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„ Voltaképpen csak arról lehet írni, ami fáj. " 

Móricz Zsigmond 

Első fejezet 

Minden csöppnyi keserűséghez, ami az embert éri - jár egy csipetnyi 
igazság. Vigasznak kevés: arra elég, hogy az ember önmaga maradhasson, 
mint Valló Péter. 

Péternek voltak szülei, volt egy öccse; nagyanyja, nagynénje, nagybátyja 
(keresztszülei városra költöztek), távoli rokona és egy szomszédasszonya, 
a Juci. Az, hogy az életben többet próbált a kelleténél, Jucin messziről 
meglátszott. Behúzott nyakkal járt, férfinadrágot hordott, méregerős 
mahorkát szívott - egyiket a másik után - , és azt állította, hogy fél liter 
vodka neki meg se kottyan. „A pesti éjszakában... kurtizánkodott, a 
szövetségesek bombázásai kergették haza" - vázolta röviden Juci rögös 
életútját Jancsi bácsi. Hogy mi a kurtizán, s kik voltak a szövetségesek, azt 
Valló Péter - a tizenkét éves, hirtelen megnyúlt, barna hajú, vékony arcú 
kiskamasz - restellte megkérdezni a nagybátyjától. „Még mit nem -
berzenkedett gondolatban - , a locsogás asszonytempó!" A magvas 
véleményt csonkos Bélától, távoli rokonától leste el. Béla, az istenverte 
csak messziről szerette - szerethette! - a lányokat, asszonyokat; annyira 
messziről, hogy beteljesületlen sóvárgása felért a gyűlölettel. „Bal karját 
suhanckorában vesztette el - védte a távoli rokont Kati mama - , azért 
maradt félszeg." A nagyanyját hallgató Valló Péter igencsak bólogatva a 
karos láda végéről annak közepére húzódott, de igyekezete sajnálkozásra 
nem, csak egy „hát igen"-re volt elég. „Ez kevés - állapította meg magában 
- , ezzel nem bírom szóra Kati mamát." Nagy kár, mert ha kedve volt, olyan 
dolgokról mesélt, amikről a faluban sokaknak fogalmuk se volt. Hajnalig 
elhallgatta, meg nem unta volna nagyanyja honleányokról, honfiakról szóló 
történeteit. A hős honvédek tetteiről is sokat mesélt; hogyan szálltak szembe 
a rettenetes orosz túlerővel. Péter Kati mamán keresztül megszerette 
Kossuth Lajost, megutálta Görgeit, s képzeletében a világosi harcmező 
egyet jelentett egy nagy temetővel. 

Péter olykor idegen ágyban ébredt; hiába kereste az ismerős ablakot, 
tapogatta Janikát maga mellett. Izzadságszagú, nehéz tollú dunyha takarta, 
idegen tárgyak vették körül: sifonérok, kredencek, tükrös kisszekrények. 



A falon bekeretezett fényképek függtek a csehszlovák hadsereg 
mundérjába bújtatott nagyapákról, helyre menyecskékről; fátyolos tekintetű, 
rövid slájeres menyasszonyokról, vőlegénnyel az oldalukon... A vőlegények 
zöme odaveszett. Hol? Mikor? Miért? A kérdések izgalomban tartották Pétert, 
de hiába kérdezősködött. Kati mama elejtett ugyan néhány szót: az oroszok 
annak idején... háromnapos munkára... meg hogy gyalogosan vitt ennivalót 
az urának Szolyvára... Mire csonkos Béla nyersen kijelentette: „Szolyva 
nem a kert alatt van, az egész csak mese." Jancsi bácsi - mint aki megkukult 
- rezzenéstelen arccal ült a szekérbakon a kérdések hallatán. Ágnes néne 
is hallgatott, pedig pörlekedéshez szokott hangját az utca végéig lehetett 
hallani, még a konyhában sem tett féket a nyelvére. 

„Anyja nem hagyja ott apát" - suttogta el mindig bűvigéjét az idegen 
ágyakban, párnák közt való ébredés után Péter, s a hite magabiztossá tette. 
Felőle orginálhatott Ágnes néne vagy bárki más, győzködhette Valló Borist: 
„Hagyd ott! A helyedben úgy otthagynám! Enné meg a fészkes fene azt a 
részeges Szabó Jankó-fajtáját!" Pétert a konyhában történtekből egyedül a 
fövő tejeskávé érdekelte. 

Mikor az apja - borgőzös hőbörgésében - elkergette őket a háztól, s 
történetesen Ágnes nénjénél húzták meg éjszakára magukat, a madárcsontú 
vénlány (id. Valló Péter hívta így) mindig tejeskávés reggelit készített. 
Péter nagyon szerette a tejeskávét, különösen belemártogatott kiflivel. 
„Tisztára, mint az urak!" - háborgott láttán a Juci. Péter tiltakozott: „Nem 
igazság! A Vallók sose voltak urak, szegény embert nyúzó kulákok!" 

...Bögre tejeskávé, friss kifli... „Miért van az, hogy az ilyen-olyan 
részeges apa Janikát nem üldözi? - kérdezte váratlanul önmagától Péter, 
majd felkönyökölt. - Miért csak nekem és anyjának nincs nyugta odahaza?" 
A válasz elkívánta keserűsége csipetnyi igazságát. „Azért - nyugtázta 
magában - , hogy Valló Boris ne egyedül háljon más házaknál." 

Akik soha nem éltek falun, azt mondogatják, hogy a falu a vágyak 
kalitkája. Mennyire nem igaz! A vágyak mérete a lényeg - ne érjen túl a 
falu határán! Péternek például két vágya volt egyszerre. Az egyik a 
mihamarabbi felnőtté-válást kívánta, a másik egy saját fekhely 
megszerzésére szorítkozott. Elege lett ugyanis a szűkös konyhai kiságyból, 
s főleg abból, hogy a kevesen is osztozkodnia kellett öccsével. „Se 
megfordulni, se összegubbadni nem tudok!" - panaszolta nagybátyjának. 
Mivel annyiféle ágyban hált - hánykolódott - álmatlanul, előrerúgtató 
képzelete csakis egy rugós dikóval tudott kiegyezni. Piros kockás kárpitéval, 
olyannal, amilyen a Juci konyhájában állt. Ráülhetett, kénye-kedvére 



forgolódhatott, akár ugrálhatott is rajta az ember, ha nagyon akart. Ráadásul 
- csak ötven rubelbe került. Juci biztatta.: „Manapság ez nem pénz. Hruscsov 
idején még volt értéke - de hol van már a tavalyi hó? 1975-öt írunk!" 

Igen, nincs annál bölcsebb dolog, mint elfelejteni a tavalyi hót, s ez 
Péternek nem esett nehezére. Nehezére esett Kati mama magasan bevetett 
ágyára, az alatta kóricáló halálra gondolnia; mert hogy sokan meghalhattak 
abban az ágyban, afelől nem volt kétsége. Hidegség sütött a derékalj 
töredezett szalmájából, hiába terített Kati mama szőrpokrócot a szalmazsákra, 
arra pedig vászonlepedőt - az elmúlás ridegsége átütött rajtuk. 

Jancsi bácsi a tíz rubelen felül ingyen fuvart ígért. Kati mama ad egy 
tízest, csonkos Béla csak kölcsönbe, de azt mibe se kerül majd megadni" -
okoskodott magában Péter, s mert ő nyomokolódott hajnalonként a 
kenyérsorban, már magáénak tudta a visszajáró tíz-tizenöt kopejkákat. Juci 
egymaga húsz rubelt ajánlott fel a dikóvásárlásra, de ezt Jancsi bácsi annyira 
sokallta, hogy azt találta mondani Péternek: „Ha jóban akarsz maradni velem, 
egy kopejkát se fogadsz el attól a... némbertől!" 

Nyarat idéző szeptemberi napon hozta haza Jancsi bácsi az üzletből az 
áhított dikót. Csipás és Kehes a kisajtóig repült a könnyű teher alatt (hogy 
miért így nevezte a lovait Jancsi bácsi, arra Péter nem tudott rájönni, kérdezni 
meg szégyellte). A lovak szapora járása láttán a rédelyben álló, rájuk várakozó 
Kati mama hátrahőkölt. „Hóha-hó!" - kiáltotta önkéntelenül. 

Azzal, hogy új ágy került a szobába, a családi béke is helyreállt. Rég 
volt ilyen nyugalom Vallóéknál. Talán azért, mert a napját sem tudták, 
hogy a televíziót kivéve mikor került új bútordarab a házhoz. Péter anyjának 
a stafírungját Ágnes néne készíttette egy újlaki mesterrel. Azért ő, mert 
Valló Boris árva lány volt: apja a Don-kanyamál halt hősi halált, anyját pedig 
nem sokkal ezután a tüdőbaj vitte el; így a két sifonér, a páros ágy, a tükrös 
kisszekrény és a kihúzható asztal a négy támlásszékkel fejedelmi 
nászajándéknak számított a faluban. Akadt bámulójuk bőven, akár a vitrines 
konyhaszekrénynek meg a cifrán faragott stelázsinak, amikkel Kati mama 
járult hozzá az újdonsült pár fészekrakásához. De a konyhába asztal is kellett, 
székek is kellettek, és ágyak, amelyekben meghálhattak, s ezek bizony 
mind használt, kopott holmik voltak, lerítt róluk a jövőtlenség. S hogy még 
több szégyellnivaló legyen: a szobában, a konyhában korhadásnak indult a 
padló, a falakról darabokban pergett a mész, s a függönyök... Ha Valló 
Boris rájuk nézett - elsírta magát. 

Id. Valló Péter táskázott annyi cementet a kolhozból - ahol kőművesként 
dolgozott - , hogy elég legyen a konyha lebetonozásához. Ezt egy este ő 
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maga jelentette ki, s még hozzátette: deszkát is hordott fölösen - méteres, 
másfél méteres darabokat - , s azokból leszélelve-meggyalulva is kitelik a 
szoba padlója. A nem várt csönd, ami a bejelentést követte, mozdulásra 
késztette a nagydarab, keménykötésű embert. Ácsplajbászt kotort elő a 
konyhaszekrény fiókjából, irkalapot kért Janikától, majd visszatelepedett a 
konyhaasztalhoz. 

