is van pont. Csak azt tintával írták bele. 
- Anton Karlovics - szólalt meg Mazur. - Ugorjon el Valkó elvtársért. Mondja 

meg neki, hogy már egy negyedórája várjuk. 
Tóni felállt, és kiment. 
Kantos fel sem emelte tekintetét az újságból. 
Vajon honnan kerítették elő Pityut? Vagy el sem utazott? 
Egy negyedóra. Mi az a negyedóra? Valamikor két óráig is állt arccal a fal felé 

fordulva, tarkójára kulcsolt kézzel, amíg a nyomozótiszt megkérdezte, hogy hívják? 
Tóni jött be Valkóval. Leültek. 
- Megvan, Valkó elvtárs? - kérdezte Mazur, és ő is az asztalhoz lépett. -

Sokat késett. 
- Megvan. Késtem, mert közben még felhívtam Reiner elvtársat. 
- Reinert? Mi szüksége volt magának Reinerre? 
- Hogyhogy mi szükségem volt rá? Meg kell valakivel beszélni a dolgot, 

mielőtt... Mégiscsak az övé az utolsó szó. 
- Az utolsó szó a miénk. A kollektíváé, Valkó elvtárs. 
- Bocsánat, szeretnék valamit mondani magának - állt fel Valkó. - Menjünk 

be a másik szobába. Egy pillanat türelmet kérünk, elvtársak. 
Reiner. Miska bácsi azt mondja róla, hogy régi mozgalmi ember. Együtt volt 

illegalitásban Miska bácsi két bátyjával, akiket kivégeztek, megjárta a magyar és 
a német koncentrációs táborokat, és az új harmadik titkár teljesen megbízik 
benne. Ha Reiner azt mondja, hogy igen, akkor igen, ha azt mondja, hogy nem, 
akkor... befellegzett. Igen, Miska bácsi úgy mondta, hogy befellegzett. 

Vajon hogyan alakulna most a helyzet, ha tegnap mégiscsak elment volna 
Reinerhez? 



Most már mindegy. 
Talán el is ment volna, de ki tudja, miért, eszébe jutottak Ildikó szavai: Te 

mindig túl sokat gondoltál magad felől, Gabikám. Ezért nem vetted észre, hogy 
más nem is voltál, csak függelék. 

Függelék? Na, majd meglátjuk. 
Mazurék bejöttek. A kis emberke arca vörös volt. Vagy lila? Milyen a haldokló 

ember arca? 
Voltak festők, akik egy fél életen át azzal vesződtek, hogy kikeverjék az 

emberi arc színét. A hús-vér színét. És mire jutottak? Semmire. Minden arc más 
színű. Mazuré lila. Mint a romlott hús. 

Kantos Pityu felállt. 
- Azért jöttünk össze, elvtársak - kezdte - , hogy megtárgyaljunk egy igen 

kényes ügyet. Mint tudjuk, arról van szó, hogy levelet kaptunk Somogyi elvtárs 
magatartásáról, amely nem fér össze szövetségünk szervezeti szabályaival. Az 
ügy kivizsgálására bizottság alakult a következő elvtársakból: a szövetség 
részéről Mazur elvtárs, a párttitkárunk, Anton Karlovics, a szakszervezeti 
elnökünk, és én, az újság részéről pedig Valkó elvtárs, a főszerkesztő. Kérem, 
Mazur elvtárs, ismertesse a tényállást. 

Mazur felállt. 
- Azt hiszem, legjobb volna, hogyha Valkó elvtárs írná a jegyzőkönyvet. 
- Én? Vannak itt fiatalabbak is nálam. 
- Ez nem életkor kérdése, főszerkesztő elvtárs. Kérem, jegyezze. Somogyi 

elvtárs, kívánja, hogy ismertessük az említett okmányt? 
-Okmányt? 
Ha tegnapelőtt Pityu megmutatta volna. Vagy... Győző... 
- Nem kívánom. Azt azonban tisztázni szeretném, hogy még mindig 

okmányként kezeljük-e a névtelen feljelentéseket! 
- A minősítés nem a maga dolga, Somogyi. A maga dolga az, hogy válaszoljon 

a kérdéseinkre. Először is azt mondja el nekünk, hogy miért csukták le 
negyvenkilencben, és mit követett el a javító munkatáborban, hogy még egyszer 
elítélték? Jegyezze, Valkó elvtárs. 

Vajon milyen lehet most az ő arcszíne, mert a Mazuré lila. Mint a romlott hús. 
Felállt. 
-Azt ne mondjam el, hogy miért rehabilitáltak? 
- Üljön vissza a helyére, és válaszoljon arra, amit kérdeztem. A rehabilitálása 

egyelőre nem érdekel bennünket. Különben is, sok mindenkit rehabilitáltak... 
- És sok mindenkit nem ítéltek el. Például magát, Mazur. 



- Magának nincs erkölcsi joga ahhoz, Somogyi, hogy még csak ki is ejtse az 
én nevemet. Érti? 

- Én nem vitatkozom magával az erkölcsről, Mazur. És nem folytatok magával 
hitvitát. Ateista vagyok, tudja? Ateista. 

- Ateista? Maga nem ateista, Somogyi, hanem nekidühödött reakciós, aki 
lépten-nyomon felrúgja és nyíltan rágalmazza a mi társadalmi életünk normáit, akit 
megfertőzött és veszedelmes ellenséggé züllesztett a burzsoá ideológia. Maga a 
burzsoá ideológia diverzánsa, aki szellemileg bomlaszt, a képeivel rombol... 

- Mit akar maga a képeimtől? Mit ért maga a képekhez, Mazur? 
- Mit értek? Értek annyit hozzájuk, hogy engem nem csap be velük, és amint 

beigazolódott, másokat sem. Egyeseket még meg lehet téveszteni, Somogyi, 
még a tisztelt kritikusokat is, de nem mindenkit. Ezerszer is igaza van annak az 
elvtársnak, aki ezt a levelet írta. 

A kopjafa. Rajta négy fej. De mi lesz az ötödikkel? 
- Vagy maga azt hitte, senki sem jött rá, hogy az a tábor a maga képén nem 

fasiszta koncentrációs tábor? És a vörös drót, az mit jelképez, Somogyi? 
Pont, vagy vessző? 
- És az Egy tányér levessel mit akart mondani, Somogyi? Hogy a 

kolhozistának csak egy tányér levesre futja? Hogy éhezik? Még az utolsó cseppet 
is kiönti a tányérból a kanálba, mert éhes? 

Pont, vagy vessző? 
- Vagy a kocsmai jelenet, Somogyi? A mi életünk már nem szolgál más 

témával, ugye? Bele kell turkálnunk a pöcegödörbe. Be kell bizonyítani, hogy a 
mi társadalmunk züllik, mi, Somogyi? 

- Maga agyalágyult, Mazur. 
- Üljön le, és ne ugráljon, maga!... Eleget ugrált, vége az ugrándozásnak. 

Felelni kell, Somogyi, felelni kell a tetteinkért. A társadalom egyszer már 
megbocsátott magának. De maga visszaélt a társadalom bizalmával. Ellenségévé 
vált, és a társadalom nem kegyelmez meg az ellenségeinek. 

Pont, vagy vessző? Pont vagy vessző? Pont. 
- Maga még nem társadalom, Mazur. Mi jogon von felelősségre engem a 

társadalom nevében? Mit fenyegetőzik maga a társadalom nevében? Kicsoda 
maga, Mazur, hogy engem vádol? Vagy ki az, aki vádol? És honnan veszi magának 
azt a bátorságot, maga ideológiai hajótörött, hogy beleturkáljon a lelkembe? Hát 
mit gondol tulajdonképpen, hol élünk? A szent inkvizíció korában? Hát mit 
gondol, még mindig ott tartunk, hogy elegendő egy feljelentés ahhoz, hogy 
elintézzünk egy embert? Maga nem politikus és nem ideológus, Mazur, maga a 
kivégző osztag parancsnoka. Miért nem rakja fel a mellére a sebesülési jelzéseket? 



Mazur értetlenül nézett körül. 
- Maga nem politikus és nem ideológus, Mazur. És én nem vagyok hajlandó 

hitvitát folytatni magával. Érti? Nem vagyok hajlandó. Befejeztem, Mazur. 
Mazur még mindig értetlen arccal állt. 
Valkó kényelmetlenül feszengett a székén. 
Kantos mélyen lehajtott fejjel ült. 
A Tóni szemében valami derültség bujkált. 
- Na jó, Somogyi - szólalt meg végül Mazur. - A vizsgálatnak ezt a részét 

akár le is zárhatjuk. Itt minden világos előttem. Azt hiszem, a többi elvtárs előtt 
is. Ami pedig tisztázatlan, gondom lesz rá, hogy tisztázzák az illetékes szervek, 
amelyekre az ilyen természetű dolgok tartoznak. Mert nekem elbeszélhet száz 
Reiner is, Valkó elvtárs, az én politikai érzékem ritkán csal. És ha most azt súgja, 
hogy ezt az embert tévedésből rehabilitálták, akkor az úgy is van. 

- Rakja fel a sebesülési jelzéseit, Mazur. 
- Maga vagy hibbantnak tetteti magát, vagy valóban az, Somogyi. Nekem 

nincs több tárgyalnivalóm magával. Előttem teljesen világos az ügy... Maga 
következik, főszerkesztő elvtárs. 

Mazur leült. 
Valkó maga elé tolta a papírt és a töltőtollat, aztán felállt. 
- Én is megkaptam azt a bizonyos... okmányt, és mivel Somogyi elvtárs 

nálam dolgozik... 
- Én nem magánál dolgozom, főszerkesztő elvtárs. 
- Mivel nálunk dolgozik, nekem... nekünk is állást kell foglalnunk az ügyben. 

Hogy mit derítenek ki, vagy mit nem derítenek ki Somogyi elvtársról az illetékes 
szervek, az a jövő kérdése, Mazur elvtárs. Az úgyis rövidesen nyilvánvalóvá 
válik, és végeredményben ez lesz a döntő az egész Somogyi-ügyben. Ez 
tulajdonképpen nem is tartozik rám, ellenben, és kérem ezt a jegyzőkönyvbe 
foglalni, én nem egyszer figyelmeztettem Somogyit, hogy nálunk hagyjon fel 
azokkal a formalista rajzokkal, és azt is tessék beírni, hogy ő többször kereken 
megtagadta az engedelmességet, és ezzel a munkafegyelmet is megsértette... 

Szegény Valkó... Honnan tudhatná, hogy a legemberibb rajz, amely abban a 
szobában valaha is készült, az a párás ablaküvegre rajzolt két szó volt... 

- Hová akartam kilyukadni?... Igen, hogy ez tulajdonképpen nem is tartozik 
rám, illetve nemcsak rám tartozik, a dolog erkölcsi része azonban annál inkább. 
Kérem azt is jegyzőkönyvbe foglalni, hogy mielőtt a válóperről szóló hirdetést 
leközölte volna a lap, én személyesen figyelmeztettem Somogyi elvtársat, hogy 
gondolja meg a dolgot. Igaz, Somogyi? 

-Igaz. 



- Na, látják. Ö azonban nem hallgatta meg a tanácsomat. A hirdetést 
leközöltük. Mit tehettünk volna? Válás - válás. Kérem, nekem ezer a dolgom, én 
nem dadáskodhattam Somogyi fölött, nekem fogalmam sem volt, hogy 
rendszeresen iszik, és hogy milyen nőszemélyekkel tart fenn kapcsolatot... 

Márta... Kinek mi köze Mártához? Márta ott kezdődik... 
- Most azonban, hogy az a bizonyos... levél felhívta a figyelmemet ezekre a 

dolgokra, kötelességemnek tartom, hogy levonjam a következtetéseket, és a 
magam részéről is megtegyem a kellő intézkedéseket. Somogyi elvtárs, én két 
hét szabadságot adok magának... 

Függelék. 
- Semmi szükségem a maga szabadságára. 
- Hallgassa meg, mit akarok mondani, ember. Én azért adom magának ezt a 

kéthetes szabadságot, hogy ez alatt az idő alatt rendezhesse a családi életét. 
Vonja vissza a válópert, menjen vissza a családjához, és ezzel elesik minden vád 
maga ellen, hogy nőzik, iszik, satöbbi. Amíg ezt meg nem teszi, ne is tegye be a 
lábát a szerkesztőségbe. Ha másképpen döntene, amit egyáltalán nem ajánlok 
magának, akkor tekintse ezt a két hetet felmondási határidőnek, mert akkor úgyis 
elbocsátom. 

Függelék. 
- Milyen jogon bocsát maga el engem? 
- Erkölcsi züllöttség miatt. 
- Mit tekint maga erkölcsi züllöttségnek, főszerkesztő elvtárs? A válást? 
- Azt is. És a kocsmázást meg a nőzést is. Különben, semmi kedvem magával 

vitatkozni, Somogyi. Eleget vitatkoztam ez idáig. A döntésemet tekintse 
véglegesnek. Ennyit akartam mondani. 

Mazur felállt. 
- Kantos elvtársnak van mondanivalója? - kérdezte. 
-Nincs. 
- És a szakszervezeti elnöknek? 
Tóni felállt. 
- Én azt hiszem, elvtársak, hogy kissé elhamarkodjuk a dolgot. 
Érdekes. Tóni minden felszólalását azzal kezdi, hogy: Tehát, elvtársak... 

Most megfeledkezett róla? 
- Én tegnap is mondtam az elvtársaknak, hogy várjunk még vele. Vizsgáljuk 

ki alaposan a levelet. A vádak súlyosak, nem dönthetünk elhamarkodottan, 
elvégre egy embernek a jövőjéről van szó. Én nem ismerem a Somogyi elvtárs 
politikai múltját, jelenleg azonban lojális elvtársnak tartom. Nem állítom, hogy 
nincsenek eszmei tévelygései, de én megmondom őszintén: mi még fiatal szovjet 



állampolgárok vagyunk, sokszor visszahúz bennünket a múlt nevelése, és az 
idősebb elvtársak dolga, hogy helyreigazítsanak bennünket. És nem kell 
mindennek olyan nagy feneket keríteni. Különösen, ami a Somogyi elvtárs képeit 
illeti. Hiszen tudjuk, hogy egy képet lehet így is, úgy is magyarázni. 

- Az már baj, Anton Karlovics - szólt közbe Mazur. 
- Lehet, hogy Mazur elvtársnak igaza van, de látják: a kijevi elvtársak 

másképpen értékelték Somogyi egyes képeit, mint az a levél... Ez az egyik része 
a dolognak. A másik meg, ami az erkölcsi züllést illeti, az mind csak feltevés, 
elvtársak. Én biztosan állíthatom Somogyi elvtársról, hogy az utóbbi időben 
feleannyi alkoholt sem fogyaszt, mint például Valkó elvtárs. 

- Most nem rólam van szó, fiatalember - fortyant fel Valkó, és abbahagyta az írást. 
Tóni sárga arcát elöntötte a pirosság. 
- Én magának nem vagyok fiatalember, főszerkesztő elvtárs, hanem a 

festőszövetség szakszervezeti elnöke vagyok. 
- Jó, jó, csak folytassa, kérem - szólt közbe Mazur. - Érdekes, amiket mond. 
- Érdekes vagy nem érdekes, Mazur elvtárs, de ez így van. Ami pedig az 

elbocsátást illeti, az jogtalan, Valkó elvtárs. 
- Azt csak bízza rám. Nem kértem magától jogi tanácsokat. 
- Én mint szakszervezeti funkcionárius beszélek, Valkó elvtárs, és fel akarom 

világosítani, mert úgy látszik, a maguk elnöke nincs tisztában a munkatör-
vényekkel. Mi jogon akarják elbocsátani Somogyit? Kapott valamikor is 
fegyelmit? Nem kapott. Márpedig ahhoz, hogy valakit elbocsáthassunk, három 
fegyelmi kell, Valkó elvtárs. 

- Nem fejezné be ezt a szakszervezeti konferenciát? - szólt közbe újra Mazur. 
- Nem. Az istenit neki! Hát mi van itt? Az embernek már szólnia sem lehet?... 
- Na, csak beszéljen, beszéljen, amennyi jólesik - mondta Mazur. 
- Az még nem erkölcsi züllés, ha valaki válik a feleségétől. 
- Az attól függ, hogy miért válik? - mondta Valkó. 
- Igen, attól függ. De mi meg se kérdeztük Somogyi elvtárstól, hogy miért 

akar válni? 
- Az világos - szólt közbe Mazur. - Itt van a levélben. Azt hiszem, maga is 

olvasta, nem? 
- Na és ha olvastam? Bizonyítékok kellenek, Mazur elvtárs. A levél még nem 

bizonyíték. Én például még azt sem tudom, ki írta? 
- Magának az nem mindegy? 
- Nem bizony, Mazur elvtárs. Miért nem áll ide elénk az illető, és miért nem 

mondja Somogyi elvtársnak a szemébe, amit akar? Ismerem én már az ilyen 
leveleket. 



- Maga még túl fiatal ahhoz, hogy valamit is ismerjen. Éppen maga mondta 
az előbb, hogy magukat még visszahúzza a múlt. Hát ez meg is látszik. 

- Itt kétféle múlt van, Mazur elvtárs. Az a múlt, amelyik bennünket húz néha 
visszafelé, és az a múlt, amelyik magát húzza, Mazur elvtárs. Azzal pedig ideje 
lenne már szakítani. 

Mazur vészjóslóan felemelkedett. 
- Maga nagyon elragadtatja magát, barátom. Maga egyáltalán nem áll a 

helyzet magaslatán. Ez nem baráti ügyvédeskedés, szakszervezeti elnök elvtárs. 
Kit képvisel maga: burzsoá, vagy szovjet szakszervezetet? 

Tóni arca lassan elfehéredett. A hangja nyugodt lett. 
- Most én mondom magának, hogy üljön le, Mazur elvtárs. És jegyezze 

meg: én nem Somogyi vagyok magának, akit titkári rangjával ijesztget. Én a 
pártkönyvemmel felelek minden egyes szavamért, és kijelentem, hogy ezt az 
egész ügyet helytelennek tartom.34 Ami a Somogyi elvtárs képeit illeti, azt 
javaslom, hogy alakítsunk zsűrit, amelybe meghívunk valakit a területi 
pártbizottságból is, és megvizsgáljuk azokat a festményeket. Somogyi elvtárs 
családi ügyébe pedig nincs jogunk beavatkozni. Ha ő válni akar, váljon. Az ügy 
a bíróságon van. Ha a bíróság elválasztja, akkor úgysem tehetünk semmit. Az 
erkölcsi züllöttség pedig nincs bebizonyítva. Azt még ki kell vizsgálni. Végeztem. 