-Jancsival lemennénk a Tiszára kavicsért - mondta tétován. - Ha elvesz 
a fuvarért öt rubelt, hát elvesz - a kavics ingyenbe lesz. 

- És a gyalulás? - kérdezte hirtelenkedve Valló Boris, de nem azért, 
mert kérdezni akart, dehogy: ösztöne megérezte ura szándékában a 
határozottságot, és azt súgta: most... most... most kell melléállni! 

Másnap reggel Valló Péter álomból álomba ébredt. Mélyebbek lettek 
a színek, markánsabbak az ízek, s az események úgy felgyorsultak a 
Valló-portán, mint talán még soha. Reggeli előtt áthordták apjával a deszkát 
a harmadik szomszédban lakó asztaloshoz; kicipelték a szobabútorokat a 
rédelybe, fásszínbe. Jó étvággyal estek neki a tojásrántottának, hozzá 
teát ittak, aztán kezdődhetett az igazi munka. Felfeszegették, kihordták 
a korhadt deszkákat, kihúzogták a padlógerendákba szakadt rozsdás 
szögeket, majd feltöltötték a gerendaközöket száraz homokkal. Az aljzatra 
szurkos papír került, nyilván szintén a kolhozból, de ez Pétert a legkevésbé 
sem érdekelte. Az volt a fontos, hogy az ácskapcsokkal és faékekkel 
egymáshoz illesztett - szorított - padlódeszkák még éjfél előtt a helyükre 
kerüljenek. Senki meg nem mondta volna, hogy a padlót id. Valló Péter a 
szoba hosszánál rövidebb deszkákból pászingatta össze. Főleg azután nem, 
hogy az asztalostól kapott szegélyléceket is a helyükre szögezte. „Ez 
nem igaz! - csapta össze a kezét Kati mama a kész munka láttán. - Hogy 
ti milyen ügyesek vagytok!" 

A következő szombaton a konyha volt soron, s Péter szinte beleszédült 
a nagy sürgés-forgásba - a való álom megvalósulásába. Még a nyolcéves 
Janika is beállt közéjük: a kavicshalomból kiszedegette a nagyobb méretű, 
beton alá való köveket. Közben Péter és idősebb Valló egy rönkfadarabbal 
keményre döngölte a konyha földjét. A betonozás kezdetére befutott Jancsi 
bácsi, átjött a Juci is, mondván: „A kútból a vizet még fel bírom húzni!" A 
még idejében érkező csonkos Béla a készítendő beton öntözgetésére 
ajánlkozott. Ágnes néne semmire - ki nem állhatta fogadott vejét! - , de 
azért odaállt az udvarra kitett spór mellé, hogy segítsen Valló Borisnak az 
ebédet elkészíteni. 



Valló Pétert a konyha tükörsima betonjának látványa felébresztette. 
Viccelődhetett Jancsi bácsi - „A legyek ide fognak járni sikanyózni" - , nem 
tudta megnevettetni. Visszaaludni szeretett volna, maga körül tudni a 
mesebeli zsongást, ami egész héten körbeölelte. Még nem tudhatta - honnan 
tudta volna!? - , hogy a mozgalmas múlt eseménytelen jelenné szelídül. 

Mit ád, mit nem az ég, de Péteren megkönyörült: nem várt pénz állt a 
házhoz. Valló Boris nyolcvan rubel prémiumot kapott munkahelyén, a 
konzervgyárban. Id. Valló Pétert feketemunkára hívták, tizenöt rubeles 
napszámba, s így kilencven rubelt vihetett haza egy-egy hétvégén. Még 
aznap este eldöntötték: kimeszelik a konyhát, a szobát, a kamrát; újrafestik 
az ajtókat, ablakokat, és persze a tisztaszoba új padlóját is lefestik; de nem 
hebehurgya módon ám, nem a mások kezével: mindent ők maguk csinálnak. 
A munkán megspórolt pénz megy függönynek való anyagra és varratásra. 
Péter képzeletét annyira felsrófolta a váratlan fordulat, hogy ha akart volna, 
akkor sem tudott volna aludni. Egész éjszaka meszelt, festegetett, oldószerért 
biciklizett a boltba; csapongó fantáziája hajnaltájt fáradt el, aludt néhány 
órácskát a szobasarokba állított új dikón. 

Másnap, késő délután Péter két vödröt akasztott a biciklikormányra, 
hogy az anyjával mészért menjen. Ilyentájt már nemigen őgyelgett a 
főnökség a tehénfarmon, s főleg nem a meszesgödör körül. Valló Boris 
hosszas rábeszélésére, no meg egy liter bor ellenében az öreg őr 
megengedte, hogy teleszedjék a vödröket oltott mésszel. „Ezzel 
megvolnánk - nyugtázta a dolgot Valióné hazafelé menet. - Jucinak maradt 
mészbe való festékpora, az se kerül pénzünkbe." 

A konyhafal zöld, a szobáé téglavörös színárnyalatot kapott. Valló Boris 
a konyhát kétszer, a szobát háromszor meszelte át, akkora elszántsággal 
kapaszkodva a meszelőnyélbe, hogy kissé gömbölyded teste szinte eggyé 
olvadt a fallal. Péterre a rédelyfal és a kamra egyszeri meszelése és az 
ajtók festése jutott. A kis kétszárnyas ablakokat Juci festette fehérre; azért 
ő, mert nagyon értett hozzá. Kartonlapot fektetett az üvegre, úgy húzta el 
az éleken az ecsetet. „Koszon kívül más is ragad az emberre Pesten" -
adta magyarázatát a tudományának. S ha mégis cseppent festék az üvegre, 
azt hamarjában letörölte kölnivizes vattával. 

Meszelés után a keretcsíkok meghúzása, a hengerminta felrakása már 
igazi szobafestőt kívánt. Valló Boris - érdekes módon - erre a 
mestermunkára nem sajnálta a pénzt. Kerül, amibe kerül, elhívta a falu 
legjobb szobafestőjét. Gergely bácsi a konyhát öt, a szobát tizenöt rubelért 



vállalta, s csak azt kérte, előbb mossák le a deszkapadlást, a gerendákat, 
nehogy majd a kész munkát pacsmagolják össze a falakon. 

A konyha sűrű, krikszkrakszos bama mintát kapott.,Azért, mert itt éltek, 
főztök - magyarázta Gergely bácsi - , és a falak jobban koszolódnak." A 
szoba mintázatát nem kommentálta, anélkül is szépre sikeredett. ,Az uraknál 
se különb - jegyezte meg Juci. - Tizenöt rubelért ingyen van!" Hát igen, 
az aranyszínű alaphengerre zöldrózsás hengermintát rakott Gergely bácsi, 
dupla keretcsíkot húzott, s még a sarkokat is kicifrázta. Vacsora után Valló 
Boris karszékre telepedett a szoba közepén, s ott ült fél éjszakát - nem 
tudott betelni a gyönyörűséggel. 

A padlón megszáradt a festék, helyükre kerülhettek a bútorok, a vadonat-
új csipkefüggönyök, ágytakarók. Fényárban úszhatott a szoba, mert 
Valiónénak még egy háromkarú csillárra is sikerült kikopejkáznia a pénzt. 
Juci nem győzte irigységgel Vallóék elégedettségét. Mégis...! Péter mégis 
egyre töprengőbb lett, nem akarta a felnőtté-válást elhinodálni. Igen ám, 
de hogyan legyen felnőtté - mihamarabb? 

Anyjától, Kati mamától vagy Ágnes nénjétől nem kérhetett tanácsot, 
mert nem tudtak volna adni: kisfiúként kezelték. Ha dolgozni kellett -
bezzeg! - Péter volt a számukra, de amúgy... Reggelenként iskolába 
küldték, ellátták tanáccsal, zsebkendővel; mosták, vasalták vörös pionír-
nyakkendőjét, s mindig adtak öt kopejkát iskolatejre... Apjára, id. Valló 
Péterre gondolni se mert, hiszen fennállt a veszélye annak, hogy a hirtelen 
haragú ember válasz helyett jól elfenekeli. Maradt Jancsi bácsi, csonkos 
Béla, meg a Juci. 

Az iskolából jövet füstszűrő nélküli cigarettát vásárolt, kékdobozosat. 
Otthon első útja a vécébe vezetett. Miután gondosan magára zárta a disznóól 
végénél álló faalkotmány ajtaját, az apjától ellesett mozdulatokkal előbb 
megpergette-puhította a cigarettát, majd annak mindkét végét a kézfejéhez 
ütögette, s csak aztán gyújtott rá, életében először. Nem szívta tüdőre a 
füstöt, csak pöfékelt, de így is azonnal elfogta a köhögés, a hányinger; 
öklendezve hajolt az ülőke fölé. Ráadásul eleredtek a könnyei, végiggurultak 
az arcán, aláhulltak a deszkára. Bensejében is összemaszatolódtak a dolgok 
- nem tudta, mitévő legyen. „Átmegyek Jucihoz" - motyogta jobb híján. 

Jucinak szép háza volt. Átlépve a rekesz-sövény hézagán - itt járt át 
Juci is hozzájuk - , Péter egy másik világban találta magát. A kolhozköltségen 
felújított ház új tetőcserepei, a cifra könyökkel megfejelt ereszcsatorna, a 
mattüveges rédelyablakok, a kovácsoltvas korláttal szegélyezett lépcsőfel-
járó összehasonlításra késztette a saját házukkal. „Szebb, mint a mienk" -



állapította meg. Nem a hűtőszekrényt, az először itt látott mosógépet, 
fürdőszobát irigyelte, sem a fatüzelésű bojlert, amelynek tartályát vödörrel 
hordta tele Juci; maga a ház csípte a szemét, akár a nagybátyjának. „A 
vackokat boltban árulják, ha pénze van, bárki megveheti - mondta 
indulatosan Jancsi bácsi - , de egy ilyen házat!?" 