Tóni... Ha most rágyújtana, biztosan a körmére égne a cigaretta. 
Mazur felállt. 
- Elképedve a hallgattam a szakszervezeti elnök szavait - kezdte, és 

összefogta magán a télikabátot. A keze remegett. - Úgy látszik, hogy ezzel akarja 
letudni a lakbért, amivel a barátjának tartozik. Hát ezzel még nem tudtunk le 
semmit, ezt vegye tudomásul. Vagy magának külön kell bizonyítani a Somogyi 
rovott múltját? Ideológiai bomlasztó munkáját? Erkölcsi züllöttségét? Hogy 
felrúgja a családját, az magának semmi? A mindenféle nők, az semmi? Vagy ez a 
legújabb, ez a kis egészségügyi ringyó, az semmi? 

Gábor érezte, hogy a lába megmozdul. 
Mazur arca egyetlen lila folttá folyt össze. 
- Nézzék! Meg akar ütni. Nézzék meg a szemét. Hisz ez még gyilkolni is tud. 
- Nem ütöm meg, Mazur. Lila az arca. Mint a romlott hús. A Zsoráé ragyás 

volt, de legalább emberi. 
Megindult a kijárat felé. 
- Várj meg a presszóban - hallotta maga mögött a Tóni hangját. 
Pont, vagy vessző? 
Pont. És Márta ott kezdődik, az után a pont után. 



Tóni leült. A kalapját levette, és a térdére tette. 
- Na, pajtás - mondta - , nyakig ülünk a trágyában. Ha egymás fejetetejére 

állunk, akkor sem látszunk ki belőle. Vagy te azt hiszed, hogy ezzel vége van a 
dolognak? Fenét. Még csak most kezdődik a haddelhadd. A piszkosa. Még azt 
mondja, hogy ő majd megnézi az én pártkönyvemet, csak sokat hivatkozzak rá. 
De megmondtam neki, hogy én majd megnézem az övét a beszámoló-választó 
gyűlésen... Hü, pajtás, de belekeveredtünk! Most aztán nyomás, fiú, mert ha 
nem, hát lőnek a nagyágyúval. Az pedig olyat durran, hogy összeizéljük 
magunkat. Te, mondd már, Gabikám, mi az istent követtél el abban a táborban? 
Csak nem tettél kárt valakiben? 

- Bolond vagy, Tóni? 
- Akkor meg mi a fenét hajtogatja folyton, hogy téged ott másodszor is 

elítéltek? 
- Hadd hajtogassa. 
-Nincs semmi olyan titkolnivalód, amire most a kivizsgálás során rájöhetnek? 
-Semmi. 
- Akkor jó, Gabikám. Nagy követ vettél le a szívemről. Mert megmondom 

őszintén, valamitől tartottam. Csak nem akartam firtatni a dolgot, tudom, hogy 
nem szívesen beszélsz azokról az időkről. Most egy kicsit megkönnyebbültem. 

- Mert megtudtad, hogy nem követtem el semmit? 
- Dehogyis. Nemcsak azért. Úgy általában. Lelkileg helyrezöttyentett ez a 

veszekedés. 
- A z jó, Tóni. 
- Megmondom neked, pajtás, én nem tudom mi lesz a vége, de nem adjuk 

olcsón a bőrünket, az már biztos. 
- T e vigyázz a magad bőrére, Tóni! Ne vidd vásárra. A te helyzeted más. Én 

csak magammal játszom, te viszont... 
- És Márta? 
Márta? Igen Márta. 
- Tudom, hogy mi van köztetek, pajtás, mert ismerlek már annyira, hogy 

beléd lássak. Hát azért mondom neked én is, amit Miska bácsi, hogy intézkedj. 
Eredj fel a területi pártbizottságba. Ok lefújhatják ezt az egész Mazurka-táncot. 
Mert nálunk semmi jót ne remélj. Rosszabbul áll az ügyed, semmint gondolnád. 
Az ember kikiabálja magát, és azt hiszi, hogy valaki megijed a hangjától, és máris 
el van intézve minden. Fenét. Tudod te, mire adta neked Valkó azt a két hetet? 

- Megmondta. 
- De naiv vagy. Arra, pajtikám, hogy időt nyerjen. Úgy gondolkozik, hogy 

két hét alatt bemártanak téged, és akkor szépen elbocsát. Hozzá meg még fedve 



is van, mert előre figyelmeztetett. Tanúk előtt. És végső esetben, ha a bíróság 
nem választ el, és rád bizonyítják a Mártával való kapcsolatodat, az Isten se 
mossa le rólad, hogy nem vagy erkölcsileg züllött. Ez pedig már ok arra, hogy 
elbocsásson... Ez a helyzet az egyik fronton. A másikon még cudarabb. Tudod, 
hogy spekulál Mazur? Ha semmi sem bizonyosodna be, a tagfelvételedet egy 
ilyen levél után úgyis elhalasztanák. Csupa óvatosságból. És ki tudja, hány 
évre? Ugyanaz a helyzet a tervezett kijevi kiállítással. Ha ép bőrrel meg is úszód 
ezt az egész cirkuszt, a kiállításból egyelőre úgysem lesz semmi. De mindez még 
csak a jobbik eshetőség, mert ha politikailag kisütnek rád valamit, akkor 
mondanom sem kell, hogy mi a sorsod. Na most már: ha a zsűri, amely a képeidet 
megvizsgálja, csak annyit állapít meg rólad, hogy formabontó vagy, ne is számíts 
rá, hogy felvesznek a szövetségbe. És hátravan még a legnagyobb bökkenő, 
pajtás: a válás. 

- Még mindig nem tudom megérteni, kinek mi köze ahhoz, hogy akarok-e 
élni a feleségemmel, vagy elválok tőle, mert okom van rá. 

- Gabikám. Ne légy ennyire gyerek. Hát nem látod, mit akar Mazur? Kövesd 
az ő logikáját. A bíróság, isten őrizz, nem választ el. Megeshet? 

- Meg. 
- Na látod. A bíróság tehát nem talál okot a válásra. Ezek szerint te valami 

oknál fogva otthagytad a családodat. Mi lehet az ok? Hát ott van a levélben 
pajtikám, fehéren fekete, Márta. Egy másik nő, aki elcsábított, vagy akit te 
elcsábítottál. Az mindegy. 

- Kinek mi köze Mártához? 
- Kinek mi köze hozzá? Hát lásd, éppen arra számít Mazur, hogy ezt mondod 

majd a taggyűlésen. 
- Miféle taggyűlésen? 
- Mifélén? A miénken. Amit Mazur hív majd össze. És éppen azért, mert 

nagyon jól ismer téged. Tudja, hogy ha a kollektíva előtt felveti a te erkölcsi 
magatartásodat, és belekeveri Mártát a dologba, te otthagyod a gyűlést, vagy 
legjobb esetben ki sem nyitod a szádat. Ez pedig tudod, mit jelent? Feláll majd 
két-három ember, aki csak azt látja az egészből, hogy te otthagytad a családodat 
egy másik nő miatt, és elítél. Aztán a gyűlés szépen meghozza a döntést: Somogyi 
Gábor tagjelöltet erkölcstelen életmódja miatt a festők szövetségének helyi 
tagozata kizárja sorai közül... Érted már? Aztán ugrik egy levelecske a 
kórházigazgatónak, hogy egy ilyen és ilyen orvosnő elcsábította a családjától 
Somogyi Gábort, akit a festők szövetsége már ki is zárt, kérjük megtenni a kellő 
intézkedéseket, satöbbi, satöbbi... És ha Mártát nem is bocsátják el az állásából, 
de elképzelem azt a meghurcoltatást. 



-Rettenetes dolgokat beszélsz, Tóni. 
-Pajtás, ez a helyzet. Nem akartam szépíteni. Úgyhogy, Gabikám, ha nem is 

magadért, de Márta miatt menj el Reinerhez. Hidd el nekem, hogy jót teszel vele 
Mártának. Meghallgat, meglásd. Nem vetted észre, ma Valkó öt emlegette, meg 
Mazur is. Lehet, hogy már tud a dologról. Lehet, hogy különben is ö kezeli az 
ügyet. Menj el hozzá, Gabikám. Közben pedig gyúrd az asszonyt, pajtás, hogy 
váljon el, mert ha nem, akkor nem szeretnék a bőrödben lenni... Hű, máskor egy 
hétig nem beszélek ennyit. Különösen, ha otthon vagyok. 

- Hanem, tudod-e Tóni, hogy én répapálinka szagot érzek azon a levélen. 
- Répapálinka szagot? Te Gabi. Erről jut eszembe. Van egy pár rubelem. 

Gyere, keressük meg Miska bácsit. Valahogy úgy érzem, hogy ünnepem van ma. 
Jössz? 

- Megyek. 

Az embernek útja van. És ennek az útnak egy rövid szakasza néha a 
kocsmától hazáig visz. 

Bocsáss meg, Márta. Tóninak ma ünnepe volt. Születésnapja. Ritka ünnep 
ez, Márta. De ha ember születik, azt mindig meg kell ünnepelni. Vodkával, szóval, 
vagy hallgatással. Ilyenkor megállunk egy órára vagy kettőre, aztán tovább 
megyünk. Egyedül? Vagy van, aki hozzánk szegődik? 

Te ott kezdődnél, az után a pont után, Márta. 
De van-e pont? 
Mert hányan vannak még, akik nem tudják, hová kell pontot tenni, hová 

pedig vesszőt. 
És csak megyünk az úton, amelynek egy-egy rövid kis szakasza néha a 

kocsmától hazáig, a sarki patikától az állomásig, a párás ablakú irodától a bíróságig 
visz, csak megyünk rajta, mert csalnak bennünket a színek, amelyek az út értelmévé 
váltak, amelyek által egy parányi kis renddé áll össze ez a rendetlen világ. 

De mi lesz, ha holnap ezeket a színeket elönti az a lila tenger? 
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- Tudjátok, olyan szép volt, mint Bűnbánó Magdolna. Nem bírtam levenni 
róla a szemem. Egész úton azon törtem a fejem, hogyan szólítsam meg. Addig-
addig szólítgattam az inamból a bátorságot, míg aztán egy nagyot sóhajtottam, 



és: neki a sűrűjének, Miska! És mit gondoltok? A kedvesnővér olyan lett Pestig, 
mint a kezesbárány. Ha most azt mondanám nektek, hogy feljött velem a 
szállodába, röhögnétek, mi? 

- Dehogyis, Miska bátyám - mondta Tóni két nyelés között. - Mi csak a 
Győző viccein röhögünk. - Zavartan körülnézett, pillantása az üres székre esett, 
aztán mintha csak magának mondaná, hozzátette: - Röhögtünk. Mert... 
megüresednek a páholyok. Valaki a harmadik felvonás közben feláll és elmegy. 
Miért? 

- Mert észreveszi, hogy nem oda szól a jegye. Vagy hogy egyáltalán nincs 
is jegye - mondta Miska bácsi. A szeme már vörös volt. 

Az ablak nyitva van. Az ablakot már nyitva lehet hagyni, hogy bejöjjön rajta 
a márciusi este, a föld szaga, a kerté, a nyirkos, fekete fáké. 

Vajon Leningrádban még mindig garázdálkodik a tél? Már több mint egy 
hete nincs levél. Mióta ő nem küld, azóta Márta sem ír. 

Majd holnap. Holnap talán már tud írni. 
- Na, mi van veletek? - törte meg a csendet Tóni. - Úgy ültök itt, mint a 

siralomházban. Pedig holnap még csak a főtárgyalás következik. Igaz, Miska 
bátyám? 

- Igaz. 
- Na látod, Gábor fiú. Úgyhogy ne lógasd az orrod. Főtárgyalás, pajtikám. 

És a főbíró olyan, amilyeneket érdemes titkos szavazással megválasztani. Igaz, 
Miska bátyám? 

- Igaz - bólintott Miska bácsi. - Bár nekem inkább a papot juttatja eszembe 
ez a Reiner, nem az ítélőbírót. Van benne valami papos vonás. Mindenkit 
mindenkivel ki akar békíteni. Meg aztán, ha jobban belegondolok, van annak az 
embernek a sorsában valami tragédia. Mondtam már nektek, hogy a magyarok 
alatt a kémelhárító ronccsá verte, aztán jött a koncentrációs tábor. Mikor meg 
negyvenötben hazakerült, megtették a területi pártbizottság instruktorának. Járta 
a falvakat, és magyarázta a népnek, hogy azt, amit csinálunk, jól csináljuk. 
Képzelhetitek. Azokban az években. Amikor, hogy mást ne mondjak, kilenc rubelt 
fizettünk a parasztnak egy mázsa búzáért, egy fekete vályogkenyér meg a 
duplájába került. Persze, az is feketén... De a mi Reiner barátunk rendíthetetlen 
hittel magyarázta a népnek, hogy az, amit csinálunk, jó. Most meg azt kell 
szegénynek magyaráznia, hogy amit akkor csináltunk, abból bizony sok minden 
rossz volt.35 Hát nem kész tragédia? A nép pedig olyan, tudjátok, hogy a papot 
is szaván fogja, és megkérdezi tőle, hogy hát miért mondta tegnap a tisztelendő 
úr, hogy az Úristen a bal lábával rúgta le Lucifert a mennyek országából, mikor 



ma meg azt állítja, hogy a jobb lábával rúgta le. És míg a pap makog valamit, a 
jónép elkezd kételkedni, hogy hátha le se rúgta? 

- Nana, Miska bátyám - szólt közbe Tóni. - Mondom, nana. Mert lerúgta, 
és nem az a lényeg, hogy melyikkel rúgta le, hanem, hogy lerúgta. 

- Hát ki mondja, hogy nem az? Itt nem is Luciferről van szó, hanem hogy 
milyen kellemetlen helyzetben van Reiner. De nagyon értelmes, jó ember, azt 
meg kell hagyni. Egyébként holnap megbizonyosodsz róla, Gabi fiam. Csak 
azért vigyázz, ne nagyon ragadtasd el magad. Csak higgadtan, fiam, higgadtan. 

- Nem beszélnénk valami másról, Miska bátyám? A fejem már zúg a 
tanácsaitoktól, és naponta tízszer kell WC-re mennem. 

- Kitelik az idődből, fiacskám. Szabadságon vagy. Nem úgy, mint én. Ilyenkor 
nálunk meg kell bolondulni. Közeledik a tanév vége, ide hívnak, oda hívnak, 
ilyen kimutatás, olyan kimutatás! Mostanában nem is írok mást, csak kimutatást. 
Pedig van egy nagyon jó témám. 

- Mikor hagyod már abba ezt az irodalmi témázást, Miska bátyám? - kérdezte. 
- Miféle témázást? Hogyan érted ezt? 
- Úgy értem, hogy nem ilyen vagy olyan témáról írnál, hanem ilyen vagy 

olyan problémáról. 
- Hagyj nekem békét az elméleteiddel. Semmi kedvem hozzájuk. Inkább 

igyunk. Ki tudja, meddig ihatunk. 
- Te, Miska bátyám, még az én halotti toromon is berúgsz - mondta Tóni. -

Komolyan mondom nektek, gyerekek, hogy mostanában megint igen elővett a 
májam. Úgy érzem, hogy lassacskán kiköpök ebből a gyönyörűséges világból. 

- Na, azért még egy-két asszonynak az életét megkeseríted - jegyezte meg 
Miska bácsi, és tovább töltögette a poharakat. 

- Nem kell már nekem nő, Miska bátyám. Akár kölcsön is adhatom neked 
a... na, nem a pénzemet, ne gondold. Egy asszony van csak a világon. Jobban 
mondva, volt. Az is szép simán csúffá tett, én meg szép csendesen, öregesen 
ballagok a kötelező hűség útján a garantált boldogság felé. Ez jó mondás, mi? 
Fel van jegyezve a noteszomban. 

- Na, vágjuk be gyerekek, mint a szél a budiajtót! - vezényelte Miska bácsi, 
és fenékig ürítette a kétdecis poharat. - Azért te sokat fejlődtél egy év alatt, Gabi 
fiam - folytatta nagyokat csámcsorogva. - Na, nem a festészetben, bár ha a 
holnapi utadra gondolok, el kell ismernem, hogy a piktori munkádban is vitted 
valamire. De a te fejlődésed leginkább azzal mérhető le, hogy már nem akarod 
összetörni az akváriumomat. 

- Megint a halak - nyöszörgött Tóni. - Ha, valaki kopog. 
- Én nem hallok semmit - rázta a fejét Miska bácsi. 



- Bizony isten mondom neked, Miska bátyám. Menj csak egész nyugodtan, 
és nézd meg, ki háborgatja meakulpázó lelkünket. 

Miska bácsi felállt, és kiment. 
- Miért ugratod az öreget? Nem látod, hogy alig áll a lábán? 
- Dehogy ugratom, pajtás, kopogtak, ha mondom. Te, ha az asszony ide mer 

jönni utánam, én olyat mondok neki, hogy... 
-Er re tessék-hallatszott az előszobából Miska bácsi hangja.-Itt van az a 

jómadár. Hol is lehetne máshol? 
- Kezedet csókolom, Mártika- mondta Tóni, és tétován felállt. 
Márta! 
Erezte, hogy a két pohár vodka, amit az este megivott, és amely idáig még 

békében hagyta, most egyszerre fejbe kólintja. 
Felállt, odament Mártához, és megfogta a két vállát. 
- Márta - mondta. - Hát megtaláltál? 
- Igen. - Márta közelebb lépett hozzá. - Már több helyen kerestelek, Gizi 

mondta, hogy talán itt vagy. 
- Tessék leülni, Mártika - mutatott Miska bácsi az üres székre. -

Rendetlenség van, de hát özvegyek vagyunk... 
- Köszönöm, nagyon sietek. És Gábort is szeretném elvinni maguktól. 
- Ülj már le egy kicsit, Mártika. Mesélj, hogy volt, mint volt - kérlelte Tóni 

is. - Egy kicsit be vagyunk rúgva, de ha szép lassan mondod, megértjük. 
- Majd máskor, Tóni. Most sietünk. 
- Legalább egy pohárkával igyunk meg - ugrott az asztalhoz Miska bácsi. -

A búcsúpohárral. 
- Én nem kérek - mondta Márta. - Gábornak nem tudom... 
- Nem iszom - mondta Gábor, és megindult a fogas felé. Felvette a télikabátját. 
Mártán már tavaszikabát van. 
- Hát mikor látunk benneteket? - kérdezte Miska bácsi. - Tudja, Mártika, 

gyóntassa meg ezt a fiút. Bűnös lélek. És holnap küldje el áldozni. Majd ö 
elmondja magának, hogy hová. Utána pedig szívesen látom magukat itt, ebben 
a kis vodkaszagú lyukban. 

- Gáborral tessék megbeszélni - mondta Márta. 
- Én magával beszélem meg, Mártika, mert ennek hiába beszélek. De ha 

magácska azt mondja neki, hogy igen, akkor az úgy lesz. 
- Na jó, Miska bátyám. A többi szószt meghagyhatod az elbeszéléseidbe. 

Köszönöm a disznótoros vacsorát. Szevasztok. 
- Aztán elmenj holnap ahhoz a Reinerhez - kérlelte Miska bácsi az 

előszobában - , nehogy eszedbe jusson valami badarság és... 
- Jó, jó, Miska bátyám. Még alszunk rá egyet. 



Az utca sötét volt. Errefelé csak minden harmadik lámpa ég, és a március is 
elfüggönyözte csillagos ablakát. 

- Hát hazajöttél, Márta? 
- Hazajöttem. Előbb jöttem, mert... haza kellett jönnöm. 
- Későbbre vártalak. 
- Vártál? Akkor miért nem írtad, hogy vársz? Ha csak egy szót írsz, én azon 

nyomban repülőre ülök, és hazajövök. 
-Repülőre? Na persze. Hiszen a huszadik században vagyunk... Nem írtam, 

mert nem tudtam írni. 
-Nem baj, Gábor. Beszéltem Gizivel. Nem baj. Dolgozni tudsz? 
- Nem. Már itt-ott két hete kényszerszabadságon vagyok, de még egyetlen 

ecsetvonást sem csináltam. Cudarul állok, Márta. Nem tudom, mi lesz. 
- Mi lehetne? A festékesboltot nem csukják be előtted, a tavasz 

ugyanannyiféle zöld lesz, mint máskor, az ősz neked is megmutatja a színeit, és 
én majd elviszlek egy faluba, ahol a dolgok értelme az idén már több lesz, mint az 
a tavalyi tányér leves. Jó, Gábor? 

- Jó , Márta. Jó. 
- És most, tudod, mit csinálunk most? Nem tudod? Hát belesünk egy ablakon. 

Jó? 
- Jó . Melyiken lesünk be? 
- A tiéden. 
- Az enyémen? Nem félsz? 
- Én nem. Ugye, te sem félsz? 
- Nem. Hiszen mondtam már neked. 
- Igen, mondtad. Akkor hát belesünk. És be is megyünk, és kidugjuk a 

lábunkat az ablakon. 
- Az ablakon? Te is? 
- Én is. Ketten. És akkor biztosan elbotlik benne az a piszkos kis emberke, az 

a bizonyos Tóth Kálmán tanár úr. Jó, Gábor? 
Az idén korán kitavaszodik. Az útszéli fákat már megnyírták. A ház előtt, a 

járda szélén akác áll. Azt is megnyírták, és most csupa forradás. Olyan, mint egy 
izmos kar könyöktől felfelé, mint egy ökölbe szorított kéz. Súlyos, fekete. 

Néhány hét még, és kinőnek az ágai, és olyan lesz, mint mikor az ököl meglazul, 
és lassan tenyérbe nyílik. 
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A portáslány feje újra megjelent a szűk ablakocskában, aztán a keze is. 
Benne a fényképes igazolvány, és az előre kiállított beboesátó cédula. 

- Hanyadik emelet? - kérdezte Gábor. 
A lány csodálkozva nézett rá. 
- Természetesen az ötödik - mondta. - Rajta van a papíron. Az ajtószám is. 
A liftbe még egy idősebb nénike is beszállt. A harmadik emeletig ment, és 

csak annyit érkezett elmondani, hogy a tanácsba igyekszik, mert a lánya férjhez 
ment, és őt kiszorították a konyhába. Pedig a ház az övé. 

Az ötödik emeleten a folyosó padlózata márványutánzattal van burkolva, 
rajta vastag futószőnyeg. A márvány síkos, vigyázni kell. A szőnyegen már 
biztosabb a járás.36 

Az első kisebb irodahelyiségben, ahová benyitott, nem volt senki. 
Bekopogtatott az egyetlen innen nyíló ajtón. 

- Tessék! - hallotta a biztatást oroszul. 
Reiner gyér hajú, sovány ember. Jóval túl a negyvenen. 
- Somogyi elvtárs? - kérdezte. - Egy pillanat türelmet kérek. Csak kiszólok, 

hogy ne zavarjanak bennünket. 
Rekamié, két fotel, székek, széles, sötét íróasztal, fölötte a falon Lenin-portré. 
Reiner visszajött. 
- Vesse le a kabátját-mondta-, és foglaljon helyet. Különben, magyarul is 

beszélhetünk. Magyar ajkú, ugye? 
- Igen. Sőt a nemzetiségem is magyar. 
- Miért mondja, hogy sőt? 
Már ültek mind a ketten. Reiner az íróasztal mögött, ő az öblös fotelben. 
- Miért mondom, hogy sőt? Tudja, Reiner elvtárs, manapság furcsán állunk 

az anyanyelv és a nemzetiség kérdésével. Van egy ismerősöm, a magyar lapnál 
dolgozik, fordító. Magyarnak vallja magát, otthon a feleségével magyarul 
beszélnek, csúnyán törik a különben nagyon szép orosz nyelvet, a gyerekek 
azonban már nem akarnak magyarul beszélni. Soha egyetlen Petőfi-verset vagy 
Móricz-elbeszélést még nem olvastak el. 

- Ez érdekes probléma, Somogyi elvtárs. Látja, ezzel meg is indult a 
beszélgetés. Mert tulajdonképpen azért kérettem ide, hogy elbeszélgessünk. 
Semmi másért, Somogyi elvtárs, semmi másért. És ezt a beszélgetést se tekintse 
amolyan hivatalos aktusnak. Na, csak folytassa, hol hagytuk abba? 

- Az anyanyelv és a nemzetiség problémájánál. 



- Igen, igen. Ez érdekes helyi jelenség. Persze, nem általános. Egyes papák 
és mamák abban a tévhitben ringatják magukat, hogy csemetéik nagyobb karriert 
csinálnak, ha nem magyar iskolába adják őket, hanem oroszba... - Bocsánatot 
kérek, kifogyott a cigarettám, kiszólok... 

- Parancsoljon, Reiner elvtárs. Van nálam két egész dobozzal. 
- Jó. Akkor az egyiket ki is teheti az asztalra, és rágyújtunk. 
- A Verhovina megfelel? 
- Én mindent elszívok, Somogyi elvtárs. 
Igazi dohányos lenne? 
- Mondja, Somogyi elvtárs, a maga élményanyaga nagyobbrészt helyi 

eredetű, vagy járt bent az országban is, hogy is mondjam... hogy szétnézzen? 
- Hogyne. Tavalyelőtt például Zaporozsjéban jártam egyik barátommal. 

Voltunk a kohászati művekben is. 
- És talált valami érdekeset a maga számára? 
- Hogyne. A munkásoknak több mint a fele nő. Láttam fiatal lányokat, akik 

a gőzkalapácsot kezelik. A koromból csak a szemük látszik ki. Reiner elvtárs járt 
már valamikor ott? 

- Még soha. 
- Pedig érdekes. Nagy élmény. Mikor öntik a fémet, az olyan, mint a görögtűz. 

A gözkalapácsok ütésétől reszket a föld, és lépten-nyomon kis táblácskák 
figyelmeztetik a látogatókat, hogy vigyázzanak, mert a levegő égési sebeket 
okozhat. 

- És ... festett ott valamit? 
- Nem. Többször is nekigyürkőztem, de nem ment. Az a bolond gondolatom 

támadt, hogy a kép, amit festenék, csak akkor lenne igazi, ha az ecsetemet 
belemártanám a megolvadt izzó fémbe... Aztán egyik gondolat követte a másikat, 
és a művészi élményből más természetű élmény lett, amelyből végül is nem 
született kép. 

- Igen... Igen... Mondja csak, Somogyi elvtárs, mégis, miben látja maga, 
mint festő, korunk nagy témáit? 

- Én téma helyett inkább problémát mondanék. 
- Az nem egy és ugyanaz? 
- Nem egészen. Mindjárt kitérek rá, de szeretnék a kérdésére is választ adni, 

hogy mint festő, mit akarok én a korunktól? Kissé körülményes lesz, de próbálja 
követni a gondolatmenetemet. Én úgy érzem, lassan eljutunk oda, hogy központi 
problémánk az ember lesz, az ez idáig absztrakt ember, a még absztraktabb 
emberiség egyede, amelynek nevében és amelyért a legnagyobb gazságokat 
követték el a különböző korok. Ha tehát vesszük az embert, az mindig kicsi 



marad mint téma, amíg a nagy problémák sodrába nem kerül. De ha belekerül, 
akkor már téma. Ha elsüllyed benne - tragédia. Ha felemelkedik - eposz. A két 
pólus között azonban roppant távolság van térben és időben. És ha ezt a roppant 
távolságot be akarjuk járni, akkor nyomon kell követni a változást. A változást, 
Reiner elvtárs, a változást. Ha ez sikerül, ha nyomon tudjuk követni ezt a változást 
az emberen, akkor ki tudjuk tapogatni, hogy melyik műfaj felé tart: a tragédia 
vagy az eposz felé. Mert az egyáltalán nem mindegy, Reiner elvtárs... Nem 
túlságosan zavaros, amit mondok? 

- Csak folytassa. 
- Na már most, a mi korunkban ez a változás óriási sodrású, hogy - a 

technikai csodák koráról lévén szó - technikai kifejezést használjak, gyorsabb a 
hang sebességénél. Ezért van az, hogy egyes jelenségek saját hangjukat 
megelőzve robbannak bele az életünkbe, és míg rájövünk, hogy micsodák, mit 
akarnak tőlünk, már tovább is száguldanak. A hangjuk csak utána jön, de amíg 
azt megértjük, már jön a másik robbanás. És így tovább. Az ember benne van a 
változások sodrában, sodródik. Hová? Hová viszi például a változás sodra 
Kacsó Imrét az én szülőfalumból, és vele együtt az egész falut? Hogyan mérjem 
le benne a változást, hogy ezt megtudjam? Fessem meg úgy, hogy 
dongókerékpáron ül, és írjam oda a kép alá, hogy ez az ember húsz évvel ezelőtt 
gyalog ment be a városba, mert még szekérre sem volt pénze? Nem, azt nem 
tehetem. Hogy tapogassam hát ki, és hogy fessem meg, mint munkálkodik a kor 
a Kacsó Imre lelkében, aki valamikor régen még jól sem lakhatott, ma pedig már 
a disznót is kenyérrel eteti? Milyen erkölcsi előjeleket vesz fel ez az anyagi 
változás, és mi az értéke ezeknek az előjeleknek a nagy problémák sodrában?... 
Hát ezek az én problémáim, Reiner elvtárs. Megfogni az ember lelkében a változó 
időt, és megfogni a változó idő sodrában az embert. 

- Na és, hogy is mondjam, sikerül megoldani ezeket a nem éppen művészi 
problémákat? 

- Nem. Sajnos, én még ott tartok, Reiner elvtárs, hogy azon rágódom, vajon 
lilával fessem-e meg Mazur arcát? 

- A Mazurét? Miért éppen lilával: 
- Mert a romlott hús lila. 
- Hm... Az előbb említette az eposzt. Én azt hiszem, hogy a mi korunknak, a mi 

társadalmunknak leginkább ez a műfaja. Mondja, nem sokkal érdemesebb volna, 
ha Mazur helyett mondjuk valamelyik régi mozgalmi embert választaná témául? 

- Ezt hogyan érti, Reiner elvtárs? 
- Nézze, mielőtt maga idejött volna, én megismerkedtem a maga egész 

élettörténetével. Innen tudom, hogy az édesapja nem kis szerepet játszott a 
mozgalomban. Magamról tudom, hogy volt ezeknek az embereknek a harcában 



sok olyan momentum, amely meg kell hogy ragadja a művészt. Arra gondoltam, 
hogy az édesapja életében is volt nem egy olyan megrázó esemény, amely 
magának is közvetlen élményévé vált. Nem lenne-e nagyobb érték egy-két ilyen 
kép, mint mondjuk egy női akt, vagy egy kocsmai jelenet, amelyet ugyancsak 
emlékezetből festett? 

- Más a női akt, más a kocsmai jelenet, és más az, amire Reiner elvtárs 
gondol. Nem lehet őket szembehelyezni egymással. Furcsán hatna, ha most 
megkérdezném, mi ért többet: Leonardo da Vinci Mona Lisája, Picasso Guernicája 
vagy Munkácsy Krisztus Pilátus előtt című festménye? 

- Ez csakugyan furcsán hat. Én azonban arra gondoltam, hogy magának 
legalább olyan élménye az édesapja életének egy-egy mozzanata, mint mondjuk 
a kocsmai jelenet. 

- Sokkal nagyobb, Reiner elvtárs. Csakhogy, tudja, a mű akkor érték, ha a 
totális, a teljesebb igazságot hordja magában, ha nagyobb része az egésznek. 
Ha pedig így van, akkor igaz az, hogy apámat május elsején földig verték a 
csendőrök, mert kommunista volt, és tüntetett, de az is igaz, hogy mi a nép 
ellenségének bélyegeztük, munkatáborba vittük, és sírba kergettük. 

-Hát igen, Somogyi elvtárs. Nehéz évek voltak azok, szomorú idők. De látja, 
a nép mégis élt, és alkotott. Nagy dolgokat alkotott, óriási dolgokat, Somogyi 
elvtárs. Amelyeket megbámul az egész világ. Azt hiszem, méltán. 

- Igen, Reiner elvtárs, a nép élt és alkotott. Csodákat. Félre ne értse az 
analógiát, de éppen ezért van az, hogy ha megbámulok egy csodálatos piramist, 
akkor nem a fáraók előtt veszem le a kalapomat, hanem az ember előtt, amely 
olyan aprócskának tűnik a piramis tetejéről, de amely a vállán hordta azokat az 
óriási kőkockákat a piramisba. 

- Korszakot alkotunk, Somogyi elvtárs. Amit csinálunk, az kihat az egész 
emberiség sorsára. Korszakot alkotunk. Ebben az alkotási folyamatban az egyén 
sorsa alakulhat tragikusan is, de a mű, amit létrehozunk, egészében véve csakis 
optimizmusra ad okot. Ha pedig ebből indulunk ki, az egész műből, akkor ezt az 
optimizmust tükröznie kell minden más alkotómunkának. A festészetnek is, 
Somogyi elvtárs. Ha például az a munkás vagy az a tanár elmegy egy tárlatra, 
nem szabad, hogy a képek lehangolják, hanem hogy derűlátást, bizakodó 
életérzést keltsenek benne. Nincs igazam? 

- A dolog nem olyan egyszerű, Reiner elvtárs. Sokan hajlamosak arra, hogy 
túlbecsüljék a művészet hatását, vagy valamiféle nyomban kimutatható hatást 
várnak tőle. Vegyük például a mi tárlatunkat, a legutóbbit. A város majdnem 
nyolcvanezer lakosa közül kétszáztizenheten látogatták meg, ebből tizenkilenc 
ember írt is valamit a vendégkönyvbe. Nem mondanak ezek a számok semmit 
Reiner elvtársnak? 



- Azt akarja mondani, hogy kevesen voltak a tárlaton? 
- Azt. A lakosság nulla egész két tized százaléka. A többinek vagy fogalma 

sem volt arról, hogy kiállítás nyílt, vagy egyszerűen nem érdekli a festészet, a 
legkisebb gondja is nagyobb annál, semhogy egy-két órát áldozzon rá. 

- Mit akar ezzel bizonyítani? 
- Azt, hogy nem kell túlbecsülni a művészet, különösen a képzőművészet 

hatását. Mert teszem azt, százezer emberből arra a bizonyos kétszáztizenhétre 
hatott az a kiállítás. Mondjuk mindegyikőjükre. De hogyan? Milyen mértékben? 
Nem gondolja, Reiner elvtárs, hogy Borosnéra sokkal nagyobb hatással van, ha 
a félje részegen jön haza, mintha reggeltől estig az én kocsmai jelenetemet nézné? 

- Ez feltehető, de a kép feltétlenül még jobban elmélyíti benne a pesszimista 
életérzést. 

- Reiner elvtárs. Én azt hiszem, hogy az emberek életérzése a képektől teljesen 
függetlenül alakul, sokkal prózaibb dolgok alakítják ki. Annak a két tized 
százaléknak, amely eljön a tárlatra, már megvan a maga életérzése. Ilyen vagy 
olyan. És higgye el nekem: egyáltalán nem biztos, hogy egy optimista kép 
optimista érzéseket vált ki egyik vagy másik emberben. 

- Kíváncsi vagyok, mire gondol? 
- Az egyik kollégám annak idején kiállított egy női portrét. Jól táplált arc, 

drága csipkeruha, briliáns függők. A nő mosolyog a képen... Fültanúja voltam 
két nő beszélgetésének, akik a portrét nézték. Azt mondja az egyik: „Nézd azt a 
drága csipkeruhát meg azokat a függőket." Azt mondja a másik: „Hogy még 
ilyesmire is telik valakinek! Próbálnám én megvenni a fizetésemből." Kíváncsi 
voltam, hogy kicsodák? Tanítónő volt mind a kettő. Alsóban tanítottak... Szóval, 
így állunk a képek hatásával, meg azokkal az egyéb körülményekkel, amelyek az 
életérzést kialakítják még a tárlat előtt. Mert igaz ugyan, hogy Apellész -
legendabeli festőtársam - olyan élethűen festette meg a szőlőt, hogy a verebek 
rászálltak csipegetni belőle, de az is igaz, hogy üres beggyel szálltak le róla. 