Juci nem volt otthon, így Péter leült az egyik hokedlire a konyhában, s 
türelmesen várt. Kati mama ugyanis számtalanszor elmagyarázta neki: ha 
nem talál senkit a házban, addig várjon, míg valaki a háziak közül előkerül 
- nehogy később lopással gyanúsíthassák. Péter nem akart tolvajlás hírébe 
kerülni, pedig Jucitól lett volna mit elvinni. A kávédaráló, a csöpögtetős 
kávéfőző újdonságot jelentett számára, de a szögre akasztott táskarádiót 
sem adta volna ki egykönnyen a kezéből, ha az övé lehetett volna. De 
nem lehetett. Neki nem volt százrubeles nyugdíja - Kati mamának is csak 
húsz rubel járt, hiába dolgozott szakadásig a disznófarmon - , nem kapott 
ingyen téli tüzelőt, krumplit mázsaszám. „így könnyű - háborgott 
fennhangon Péter; szólalt meg a lelke mélyén Valló Boris - lemezjátszót 
venni, meg százrubeles szőnyegeket!" 

Juci hazatérte mókába illő jelenet volt. Útközben ugyanis felszedett 
egy termetes kóbor kutyát, s a szegény pára az udvaron mellső lábaival 
úgy átkarolta Juci bal lábát, hogy az istennek sem tudta lefejteni róla. 
Káromkodott, kedves szavakkal kérlelte, majd ütötte-verte, de mindhiába, 
a megátalkodott, hosszú vörös szőrű korcs a bejárati lépcsőig vonszoltatta 
magát; ott aztán taktikát változtatott - Juci derekát ölelte át. így lépdeltek 
fel a bejáratig. Háttal az ajtónak, kezében tele cekkerrel, derekán az ágaskodó 
kutyával Juci végképp nem tudta, mitévő legyen. Szerencsére ott volt 
Péter, s keze ügyében a piszkavas, amelynek láttán a kutya farkát behúzva, 
vinnyogva a csempepadlós rédelyben álló nádfonatú virágtartó mögé 
menekült. 

- Nincs szerencsém a kutyákkal, soha nem is volt! - sopánkodott Juci. 
- Magam vagyok, egy szál magam - folytatta a panaszkodást, miután lerakta 
cekkerét a konyhai dikóra. - Nincs, aki egy pohár vizet adjon, ha 
megszomjazom. Kellene egy kutya a házhoz, mert ahogy mondják, az 
ördög nem alszik - s emiatt én se sokat. Na... Anyád küldött, Péter? 

- Magamtól jöttem. 
- Ennek örülök! 
Tényleg örült: csokoládéval, keksszel tele kistányért tett az asztalra. 



Pár éve, amikor még csak neki volt televíziója az utcában, egy tűt nem 
lehetett leejteni a szobájában, annyian vendégeskedtek nála, tévét nézni. 
Utóbb meg... Aki tehette - elkerülte. 

- Anyád merre? - kérdezte Juci szórakozottan, s a választ meg sem 
várva előszedte konyhaszekrényéből a vodkásüveget, a mahorkás dobozt. 

- Műszakban - válaszolt Péter, le nem véve szemét a vodkában úszkáló 
fokhagyma-gerezdekről. 

Juci érzékelte Péter szemében az értetlenséget, s pár korty vodka után 
hosszúnak ígérkező magyarázatba fogott: 

- Egy öreg spiné ajánlotta, azt állítva, hogy a kutyaharapást szőrivel 
kell gyógyítani. Megfogadtam a tanácsát, azóta mahorkát szívok, fokhagymás 
vodkát iszom - ezekkel kúrálom a tüdőtágulásomat. Használ - kipucolódik 
a tüdőm, mint a sicc! Hiszed, nem hiszed: az orvos olyan köptető szirupot 
írt fel, amitől nyelni nem tudtam, nem hogy köpni... 

- Akkor én megyek - hadarta Péter. 
- Sehova! Semmiért nem jöttél át. Na, mondjad, mi az ábra? 
- Hát igen... Arról lenne szó... Azt szeretném tudni, hogyan legyek 

felnőtt? 
- Csak ennyi a baj? - csapott a térdére Juci mosolyogva, miközben 

megvillantak dohányzástól megsárgult fogai. - Annál mi sem egyszerűbb: 
annyi pénzt kell keresned, hogy eltartsd magad! 

- Hol tudok én annyi pénzt keresni?! - legyintett Péter a dikóra 
visszahuppanva. 

- Sírva ne fakadj nekem! Tudod: idővel minden kialakul. 
- Idővel... - komorodott el Péter. 
Juci hallgatott. Ivott néhány korty vodkát, majd cigarettát sodort. Péter 

egy ideig a ráncos, nikotintól sárga, repedezett körmű ujjakat nézte, aztán 
az ablakon beszüremkedő, vibráló fénynyaláb Juci arcára terelte a figyelmét, 
így, ilyen vénnek még soha nem látta ezt az asszonyt. A beesett, mély 
ráncokkal barázdált arc, a szem alatti táskák, a hajfestést kinövő ősz hajtövek 
látványa szorongással töltötte el. Nem az asszonytól félt, hanem attól a 
világtól, ahová valójában tartozott. 

Juci rágyújtott, jól kiköhögte magát, majd megszólalt: 
- Nagyon elhallgattál! 
- Nem... Csak... - a motyogás elárulta Péter zavarát. 
- Mi az, hogy nem csak!? - csapott tenyérrel az asztallapra Juci, aztán 

ivott, csak ivott. - Vagy azt hiszitek ti, Vallók, hogy nem tudom, hogy nem 
szerettek! Nem vagyok vak! Azt is látom, hogy Jancsi bátyád - itt érdes 



hangja még érdesebbnek hatott - egy kanál vízbe belefojtana, ha tehetné. 
Mintha én tehetnék... - és itt Juci elsírta magát. 

- Ne sírjon - szólt Péter. 
- Miért ne sírjak? Hadd sírjak, ennyi az enyém, egyéb se! - csattant fel 

Juci. Támolyogva, jobbjában a vodkásüveggel Péterhez csoszogott, melléje 
ült. - Ostoba parasztjai!... Mintha tehetnék arról, hogy beléptettek a pártba, 
kineveztek a kolhozban brigadérosnak! Ki voltam én, mi voltam én? Senki, 
Péterke; egy porszem Isten tenyerén. Jó, ósszeházaltatták velem a 
békekölcsönt... Váljék egészségükre! Lesepertették velem a padlásokat -
és akkor mi van? Ha nem én, megtette volna valaki más... - fogta egyre 
halkabbra a szót, s pár újabb korty vodka után a tekintetét egy rejtélyes 
pontra szegezve csak ült, hallgatott. 

Péter ismerte Jucinak ezt a szokását. Ahogy id. Valló Péter mondta: 
„Ilyenkor józanodik". Csendesen elhagyta hát a konyhát, s a rekesznél járt, 
amikor eszébe jutott Jancsi bácsi és anyja szóváltása. Nagybátyjának nem 
volt szokása asszonyokkal vitatkozni, de Valló Boris akkor annyira 
vehemensen védte Jucit, hogy az öreg nem állhatta meg szó nélkül: „Tudod, 
mi a szolgaiélek igaza? Lefelé taposni, felfelé nyalni - ez az ő igaza, Boris, 
nem más!" 

Péter csak akkor vette elő a könyveit, készítette el a házi feladatokat, 
ha máshoz nem volt kedve. Legszívesebben háborúsdit játszott. Volt egy 
cipős doboza, tele sörösüveg-kupakokkal. A kupakok belsejét kék és piros 
színű papírral bélelte ki. A kékek voltak az osztrákok, oroszok vagy fasiszták, 
a pirosak kurucok, honvédek vagy szovjet partizánok; attól függően, milyen 
háborút vívott képzeletben. Ágyán a dunyhából, párnából hegyeket formált, 
a völgybe folyót képzelt híddal, s miután szétrakosgatta kupakjait a 
megfelelőnek vélt helyekre - kezdődhetett a csata. Órákig el tudott játszani, 
hol a Tenkes kapitánya, hol Bem apó, hol egy partizánvezér szerepébe 
bújva. A lényeg: mindig győzelemre vezette a pirosakat. Jancsi bácsi nem 
győzte csodálattal a játékát. J ó a fantáziád" - mondta. 

Az algebrából és magyarból kapott házi feladatokkal hamar végzett, 
jócskán beleolvasott a földrajzkönyvbe, de az orosz feladattal nem boldogult. 
Id. Valló Péter három és fél évig volt katona, jól beszélt oroszul, de soha 
nem segített neki. „Ezután se fog" - vélte Péter, s nem gondolt többé az 
orosz feladattal. Csonkos Béla jutott eszébe, sok-sok kérdés vele 
kapcsolatban. Megállapította, hogy Bélára végképp nem számíthat a 
pénzkeresést illetően. Pedig Béla nagy gyógynövény-szakértő hírében állt 
- a népek hozzá jártak teafüvekért. Ötven kopejkáért adta csokrát, de 



voltak olyan füvek, amelyeknek az ára egész rubelt kóstált. Ráadásul méhei 
voltak, hat kaptárral - az is pénz, sok pénz, hiszen telente drága a méz. 
„Az a gond Bélával, hogy magának való" - emlékezett vissza anyja szavaira 
Péter, s igazat adott Valló Borisnak. Tavaly télen, fagyöngy-gyűjtés idején 
is hiába kérlelte Bélát, hogy szedjenek négy-öt zsákkal, a patikában fizetnek 
negyven kopejkát kilójáért - elhallgatta. Csak állt a nagy, langaléta ember, 
s pulyamód bámulta csizmatalpa nyomát a hóban. „Nekem megvan a 
klientúrám - magyarázta gyávaságát a hazaúton - , nem akarok szem elé 
kerülni." 

Egyedüli reménységnek Jancsi bácsi maradt. „Beállok hozzá 
segédhajtónak, és száz - mit száz: százötven! - rubelt megkeresek majd 
egy hónapban" - lelkendezett fennhangon Péter. De Lujzától, nagybátyja 
feleségétől komolyan tartott. A kancsal, bicegő Lujzától: ki tudja, mennyi 
irigység lakik benne! Mi lesz, ha lebeszéli Jancsi bácsit a dologról? Erre az 
eshetőségre nem akart, nem mert gondolni. Ám hiába próbálta másfelé 
terelni a figyelmét, Ágnes néne epés megjegyzései újra és újra eszébe 
jutottak: „Elment a vagyon, megmaradt a majom... Dugdos a Lujza mindent, 
csak magát nem tudja a föld alá dugni... Úgy eltette a bika árát, hogy mire 
Jancsi bácsi meglelte, már az új rubel volt forgalomban..." 

Öccséről, Szabó Jánosról viszont Kati mama csak jót tudott mondani. 
„Apánk - isten nyugosztalja! - italos ember volt, hát nem csoda, hogy 
szegények maradtunk, hogy Jancsi bátyádat már siheder korában kosztos 
béresnek kellett adni. Pár mázsa búza, öltözet ruha, egy pár csizma meg 
pár korona cigarettapénz volt az éves fizetsége, és hajnaltól napestig 
dolgoznia kellett. Talpraesett, mokány kis legény volt Jancsi bátyád, nem 
ivott bort, pálinkát - azóta se - , tanult apánk bajából. Szóval, annyira 
megtetszett a gazdájának, hogy idővel rákínálta a lányát, Lujzát. Házat vett 
nekik, darabka földet adott hozományul, ráadásul két lovat, ekét, boronát... 
Mert ha a lányai jövőjéről volt szó, nem fukarkodott. Úgy ám, Péter: ha 
nem jönnek az oroszok, és nincs kolhoz, Jancsi bátyád most gazdaember 
lenne!" 

„Hát igen" - sóhajtott Péter, majd gyorsan felállt, összeszedte a könyveit, 
füzeteit; tyúknak, kacsának enni adott; gondosan bekötötte maga mögött 
a kisajtót, s már szaporázta is lépteit - a nagybátyjához sietett. Janikát 
hazajövet fogom elhozni Kati mamától" - határozta el útközben, s 
megpróbált nem gondolni Lujzára. 

Jancsi bácsi a kiságyon feküdt és a televíziót nézte. Lujza komor ábrázattal 
a csempespórnál állt. 



- Még nincs kész a citerád - fogadta Jancsi bácsi Pétert. 
- Nem azért jöttem - mondta Péter, s leült az ágy mellett álló hokedlire. 
- Hát miért? 
- Nem tudtam megfelelő húrokat venni, csak basszusgitárhoz valók 

vannak a boltban - kerülte meg a választ Péter. 
-Juharfadeszka lenne jó, akkor szépen szólna a citerád -morfondírozott 

Jancsi bácsi, aztán jót hallgattak. 
- Felvenne engem... segédhajtónak? - nyögte ki végül jövetele célját 

Péter, amikor Lujza valamiért bebicegett a kamrába. 
- Az iskolával mi lesz? - kérdezett vissza az öreg. 
- Mi lenne! Úgyse lesz belőlem professzor! 
- Az nem, de törvény is van a világon, és neked azt üzeni, hogy iskolába 

kell járnod! 
- Pénzt akarok keresni, hogy odaköltözhessek Kati mamához! 
- Az más... - könyökölt fel Jancsi bácsi. Összehúzott szemöldöke 

jelezte, hogy gondban van. - Tehetünk egy próbát. A társam szabadnapot 
vesz ki, így akár holnap elkezdheted a pénzkeresést. 

- Egészen biztos? - tamáskodott Péter. 
- Ne félcipőben - gumicsizmában gyere! 
- Hány órára? 
- Hajnali négyre. Villát hozzál magaddal... 
Péter otthon táskát rakatott az anyjával - zsíros kenyér, fél liter tea - , 

kikészítette gumicsizmáját, munkásnadrágját, s mindeközben azt hazudta 
id. Valló Péternek, hogy a betonozást megy visszasegíteni Jancsi bácsinak. 
A dikóján fekve jutott eszébe a villa, a le-leeresztő biciklikerék; Csipás és 
Kehes, hogy holnap majd hajtani fogja őket, pont úgy, mint Jancsi bácsi: 
magasba emelt ostorral, a nyelvével csettintgetve. 

Hajnalban óvatosan hajtott a kerékpárral, mert hiába lepte vastag zúzmara 
a háztetőket és az útszéli akácfák ágait, az út sötét volt, veszélyeket rejtett: 
a befagyott tócsák jegén könnyen megfarolhatott a kerék, és akkor... Hogy 
mi lenne akkor, Péter gondolni sem mert rá; inkább leszállt, tolni kezdte a 
kerékpárt. Soha nem látta még a kora hajnali, ébredező falut, az októberi 
égre fölvetülő villanyfényeket, a titokzatosan surranó árnyakat, amelyek 
kurta „jó reggelt"-tel köszöntek neki. 

Nagybátyját a lovak istállójában találta. A szénatartó rácsot pucolta, 
vödörnyi abrakot öntött a jászolba, s míg Csipás és Kehes a durva őrlésű 
takarmányt hersegtette, egyenként ellenőrizte patáikon a patkókat. ,A barna 
szőrű a Csipás: pej kanca; a hamuszínű a Kehes: szürke herélt" - magyarázta 



Péternek, s egy ideig úgy tűnt, okításból nála ennyi az egy napra eső 
penzum. Gyakorlott mozdulatokkal leszedegette a falba vert kampókról a 
hámot, a zablát, majd a felszerszámozott lovakat kivezette az istállóból, 
ügyesen befaroltatta őket a szekér rúdja mellé. Péter nagy igyekezettel 
próbálta a hajtószárat a zabiához erősíteni. „Nem ismernek a lovak - mondta 
Jancsi bácsi, s kivette kezéből a gyeplőt. - A ló érzékeny jószág!" 

Első útjuk a tehénistállóba vezetett, amelynek látnivalói hamar 
elfeledtették Péterrel a lóistálló előtt kapott kis fricskát. Kapkodta a fejét: 
hol a villanymeghajtású trágyázó szalagot csodálta, hol az ólmagasan 
körbefutó, fejőgépeket működtető csillogó vákuumcsöveket. Leginkább a 
vasból készült önitatók tetszettek meg neki: csak bámulni tudta, ahogy a 
tehenek az orrukkal megnyomják az érdekes formájú kallantyút, s annyi 
vizet ihatnak, amennyi csak beléjük fér. Bámészkodása közben az etetést 
végző kékköpenyes fejőnők zsákokat raktak a szekérre. A lovak egyik 
lába itt, a másik ott - máris a mázsaház mögötti raktárépület előtt álltak. 
Péternek itt könnyű dolga volt: Jancsi bácsi tartotta a zsákokat, ő pedig 
vödörszám öntötte azokba az abraktakarmányt. Mázsálás, rakodás, aztán 
hajtottak vissza a tehénistállóba. 

A következő fuvar, a szecska - betonfalak közé tömörített, aprított 
kukoricaszár - felterhelése sem volt megerőltető munka. Mire ismét 
visszatértek az istállóba, már javában kattogtak a fejőgépek. A fejőnők 
kézzel fejt habos tejjel kínálták Pétert, meg is ivott két nagy bádoggal. „Ez 
neked való munkahely" - jegyezte meg Jancsi bácsi. 

A széna- és szalmakazlak, a szalmával-földdel fedett répavermek 
egymással párhuzamosan nyúltak el a szérűn. Villámhárító póznák 
meredeztek az égre köztük; az éjből megmaradt sötétség próbált elrejtőzni 
a napkelte elől. „Száláról szúrd a szénát!" - figyelmeztette Jancsi bácsi a 
kazalra kapaszkodó Pétert, de ő nem értette; akkora vehemenciával esett 
neki a szénának, mintha az egész kazlat villájára akarná szúrni. Öt-hat villa 
széna ledobása után azonban már kivörösödött, a szíve pedig összevissza 
kalimpált. Pihent egy kicsikét, aztán folytatta. Az újabb pár villa széna, amit 
nagy nehezen még sikerült kitépnie a kazalból, teljesen kimerítette: elszállt 
lábából az erő, lépni se bírt. Ha nem Jancsi bácsi lett volna vele, sírva fakad. 
„Mondtam, hogy száláról szedd!" - fedte meg az öreg, aki leültette Pétert, 
s maga állt neki a szekér megpakolásának. Játszva, nagy csomókban dobálta 
lefelé a szénát a szekérre. „így kell ezt csinálni" - kiáltotta oda Péternek. 

Szekér takarmányrépát, tíz bála szalmát kellett még aznap elfuvarozniuk 
az istállóba. Jancsi bácsi később mosolyogva mesélte: Péter majdhogynem 



utána esett minden répának, amit a szekérre dobott, a szalmabálákat pedig 
megmozdítani sem bírta. Péter szégyellte magát - mi mást tehetett volna? 
Hazamenni, lefeküdni és aludni - ez volt aznap délelőtt az egyetlen vágya. 

Napokig tartó levertség, fáradékonyság volt a jutalma a kudarcba fulladt 
felnőtté válásnak. Péter képtelen volt reggelenként felkelni, elindulni 
idejében az iskolába. A második órák kezdetére ért oda, s az ötödik órán 
már elaludt. Utóbb, ráunva a tanárok számonkéréseire, az utolsó óra előtti 
szünetben átmászott az iskola gyümölcsösének kerítésén, és a Kis-közön 
keresztül hazaballagott. Átaludta a délutánokat, át az éjszakákat: mégis 
mindig fáradtan, kialvatlanul ébredt. 

Hosszú percek teltek el, mire anyja nógatása elért a tudatáig. „Miért 
megyünk a városba?" - kérdezte, mikor félig-meddig feltápászkodott. 

Vallónné nem válaszolt, kirakta a sifonérből fia ünneplőruháját a 
pároságyra, s ment, sietet vissza a konyhába. 

A városba való utazás Péter életében a jó dolgok egyike volt. A várakozás, 
vágyakozás izgalma mindig felvillanyozta. Gyorsan kibújt a dunyha alól, s 
fájó derekával nem törődve a konyhába sietett. A spóron nagy fazékban 
víz melegedett, egy lábosban tegnapról maradt szaggatott haluska várta. 
Neki azonban se fürödni, se enni nem volt kedve. Anyja erélyének 
köszönhető, hogy mégis megfürdött a mosóteknőben, és evett néhány 
kanál tésztát. „Addig nem megyünk sehova!" - zsarolta Valló Péterné fia 
utazásra való hajlandóságát. 