- Magának egyrészt igaza van, Somogyi elvtárs. Én mégis azt mondom, 
hogy a művésznek nem szabad elveszítenie az optimizmusát, különben szembe 
kerülne társadalmunk alapvető érzésével, ami az említett nagy alkotásból születik. 
Az egészből. Mondtam már, hogy az egyén sorsa lehet tragikus is, de saját 
tragédiáját nem szabad éreztetnie a közösséggel. Alá kell vetnie magát a 
közösségnek. Maga talán hallotta rólam, hogy én fasiszta koncentrációs táborban 
voltam. Harcoltam a fasizmus ellen, és a fasizmus lecsapott rám. A tábori élet 
örömeit magának nem kell külön ecsetelni. A harcot azonban ott is tovább 
folytattuk. Sok ezren voltunk, szervezkedtünk. A végén már ott tartottunk, hogy 
illegális központi pártbizottságunk is volt. Ez a központi bizottság nagyon 



különböző emberekből tevődött össze, és egy-egy kérdés megvitatásánál 
késhegyre menő vitákra került sor, de a döntésnek, amit hoztunk, mindnyájan 
alávetettük magunkat. Megtörtént, hogy én egyáltalán nem értettem egyet a 
döntéssel, de mi lett volna, ha előállók a magam különvéleményével, és kitartok 
mellette? Zűrzavar, bomlás, semmi más. Márpedig a nagy cél egységet követel. 
És én alávetettem magamat a többség akaratának. Megtartottam magamnak az 
én különvéleményemet, harcoltam a közös cél érdekében, és talán ezért sikerült 
megőrizni még az optimizmusomat is. Megértett engem, Somogyi elvtárs? 

Reiner felállt, és átült a fotelba. Újra cigarettára gyújtott. 
- Megértettem, Reiner elvtárs. Az én esetem más volt. Talán tudja rólam, 

hogy én nem harcoltam senki ellen, de rám is lecsaptak, és abban a táborban, 
ahová én kerültem, ott is több ezren voltunk. Politikaiak, tolvajok és 
rablógyilkosok. A politikaiak voltak többen, de szervezkedni csak az 
életfogytiglanosok szervezkedtek. A gyilkosok. A mi barakkunkban három volt 
belőlük. Soha nem jártak ki munkába, és a parancsnokság még a száját sem 
merte kinyitni rájuk. Késhegyre, azaz ökölre menő vita nálunk csak a kenyérért 
folyt, mert az életfogytiglanosok gyakran elszedték tőlünk az adagjainkat. Lehet, 
hogy ha mi is szervezkedtünk volna, sokkal könnyebben ment volna a sorunk, 
és sok mindent megelőzhettünk volna, de mondom, hogy csak ők szervezkedtek. 
A nagy szervezkedésnek az lett a vége, hogy egyik éjszaka fegyverropogásra 
ébredtem, meg arra, hogy a barakkban több a füst, mint máskor. Fogalmunk sem 
volt, hogy mi megy végbe körülöttünk. Valaki világot gyújtott, de belőttek az 
ablakon. A szomszéd barakk égett, kint egyre erősödött a fegyverropogás és az 
ordítozás. A tűz már a mi barakkunkra is átcsapott, amikor kintről bekúszott 
értem Zsora, az életfogytiglanos. Azt mondta, hogy menjek ki vele hason csúszva, 
különben bent égek a barakkban. Mentem. Zsoránál géppisztoly volt. Kúszás 
közben lőtt. Az épület sarkánál azt mondta, hogy álljunk fel és rohanjunk a 
kilences barakk felé, ott már az övéi várnak, és elvágták a drótkerítést is. О előbb 
állt fel, mint én, és abban a pillanatban golyót kapott... Zsora gyilkos volt, és 
mindenki tudta róla, hogy ott a barakkban is két embert szúrt már le, de huszonegy 
éves volt, és rettenetesen hörgött... Rettenetesen hörgött... Arra emlékszem, 
hogy felvettem a Zsora géppisztolyát, felálltam és lőttem... Soha azelőtt nem 
volt még fegyver a kezemben, és nem is céloztam, meg aztán álltam is... Még arra 
is emlékszem, hogy sokáig feküdtem a földön, aztán egyszer csak megfordult a 
fejem fölött a Göncölszekér... Majd három hónapig nyomtam az ágyat. Közben 
a mennyei törvényszék többször is halálra ítélt, a földi viszont csak egyszer. A 
földinek kevesebb ideje volt, sokak fölött kellett ítélkeznie, mert akiket kint találtak 
az udvaron, azokat mind halálra ítélték. Akik bennégtek a barakkban, azokat még 



el sem kellett temetni, akikre nem égett rá a barakk, és rémületükben nem rohantak 
ki az udvarra, azok békésen tölthették tovább a büntetésüket. Később alaposan 
utánanéztek az én ügyemnek is, tanúkat hallgattak ki, végül is a földi törvényszék 
megkegyelmezett nekem. Utána megkegyelmezett a mennyei is... A többit már 
biztosan tudja, Reiner elvtárs. 

-Tudom. 
- Most pedig látja, keresem az emberek lelkében az idők változását, és az 

idők változásában az embert. Ennyi a bűnöm. 
- Itt szó sincs bűnről, Somogyi elvtárs. Tudja, az előbb, amikor az édesapjáról 

beszélt, megjegyeztem magamnak valamit. Úgy mondta, hogy „mi" tettük az 
édesapjával azt, amit tettünk. Ebben a szócskában, ebben a személyes névmásban 
benne van a maga azonosulása velünk. És ez nekem többet mond, mint száz 
hűségeskü. Ez a beszélgetésünk nagyon hasznos volt. Megismertem a nézeteit, 
felfogását és egyes tetteinek az indítóokait. Nem merném azt állítani, hogy 
mindenben egy nézeten vagyunk, és hogy mindenben egyetértek magával. 
Tudja, mi politikusok másképpen fogalmazunk, pontosabban, szigorúbban. Mi 
a társadalmi jelenségek szoros összefüggéséből alkotunk képet, maguk, 
művészek viszont néha egész távoli asszociációkkal utalnak a társadalmi 
jelenségekre. Ezeket az asszociációkat persze nem mindenki érti meg, és ezért 
nem is kell megharagudni senkire... Ami a maga képeit illeti, én nem láttam őket, 
de Belov elvtárs volt a kiállításon, és a legjobb véleménnyel van róluk. Belov 
nagy műveltségű, képzett ember, becsületes, és én hiszek neki. Az ő véleménye 
az én véleményem, és azt hiszem, a területi pártbizottság véleménye is. Ez annyit 
jelent, Somogyi elvtárs, hogy nem alakítunk semmiféle bizottságot, és nem 
tartunk semmilyen vizsgálatot... Taggyűlés egyelőre nem lesz, Somogyi elvtárs... 
Annak a bizonyos levélnek a politikai része tehát ezzel elintézést nyert. A levelet 
különben is úgy kezeltük, mint névtelen feljelentést... Hátra van még a maga 
családi élete, ami magánügyéből most már közüggyé vált. 

Reiner elnyomta a cigarettavéget. 
Ez az ember igazi dohányos. Ennek minden cigaretta a körmére ég. 
-Közüggyé, Somogyi elvtárs. Maga kollektívában dolgozik, közösségben 

él, a közösség pedig egyedül dönti el, hogy kit fogad be maga közé, kit nem. 
Ebből az következik... Hogy szavamat ne felejtsem: érdeklődtem a bíróságnál, a 
maga válóperi tárgyalását valami félreértés folytán halasztották el... Szóval, 
ebből az következik, hogy ha a bíróság törvényes okot talál a válásra, és elválasztja 
magukat, akkor minden rendben van. Ha azonban a törvény más döntést hoz, 
akkor a maga helyzete a kollektívában tarthatatlanná válik. Érti, Somogyi elvtárs? 
Tarthatatlanná, hiszen annyi félreértésre és visszásságra adna okot, hogy a 



kollektíva előbb-utóbb megvitatná az ügyét, és kiközösítené magából. Itt nem a 
maga vélt vagy valódi ellenségeiről van szó, hiszen, ami mondjuk Mazur elvtársat 
illeti, az a véleményünk, hogy az ő energiatúltengését más helyen hasznosítjuk. 
Szóval, nem róluk van szó, hanem a közösség, a kollektíva kialakult erkölcsi 
normáiról, amelyek alapján előbb-utóbb ítélkezne a maga ügyében. Az ítélet 
pedig, amint mondottam, csak egy lehet. Érti, Somogyi elvtárs? 

- Azt hiszem, értem. 
- Hát ezzel búcsúzom magától. Örülök, hogy megismertem. Belov becsüli 

magát. Jó lenne, ha szorosabb kapcsolatot tartanának fenn egymással. 
Viszontlátásra, Somogyi elvtárs. A legközelebbi kiállításon megnézem a képeit. 
Remélem, nem találok közöttük briliáns függős asszonyokat, de lila arcú 
embereket sem... Igen. Mondja csak, Somogyi elvtárs, milyen színnel festené 
meg például a... Zágony arcát? 

- A Zágonyét? Azt hiszem, rózsaszínnel. 
- Miért éppen rózsaszínnel? 
- Mert az rokonszíne a lilának, és legfőbb erénye, hogy könnyen keveredik 

vele. Tartós szín, erősen optimista. Különben, ez a színe a kispolgárnak. Itt 
nálunk korlátlan mennyiségben kapható. 

- Igen. De ugye vannak sokkal szebb színeink is, Somogyi elvtárs? Na, ezzel 
búcsúzunk is. Viszontlátásra... Hanem tudja mit? Hagyjon itt nekem néhány cigarettát. 

A szőnyegen biztosabb a járás, de a márványutánzattal burkolt padozat 
síkos, vigyáznia kell. 

A kopjafán üresen maradt egy hely. Vajon kinek a feje kerül rá ötödiknek? 
Furcsa. Két ember az írott törvények mérlegére teszi a lelkét, a lelkét, amelybe 

minden nap, minden óra beírta a maga paragrafusát, amelyből aztán összeállnak 
erős, olvashatatlan törvények. 

Törvények, amelyeket a mindennapok írnak. 
A mindennapoknak megvan a maguk gondja, sok-sok apró gond, és a 

megoldás felé siető nagy problémák lesántulnak a mindennapi gondok apró 
göröngyein. 

És a mindennapok megoldás felé siető apró gondjai beleütköznek az útjukat 
álló nagy problémákba. 
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Erős és szigorú törvényeken megméretnek az emberi tettek. De ki méri meg 
a szándékot, amelyből a tettek születnek? 

Vajon ki méri meg a lila Mazurt és a rózsaszín Zágonyt? 
Reiner vajon megmérte őket? 
„Nem róluk van szó, hanem a közösség, a kollektíva kialakult erkölcsi 

normáiról, amelyek alapján előbb-utóbb ítélkeznek a maga ügyében. Az ítélet 
pedig, amint mondottam, csak egy lehet. Érti, Somogyi elvtárs?" 

A folyóparti lócákat már újrafestették. Sötétzöldre, mint amilyenre a fák most 
feslő leveleit festi majd a nyár. 

Ilyenkor, tavasszal, mindig sárga az Ung, magába öleli a hegyekről lezúduló 
agyagos kis patakokat, és piszkosszürke tajtékot verve siet tovább. 

Valahányszor itt ül az Ung-parton, mindig eszébe jut az a negyvenötös év, 
Budapest, a Duna, amelybe kis híján belefulladt. Persze, a szíve már akkor is vacakolt. 

Vajon hol késhet Márta? 
Jön. Most észreveszi, sietni kezd, aztán megint lassít. Leül a lócára, és hallgat. 

A szeme zöld. 
A színeknek önmagukban is van értelmük. Más a zöldé, más a liláé, más a 

rózsaszíné. 
- Sokáig tartott? - kérdezte Márta. 
- Sokáig. De nem rajtam múlott. Én nem sokat beszéltem. Ildikó sem. 

Kimondta, hogy nem, és sírt. Azt hiszem, igaz emberi könnyekkel. Csak a két 
ügyvéd veszekedett. Aztán a bíró sokáig szidott engem. Az ügyvéd is szidott, 
kint a folyosón. Azt mondta, hogy én rontottam el mindent... Igaz, kint a folyosón 
ott volt Gabika is. Gabika a fiam, tudod. Nagy fiú már. Persze, azért még gyerek. 
Panaszkodott, hogy Árpi megveri, és kért, hogy vegyek neki félmilliméteres 
villanydróttekercset. 

Rá kell gyújtani. Rá kell gyújtani. 
- Igen. Zágonyné is ott volt a tárgyalóteremben. Sokan voltak ott. A kisvárosi 

polgár nem jár tárlatokra. Az újságban is leginkább az apróhirdetéseket olvassa, 
és elmegy meghallgatni a válópereket, mert ott szenzációt szagol. És valamiből 
csak élni kell. Szóval, sokan voltak, akár egy moszkvai metrón a mozgólépcsőn. 
Ok egyik oldalon, én a másikon. Őket felfelé vitte a lépcső. És egyszer csak a 
túloldalon az egyforma tarkaságba belevillant egy arc. A Zágonynéé. Gömbölyű 
volt, jól táplált, és mosolygott. A fejemet nézte, és nekem eszembe jutott a 
kopjafa. 



-Miféle kopjafa? 
- Az, amelyiken már négy fej van, de van még hely az ötödiknek is. 
- Magyarázd meg bővebben. 
- A kopjafa régi harci szerszám, Márta. Ócska. 
- Ennyit én is tudok róla. 
- Ennyit elég is tudni róla. A rakéták korában. 
Furcsa dolog a végelszámolás. Az összegből kétszeres adót vonnak le. A 

könyvelő magyarázgatta ugyan, hogy miért, de ő nem figyelt oda. A könyvelő 
arcát nézte. Sovány arc volt, beesett, ráncos. És neki eszébe jutott, hogy ez az 
ember is ötvenhárom után jött haza valamelyik szénbányából, és sok mindent 
kellene még tenni, hogy a megbékélés elhantolja a gödröket az arcán. 

- Tegnap megkaptam a munkakönyvemet. Valkó igen melegen búcsúzott 
tőlem. Valkó a főszerkesztő, tudod, és csak Kazbeket szív. Azt mondta, okosan 
teszem, hogy elmegyek tőlük, és nem várom meg a végét. Azt mondja, hogy így 
legalább tiszta a munkakönyvem. Azon bosszankodott csak, hogy Gizike is 
beadta a felmondását. Nem tudja elképzelni, hogy miért teszi. Hiszen csak velem 
volt baja mindig. Gizikével jóformán semmi. Meg aztán, honnan kerítsen embert 
a helyünkre? Mert ha a státusz szerint hely van, azt be kell tölteni. Különben 
jövőre törlik. 

Csakugyan. Miért mondott fel Gizike? Azt mondja, hazamegy az édesanyjához 
egy kis időre, megpróbál rajzolgatni. 

Gizike tudna rajzolni. Van hozzá érzéke. És abban a városvégi földszintes kis 
házban megtanult érezni is. Ami talán a legfontosabb. Persze, hátra van még, 
hogy megtanulja megválasztani a témát. Nem a pillanatnyit, hanem a maradandót. 

Márta ül, és hallgat. Márta az utóbbi időben többet hallgat. Mikor beszél, a 
szavai elsúlyosodnak, és a szemében mélyebb a zöld. 

- Tudod, Márta, mindig vágytam rá, hogy megfessem a tengert. Amíg nem 
láttam, úgy élt a képzeletemben, mint a képeken, ahol nagyon szép zöld. Olyan, 
mint mostanában a te szemed. Aztán az egyik kollégám elcsalt a Balti-tengerre, 
és én mélységesen csalódtam, mert a tenger szürke volt. Nem is festettem meg. 

Ha egyszer mégis megfestené, akkor olyan zöldre festené, mint a Márta 
szeme. Zöldre. Miért ne tehetné? A színek önmagukban is kifejeznek valamit. 
Ezért zöld a tenger, és ezért lila a Mazur arca. Igaz. Festhetné akár lilára is. Lila 
tenger. 

Valkó azt mondja, hogy a munkakönyve tiszta. Hát nem furcsa, hogy életében 
ez az első munkakönyve? Pedig sokat dolgozott már. Tervezett bútort, főleg 
konyhabútort, ácsolt háztetőt az apjával másoknak és barakkot magának, döntött 
szálfákat, főként vörösfenyőt, és kevert már habarcsot is. 



- Tegnap megint levelet kaptam Viktortól. Azt írja, hogy most az egész Urál 
olyan, mint egy nagy-nagy, se vége, se hossza építkezés. Sok az új város. Csupa 
gyárváros... Az övék még csak most épül. írja, hogy az egész olyan, mint egy 
óriási vakondtúrás. Mész-, meg malterszagú. Hív, hogy menjek el. Megürült az 
egyik szobája, az édesanyja elköltözött a lányához. Gyere, azt mondja, nézd meg, 
honnan indultak el az őseid abba a beteg Európába... Viktor kijevi, tudod, „h"-nak 
ejti az orosz „g"-t, ukránosan, és engem is úgy hívott mindig, hogy Hobi.37 

Rá kell gyújtani. Rá kell gyújtani. 
Márta nézi és hallgat. Várja, hogy mondjon valamit. Mit mondjon? Azt, 

hogy az embernek útja van? Márta tudja. Márta érti. És érzi. 
- Most mi lesz, Gábor? 
- Mi lenne? Te mondtad Márta, hogy előttem se csukják be a festékboltot, 

és a tavaszban ugyanannyiféle zöld van, mint tavaly volt. Eggyel még több is. A 
te zöld szemeddel. Amit emlékezetből akartam megfesteni. 

Újhold van. 
Jó így ülni itt kint a parton. A békák még nem szólnak, még nem virágzik a 

japáncseresznye, de már zöldek a füzfabokrok, és kigyulladnak az ablakok. 
Fényükből az este hidat ver a vízen, az ember csak nézi, nézi, és gondolatai 
lassan, tétován megindulnak rajta a túlsó part felé. Aztán eltűnnek ott a túloldali 
füzesben, és vissza se jönnek többé. 