Péter a tanévnyitóra Kati mamától kapott divatos, mintás ingét vette 
fel. Barna zakója alá kivágott nyakú pulóvert, pantallója alá vastag 
alsónadrágot, s mikor felhúzta új, barna egészcipőjét, a kinézete egészen 
legényes lett. De hiába! A hideg időre hivatkozva anyja ráadta a 
prémgalléros, divatjamúlt fekete szövetkabátot, a fejére pedig bojtos sapkát 
húzott. Péter önérzetét ezeknél is jobban sértette, hogy anyja már a házuk 
előtt kézen fogta, s úgy mentek végig az utcán, a fél falun, fel a kövesútra, 
ahol a buszmegálló volt. Sokan várakoztak már, s mind láthatták, hogyan 
aprózza lépteit Péter az anyja mellett. Nem látott, nem hallott semmit, 
legszívesebben a föld alá süllyedt volna szégyenében, így az anyja hiába 
mondta el kétszer is: beutalót küldött a poliklinika, azért kell a városba 
utazni. Péter képtelen volt felfogni a szavak értelmét, azt meg végképp 
nem értette, miért kell erről hallgatnia még az apja előtt is. 

Sápadtságát, rosszkedvét látva - amint megérkeztek a városba - Valló 
Boris azonnal megvette Péternek a megígért fagylaltot; adott neki egy 



háromkopejkást, hogy limonádét vegyen a váróteremben felállított 
automatából. 

A klinika földszinti folyosóján olyan nagy volt a tömeg, hogy 
zsúfoltabbnak tűnt a városi autóbusznál. Valiónénak hosszú sorokat kellett 
kiállnia, hogy kézhez kapja fia egészségügyi fejlapját és a sorszámot a 
207-es szobába. Érdeklődött, hogy mit vizsgálnak ott, de a nővérek vagy 
nem értették a kérdést, vagy nem akartak válaszolni. 

Az emelet folyosóvégi ablakából Péter kilátott a városka korzójára. 
Nyomott hangulata rögvest elillant, ahogy homlokát az ablaküveghez 
szorítva kibámult. Tetszett neki a látvány, érdeklődve figyelte a korzón 
fel-le hullámzó színes emberforgatagot és a park fái alatt padokon ücsörgő 
öregek, fiatalok tettetett közömbösségét, ahogy pillantásra sem méltatják 
az előttük elhaladókat. Legszívesebben mégis az iskolai formaruhás, 
habfehér-köténykés, szőke hajú, kék szemű lányokat követte tekintetével. 
Hogy kék a szemük, azt onnan tudta, hogy jártukban-keltükben egyszer-
egyszer elmentek mellette, s őt mindig elöntötte a forróság, hevesebben 
kezdett verni a szíve. A lányok járása légiesnek tűnt, arcuk finomnak, 
áttetszőnek, a mosolyuk és nevetésük pedig... „Nem olyan tenyeres-talpas 
lányok, mint az osztálytársaim!" - állapította meg magában az ablaknál 
állva. „Katicát kivéve! - fűzte tovább a gondolatát. - Ha fehér szalagot 
kötne a hosszú szőke hajába és formaruhát, fehér köténykét viselne -
senki meg nem mondaná, hogy nem a városi lányok közül való..." 

Ábrándozásából az anyja rázta fel, mondván: „Mi következünk." 
A hosszú, keskeny szoba ablaka elé állított íróasztalnál fehérköpenyes, 

nagytokájú, terebélyes termetű orvosnő várta őket. Valló Boris előbb 
alázatosan köszönt, majd leültette Pétert az asztal előtti székre, s miután a 
fejlapot a doktornő elé tette, maga is leült. 

- Vallyo Peter? - kérdezte tört magyarsággal az orvosnő, és szarukeretes 
szemüvegét feltéve beleásta magát az előtte tornyosuló irathalomba. 
Percekig keresgélt, s a megtalált iratot többször átolvasta. 

- Késni sokat iskolából, hazamenni órákról, feleselni tanítónőnek... -
sorolta fejcsóválva. - Rossz gyerek, lesz rossz vége! 

- Drága doktornő, ha az uram berúg, nincs megállásunk előtte... - kelt 
fia védelmére Valióné, de a doktornő leintette. 

- Magán dolog! Engemet gyerek sorsa érdekel. 
- Dolgozok látástól vakulásig, hogy mindene meglegyen - próbálkozott 

újra Valióné, ám az orvosnő szóra sem méltatta; kartonlapokat szedett elő 
a fiókjából, s egyenként Péter kezébe adta. 



- Mit látol rajta? 
Péter eleinte csak színes pöttyöket, szétmázolt pacnikat látott, ám igen 

hamar felfedezte bennük az esemyős embert, az elefántot, a motorkerékpárt, 
a kutyát. Ahogy kezdett belemelegedni a játékba, arra is rájött, hogy ha 
körbeforgatja a lapokat, újabb és újabb figurák bontakoznak ki a pöttyökből 
és pacnikból. 

- Mi a Szovjetunió fővárosa? - kérdezte váratlanul az orvosnő. 
- Moszkva - válaszolt kapásból Péter. 
- J ó ! Moszkva minek a fővárosa? 
- A Szovjetunióé. 
- Mikor volt második világháború? 
Valló Péterné már kezdett megnyugodni, de ennél a kérdésnél Péter 

gondban volt: az évszámokkal hadilábon állt, éppúgy, mint a bemagolásra 
szánt szabályokkal. 

- Kicsoda győztek? - jött a mentő kérdés. 
Péter szeme felcsillant: 
- A magyar honvédek legyőzték volna az oroszokat, hazáig kergetik a 

kozákokat, ha Görgei tábornok nem rakatja le velük a fegyvert - mondta 
őszinte meggyőződéssel. 

Nem csak ő, de Valióné sem tudta mire vélni az orvosnő arcára kiülő 
döbbenetet: 

- Nem igaz! Nem! - üvöltötte magából kikelve a doktornő, és 
erőszakosan kituszkolta Pétert a szobából. 

Hogy aztán mit mondott Valló Borisnak, Péter már nem hallhatta, de 
látta: anyja sírva jött ki és pityergett egész hazaúton. 

A klinikán történtekről elsőként Ágnes néne szerzett tudomást, s nem 
türtőztette magát, lóhalálában rohant Kati mamához, hogy továbbadja a 
hírt az öregasszonynak. Kati mama egy ideig hinodált: „Mondjam el a 
fiamnak, ne mondjam?" Végül úgy döntött, az a legjobb, ha id. Valló tőle 
tudja meg, miféle szovjetellenes dolgokat beszélt Péter a szihó... izé, a 
doktornő előtt. 

A hír hallatán id. Valló Péter háziborért szalajtotta Janikát. Meg sem itta 
a borpancsolós Etelkánál vásárolt liter lőrét, már fogta magát, ment a boltba, 
vett három palack Sztrumok névre hallgató asztali bort. Ebből Valiónét is 
megkínálta, az asszony azonban beérte néhány korttyal; ült a nagyágyon, s 
hol pityergett, hol hallgatott. Id. Valló sem volt beszédes kedvében: 
csendesen cigarettázott, iszogatott. így virradt rájuk a másnap, s nem tudták, 



mitévők legyenek. Valló Boris szerint: ha elveszik tőlük, és javítóintézetbe 
zárják Pétert, ő azt nem éli túl. Ráadásul id. Valló Péter megjegyezte: mint 
apát, őt is lecsukhatják. Ez a két keserves eshetőség bőven elegendő volt 
ahhoz, hogy ébren találja őket a hajnal. 

Valló Péter egész nap ágyban feküdt; semmi pénzért ki nem mozdult 
volna a tisztaszobából, hogy ne csak hallja, hanem lássa is, mi történik a 
konyhában. Hallgatta anyja fogadkozását, miszerint otthagy csapot-papot, 
felmegy az iskolába, kitépi az osztályfőnöknő haját; hallgatta apja csitítgató 
hümmögését, a holnapra szóló ígéretét, hogy elmegy a kolhozelnökhöz, 
elmegy bizony, és... Hogy mit intézne az elnökkel, az nem derült ki, mert 
fejére húzta a dunyhát. Levonta a következtetést: az ember senkire nem 
számíthat a bajban; hogy istenke nem létezik, hiába imádkozik hozzá Kati 
mama; s hogy őt úgyis javítóba viszik. 

Később egyre hangosabban zengett a konyha: id. Valló Péter hergelte 
a saját dühét „majd az asztalra csapok!" és „majd megmutatom" kiszólásokkal. 
Ez meglepte Pétert, hiszen tudta, apja már ült tizenöt napot garázdaság 
címén: sokaknak nem tetsző módon szólalt fel a kolhoz év végi beszámoló 
gyűlésén. Letudta a tizenöt napi elzárást, abban a hitben ringatva magát, 
hogy ha ő nem beszél az esetről, más se fog. Tévedett, mert Valióné beszélt 
helyette is: az ura ivászatait, hőbörgéseit a milícián történtekkel okolva. 
Egyszer még Péter előtt is elkottyantotta magát, bizonygatva, hogy id. 
Vallót nagyon elverhették, mert nem volt szabad meglátogatni, s mikor 
hazakerült, még mindig vérben állt a szeme. 

Ám ahogy megérkezett Ágnes néne és Kati mama, id. Valló Péter rögtön 
megjuhászodott; újfent borért küldte az iskolából hazatérő Janikát. Egy 
ideig szótlanul emelgette a poharat, az ötödik után viszont azt találta mondani 
a feleségének, hogy csomagoljon neki szalonnát, cigarettát, mert úgy érzi, 
estére itt lesz érte a milícia. Az asszonyokban munkáló feszültség azonnal 
felfeslett: mindhárman sírva fakadtak. A tisztaszobában kuksoló Péter elszorult 
torokkal hallgatta a sírást; úgy érezte, mélység nyílik alatta, s ő csak zuhan, 
zuhan... 