- Mondd Gábor. Hány hét a hivatalos felmondás? 
- Két hét. 
- Mindenütt annyi? 
Márta. Most mit mondjon neki? Hogy lehet emlékezetből is festeni? 
- Fázik a kezem, Gábor. Bedugom a zsebedbe, jó? Ez már nem lyukas, ugye? 
Újhold van. 
Ilyenkor apad a tenger. 
A lila tenger is. 
És ilyenkor megcsörgetjük a zsebünkben az aprópénzt. Ha van. 
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A vasútállomásoknak hangulatuk van. Mindegyiknek más. Pesten a Keleti 
pályaudvar, amelyiken Miska bácsi még a legendák születésének idején leszállt 
a vonatról azzal a Bűnbánó Magdolna szépségű nővérkével, kopott és piszkos. 
És tele van eldobált dinnyehéjjal. 



Negyvenháromban, mikor ott járt, még azt húzták a restiben, hogy: Bajtárs, 
ma még tán csak öt perc az élet... 

Negyvenötben, amikor ott járt, már nem húztak semmit, de ötszáz pengőért 
orosz-magyar fonetikus kéziszótárt lehetett kapni, beszédgyakorlatokkal. 
Ilyenekkel, hogy: Tovaris, ja antifasiszt... 

A lembergi pályaudvar már más. Tágas és tiszta. A restiben dzsessz-zenekar 
játszik, és a pincértől lakáscímeket lehet kapni. Persze borravalóért. 

Moszkvában a Kijevi pályaudvar megint más. Tiszta és zsúfolt. A lócákon 
és a padlón heverő batyuikon emberek alszanak. Nincs dzsessz, de télen is van 
fagylalt, és a fehérkötényes lányok odahozzák a lócákhoz a hússal vagy 
krumplival töltött zsírbansültet. 

Ez az állomás régi, ócska. Még a Monarchia építette, vörös téglából. Kicsi 
és csúnya. A messzire siető vonatok nem is állnak itt, csak négy percig. Mit 
nézzenek rajta? A lócákon itt sincs hely. Zene sincs. És este nyolckor már a büfé 
is bezár. Az nem baj, mert Miska bácsi már úgyis berúgott. Ha berúg, mindig 
vörös a szeme. És emlékezik. Hangosan... 

Miska bácsinak most is vörös a szeme, de most hallgat. Ül Márta mellett a 
bőrönd másik szélén, fogja a vállát és hallgat. 

Tóni ma nem rúgott be. Egész délután a kocsijával bíbelődött és ingerült 
volt. Most is azzal vacakol kint az állomástéren. Tóni az apja fia. Mérges, ha az 
öreg elveszít egy vasárnap délelőttöt, míg kireszeli azt a spiccvasat, de 
megbocsátja magának, hogy ő egész vasárnap délután a kocsijával piszmog. 

Mártának mosolyog a szeme. Ahányszor csak ránéz, mindig mosolyog. Márta 
tegnap kalapot vett neki, puha, szürke kalapot. Ma délután a fejébe nyomta, és 
azóta mosolyog. Persze, furcsán festhet kalapban, hiszen azelőtt födetlen fővel 
járt még télen is. Kalapja sosem volt. Sapkát már hordott, de ott kellett is a sapka. 

Tóni jött be. Az arca komor volt. A kezét törülgette a zsebkendőjében. Leült 
a bőrönd másik szélére. 

- Ha majd lesz egy kis időd, fess nekem egy gyárat, és küldd el - mondta. -
De olyat, amelyikben autógumit is gyártanak, közfogyasztásra. Mert az enyémbe 
már csak hálni jár a lélek. Jó, hogy nincs több bőröndötök, különben még 
fordulhattam volna néhányszor. Szeretem én az ilyen ingyenfuvarokat! Mire az 
a rengeteg bőrönd, Mártika drága? 

- Kérdezd meg az anyámtól. 
- Na hiszen, jó helyre küldesz. Én addig a szeme elé sem merek kerülni, míg 

Miska bátyámmal el nem árverezzük a Somogyi-képeket. Akkor viszont viszek 
neki egy táska pénzt. Még a kamatos kamatot is megfizetem neki, aztán kérek 
tőle egy nyugtát, hogy minden adósság törölve, és elküldöm nektek. 



- Arra a nyugtára ugyan elvárhattok - szólalt meg Miska bácsi. - De 
édesanyád is a pénzre, lányom. 

- Ne légy kishitű - veregette meg Tóni a Miska bácsi vállát. - Hétországra 
szóló árverést rendezünk. Beszervezzük a rádiót, a sajtót. Te leszel a kikiáltó, 
Miska bátyám. Faragtatok neked apámmal egy takaros kis kalapácsot, azzal 
ütögeted majd az asztalt, hogy azt mondja: Az Utolsó vacsora című kép, kikiáltási 
ár: ötvenezer rubel. Ötvenezer először, ötvenezer másodszor. Senki többet? -
harmadszor. PüfF a kalapáccsal az asztalra, az anyja tejét. A kép az Ermitázsé. 
Különben az Ermitázsnak nem adunk el semmit. Ha eddig ránk se bagóztak. 
Könnyű az embert felfedezni halála után. Pardon... 

- Már olyan részeg vagy, drága szép öcsém, hogy a vonatot is hullaszállítónak 
nézed - jegyezte meg Miska bácsi. 

- Téved az ember, Miska bátyám, téved. Viszont soha nem tudnék annyira 
berúgni, hogy Kolomeját összetévesszem Zsitomirral. 

- Na, ha megjártad volna a frontot - mentegetőzött Miska bácsi. 
- Nem kell nekem front ahhoz, Miska bátyám, hogy konfliktusba keveredjek 

az emlékező tehetségemmel. Elég ahhoz egy-két Somogyi-ügy. Pardon... Hanem 
olyan vagy ebben a kalapban, Gabikám - folytatta rövid hallgatás után - , mint 
valami műkereskedő. Ha jobban megnézlek, hát azt kell gondolnom, hogy Mártika 
esti megvilágításnál esküdhetett neked örök hűséget, és reggel már nem volt 
visszalépés. 

Márta mosolygott. 
- Ha festel nekem egy autógumigyárat... hallod, Gábor fiú? Mit lógatod az 

orrodat?... Akkor jövőre meglátogatlak benneteket. Viszem valamelyik gyereket, 
hogy az asszony elengedjen. 

- Az asszonyt persze nem viszed - szurkálódott Miska bácsi. 
- Az asszonyt? Nem egyszerre leszünk szabadságon. Meg rajzolgatni is 

szeretnék, ahhoz pedig ihlet kell. 
- Piszok - jegyezte meg Miska bácsi csendesen. - Látja, Mártika? Ajánlom 

magának, hogy az első perctől kezdve vegye a kezébe ezt a Gábor gyereket, mert 
néhány év múlva ő is magácska nélkül megy ihleni. 

Márta mosolygott. 
- Gyerekek, nagy a mozgolódás - Tóni az órájára nézett, és felugrott. -

Indítsunk, pajtás, mert még itthagy benneteket a vonat. Az én nyakamra, persze. 
Na, férfiak, ragadjuk meg a bőröndöket... Te mit csinálsz, Miska bátyám? A 
vezényszó az volt, hogy: férfiak. 

- Semmi tisztelet nincs bennetek az idősebbek iránt - morgott Miska bácsi 
minden harag nélkül. 



- Miféle időről beszélsz? Gábor elmélete szerint, ahogy ő számítja az időt, te 
még kisdedóvóba jársz, és azt énekled, hogy: „Debrecenbe kéne menni". 

- Nem is lenne rossz, fiam, hidd el nekem. Beülnénk az Aranybikába, 
szopogatnánk a finom brandyt, hallgatnánk a cigányzenét meg a Nagytemplom 
harangját. 

- Halleluja... Hanem dög nehéz ez a bőrönd, halljátok-e. Minek cipelni ezt a 
rengeteg festéket? Áttérhetnél az akvarellre, Gabikám, az könnyebb. 

A peronon fényszórók világítanak, a tekintet elkerüli őket, akár a napot. 
A nap. Mi is jut eszébe róla? Igen, Márta mesélte a napbarnulásról, hogy az 

tulajdonképpen nem más, mint a bőr védekezése a nap romboló hatása ellen. A 
bőr azzal védi magát, hogy megbarnul. Védekezik, és megszépül. Érdekes. De 
miért jutott ez most eszébe? 

- Jön a gőzös! - kurjantott Tóni. - Na, Mártika, csókolom a kezedet. Csak 
aztán erős legyen ez a kéz. Érted, Márta, ugye? 

Márta mosolygott. 
- Tartsd a mancsod, Gabikám. Szóval én megyek. Ahogy ígértem. Nézz 

körül, arrafelé nem temetkeznek-e írók, mert akkor talán még Miska bátyánk is 
eljönne velem. Szevasz, Gábor. 

- Szevasz, Tóni. Festek neked gyárat. Szép bordóra festem a falait... Szevasz, 
Miska bátyám. Küldök neked képet a születésnapodra. És lehet, hogy egyszer 
majd személyesen is beállítok valamelyik születésnapodra, ha még élni fogsz. 
Ha nem, hát nem lesz kép. Akkor megúszom egy sóhajjal. Ha nagyon 
elérzékenyülök, kettővel. 

- Te piszok - mondta Miska bácsi és hátba vágta, aztán háromszor 
megcsókolta. Régi orosz szokás szerint. 

- Hamar valami edényt - mondta fanyar mosollyal Tóni - , mert a Miska 
bátyám szeméből visszafelé csepeg a vodka. 

- Piszok. Nem látod, hogy ez a nyavalyás reflektor vakít meg? 
- Már hogyne látnám, Miska bátyám... Szóval meglesz a gyár, Gabikám? 
- Meg, Tóni. Neked születésnapodra nem küldök képet, mert te még csak 

nemrég születtél, de a gyár, az meglesz. Magunknak meg festek egy kis házat, 
valahol egy nagyon zöld tengernek a partján. 

A vonat megállt. Abba a kocsiba csak ők ketten szálltak be. Becipelték a 
bőröndöket, aztán visszajöttek, és megálltak egymás mellett a lépcsőn. 

Körül vakítóan világítottak a fényszórók. A tekintet messzire elkerülte őket, 
akár a napot. 

-Anyám! 



Márta kiszakította tenyerét az övéből, és leugrott a lépcsőről. Tűsarkú cipőbe 
bújtatott lába egy pillanatra megbicsaklott a betonon, aztán kiegyenesedett és 
beszaladt a tömegbe. 

Éles berregéssel megszólalt a csengő, és a vonat lassan elindult. 
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Szabad-e emlékezetből festeni? 
És emlékeket szabad-e festeni? 
Ott bent, a fülkében nem szabad dohányozni. Kint a folyosón már igen. És 

ki is szabad nézni az éjszakába. Nézni a hegyeket, amelyek komorak, sötétek, 
mozdulatlanok, és nincs saját hangjuk, csak a rohanó kerekek csattogását verik 
vissza. Nézni a már alig pislákoló falvakat, amelyeken keresztülgázol a messzire 
siető vonat. Nem áll meg, még csak nem is lassít. Otthagyja őket, mint megrémült 
sofőr az áldozatát, akinek a szemében pedig még nem hunyt ki az élet. 

Rágyújtani! Rágyújtani! 
Az ember odaszorítja a homlokát az ablakhoz, hogy érezze a hűvös üveget. 

Valamikor ez játék volt. A kórházban tanulta meg, ahová kétoldali tüdő-
gyulladással szállították be. Hány éves volt akkor? Tizenkettő vagy tizenhárom. 
Sokáig feküdt az ágyban, és amikor a nővérke már megengedte, hogy felkeljen, 
ő odaállt az ablakhoz, homlokát az üveghez szorította, és órák hosszat nézte az 
udvart, ahol szabadon jártak-keltek a lábadozó betegek. Aztán, amikor elvette a 
homlokát az ablaktól, érezte, hogy bőre odatapadt az üveghez, és kerek folt 
maradt utána. Kerek, sima folt. Újra odanyomta a homlokát, és ingatni kezdte a 
fejét. És a folt már nem volt kerek, de sima maradt. Az udvaron azalatt tovább 
jártak-keltek az emberek, ő pedig játszott, és már nem irigyelte őket annyira. 

Később is játszott így, jóval később. Akkor is kórházban. Az üveg ott is 
hűvös volt, de ő már nem irigyelte azokat, akik kint jártak-keltek. És a folt, amely 
az üvegen maradt, még kerek volt, de már nem sima. 

Vajon ha most megnézné... 
Valaki megfogta a vállát. Hátranézett. 
-Belov! 
- Somogyi ! Ezt nevezem véletlennek. Hová-hová? 
-Messzire... 
- Mégis? 
- Egészen az Urálba. 



- Az Urálba? Hűha! Az nagyon messze van. Messzebb, mint Róma vagy 
Párizs. 

- De közelebb, mint a Léna. 
- Az attól függ, Somogyi, hogy az ember mi célból utazik. 
- Attól is, persze. 
- Maga például miért megy az Urálba? 
- Tudja, Belov, van egy barátom, aki azt mondta, hogy menjek és fessek 

neki egy autógumigyárat és a képet küldjem haza. Hát megpróbálom. 
- Ertem, Somogyi. 
- Meg aztán tudja, a kíváncsiság is hajt. Valamikor a nagy francia festők 

délre utaztak, mert ott a nap másképpen bontja a színeket. Van Gogh is járt arra. 
Ott kapta a napszúrást, amibe később belezavarodott. Szóval, a nap mindenütt 
másképpen bontja a színeket. Némely helyeken leginkább lilára és rózsaszínre... 
Különben, maga hová utazik? 

- Haza, Leningrádba. A feleségemmel és a kisfiammal. Itt vagyunk a 
kilencesben. Most a hatosba megyek. Ott is van egy ismerősöm. 

- Szabadságon van? 
- Igen. Megyünk haza, megmutatjuk apámnak az unokáját. Csak fényképről 

ismeri, és nagyon kíváncsi már rá. Meg én is szét akarok nézni otthon. 
- Rég jött el otthonról? 
- Épp az a baj, hogy nemrég. És állandóan visszahúz valami. Megmondom 

magának, Somogyi, nagyon szeretnék visszatérni a tanítói pályára. Beülni egy 
középiskolába, még az sem fontos, hogy belvárosi legyen, és vesződni a 
gyerekekkel. Az apám is tanárember, még mindig tanít. 

- Tanárember, azt mondja? Akkor biztosan ő is csikorgatta a fogát, amikor 
felrúgták azt a bizonyos nyelvtani szabályt, és nem tették ki a vesszőt. 

- Ö is. 
- Persze, csak csikorgatta, és nem szólt semmit? 
- Nem szólt semmit. 
- Maga milyen szakos, Belov? 
- Történész vagyok. 
- Az nem nyelvtan. 
- Nem, de ott is van vessző. Rengeteg. És azokat is ki kell tenni. Ez is 

tudomány, és jobb, ha az iskolapadban megtanulja az ember. Mert ha megtanulta, 
akkor egyedül is ki tudja tenni őket. 

- És pont is van a történelemben, Belov? 
- Van. Pont, amely után leeresztjük a hangsúlyt, lélegzetet veszünk, és 

megyünk tovább. 



- Igen. Megyünk tovább. Maga Leningrádba, én az Urálba. Maga történelmet 
tanítani, amelyben pont is van, vessző is, én meg gyárat festeni a barátomnak, 
amelyben autógumit is gyártanak. 

- Szerettem volna, ha megismeri a feleségemet. О is tanárnő. Sajnos, mi 
Lvovban átszállunk. 

- Gábor. 
Márta állt az ajtóban. 
- Bocsánat - mondta - , azt hittem, hogy egyedül vagy. Hívni akartalak, 

hogy feküdj le. 
- Azonnal megyek, Márta. 
A fülke ajtaja kattanva bezárult. 
- Ki volt ez? - kérdezte Belov. 
- Hogy is mondjam magának? Azért gondolkozom most a válaszon, mert 

egyszer valaki azt mondta nekem, hogy maguk, politikusok pontosabban és 
szigorúbban fogalmaznak, mint a művészek. Hát, ha ehhez mérem a válaszom, 
akkor ez az asszony az útitársam. 

- És... meddig utaznak együtt? 
- Azt hiszem, Belov, hogy végig. 
- Értem. Hát én nem is tartóztatom. Jó utat, Somogyi. írjon. 
- Hová írjak? Leningrádba vagy... 
- írjon csak Leningrádba. Főposta, poste restante. És vigyázzon magára, 

Somogyi, ne kapjon maga is napszúrást. 
Márta a fekvőhelyén kuporog, pizsamában. 
- Ki volt ez a fiatalember? - kérdezte. 
- Egy ismerősöm. Tanár. Történész. 
-Gyere, ülj le ide mellém. 
A fölöttük levő polcon egy katonatiszt aludt. A lába lelógott a polcról. Kötött 

zokni volt rajta, csizmaszagú. 
- Eltetted a táviratot, Márta? 
- A Viktorét? Hát persze, hogy eltettem. 
- Azért kérdem, mert nélküle elveszünk abban a se vége, se hossza 

birodalomban, akárcsak Gulliver az óriások országában. 
- De Gulliver nem veszett el az óriások országában. 
- Ha nem veszett el, akkor biztosan azért, mert neki csak magára kellett 

vigyáznia. 
- Igen, mert neki nem volt felesége. 
- De volt. Csak a felesége nem mehetett vele. És tudod, miért? 
- Nem tudom. Elmondod? 



- El. Azért nem mehetett vele, mert őt nem engedték be az óriások országába. 
És tudod, miért nem engedték be? 

-Nem tudom. 
- Azért, mert nem esküdtek meg egyházilag. 
- Azért nem engedték be? 
- Igen. Mert az óriások országában szigorú törvények uralkodtak. 

Némelyeket közülük akkor írták, mikor az óriások még törpék voltak. 
- És miért nem írták át őket? 
- Azért, mert nem ismerték a pontot, ami után leeresztjük a hangsúlyt, 

lélegzetet veszünk, és továbbmegyünk. Érted, te zöld szemű asszony? 
- Értem. És mondd, Gábor, az óriásoknak is szükségük van orvosra? 
- Igen, mert kősziklát vacsoráznak, és a kőszikla megfekszi a gyomrukat. 