Jancsi bácsi derűje, higgadt szavai kellettek ahhoz, hogy a kedélyek 
kissé megnyugodjanak. Az volt a baj, hogy ő magától Pétertől akarta hallani 
a klinikán történteket. Péter meg alvást színlelt, mikor anyja benyitott hozzá. 
„Mélyen alszik" - mondta Valióné, testével elállva a szoba ajtaját. „Alszik 
egy fenét - legyintett Jancsi bácsi - , bűntudata van, nem mer ember elé 
állni!" 



Estére a rokonok úgy teleülték-állták a konyhát, hogy Juci aligság tudott 
bejönni. Csonkos Béla épp akkor ért a mondókája végére, amelynek az 
volt a lényege, hogy sok jó dolog van a világon, de legjobb a békesség. 
Ezért azt javasolta, hogy a családfő írjon kérvényt: a fia nevében kérjen 
bocsánatot az iskolaigazgatótól, az osztályfőnöknőtől, az orvosnőtől, sőt, az 
utóbbinak nem ártana egy kis ajándékot vinni: „Egy tyúkocskát, 
oldalszalonnát, tucat tojást, pár pohárka őrölt paprikát." 

Valló Péter váratlan, tompa koppanást hallott; Juci érdes hangját, ahogy 
poharakat kér Valló Boristól. 

- Pulya, gond és baj egy csepp se! - kezdte a pohárköszöntőjét Juci, 
miután mindenkinek töltött a magával hozott vodkából. - Boriskám, voltam 
a kolhoz párttitkáránál és elmondtam neki, miben vagytok. Megdicsértem 
a fiadat, mint jóravaló és okos gyereket, elítéltem az uradat a viselt dolgai 
miatt. Aztán téged is megdicsértelek, elítéltem... ha megölsz, akkor se 
tudom megmondani, kit! De nem is ez a lényeg. Addig zsaroltam az öreg 
zsemyákot, míg bele nem ment, hogy Péter a helyi pártszervezet felügyelete 
alá kerüljön, és az én pártmegbízatásom legyen az ő átnevelése. Ne nézz 
így rám, ne hitetlenkedj, Boris! írás készült róla, itt van nálam - húzta elő 
farzsebéből az összehajtogatott papírt. - Oroszul gépelték, rajta a pecsét, 
az aláírás: mi kell még? Az ám, Boriskám: ha bárkinek baja támadna a 
gyerekkel - hozzám küldd. Egészségünkre! 

- És... Mivel tartozunk neked ezért? - kérdezte halkan Valló Boris. 
- Ne izélj már! - színlelte a felháborodást Juci. - Mibe se került nekem. 

Legfeljebb majd szorgalmasan eljárogatok a pártgyűlésekre helyeselni, 
tapsolni - ha már ebből áll a világ. 



Második fejezet 

Két év: pihe-idő. 
Valló Péter másfél év alatt tíz centit nőtt, a fent maradó hat hónapban 

még ötöt. Jancsi bácsi kezdte felnőttként kezelni, Juci fiatalemberként. 
Kati mama és Ágnes néne - Boris miatt - még tétováztak, de 

alkalomadtán Péter kezébe gyűrtek pár rubelt, hogy ne valljon szégyent 
az iskolai táncmulatságon vagy a hétvégi futballmeccs után, ha a barátai 
sörözni hívják. Meglátták azt, amiről Valló Boris nem akart tudomást venni, 
kivéve fia arcán a pattanásokat, pelyhedző bajuszát, mélyülő hangját: hogy 
már nem kisgyerek. 

- Nem tömte eléggé tele a fejét a nagyanyja, a szomszédasszony: 
maga is kezdi?! - tajtékzott Valióné, mikor Jancsi bácsi megemlítette előtte 
Péter nagykorúsodását. - Kisztesse csak, ne legyen egy perc nyugalom a 
házban!... - kezdte és folytatta Valló Boris, de Jancsi bácsi sem hagyta 
annyiban a hallottakat: 

- Boris, senki nem kisztet rád senkit. De felnőtt fiad van, hogy tudjad. 
Valiónét mindez nem hatotta meg. Úton-útfélen panaszolta: a nagyfiának 

alig venni hasznát odahaza; az iskolában ellóg az órákról, nem tanul; 
visszafelesel; ellingárosodott, egy cseppel sem lesz különb, mint az apja... 
S így tovább, hogy mind többen hallják, tudjanak arról, milyen gondok 
között őrlődik egy anya, ha háládatlan pulyával veri meg a sors. 

- Miért csinálja ezt anyám? - kérdezgette ismerőseitől Valló Péter. 
- Miért? - kérdezett vissza csonkos Béla, s jobbjába vette a zöldségnek 

fenntartott füles kosarat. (Külön kosara volt bevásárlásra, fahordásra, 
füvészkedésre: Bigusné, az öreg cigányasszony - mézért cserébe - rengeteg 
félvékás kosarat font neki fűzfavesszőből.) - Miért nem fogadsz szót? -
kérdezte még a kertbe menet. 

Péter bánta (nem először), hogy csonkos Bélához fordult tanácsért - ki 
más, ha nem ő ismeri legjobban az asszonyokat?! - de nem visszakozott: 

-Akármit csináljak, nincs jól megcsinálva! Folyvást utajgat, azt akarja, 
hogy Pintér bácsi nullásgéppel vágja körül a hajamat! 

- Egy anya tudja, mi áll jól a gyerekének - mondta Béla, majd megállt, 
mintha arra késztetné Pétert, hogy szétnézzen az ő gondosan müveit 
birodalmában, és lássa be: akinek április elején ilyen szép, nagylevelű saláta 
nő a kertjében, annak az embernek csak igaza lehet. 

Valló Péter Kati mamával sem járt jobban. Nagyanyját a tél óta görbebotra 
támasztotta, tipegni tanította az életkora; belenyugodni a gondolatba, hogy 



ezután már nem járhatja napestig a sort. Nem mehet el a messzebb lakó 
Belánczkinéhoz, se Szelesékhez, s hogy a magány nem bibliaolvasásra szánt 
órácska többé, hanem négy fal, hosszas várakozás - mire is? Tekintetét a 
semmire függesztve gyakran elmélázott ezen; Péter panaszáradatát pedig 
egykedvűen fogadta: 

- Egész nyáron odajártam a kolhozba szamócát, meggyet, szilvát szedni, 
és egy kopejkát nem adott a fizetésemből - mindet zsebre tette! 

- Etetni kell a családot. 
- Etetni?! - hitetlenkedett tágra nyitott szemmel Valló Péter. - Akkor 

miért mosógépet vett a pénzemből? 
- Az is kell - hagyta jóvá menye cselekedetét Kati mama, de ez nem 

hatott csitítólag Péterre, mint ahogy arcának mély, helyükre szelídülő ráncai 
sem. 

- Nekem ne legyen táskarádióm, csak Golyónak meg Gyurinak?! 
Az öregasszonyt kizökkentette közönyéből a hangos szó: 
- Üss a szádra! Nagyapáddal soha nem orgináltunk egymásra. Manapság 

meg egyebet se hall az ember... 
„Hát igen - dohogott magában Valló Péter a nagyanyjától jövet - , régen 

a tehén farka is elöl volt." 
S ment, vitte a lába végig a Kis-közön, a Palajon. ,A múlt zsebrevágható 

lom, csak a megalkuvás nélküli holnap számít." Ezzel a gondolattal sietett 
- nem nézve se jobbra, se balra - Jancsi bácsihoz, megkeresni az igazát, 
mert hogy igaza volt, abban nem kételkedett. Pedig a nagybátyját napok 
óta nem látta, nem beszélgettek; a napját se tudta, mikor járt utoljára az 
öregnél, mert... Itt megtorpant, köszönt a szembejövőknek, a biciklizőknek, 
s arra gondolt, hogy Lujza valóban szépen énekel, talán legszebben a faluban. 
Ráadásul: a nagynénje, és sokkalta jobban főz - igaz, van miből - , mint 
Ágnes néne. Csak Jancsi bácsi ne lenne olyan... Miért nem hiszi, hogy az 
iskolában a tanárok kivételeznek? Miért gúnyolódik folyton? Nyugodtan 
elhihetné, hogy ő szeretne megtanulni citerázni, csak... 

„Lujza néném énekelne, mi ketten Jancsi bátyámmal citerán kísérnénk" 
- lépett túl a befejezetlen mondaton, de amint befordult az Új-sorra, 
nagybátyja utcájába, az elképzelt idillt jobban visszanyeste a reá váró 
találkozás miatti szorongás, mint a gazdák fűrésze az árokparti akácfákat. 

„Ha bemegyek, rögtön nekem áll - riogatta a képzelet. - Hogy ízlik a 
ficsúrság? - kérdezi majd, vagy csak megjegyzi, félvállról: a bukott diák is 
Isten teremtménye. Nem és nem akarja megérteni, hogy a jobb jegyeket 
pofára osztogatják a tanárok, hogy a hajdan nem most van. Csoda, hogy 



elment a kedvem a tanulástól? Nem!" - adta meg magának a választ, s csak 
állt, méregette Jancsi bácsi házát. „Szép, nagy kockaház - vélte - , de akkor 
sem mondhat olyanokat, hogy a kolhozvezetőség, a boltosok, a 
postáskisasszonyok gyerekei előbbre valók! Meg hogy amióta világ a világ...! 
Nem igaz! Nem vagyok kényes, se ficsúr! Jól mondja Juci: jön még a kutyára 
dér..." 

Jön még kutyára dér, ez igaz, ezért illik bevallani - Péter dolgavége-
zetlenül somfordált el Jancsi bácsi háza elől. De nem hazafelé tartott. 
Szégyellte magát? Nem, inkább dühös volt, bele-beleöklözött a levegőbe, 
nagyokat fujtatott a bevérző égalj láttán. „Holnap szeles idő lesz" - motyogta, 
s arra gondolt, egyedül Juci az, aki megérti. 