Meg az éghez is közelebb vannak, és könnyen kapnak napszúrást. Érted? 
- Értem. Tudsz még mesét? 
- Tudok, de elteszem neked máskorra, mert hosszú ez az út, és még csak a 

legelején tartunk. 
- Akkor most ezzel aludjak el? Ezzel a mesével? 
- Ezzel. 
- Jó , Gábor. Jó éjszakát. 
Gábor feltornássza magát a felső polcra, és lefekszik. 
Ha nyár volna, most kinyitná az ablakot és rágyújtana. Kifújná a füstöt az 

éjszakába, hogy ne zavarja Mártát meg a többieket, és nézné a csillagokat. 
Szemben a katonatiszt alszik. A lába még mindig lelóg. Vajon ki kötötte a 

zokniját? 
-Alszol, Gábor? 
-Nem alszom. 
- Mire gondolsz? 
- Arra, hogy jön-e utánunk a Göncölszekér? 
- Miért kell nekünk a Göncölszekér? 
- Azért, Márta, hogy utánunk hozzon mindent, amit elhagytunk az útban. 





ELBESZÉLÉSEK 





KISKARÁCSONY 

A lámpaláng sárga udvara egyre nagyobb lett, és szivárványos kerítésén 
egyre szúrósabb a piros tövis. 

Feküdtem keresztben az ágyon, fejemet a falnak támasztva, fáradtan 
rázogattam fel-felnyekergö pólyás húgomat, és a túrós bélesre gondoltam, 
amelynek illata oly bőségesen áradt a sütőből, összekeveredett a tűzhely szélén 
száradó gally csípős szagával meg a rajta gőzölgő kapcám bűzével, és betöltötte 
a konyhát. 

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

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

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

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

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

Sosem fogyó jókedve éppoly megfejthetetlen titok volt számomra, mint sosem 
fogyó kenyere. Pedig gyakran betegeskedett. Amióta megszülte a hármas ikreket. 

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

hogy szólítsam édesanyámnak, s azóta nem hívom sehogy. 



- Apád még mindig oda van? 
- Oda. Azt mondták, hogy azért kell a liszt, kalácsnak, mert hátha karácsonyra 

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

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

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

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

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

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

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

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

ezen ereszkődhettek. Ha kell, majd elmegyek érte. 
Nagy örömömet még Mostohám sem tudta lehűteni, pedig rajta volt. 
- Ebben a kis vékony talpú cipőben hogy engednélek a kanálisra? 
- Felhúzhatnám az édesapám gumicsizmáját. 
- Tán bolond vagy. Az a hónaljadig ér. 
- Legyűrném, mindenki úgy hordja. 
- Nagy az a lábadra, leesne róla. 
- Kapcát húzok bele, jó bőven. 
Mostohám látta, hogy nem szabadul tőlem. 



- Na jól van - mondta - , elengedlek, de előbb menj el nagymamához, mondd 
meg neki, hogy adjon egy kis túrót, kalácsba. 

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

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

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

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

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

Nálatok bezzeg nincs kép a falon. 
- Volt egy, de levettük, mikor a magyarok bejöttek. Annak is van szakálla, 

csak a haja nem olyan hosszú, mint az asszonyoké. Inkább kopasz. 
- Istentelen pogányok vagytok. Az nem Jézus Krisztus. Az Antikrisztus. 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

kisvártatva megszólalt: 
- Szabad az Istent dicsérni? 
Mostohám felegyenesedett, aztán erőtlenül visszaroskadt a székre. 
- Jaj - mondta - , apátok... 
Az ablak alatt pedig halkan énekelni kezdtek: 

Kiskarácsony, nagykarácsony, 
Kisült-e már a kalácsom? 

Ledobtam a gyereket az ágyra, és rohantam Mostohám után ki az udvarra. 
Apám ott állt az ajtó előtt, katonaruhában, állt a szakadó hóban, az egész falut 



betöltő betlehemi csengőszóban. A karjára kapott, megfogta Mostohám vállát, 
és csókolt bennünket, ahol ért. 

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

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

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

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

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

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

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

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

hogy rejtsük el a könyveket meg az újságokat. Összeszedtük mindet a fiúval, 
összekötöttük, és leeresztettük a kútba, ahogy szoktuk. 

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

Lőrincz égette el a cseh zászlót az iskola előtt, Bak Mihály meg ott helyben 
felpofozta a jegyzőt. A toronyban géppuskát állítottak fel. Nagy Kálmánnak 
vitézséget adtak, meg földet. Azt mondják, hogy háború lesz. 

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

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

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

látom, milyen katonája leszel Szent István országának? 



Felcsatoltam a szíjat, az utolsó lyukba, de bizony meg kellett tartani magamon, 
mert három olyan is belefért volna, mint én. Tízéves voltam, és sovány, mint a 
csecsről levált fiaagár. 

Apám nevetett. 
- Na, neked ugyan még sok túrós bélest kell megenned, míg ebbe belenősz. 
- Én hoztam a lisztet meg a túrót - mondtam, hogy kicsit mentsem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

szeretnél lenni, ha megnősz? 
- Orvos - vágtam rá. 
- Nafene! Aztán miért éppen orvos? 
Nem szóltam semmit. Mostohám válaszolt helyettem: 
- Meghalt az anyja tüdőbajban. Azóta a fejébe vette, hogy orvos lesz. Én 

második asszony vagyok itt, tetszik tudni... Tessék már mondani, mennyit kaphat 
az uram? Mert azelőtt úgy volt, hogy ha gyűlés után érte jöttek a csendőrök, már 
előre tudták, hogy mennyit kap. Egy hetet, kettőt, vagy egy hónapot. 

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

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

- Hát majd meglátjuk. Ha semmit nem követett el a magyar állam ellen, ha 
nem tartanak itthon tiltott könyveket vagy ilyesmit, és ha nyilatkozatot ír alá az 
ura, hogy többé nem foglalkozik ellenséges politikával, akkor hamar hazajön. 



Mert nem bántjuk mi a rendes magyar embereket. Nem vagyunk mi farkasok. 
Csak azt akarjuk, hogy rend legyen. 

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

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

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

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

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

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

tekintetét végighordozta rajtunk. Már csak fél szeme volt, ijesztően villogott, de 
én tudtam, hogy ujjáról hiányzik a gyűrű, a talizmán, amelyben rettenetes ereje 
lakozott. 

- Én tudom - mondtam. 
- Na lám csak! Mondtam én, hogy okos gyerek vagy te. Ha tudod, mondd meg. 
-Krisztus. 
A beállt csendtől szinte én is megijedtem. 
- Bolondságot beszélsz! - förmedt rám apám. Láttam, hogy igen haragszik, 

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

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



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

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

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

- Ha a szakaszvezető úr azt parancsolta, akkor akaszd fel - mondta apám. 
- Na lám - mosolygott elégedetten a csendőr. - Megtanulja maga a rendet. 
Apám begombolta magán a cseh katonaköpenyt, fejébe nyomta a sapkát, 

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

odaadta a tizedesnek. - A katonai holmit el szokjuk kobozni. Na, indulhatunk! 
Apám nem búcsúzott el tőlünk, az ajtóból még visszaszólt: 
- Vigyázz anyádra, fiam! 
Összeszorítottam a fogamat. A szememet elöntötte a forróság. A lámpa sárga 

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

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

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

betakarta, aztán átpólyálta kishúgomat, aki valami csoda folytán meg se nyikkant. 
- Feküdjünk le, fiam - mondta, és elfújta a lámpát. 
Eltűnt a sárga udvar, eltűnt a plafonról a vörös telihold, és eltűnt a kép is az 

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

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

úgyis ellopnák. 
A túrós béles kiszárad holnapig. 



A másik ágyon Mostohámat rázta a fojtott zokogás. Nem jó hallgatni az 
asszonyi sírást. 

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

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

Szabad az Istent dicsérni? 

1969 



EBÉDSZÜNET 

A laktanyaudvaron tegnap is éppen ilyenkor gyújtották be a motorokat. 
Most így úgy zúgatják őket, hogy remeg az egész part. 

Ezek nem délben ebédelnek? 
Már a könyökén jön ki a szalonnás rántotta. Minden délben ugyanaz. Az 

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

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

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

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

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

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

meg fehér. 
- Le is csukták érte a raktámokot. Hajói emlékszem, tíz évet kapott. 
- Ő tehetett róla? - kérdezte Marci. 
- Hát ki más? Ő volt a raktárnok, ő felelt érte. 
A fiú egy kis ideig hallgatott, aztán megkérdezte: 
- Ha én elrontanám a falat, Pista bácsinak kellene megfizetni? 



- Hütyii vagy te. A fal egészen más. Meg aztán mit lehet azon elrontani? 
Pocsék fal az, ócska. Holnap a nagy szobára rámegyünk arannyal. 

- Az kié? A főnöké? 
-Há t . 
- És a helyettesé milyennel lesz? 
-Ezüsttel. 
- Hát a többi? 
- A többi rendesen... Mit hümmögsz? 
- Semmit. A rendes, az rendes. Minek az a sok cicoma, ciráda? 
- Hütyü vagy te, Marci. Jobban is teszed, hogy elmégy orvosnak. Annak 

akarsz menni? 
- Majd elválik. 
Hm. Mi fizetést kap egy orvos? Még ő is többet megkeres. Ha meg fusizna, 

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

- Mi volt azelőtt ebben a laktanyában? - kérdezte Marci közömbös hangon. 
- Mi volt, mi volt... Ház volt... - dünnyögte kelletlenül. - Úgy hívták, hogy 

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

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

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

Be-bejártam hozzá. 
Pocsékok ezek a falak. Vakolni kellett volna őket. 
- És milyen volt? - kérdezte Marci. 
- K i ? 
- Hát az, amelyikhez járt. 
- Ja . Szőke. 
- És hogy hívták? 
- Mi közöd hozzá! - fortyant fel, és felkönyökölt. - Nem mindegy az? - tette 

hozzá csendesebben. 
- Ahogy vesszük. Van, akinek mindegy. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valaki leereszkedett a terméskövei kirakott parton, és feléjük tartott. 
- Megint jön - mondta Marci. 



- K i ? 
- Az új brigádvezető. 
- Mi a nyavalyát akar? Nincs elég irkafirka az irodában? A másikat hetekig 

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

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

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

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

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

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

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

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

töprengett, benyúlt a zsebébe, kihúzott egy háromrubelest, és odaszólt Marcinak: 
- Ugorj el, hozz egy kis üveg pálinkát meg vagy tíz deka kolbászt. Csak ide 

menj, a Zrínyi utca sarkára. 
Marci feltápászkodott, és ráérősen fűzni kezdte a cipőjét. Egészcipőt hordott. 

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

Rászabadítják őket az ember nyakára, de semmi haszon belőlük. Pláne amelyiknek 
érettségi bizonyítvány van a zsebében, mint ennek. Egy év múlva ez is faképnél 
hagyja őket, aztán beosztanak a helyére egy másikat, és kezdheti elölről a 
tanítgatást. De azt se akárhogy. Önérzetesek ezek mind. Ez is már most orvosnak 
érzi magát. Na persze. Eltelik valahogy az egy év, aztán alászolgája. És öt-hat év 



múlva majd ö emel kalapot előtte, hogyhát: - Doktor úr, vizsgálja meg a 
feleségemet. Epebajos. A pénz nem számít... 

Néma fenét! 
- Rossz ez a fal. Csupa gödör - mondta a brigádvezetőnek. 
- Azon segíthetünk. 
- Azon? Hogy? 
- Hanyadik osztályúnak írtuk be? 
- Hanyadiknak?... Elsőnek. Pedig akkor is szóltam, hogy legalább 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

- Utána elküldöm magukat a Gagarin utcába. Tudja, hogy hova. Az jó lesz? 
- A z jó. 
- Ezzel akarja, vagy osszak be magához valami rendesebb munkaerőt? 
- Jöhet ez is. Ennek senkije sincs. Megyek is, odaadom neki ezt a korty 

pálinkát. 
Felállt, odament Marcihoz, leguggolt mellé, és feléje nyújtotta az üveget. 
- Nesze, idd meg ezt a kortyot. 
Marci felemelte a fejét, az üvegre nézett, aztán megint a vízre. 
- Nem kell - mondta. 
- Miért? Nem szoktál inni? 
- Most nem kell - mondta a fiú. 
- Na jó... Te, akarsz egy tízes keresni? 
- Túlórázni kell? 
- A , simán. 
- Simán? Úgy nem kell. 
- Tudod mit? Megcsinálsz a főnöknek egy fürdőszoba-cokiit. 
- Melyiknek? 
- Ennek. A tűzoltófőnöknek. 
- Amelyiknek a szobájára holnap rámegyünk arannyal? 
- Annak, annak. Jó? 
- Nem - mondta Marci. 
- N e m kell egy tízes? Egyórányi munkáért? 
Értetlenül bámult a fiúra, nézte a zakója kifeslett hónalját, nézte kalimpáló két 

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

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

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

Az anyját nem kellett volna belekeverni. Ki tehet arról? 
Megint felböffent a szalonnás rántotta. Utálat fogta el, és kiköpött. 
Na, ma cirkusz lesz otthon. A szalonnás rántottának véget vet, az egyszer biztos. 
Sarkon fordult, és elindult. A maradék pálinkát menet közben kiitta, az üveget 

meg bedobta a vízbe. 
A hosszú ember még mindig a sarkán guggolt. A sapkáját nézte. 
- Osszak be magához másat? - kérdezte. 



- Nem kell - mondta szárazon, és hasra vágta magát a fíivön. Jenő bácsira 
gondolt, a portásra. Mesélték, hogy három szúrást kapott. Megérdemelte. Disznó 
volt. - A különbözet se kell - mondta, és meg sem fordult. 

- A különbözet? - csodálkozott a másik, mintha azt sem tudná, miről van szó. 
- Hát a falért. Az úgyis csak másodosztályú. 
- Másod? Első - mondta a brigádvezető, és felállt. Fejébe nyomta kiizzadt 

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

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

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

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

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

Odament hozzá, leült mellé, és a lábát lecsüngette a meredélyen. 
A fiú megfordult, hosszan, kutatóan nézett rá, aztán megkérdezte: 
- Maga szereti a lókolbászt? 
- A lókolbászt, én? Hát mit gondolsz te rólam? 
A hallgatás gyanúsan hosszúra nyúlt. 
- És te szereted? - kérdezte aztán. 
A fiú hallgatott. 
- Az a Nyevszkij - kezdte kis szünet után - , az megverte a svédeket a Néva jegén. 
Lehet, hogy harmadosztályú az a fal. Hogy nem első, az biztos. Ki tudja? Ki 

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

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

fehér. Ott megtörik a köveken. 



KÉK MADÁR 

Kezdetben volt az ég; a föld pedig kietlen és rideg, ahol a kispolgári lélek 
lebegett a mélységek színén úszó vizek fölött. Az álmok kerekre feszített, sima 
vásznait lassan festette meg a nap útja előtt szárnyaló kék madár... 

Eleonórának hívják. A kisvárosi utca azonban - a szülők elkeseredett 
tiltakozása ellenére - Nórinak keresztelte el. Ezen a néven fogadta be az iskola, 
a zeneképző és az óvoda is. Ahová zongorát tanítani helyezték. 

Amikor Nóri tizenhat éves lett, megvették neki a szobabútort, összegyűlt a 
stafírung is, és elhatározták, hogy havonta 25-30 rubelt betesznek a takarékba 
a nevére. Mert egy lánynak, ha partit akar csinálni, a tisztességén kívül még 
szüksége van egy s másra. 

És a mama képzeletben szövögetni kezdte a leendő partit. Hétköznapokon a 
zöldségpiacról, vasárnap a kismiséről hozta hozzá a tarka pamutot: 

- Hallottad? Rusnyák Gizi férjhez ment valami miskolci mérnökhöz. Azt 
mondják, háromezer rubelt fizetett a fiúnak és megegyeztek, hogy ha átmegy, 
elválnak, de ki van az verve. Nem hiába a fél város járt rá, mint a jó kútra. Képzeld 
el, most nem válik. Bolond is lenne. Nagyságos asszony lett belőle. Azt mondják, 
ott nem könnyű a válás... Temessy Jutka is addig írogatta a leveleket, míg 
kilevelezett magának egy pesti orvost... Csak te vagy olyan élhetetlen... 

És a mama járatni kezdte a Magyar Nemzetet. Közben múltak a hónapok, az 
évek, Temessy Jutka is már rég elvált orvosférjétöl, de a Nóri partijához akadtak 
új tarka pamutdarabkák. 

Egy szép napon aztán beteljesült az anyai álom, mégpedig egy piros 
ceruzával bekeretezett apróhirdetés formájában. 

„35 éves, 178 cm magas, Bp. belvárosában lakó építészmérnök keresi csinos, 
jól nevelt, zenekedvelő vidéki lány ismeretségét. Választ Kék madár }e\'\gére 
várok." 

Másnap elment a kék madárhoz címzett levél: 24 éves vagyok, csinosnak 
mondott, diplomás zenetanárnő... Két hosszú hét után megjött a válasz, aztán 
fénykép ment és fénykép jött, s három hónap múlva megérkezett a kép gazdája 
is. 

- Tompa Szilárd vagyok - mutatkozott be a kopaszodó férfiú. 
Este kitette az asztalra a cseresznyepálinkát, pertut ivott Nórival, s a harmadik 

koccintás után megoldódott a nyelve: 



- Kettő nyolc a fixem, de a mellékessel együtt megvan a négy darab. A 
lakással egy kis baj van. Igaz, hogy a főbérlő egyedülálló személy és nem sok 
vizet zavar, de mégis szeretném megvenni tőle a főbérleti jogot. Az mégiscsak 
más... Van egy kis pénzem, meg úgy gondoltam, hogy ha innen át lehetne 
fuvarozni valami értékesebb holmit, amit ott pénzzé tennénk Nórikával... Mert, 
hogy megmondjam, Nórika tetszik nekem... 

- És mire gondol, Szilárdka? - érdeklődött a mama. 
- Valami kocsifélére, kezét csókolom. Az új típusú Moszkvicsnak jó ára van 

odaát. 
A papának leesett az álla, a mama is fehérebb lett egy árnyalattal, de azért 

tavasszal eladták a szobabútort, kivették a Nóri betétjét, eladtak minden eladható 
ingóságot, kölcsönt vettek fel, lelépést fizettek, és megvették a kocsit. 

Két hétre rá Tompa Szilárd és Tompa Szilárdné pár napos nászutat tett 
Rigába... 

Nóri kiutazása elhúzódott. Látogatóba nem mehetett, mert lakásviszonya 
miatt Szilárd nem tudta beszerezni az eltartásit. A kisvárosban megindult a 
szóbeszéd, s Nóri végtelenül boldog volt, amikor csaknem egyéves asszony 
korában a záhonyi határállomáson férje nyakába borulhatott. Boldogságát eleinte 
még az sem tudta megzavarni, hogy Magdi, a főbérlő, az egyedülálló személy 
visszautasító ridegséggel fogadta és később is keresztülnézett rajta. 

Az események úgy alakultak tovább, mint bármely más banális történetben. 
Elkezdődtek a súrlódások a háziasszonnyal, Szilárd is el-elmaradozott, sokszor 
napokig nem látták egymást. Vidéki építkezések, kiszállások stb. Az fel sem tűnt 
Nórinak, hogy ilyenkor Magdi is napokra eltűnik. Amikor panaszra nyitotta a 
száját, a válasz mindig ugyanaz volt: 

- Sokat vagy egyedül, unod magad. Diplomád van, menj dolgozni. Tudod, 
hogy a kocsit csak három évi használat után adhatom el. 

A három évből eltelt valahogy egy. Nóri közben elhelyezkedett, de problémái 
ezzel sem oldódtak meg. Napjait egyhangúakká tette a reggeli és esti tülekedés 
a buszmegállóknál, a csaknem egyórás utazás, az átszállások, a munka. Sokat 
volt egyedül, és egyre gyakrabban gyötörték névtelen balsejtelmek. 

Egyik nap aztán bekövetkezett a tragédia. 
Nóri a szokottnál korábban jött haza, és Szilárdot együtt találta az ágyban 

Magdival. Állt az ajtóban, arcából kifutott a vér, s alig tudta kimondani: 
- Hogy tehetted ezt velem, Szilárd? 
A férfi kiszállt az ágyból, cigarettára gyújtott, és unottan vetette oda: 
- Magyarázd meg neki, Magdi. - Azzal bement a fürdőszobába. 
Magdi felült az ágyban és pongyolát akasztott magára. 



- Ülj le, kisanyám - mondta - , mert hosszú lesz a szöveg. És lehetőleg ne 
szólj közbe. Elképzelem, hogy most nagyon szerencsétlennek érzed magad. 
Csakhogy én nem tudlak sajnálni, kedvesem, mert megérdemled a sorsodat. 
Tulajdonképpen mit gondoltál te, hogy egy kocsival vásároltál magadnak egy 
pesti férjet, és ezzel el van intézve a dolog? Azt hitted, libuskám, hogy ha egy 
apróhirdetéssel a csőrödben iderepülsz, és megtanulod, mikor kell átmenni a 
zebrán, akkor már beleilleszkedtél az itteni világba? Nem, kisanyám, ebbe bele 
kell születni, különben véged. A liba ne álljon össze a kék madárral. Nézd meg a 
nőket az utcán, és nézd meg magadat. Röhej. Mivel akartad te pótolni a 
különbséget? Azzal, hogy huszonnégy éves létedre még szűz voltál? Dobtad 
volna el magad tizenhét éves korodban, akkor most legalább annyit tudnál, 
hogy kell bánni egy férfival. Tudod, mióta élek én együtt Szilárddal? Öt éve, 
kicsikém. És még vagy ötöt kihúzunk. Együtt, érted? Ez el van döntve. Úgyhogy 
pakolhatsz. Menj szépen haza és örülj, hogy egy évig pesti nő voltál. Az is 
valami. Az se sikerül mindenkinek... 

És Nóri csak állt az ajtóban, míg tagjai el nem ernyedtek. Szeme előtt, hol 
hirtelen felhőknek szaladt az ég, most szárnyaszegetten hullott alá a színét váltó 
kék madár: le erre az ismeretlen, szigorú és rideg világra: a földre, amelyből 
vétetett. 

Kezdetben fájt még a világosság. 

1968 



A LÉGY 

Az asszony becsukta maga mögött az ajtót, nekitámaszkodott a falnak és 
lehunyta a szemét. Remegett, arcán piros foltok égtek, bőréből forróság áradt és 
izzadságszag. 

A férfi ott állt előtte egy szál alsónadrágban, fogta a kezét és várta, hogy 
kilihegje magát. 

A sarokban, egy vödörben szennyvíz poshadt, ki tudja, mióta. 
- Menjünk inkább be - mondta a férfi és kézenfogva magával húzta az 

asszonyt. - Ide találtál? - kérdezte, mikor már bent voltak a szobában. 
- Igen. Nagyon féltem. Ismerőssel találkoztam, és itt is mindenki kint van az 

udvaron. 
- Nyugodj meg, itt senki sem ismer bennünket - mondta a férfi és megcsókolta 

az asszonyt. Az asszony szája meleg volt és mozdulatlan. A férfi tudta, hogy a 
szeme nyitva van és a szobát nézi. 

Nemegyszer kapta már rajta, hogy csókolózás közben nyitva van a szeme. 
Ilyenkor mindig úgy érezte, hogy megalázzák. Tudta, hogy az asszony frigid. A 
férje koravén, szenilis öregúr, testes, tunya. Még ha valami vonzalmat érezne 
iránta, akkor is ízléstelenség lefeküdni vele. 

- De téged érezlek - ismételte az asszony makacs kitartással, valahányszor 
ez a dolog szóba került. - Melletted érzem, hogy nő tudnék lenni. Szeretlek. 
Mindig szeretni akarlak. 

A férfit, aki negyvenéves volt és a szerelemben gátlástalan, ilyenkor valami 
balsejtelem fogta el. Szerette az asszonyt, tudta, mi a női elégtelenség, s hogy 
azon szerelmük is elbukhat. Furcsa, de ezzel a már-már gátlássá váló rossz 
előérzettel nem érzelmei, hanem önérzete vette fel a harcot. 

- A szemed! - mondta a férfi. 
Az asszony összerezzent, karjával átkulcsolta a férfi nyakát, ajkai szétnyíltak. 

Nagyon tudott csókolni. Mintha a természet ezzel kárpótolta volna azért, hogy 
másban megrövidítette. 

Az asszony szája átforrósodott, az arca tüzelt. 
A férfi megremegett. Tudta, hogy nem szabad idő előtt elégnie, hiszen már 

régóta próbatételnek fogja fel ezt az elhúzódott találkát, s gondolatban nem-
egyszer át is élte. Ilyenkor mindig sikerült, de hát más a beleélés, és más a 
valóság. Gyengéden ki akart bontakozni az ölelésből, de az asszony - mintha 
csak a gondolataiban olvasott volna - nem engedte el. 



A férfi kinyitotta a szemét. Tekintete végigsiklott a kopott mintás falon, a 
foltos rekamién, le a mellette álló székre, elidőzött a cigarettacsutkával teli fém-
hamutálcán és megakadt a mellette heverő könyvön. A könyv szürke félvászon 
fedőlapján egy szétlapított légy éktelenkedett. 

A férfi megborzongott és elfordította a fejét. 
Az asszony karjai elengedték, ellépett a férfitól, fürkésző pillantást vetett rá, 

aztán a rekamiéra nézett. 
- Nem vetkőzök le egészen - kezdte bizonytalanul. 
- De igen - mondta a férfi. 
Az asszony habozott. 
- Nem akarom, hogy kiábrándulj belőlem. 
- Azt én sem akarom. De tudod, hányszor vetkőztettelek le már gondolatban? 
Az asszony mosolygott. Ledobta magáról a könnyű kartonruhát, kilépett a 

cipőből, és leült a rekamié szélére. Csak melltartó volt rajta és harisnyatartó, 
fekete, apró fehér masnikkal. 

- Látni akarlak - mondta az asszony. Aztán nézte a férfit, és szemében sárga 
kis tüzek sziporkáztak. 

- Gyere - mondta elváltozott hangon. 
A harisnyatartó béklyóiból szabadult, elernyedt test megvonaglott, de a 

férfi leszorította, hogy moccanni sem tudott. 
- Szeretlek - mondta az asszony elcsukló hangon. 
A férfi érezte és hunyt szemmel is maga előtt látta az ernyedt testet, az 

ereszkedett mellecskéket. Örült arra a gondolatra, hogy míg ezt a képet maga elé 
tudja idézni, addig nem lehet baj. Aztán valami szégyenérzéssel vegyes szánalom 
fogta el, és megcsókolta az asszonyt. Szerette és nem akarta elveszíteni. 

Az asszony minthacsak megsejtette volna a pillanatnyi gyengeséget, teste 
megvonaglott. 

Az udvarban rádió szólt. A zene beömlött a nyitva hagyott felső 
ablakszárnyon a szobába, és ütemei táncolni kezdtek a férfi verejtékes derekán. 

A férfi az ajkába harapott, kétségbeesetten próbálta felidézni a fekete 
harisnyatartó szorításából kibuggyanó testet, de hiába. A néha már félelmetes 
képzelőereje most egyszerűen cserbenhagyta, s az egész asszonyból csak azt a 
forró alaktalan valamit érezte, ami lassan, fokról fokra elborítja, s amelynek 
belsejében ott vár rá a magányos megsemmisülés. Amitől félt. 

Szemébe csípős verejték szivárgott, dobhártyái megcsendültek. Beleharapott 
az asszony ajkába, nyelvét a szájába dugta. Felhördült örömében. Nyelve hegye 
foghíjba csúszott. Mohón tapogatta a furcsa kis lyukat s a szélén álló két fogat. 
Az egyikről egy helyen le volt pattanva a zománc és szúrt. 



Eszébe jutott, hogy neki mennyi baja volt a fogával. Húzás, fúrás, köszörülés. 
A fúrástól félt leginkább. Injekció nélkül nem is hagyott magához nyúlni. A tü 
recsegve hatolt be az ínyébe, aztán úgy érezte, hogy öklömnyire dagad az ajka, 
de amikor az orvos beindította lábával a gépet, az ápolónőnek kellett megfogni 
a fejét. Húszéves lányka volt, a keze szép, a tenyere meleg. 

- Eletem - lihegte az asszony. - Eletem, életem... 
Egy romlott test, amely nem ismeri a szerelmet, és talán sohasem fogja 

megismerni. Romlott test - mondta magában a férfi, kétségbeesetten kapaszkodva 
a szavakba, amelyek nem álltak össze képpé. Aztán mégiscsak jött a kép. Látta az 
asszonyt, amint az augusztusi napon fekszik fürdőruhában, felemelt térdekkel, 
karja a feje alatt, teste megfeszül. 

- Eletem - hallotta dobhártyája sípolásán keresztül az asszony hangját. -
Még sohasem éreztem ezt. 

Kiért büntetsz? - ordította hangtalanul a férfi. Átkozott legyen az, aki először 
hozzád nyúlt és csak belédpocsékolt. Átkozott legyen minden nyavalyás 
szeretőd. Mert megcsaltál, te dög, de büntetésből kielégületlen maradtál. És 
most ráadásul engem büntetsz értük, engem, valamennyi rongyért. 

- Életem - lihegte az asszony. - Életem, életem... 
Romlott test - csikorogta hangtalanul a férfi. Dög vagy. Azt mondtad, hogy 

engem szeretsz, de lefeküdtél másokkal. Mit számít az nekem, hogy rongy volt 
mindegyik, hogy kielégületlen maradtál. Dög vagy. Legalább én tudnám 
szégyellni magamat helyetted, valamennyi szeretőd helyett... Lili... Igen, a 
Lilike... 

О akkor tizenhat éves volt, Lili, a nagy mellű zsidólány már elmúlhatott húsz. 
Egy udvarban laktak, s ha összetalálkoztak, a Lili fekete szeme fellobbant és 
megperzselte. Ilyenkor összeszorult a torka, és éjszaka látomások gyötörték. 
Képzeletben Lilivel hált. A képzelet lassan egy másik valósággá vált számára, s 
a két valóság menthetetlenül egybemosódott. S ő egy ilyen látomásos éjszakán 
lerajzolt valamit méret szerint és reggel belecsúsztatta a füzetlapot Lili kerékpár-
táskájába. Nyugtalan, bódult kielégültségben telt el egy nap. A második napon, 
amikor iskolából jött haza, Lili kijött az udvarra, megállította és kezébe nyomta az 
összehajtogatott papirost. 

- Ilyen adottságokkal még sokra viheti - mondta parázsló szemmel, s ő állt 
a szégyentől lángoló arccal, megsemmisülten. 

A férfi szája megtelt keserű undorral. 
Az udvarban felhangosították a rádiót, s a zene most más ütemben táncolt 

be az ablakon. 
- Életem - lihegte az asszony. - Életem, életem... 



Karjai görcsösen szorították a férfit, körmei belemélyedtek a hátába. 
A férfi érezte, hogy kiszáradt a szája, dobhártyái még élesebben sípoltak. 

Kétségbeesetten erőlködött, hogy gondolni tudjon valamire, amiben meg tudna 
kapaszkodni, hogy bele ne zuhanjon abba az alaktalan forróságba, de hiába. 
Ott, ahol azelőtt gondolatai nyüzsögtek, nem volt más, csak egyre sűrűsödő 
zsibbadás, amely lassan kúszik felfelé tarkóján, hogy elborítsa egész testét. 

- Életem - lihegte az asszony - , életem, életem... 
A férfi felhördült, fejét felkapta, és rémülettől tágra nyílt szeme megakadt a 

szürke fedelű könyvön. 
A légy! Mióta csak emlékszik, iszonyodik a légytől, s mindentől, amivel 

képzelete társítani tudja. 
Megborzongott. Látta barátját, a könyv gazdáját, amint az augusztusi 

hőségben félmeztelenül fekszik ezen a rekamién, kezében a könyv. A szobában 
legyek zümmögnek, sok-sok légy. Ki tudja, honnan jöttek? Talán az előszobában 
álló szennyvizes vedéiről. Aztán az egyik rászáll barátja meztelen combjára. És a 
barátja a legszebb mondatnál becsukja a könyvet, keze a levegőbe emelkedik és 
lesújt. 

A férfi megborzongott, szája megtelt keserű undorral. 
- Életem - lihegte az asszony elfulladva, s körmei belemélyedtek a férfi 

hátába. 
A férfi nevetett. Rázkódva, hangtalanul, s nevetve vetette bele magát, bele 

abba az alaktalan forróságba, amelynek legmélyén ott várt rá a megsemmisülés. 
Arra eszmélt, hogy forró ajkak csókolják rajta a kihűlő verejtéket a homlokáról 

a lábujjáig. 
A férfi lehunyt szempillái mögött oszladozni kezdett s lassan testet öltött az 

az alaktalan forróság. Az asszonyt látta, amint fekszik az augusztusi napon, 
meztelenül, ernyedt testtel, ereszkedett mellecskékkel. Kezében könyvet tart, 
jön két légy, s görcsös ölelésben a combjára zuhannak. És az asszony a legszebb 
szónál felemeli a könyvet és lesújt vele. 

- Soha nem engedlek el - kacagott az asszony. - Hallod? Soha! 
A férfi keze kinyúlt, felemelte a könyvet, megfordította, és elolvasta a címet: 

Világszép versek. 
- Szeretlek, életem - kacagott az asszony. - És tudom, hogy te is szeretsz. 
A férfi behunyta a szemét és fáradtan mosolygott. 
Arra gondolt, hogy ezen az augusztusi délutánon két embert veszített el. 



UTÓSZÓ 

Kovács Vilmos szépprózai munkásságában alapvető jelentőségű, úttörő 
jellegű a Holnap is élünk című regénye, amely a kárpátaljai magyarság 
regényeként került be a köztudatba és az egyetemes magyar irodalomtörténetbe. 
Szépirodalmunkban ő ábrázolta elsőként hitelesen a kárpátaljai magyarság 1944 
utáni sorsát, kiemelten alkotó értelmiségünk megalázó helyzetét. 

A regény 1965-ben jelent meg első kiadásban az ungvári Kárpáti Kiadónál. 
Tíz év múltán, 1975-ben a szerző valamelyest átdolgozta művét egy 
magyarországi második kiadás reményében, amire két budapesti kiadótól is 
ígéretet kapott. Az átdolgozott regény azonban csak 1990-ben látott napvilágot 
a debreceni Csokonai Kiadó és az ungvári Kárpáti Kiadó közös kiadványaként. 
Ennek utószavában a szöveggondozást vállaló M. Takács Lajos irodalomtör-
ténész így foglalta össze a szerzői változtatások, javítások lényegét: „Sok 
bekezdésnyit kihúzott hőse, Somogyi Gábor művészetről és életről filozofáló 
'belső monológjaiból', de megkurtította a párbeszédeket is, elhagyott sok 
fölöslegesnek ítélt jelzőt és szóismétlést. Egyes esetekben újra konkréttá és 
kritikus hangúvá tett olyan jellemzéseket és leírásokat, amelyek - feltehetően 
kiadói utasításra - csonkán és eufemisztikusan szerepeltek a 65-ös kiadásban. 
Hősei és leírásai szóhasználatát helyenként a magyarországi köznyelvhez 
közelítette. Mindezek a változtatások feszesebbé, áttekinthetőbbé tették a regény 
szerkezetét, keményebbé és szűkszavúbbá alakították a párbeszédek és a reflexiók 
szövetét." 

Később, 2002-ben, Kovács Vilmos születésének 75. évfordulóján, a sírláto-
gatás után magam is láttam az író özvegyének, Éva asszonynak a levéltárában az 
átdolgozott könyvpéldányt. Megdöbbenve állapítottam meg, hogy a szerző 
csak helyenként állította vissza azokat a szövegrészeket, amelyeket a Kárpáti 
Kiadó szerkesztőbizottsága és a cenzúrahatóság követelésére kénytelen volt 
kihúzni regényéből az 1965-ös kiadásban. így például kimaradtak a kárpátaljai 
magyar iskolák helyzetéről, a moszkvai időszámítás kényszerű alkalmazásáról, a 
déli harangszó betiltásáról szóló részletek, amelyek az eredeti változatban 
gazdagították a regény valóságtartalmát. 