Az okozatnak oka van. Még az idegennek sem kellett sokáig kutakodnia, 
elég volt átmennie a kisajtón (elbontatta, a rekesz helyére betonágasos 
drótkerítést húzatott a kolhozelnök, kisajtóval, hogy Juci átjárhasson a 
szomszéd kútjára), hogy megtapasztalja - valami nagyon nincsen rendben 
Vallóéknál. A mind hangosabb veszekedések, az üvöltözést kísérő 
ajtócsapkodások nem békességről, hazaváró otthonról árulkodtak. 

A pénztelenség volt az oka mindennek. Hogy id. Valló Péter újra inni 
kezdett, hogy Valló Boris csak azt az ismerősét nem marta meg, aki nem 
volt a közelében, s annak is, hogy Péter szívesebben időzött a szomszédban, 
mint otthon. 

Valló Péter nem tudta elképzelni apját a téglagyári égetőkemencénél, 
szeneslapáttal a kezében, se anyját a templom előtt, ahogy összekoldulja a 
mindennapi betevőt. Ezért, ha az anyjának adott igazat, az apját védte; ha 
az apja igaza mellé állt, akkor az anyja szorult gyámolításra. De a karácsony 
táján kirobbant családi háborúságnak nem akart vége szakadni. Id. Valló 
ragaszkodott a kőműveskalapácsához, Valióné az igazához: egy fizetés kevés, 
és nem fogja azért felkölcsönözni a fél falut, mert télvíz idején a kolhoz 
nem tud munkát adni az építőbrigádnak. Azon volt hát - de minden áron! 
- , hogy az ura felszedje a méltóságos fenekét, s menjen dolgozni az újonnan 
induló téglagyárba. Mert ha nem... S kezdődött a csetepaté, a kezdem-
hagyom érzelmi zsarolósdi, amelyben Péternek jutott a háládatlan békebírói 
szerep, mert azzal id. Valló és Valióné is tisztában volt - Janikával, aki 
februárban múlt tízéves, nem számoltak - , hogy két ember több mint egy. 

„Egyszer egy, az egy" - hangsúlyozta Juci, ha az elkámpicsorodott Péter 
félmondataiból kisilabizálta a Valló család csillagzatának aznapi állását, ami 
általában nem sok jót ígért. „Egyszer egy, az egy, nem kettő, nem három. 
- ismételte; egyik este hétig jutott a számolásban. Vagyis: ennyi rossz emberi 



tulajdonságot kellett volna levetkőzniük Vallóéknak, ha szögeletre akarnak 
jutni egymással. Önfejüség, hiúság, gőg... Többre Péter nem emlékezett, 
csak a rengeteg ugyebár szóra, amit Pestről hozott magával a 
szomszédasszonya, s tavaly ősz óta vált szavajárásává. Ugyebár... 
Tulajdonképpen mit jelent? 

Jancsi bácsi szerint semmit, csonkos Bélának sok mindent. 
Valló Péter - pestiesen szólva - kikupálódott a Jucinál eltöltött estéken. 

Volt saját fotele, voltak kedvenc hanglemezei, amiket bármikor 
meghallgathatott, és éjfélekig tévézhetett, lezserkedhetett a helyén. „Ez 
manapság a trend, ugyebár" - magyarázta szomszédasszonya, s ha Pétert 
egyszer-egyszer feszengésen érte, rögtön figyelmeztette: „Az egyenes derék 
kihívás, ugyebár, s ellenszenvet vált ki az emberekből." 

Jancsi bácsi nem állhatta meg szó nélkül, amikor Péter meggörnyedve, 
köszönés nélkül elsasszézott a szekere mellett: „Ez lenne a nagy átnevelés?!" 

Válasz helyett elkerülte a nagybátyját, megfeledkezett a citeraleckékről, 
a Kati mamának tett ígéretről - nem lett napi vendég nagyanyjánál. „A 
lotyót boldogítja, tán még meg is..." - suttogta ómenjét nevelt lánya fülébe 
Ágnes néne, de Valló Boris vagy nem hallotta, vagy nem akarta meghallani. 
Volt rá oka. 

„Bárcsak anyám is olyan megértő lenne, mint Juci!" - sóhajtotta el óhaját 
Péter, ahogy belépett szomszédja konyhájába. A kutya bírta a házat. A 
nagydarab, vörös szőrű állat naphosszat a dikón nyulángózott, s ha netán 
betévedt egy vendég, nagyot ásítva emelte rá bágyadt tekintetét. (Rég 
ráunhatott a csaholásra, a kerítés tövénél való fel-alárohangálásra. Kutya 
egy dolog a folytonos ugatás! A karaván meg halad - ugyebár.) Péter nem 
törődött a kutyával, türelmetlenül járta a házat, hanglemezt tett fel, 
bekapcsolta a tévét, a konyhában a rádiót. Az állatnak sem hagyott békét, 
lekergette a dikóról, maga ült a helyére, aztán felállt, kiment a rédelybe, 
visszajött a rédelyből - nyugtalansága nem csillapodott. Érezte, valami 
készteti belül, hogy ma tiszta vizet... Felteszi az i-re a pontot - nem tűri 
tovább az anyja zsarnokságát! Ha kell, hagy csapot-papot, tesz a nyavalyás 
iskolára. Hogy arra! De itt megtorpant, leült a foteljába, felállt a foteljából, 
és közben motyogott: 

„Szeretem az iskolát, az iskola nem szeret engem." Az újonnan felfejtett 
szálba, a gondolatba, hogy az iskola nem szereti őt, végképp 
belegabalyodott. Juci a legjobbkor érkezett haza. 



- Téged meg mi lelt? - kérdezte döbbenten a széles gesztusokkal 
hadonászó Péter láttán. - Mi ez a zsibvásár?! Mindenütt ég a villany, a rádió, 
a tévé bekapcsolva, akkora hanggal, hogy az utcán is hallani. Megkukultál? 

- Tudod... - törte meg a hosszú, kínos csöndet Péter, s úgy állt a szoba 
közepén, mint rosszalkodó gyerek az óvónő előtt. 

- Semmit nem tudok, de ha velem van bajod - kívül tágasabb! 
Pétert meglepte Juci nyers indulata, ahogyan kirángatta a tévé és a 

lemezjátszó csatlakozóját a konnektorból. 
- Csak azt akartam... 
- Nem érdekelsz! Pokolra az egész famíliáddal! - kiabált Juci 

hisztérikusan. - Vége, mindennek vége! Megdöglök, érted?! Megdöglök 
időnap előtt! 

Valló Péter látta, hogy tavaly ősz óta a szomszédasszonya mind 
görnyedtebb, soványabb lett, aligság bírt a kútjukból felhúzni egy vödör 
vizet, de arról, hogy aznap elment a városi orvoshoz, és röntgenen is járt, 
semmit sem tudott. 

- Nem értem - mondta, mire Juci nevetéssel válaszolt. Előrehajolva, 
kezével a térdére támaszkodva nevetett, pukkadozott a röhögéstől: 

- Kész kabaré! - kuncogott, majd idétlen, sértő vigyorral kísért 
heherészéssel az egyik fotelba hanyatlott. - Elég! Hozd a konyakomat, a 
cigimet! - parancsolta váratlanul. 

- Micsodát? 
- J ó l hallottad. Mától konyakot vedelek, úri cigit szívok - tojok a világra! 
Valló Péter próbálta érteni, helyükre tenni magában az asszony szavait, 

de a nagy akarás csak a zavarát, a tekintetére kiülő értetlenséget növelte. 
- Voltam a poliklinikán. Vért vettek tőlem, röntgenre küldtek, és végül 

a doki annyit mondott: jó lesz vigyáznom! Mire? - kérdeztem. Hallgatott 
egy sort az öreg, aztán kibökte: akkorára nőtt a szívem, mint a fejem... -
motyogta Juci egykedvűen, majd felcsapta a fejét, merőn Péterre nézett. -
Hónapjaim vannak hátra, apuskám - gyorsan mondjad, amit mondani akarsz! 

Pétertől egy sete-suta kérdésre tellett: 
- Mit mondjak? 
- Semmit - legyintett az asszony, s eltelt egy kis idő, míg újra megszólalt. 

- Az aborában hűltem ki, ott háltam a szénában hetekig, onnan jártam lázas 
betegen filléres napszámba: krumplit vájni, málét törni a nagygazdákhoz, 
mert az én drága, kedves édesanyám a rédelyére se engedett fel, mikor 
hazajöttem Pestről. Köszönöm, mindenkinek mindent köszönök! 
Legfőképpen: bátyjaimnak a hazugságot, amivel kisemmiztek a vagyonból. 



Ó, istenem. Bár csak kurválkodtam volna! Van fogalmad arról, milyen por 
tud lenni egy szövőüzemben? Ugye nincs? Hozd azt a piát! 

Péter állt, mint egy mondat nélküli felkiáltójel. Jucitól először hallotta 
ezt a vallomást, s jó, ha másodjára látta az asszonyt szoknyában, 
selyemharisnyás lábra húzott magas sarkú cipőben. Juci mozdult, megtörve 
a döbbenet csendjét: 

- Sokat nőttél tavaly óta. 
- Tíz centit - fordult Péter a konyhába igyekvő asszony után. -

Tegnapelőtt volt az iskolában orvosi ellenőrzés. 
- Az nem árt, ugyebár - mondta Juci, kezében az üveg konyakkal, a 

doboz filteres cigarettával. - Visszamosolygott már a Katicád? -kérdezte, 
miután kényelembe helyezte magát a rekamién. - Nem érnek annyit, 
ostobaság ágálni a protekciósok ellen, ugyebár, mert voltak, vannak és 
lesznek. Ilyen az élet, Péterke! Magadnak bizonyítsd be, hogy különb vagy 
náluk, nem nekem meg a tanítóknak! 

- Haza kell mennem - mondta Péter tettetett élénkséggel, s már indult. 
- Helyes. Mondd meg anyádnak, dugig a veteránbolt feketeborssal, 

tehénvajjal - gyűjtheti a kuncsaftokat! Ja: ideje kibékülnöd vele! 
„Könnyű azt mondani: békülj ki! Milyen alapon? - kérdezte magától 

Péter odakint, a fásszín előtt terpeszkedő eperfa törzsének dőlve. - Juci 
iszik, alszik rá egy nagyot, nekem meg haza kell mennem a... veszedelembe. 
Lenne csak a helyemben, megtudná... Igen, megtudná." 