„Ami igaz, meg nem halhat" - vallotta Kovács Vilmos, aki olyan tiltott témákat 
is érintett regényében, mint a kárpátaljai magyar férfilakosság 1944-ben történt 
deportálása, a kuláktalanítás, a nemzetiségi elnyomás, a művelődési élet 
fonákságai, a szabadságjogok korlátozása. 



Jelen utószóban nem a regény tartalmát, esztétikai értékeit vagy azok hiányát 
szándékozom vázolni, amelyeket magyarázatok nélkül is felismerhet az olvasó, 
hanem megjelentetésének bonyodalmas, küzdelmes történetét, amelynek 
szerkesztőként tanúja, részese voltam. 

Kovács Vilmost, az akkor már elismert költőt, mint özvegye az 1960-as évek 
elejét idéző visszaemlékezéseiben írja: „már régóta foglalkoztatta egy regény 
megírásának gondolata - az összegyűlt élményanyag már csak végső formájára 
várt. Úgy érezte, hogy a mondanivaló feszültsége nem fér bele verseibe, epikus 
formát kíván..." 

A szovjet irodalomban akkortájt (1961-1962-ben) jelentkező „új hullám", a 
sztálini éra gaztetteit, atrocitásait leleplező írók, költők alkotásainak sora, a többi 
között Szolzsenyicin Ivan Gyenyiszovics egy napja című kisregényének 
megjelenése is bátorította Kovács Vilmost a Holnap is élünk megírására, 
amelyben a személyi kultusz Kárpátalján is megnyilvánuló túlkapásait, a 
pártdiktatúra önkényeskedését tárta az olvasó elé. 

1963-ban két hónap alatt írta meg regényét. Erre az időre szabadságot vett ki 
munkahelyéről, a Kárpáti Kiadótól. A kéziratot ugyanazon év augusztusában 
adta le a kiadónak. A szerkesztőnek (meg a szerzőnek is) sok fejtörést okozott, 
hogy ki legyen a kézirat külső véleményezője, recenzense. Kárpátalján nem 
találtunk olyan lektort, akinek a regény kiadását ajánló véleménye mérvadó lett 
volna a kiadó vezetői számára. így esett választásunk a Moszkvában élő, 
meglehetősen szabadelvűnek tartott Kahána Mózesre (1897-1974), akinek 
feddhetetlen forradalmi és írói múltja sikert ígérő érv volt kiadói feletteseinkkel 
szemben, s akit Vilmossal együtt személyesen ismertünk, mivel azelőtt már járt 
Ungváron, s kiadónkban is megfordult. 

A kedvezőnek mondható, „egészen csekély javításokat" indítványozó 
recenziót 1964 januárjában kapta meg tőle a kiadó. Ennek nyomán a szerző két új 
fejezettel bővítette regényét. A szerkesztéssel és a nyomdai munkálatokkal újabb 
fél év telt el, így a betördelt korrektúra csak 1964 júliusában érkezett a kiadóba. 
Ekkor kezdődött el a regény kálváriája. Időközben ugyanis Balla László került a 
magyar szerkesztőség élére, és a kiadó vezetői ragaszkodtak ahhoz, hogy az új 
osztályvezető szerkesztő írjon lektori jelentést a regényről, amely már Kahána 
Mózes recenziójának olvastán felkeltette érdeklődésüket. A Balla és Kovács 
közötti feszült viszony ekkor már ismeretes volt. Balla László megírta tízoldalas 
ledorongoló „szakvéleményét", amelynek tartalmát évtizedekkel később, 2002-
ben Szegény ember vízzel főz címmel megjelent visszaemlékezéseiben így 
indokolja: „Itt ugyanis együtt volt minden, ami miatt akkor már szigorú 
felelősségrevonás járt: a szovjet rendszer éles bírálata, a nemzetiségi elnyomás 



ecsetelése, a magyar férfilakosság 1944 végén történt deportálásának 
fölemlegetése (ez különösképp főbenjáró bűnnek számított, a hivatalos fölfogás 
ezt a tényt egyszerűen nemlétezőnek tekintette). Már az első pillanatban meg 
voltam győződve arról, hogy a regényről nem írhatok a kiadását ajánló pozitív 
szakvéleményt." Majd így folytatja: „Hanem bármily aggódással is olvastam 
Kovács regényét, határozottan ellentmondásos érzésekkel viseltettem iránta. 
Tudatában voltam, hogy igazat szól, tiszta szívvel bajos volna ellentmondani 
neki." (Lm., 141-142.0.) 

Balla László tehát bevallja: nem „tiszta szívvel" utasította el pályatársa 
alkotását. Tóth István irodalomtörténész értékelése szerint a lektori jelentés 
Kovács Vilmosra nézve „leghízelgöbb" mondata az, hogy a regény művészi 
szempontból alulmarad a szerző képességeinek.* 

Balla „szakvéleményének" ismeretében, s miután már az Ungvári Állami 
Egyetem magyar-francia tanszéke is elmarasztaló véleményt nyilvánított a 
regényről, miszerint „a mű árthat az ukrán és a magyar nép barátságának" (Mihail 
Szimulik tanszékvezető vélekedése: „A regényt vérbe mártott tollal írta a szerző"), 
a Kárpáti Kiadó vezetősége - egyebek között Kovács Vilmos nyomatékos 
kérésére - szerkesztőbizottságot állított fel a regény megvitatására. 

A szerkesztőbizottság ülésén heves polémia folyt a Holnap is élünk 
kiadásáról. Végül a bizottság úgy döntött, hogy a regény a javasolt 
kiigazításokkal (lásd a Jegyzeteket e könyv végén) kiadható. A szerző és a 
szerkesztő két hetet kapott a „javításokra" a kiadó igazgatójától. így jelent meg 
a Holnap is élünk 1965 májusában 2500 példányban. 

Az igazságot kimondó irodalmi alkotásokra éhes kárpátaljai magyarság 
ujjongva fogadta a regényt, amely neki és róla szólt. Bár olyanok is akadtak, akik 
nem értettek egyet az íróval. De nyilvános véleménynyilvánítás - sem negatív, 
sem pozitív - nem jelent meg a helyi sajtóban, amely elhallgatta a regényt. 

Az anyaországi médiában elsőként az Élet az Irodalonhan ( 1965. október 2.) 
jelent meg róla ismertetés A kárpátaljai magyarság regénye címmel. Ezt követően 
a pozsonyi Irodalmi Szemle és a szegedi Tiszatáj közölt elismerő recenziót. 
Később, főképp Kovács Vilmos 60. születési évfordulója alkalmából, 
megszaporodtak a munkásságáról szóló publikációk. Nem minddel érthetünk 
egyet, például az ilyen értékítéletekkel sem: „írt néhány jó verset és egy 
gyengécske regényt." 

Nagy hiba lenne csupán esztétikai mércével mérni ezt a fogyatékosságoktól 
sem mentes irodalmi alkotást. Az akkori viszonyokba beágyazva kell értékelnünk 

* Tízévkönyv. Hatodik Síp Antológia 1989-1999, 174. о. 



jelentőségét, azt, hogy művészi eszközökkel mutatta be a szovjet uralom alá 
került kárpátaljai magyarság sanyarú helyzetét, ki merte mondani az igazságot 
az égbekiáltó igazságtalanságokról, ami abban az időben korántsem számított 
„bocsánatos bűnnek". 

Nem is bocsátották meg neki az irodalmat is „irányító" parancsuralmi 
hatóságok. A területi pártbizottság jelentést íratott egyik osztályvezetőjével, a 
magyarul is jól tudó Volodimir Bodnárral a regény „politikai hibáiról". E 
tendenciózus, a tényeket elferdítő jelentés alapján megrótták a Kárpáti Kiadó 
vezetőit, a regény szerzőjét és szerkesztőjét, s betiltották a könyv forgalmazását. 
A helyi könyvtárakból, idővel pedig - a szovjet hatóságok utasítására - a 
magyarországi közkönyvtárakból is kivonták Kovács Vilmos müveit. Ezért 
hézagpótló a regény újrakiadása, valamint a szerző válogatott verseinek 
megjelentetése is, hogy életmüve jelen legyen a mai nemzedék tudatában. 

Kovács Vilmos müvei jelentős szerepet játszottak a kárpátaljai magyarság 
polgárjogi mozgalmának kialakulásában, amelynek egyik szószólója, vezető 
egyénisége ő volt a 20. század hetvenes éveinek elején. A felettes hatóságok 
azonban az irodalom és a közélet peremére szorították, kiadói munkahelyének 
felmondására, majd 1974 szeptemberében „eltévelyedéseinek" nyilvános 
beismerésére, A nagy valóságc\mme\ megjelent „önvallomásának" megírására 
kényszerítették. 

Kovács Vilmos életműve torzó maradt, de így is felbecsülhetetlen értéke az 
egyetemes magyar szépirodalomnak. Ma az ungvári Kárpáti Kiadó és a gáti 
középiskola épületének falán márvány emléktábla, valamint a róla elnevezett 
irodalmi díj, a hálás utókor őrzi feledhetetlen emlékét. 

Barzsó Tibor 



JEGYZETEK 

1. A kéziratban a szerző „ruszin író"-nak nevezte Miska bácsit. A változtatás a 
Kárpáti Kiadó szerkesztőbizottságának nyomatékos követelésére történt 
az 1965-ös kiadásban, s a szerző az átdolgozott kiadásban is meghagyta. 

2. „Becsületemre mondom"... Eredetiben: „A pártkönyvemre esküszöm". 
Szerkesztőbizottsági, javítás". 

3. A kéziratban: „Mit mondjak az embereknek, miért éppen minket visznek el? 
Hogy magyarázzam meg nekik?" 

4. A „Piszkos kis emberke volt" kezdetű és az utána következő két bekezdést 
utólag toldotta be a szerző a Kárpáti Kiadó szerkesztőbizottságának 
utasítására. 

5. Eredetiben: „...a nyelvükön is tudsz". Szerkesztőbizottsági változtatás. 
6. Az „orvvadász" szót az első kiadás korrektúrájából törölte a cenzúra. Az 

átdolgozott kiadásban a szerző visszaállította. 
7. Az eredetiben itt még két mondat következett: „Tojásért áll sorban, mert te 

szereted a rántottát. De nem kap tojást." A cenzúra törölte. 
8. NEP - novaja ekonomicseszkaja polityika: új gazdasági politika, amelyet 

192 l-ben vezettek be a Szovjetunióban. 
9. Az első kiadásban így folytatódik a mondat: „akire nyugodtan rábízhatod az 

eszmei nevelést, mert nemcsak azzal törődik, mint egyesek, hogy lelki 
uniformist szabjon, ragyogó rézgombokkal." (56. o.) 

10. Eredetiben: „Hát ezért jár dolgozni, ingyen. Igaz, a kolhoznak nincs is miből 
fizetni." Az „ingyen" szó és az utána következő mondat is a szerkesz-
tőbizottság utasítására törölve az első kiadásban. A szerző az átdolgozás 
során nem állította vissza ezeket a mondatokat. 

11. Az első kiadásban a szöveg így folytatódik: 
„A köténye vörös, szinte ég. Megtömi, megtömi ezt a színt. Tónusokra bontani. 
Sok, sok tónusra. 
Egy tányér leves..." (63. o.) A szerző által átdolgozott változatból kimaradt. 

12. Ezzel a metaforával a szerző a személyi kultusz maradványaira utalt. A 
kéziratban drasztikusabban, részletesebben fejtette ki ezzel kapcsolatos 
gondolatait. Fejtegetései azonban a szerkesztőbizottság utasítására 
kimaradtak a regény 1965-ös kiadásából, majd az átdolgozás során sem állította 
helyre őket. 

13. Az összegek az 1949. évre értendők. 1961 januárjától az addigi 10 rubel 1 
rubelt ért. 



14. Ez a mondat - nyilván szerkesztői figyelmetlenség folytán - kimaradt a 
második kiadásból. Az első kiadásban a helyén van (99. o.), miként a jelen 
kiadásban is. 

15. Az eredetiben itt még egy mondat következett: „A kolhozban meg egyáltalán 
nincs nyugdíj." A szerkesztőbizottság törölte. 

16. Itt négy mondatot törölt a cenzúra az eredetiből: „Miért rehabilitálták volna? 
Mi lenne, ha minden kisembert rehabilitálnának? Mi lenne?... Sok volt az 
ember, a kenyér meg kevés. Márpedig amiből sok van, annak lemegy az 
értéke, amiből kevés van, az felértékelődik." (Az idézetet kézirat híján egy 
orosz nyelvű, a regénnyel kapcsolatos beadványomból fordítottam vissza 
magyarra. Tartalmilag adekvát. -B.T.) 

17. Hová lettünk, mit tettünk volna nélküle? 
18. Gramota - dicsérő oklevél a tanulmányi előmenetelért a korabeli szovjet 

iskolában. 
19. Kopera - eltorzított orosz szó. így nevezték a kárpátaljai magyarlakta falvak 

lakói a szövetkezeti boltot - a „kooperatyivnij magazin"-t. 
20. Az eredetiben itt még három mondat következett: „A korombelieket is elvitték. 

Behívták őket katonának, majd a Donbászba irányították, a szénbányába. 
Aki megszökött, elítélték." A szovjet cenzúra által törölve, s az új kiadásban 
sem állította vissza a szerző. 

21. Itt egy egész bekezdés maradt ki az eredeti szövegből az 1965-ös szerkesz-
tőbizottság utasítására: „És itt van a könyvtár, az iskolai, amit én vezetek. 
Majdnem háromezer kötetünk van, de ezek jó kétharmada orosz és ukrán 
irodalom. Már kértem, hogy ne küldjék őket, a gyerekek úgysem olvassák, 
hiszen alig gagyognak oroszul, ukránul meg egyáltalán nem tudnak. De 
azért csak küldik... Meg az is furcsa, hogy a gyerekek Jó napot! helyett úgy 
köszönnek, hogy Zdrasztvujtye!, engem meg Margit Gáborovnának 
szólítanak. És ez mindenütt így van. A múlt évben a területi oktatásügyön 
felvetettük ezt a kérdést, de nacionalizmussal vádoltak bennünket." Ezt a 
bekezdést a szerző az átdolgozás során sem állította vissza. 

22. Rédia- népies szóhasználat. Jelentése: okmány, marhalevél, passzus. 
23. Az 1965-ös ungvári szerkesztőbizottság követelésére törölve a következő 

sorok: „Amikor a háború után hazajött, újra verseket kezdett írni. Leghíresebb 
verse az 'Üsd a magyart!' című volt. Negyvennyolcban a színházban is 
elszavalta." 

24. Az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség tagjává. 
25. A szerkesztőségi felelős titkár készítette az újságoldalak tükrét. 



26. Itt törölve a szovjet cenzúra által az eredetiből egy szövegrész, amely arról 
szólt, hogy a városban már nincsen déli harangszó és kényszerűen alkalmaz-
zák a moszkvai időszámítást. A szerző nem rekonstruálta az átdolgozott 
kiadásban. 

27. Kazbek: a dohányosok által kedvelt szopókás cigaretta, amelyet a kaukázusi 
hegycsúcsról neveztek el. 

28. A szovjet családtörvény szerint a házasság felbontását kezdeményező fél 
köteles volt a sajtóban, apróhirdetésben közreadni válási szándékát. A 
hirdetést a peranyaghoz kellett csatolnia. 

29. Diktor: rádióbemondó. 
30. Az eredeti szövegben nem ukrán, hanem ruszin családokat telepítettek a 

faluba. 1965-ös szerkesztőbizottsági változtatás, amelyet a szerző az új 
kiadásban is meghagyott. 

31. Akkoriban, a múlt század 50-es éveiben 15 kopekes érmével működtek a 
távbeszélő automaták. 

32. Ezt a mondatot, amely eredetileg más helyen szerepelt a regényben, igencsak 
kifogásolta 1965-ben az ungvári szerkesztőbizottság. Végül is sikerült 
átmenteni az adott szövegkörnyezetbe. 

33. 1945-1965 között az egyetlen magyarnyelvű kárpátaljai területi napilapot, a 
Kárpáti Igaz Szót ukránból, a Zakarpatszka Pravdából fordították magyarra. 

34. A regény a első kiadásának szövegébe - a szerkesztőbizottság utasítására -
itt két mondatot toldott be a szerző: „És hiába küldte meg Mazur elvtárs a 
levél másolatát az illetékes szerveknek. Az úgynevezett illetékes szervek ma 
már nem foglalkoznak ilyen ügyekkel." (Lásd: 203. o.) Az átdolgozás során a 
szerző kihúzta ezeket a mondatokat. 

35. Ez a mondat így olvasható a kéziratban: „Az, amit akkor csináltunk, nagyon 
rossz volt..." Szövegváltoztatás az 1965-ös szerkesztőbizottság utasítására. 

36. A cenzúra az első kiadásban itt öt sort húzott ki, amely arról szólt, hogy a 
területi pártbizottság bejáratánál rendőr igazoltatta a belépőket. 

37. A kéziratban ez a mondat egy ukrán festőről szólt, aki nem tudott ukránul, és 
ezt azzal magyarázta, hogy az anyanyelve orosz. 

A Jegyzeteket a regény első és második kiadása, a Kárpáti Kiadó szerkesz-
tőbizottságának jegyzőkönyvei és saját, 1964-65-ben készült feljegyzéseim, 
valamint a felettes hatóságokhoz a regénnyel kapcsolatban benyújtott 
beadványaim alapján állítottam össze. 

Barzsó Tibor 
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A szerző önéletrajzából 

„42 évvel ezelőtt születtem Gáton, egyikében 
annak a százegynéhány kárpátaljai magyar fa-
lunak, amelyeken átgázolt a hadak ezeréves 
útja, s amelyeket annyiszor kapott már szarvára 
a történelem öklelő bikája. 

Apámat 45-ben elvitték. Sokezredmagával. 
Egyetlen bűne, hogy magyar volt. Kommunista 
is, de az akkor nem számított. Elpusztult. 
Lépteimet piros öklű plakátok vigyázták. 

...Sok mindenen mentem keresztül, amíg 
leírtam ezt a két sort: Letörlöm arcomról a 
nyálat, s szembefordulok a széllel... 

Sorsom úgy alakult, hogy egy kis zárt közös-
ség szószólója s egy világ sorsát intéző roppant 
birodalom idegvégződése lettem. Amit mondok, 
mondhatom. A másodszülött fiú jogán." 

(1969) 

Kárpátaljai Magyar Könyvek 