Nehéz szívvel ért a konyhaajtajuk elé, nyúlt a kilincs után, de azon 
nyomban visszarántotta a jobbját, amint meghallotta Ágnes néne harsány 
hangját odabentről: „Sehol nem állta meg a helyét, a téglagyárban se fogja! 
Ott gépek vannak, felelősség! Jányom, ha részeg fejjel kárt csinál, rámegy 
a házatok, fejetek alól a párna!" 

Péter azt várta, hogy az apja odamondogat a madárcsontú vénlánynak, 
helyette az anyja szólalt meg: Jancsi bátyánk türelmes, mások is azok, 
tudnak várni a pénzükre. De meddig, nénje? Meddig fogják elszívlelni, 
hogy őkelme egész télen a kiságyat nyomja, a tévét nézi, ahelyett, hogy 
mozdulna valamerre?" A szösszenésnyi hallgatást Jancsi bácsi hangja 
szakította félbe: „Erős, egészséges ember, bírná a munkát, az éjszakázást 
az égetőkemencénél." 

Nagybátyja hangjának hallatán Péter hátrahőkölt, sietve behúzódott az 
est sötétjét dédelgető rédelybe. „Innen is jól hallok mindent" - vélte. Hogy 
ne legyen felőle kétsége, anyja a szokásosnál élesebb hangon csapott le 
Jancsi bácsi végszavára: „Elegem van már abból, hogy folyton azon törjem 



a fejem, miből adjuk meg a sok adósságot! Jancsi, drága - váltott hangnemet, 
hízelkedett Valló Boris - egész évben lenne munkája, keresete. Csirkét 
nevelhetnénk, disznót hizlalhatnánk eladásra." Nagybátyja helyeselt, id. 
Vallóhoz intézve szavait: „Igaza van az asszonyodnak: ha boldogulni akartok, 
forgatni kell magatokat." Több se kellett ahhoz, hogy Ágnes néne még 
inkább vérszemet kapjon: „Ha ember lenne, a télre való szenet 
hazatáskázhatná, hogy arra se kelljen pénzt kiadni!" 

A konyhában egymás szavába vágva folyt id. Valló meggyőzése, de 
Pétert már nem érdekelte, mennyi jóval kecsegtet a téglaégetői állás. A 
belső hangra figyelt, a sejtésére, ami azt súgta: jobb nem sietni a lefekvéssel, 
mert tűri az apja, állja szótlanul a sértéseket, de hogy nem hagyja annyiban, 
ha már elmentek a rokonok - az biztos. 

A rédelydeszkák mellé guggolt, míg anyja kikísérte vendégeit. Szeme 
hozzászokott a sötétséghez, látta, hogy a kisajtónál még megállnak 
beszélgetni. Óvatosan felállt hát, s amilyen csendben csak tudott, belopózott 
a konyhába. 

A várt látvány fogadta: apja olyan letaglózottan ült az asztalfőn, hogy 
bárki idegennek megesett volna rajta a szíve. Magába csukló felsőtest, 
krétafehér arc, rángó ajkak, s a kezek... Istenem, mintha nem id. Valló 
Péterhez tartoztak volna - már-már élettelenül hevertek az asztal lapján. 

- Anyád? - kérdezte az apja váratlanul. 
- Hol lennék?! - rontott a konyhába Valló Boris. - Szégyelld magad! 

Alázkodnom kell, tépni a számat, hogy emberszámba vegyék az uramat! 
Kihasználva a nem remélt csöndet, Péter leült Janika mellé a kiságyra. 

Öccse a söröskupakokkal volt elfoglalva: ház, hajó, repülőgép körvonalait 
rakosgatta ki belőlük, nem háborúsdit játszott velük, mint ő nem is olyan rég. 

- Befejezted? - szólalt meg békülékeny hangon id. Valló Péter. 
A spórnál álló, magában dohogó Valióné talán erre a kérdésre várt, 

hogy a leveses fazékra csapva a fedőt, folytathassa ura számonkérését: 
- Hányszor mentél pénzt kölcsönkérni? Halljam, hányszor? Mi a fészkes 

fene bajod van a téglagyárral: hogy kapu van rajta, nem gődölhetsz 
kedvedre?! 

- Nekem itt nem kattogsz! - mozdult id. Valló Péter keze az asztalon. 
- Vedd tudomásul, ez az én házam, apai örökségem! - bőszítette tovább 

ura kedélyét Valló Boris. 
- Meg a fele vissza - szólt csendeset id. Valló. 
- Enyém az utolsó szögig! 



Nincs káromkodás, amivel fölülírható az igazság. Hiába nyelte a nyálát, 
forgatta szájában a szavakat id. Valló Péter, egy kézlegyintésnél többre 
nem telt tőle. Az asszony azt sem állta meg szó nélkül, amikor férje becsapta 
maga mögött a konyhaajtót: 

- Annyit igyál, hogy kutyák nyalják a szádat az árokparton! 
Id. Valló Péter éjféltájt tántorgott haza. Miután a büfésnőtől hitelbe 

kikunyerált két üveg bort az asztalra tette, a spórhoz lépett, magába zürbölt 
néhány merőkanál levest, megevett pár villa derelyét, aztán tipegve, tapogatva 
lehuppant a legközelebbi hokedlire. Hogy nem vágódott hanyatt székestől, 
azt a részegek szerencséjének köszönhette, amely már hazajövet a hóna alá 
nyúlt: nem engedte, hogy a főúton elsuhanó gépkocsi alatt végezze. Ám 
amint a bútorok befejezték a táncukat körülötte, a szerencse odébb állt, és id. 
Valló Péter kezdte magát mind szerencsétlenebbül érezni. Fájt, zúgott a feje; 
hiába kotorászott a zsebeiben, nem lelte a cigarettáját, a gyufáját. Kénytelen 
volt felállni, mert ültében a szekrényfiókot nem érhette el, s akkor... Azzal 
számolt, hogy a felesége, idősebb fia nem várják meg a hazaérkeztét, de hogy 
Janikát se találja a kiságyban, arra nem. A rohadt cajberja!" - üvöltött fel, s ha 
nem az egyik borosüveg akad a kezébe, tört-zúzott volna. így csak káromkodott 
egy sort, poharat vett ki az épen maradt tányérok mellől, cigarettát, gyufát a 
szekrényfiából, s egy kést, hogy felbonthassa borosüveget. 

„Milyen jogon, hogy merte magával vinni Janikát?" - e kérdés körül 
forgott minden gondolata, míg a konyhaasztalnál ült, egyik cigarettáról a 
másikra gyújtva. 

Amikor felállt és magába töltött egy újabb pohár bort, már a szegénység 
mibenlétén elmélkedett. „A szegény ember nem azért szegény, mert nincs 
pénze, hanem mert a nyomorúságot békétlenséggel tetézi" - állapította 
meg magában, s még sok vélt sérelemnek utánagondolt, de azt nem tudta 
megbocsátani Valló Borisnak, hogy Janikát magával vitte. „Nem engedem!" 
- csapott váratlanul az asztalra nagy garral, s ahogy volt - hajadonfőn, 
kisujjasban - kirohant a csillagfényes, szeles áprilisi éjszakába. „Haza kell 
hoznom Janikát!" - ismételgette, s a tavaszi eső telítette kátyúkra nem 
figyelve hol nekilódult, hol megtorpant, hogy végül azon kapja magát - a 
saját háza előtt áll. Körbejárt, mint a gondolata: „Se Bélához nem mentek, 
se Jancsiékhoz - Boris tudja, elsőként a rokonoknál keresném őket. Se 
Bélához, se Jancsihoz... Akkor ki a rossebnél alszanak ma éjszaka?!" 

Hiába verte ököllel az ajtót, ordította torkaszakadtából, hogy adják elő 
az ő Janikáját - Juci ráérősen nyitott ajtót. Arcán nyoma sem volt 
ijedelemnek, felháborodásnak, csak a pongyolája övét húzta szorosabbra. 



- Veled meg mi van, nem tudsz aludni? - kérdezte feldűlt szomszédjától. 
- Na, gyere beljebb! Kettőnknek könnyebb lesz megemelni az ágyat. Mit 
nézel olyan értetlenül? A kutyám félelmében bebújt a dikó alá, és beszorult 
- úgy pőrömölj máskor éjnek évadján! 

- A fiamért jöttem! - nyomult befelé id. Valló Péter, félretolva az útjából 
szomszédasszonyát. 

Gyorsan szétnézett a konyhában, a szobában, a fürdőszobába is 
bekukkantott. 

- Idefigyelj, Vallókám - háborgott most már Juci - , ha elővenném a 
mordályomat és lepuffantanálak, a kutya nem ugatna meg érte! Értve?! 
Magánlaksértés, garázdaság... Gyere, emeljük meg a dikót, hadd másszon 
elő a lállá ebem! 

Id. Valló igyekezni próbált, de se a keze, se a lába nem engedel-
meskedett az akaratának. 

- Agyon ne nyomd nekem a dögöt! - visított Juci, mikor a szomszédja 
arccal a dikóra bukott. 

- Semmi... Semmi baj... - hümmögött id. Valló Péter. 
- Még hogy semmi! Rendesen megkongattad a hordó fenekét -

méltatlankodott az asszony, majd széket tolt az ágyról feltápászkodó férfi 
alá. 

- Néha szédülök - mentegetőzött id. Valló. 
- A bor pedzegeti rendesen a vérnyomást. 
- A fene megette! Nem és nem bírok Borissal! Nem bánja, ha a padlás 

rászakad, csak övé legyen az utolsó szó. 
- Járok nálatok, látom, mi van - jött vissza a szobából Juci, kezében fél 

üveg konyakkal. - Tudod, Péter: ha egy asszony ráun a szegénységre, azt 
a láncot még nem találták ki, amivel az urához lehetne kötni. Hacsak... 

- Igen? - élénkült fel id. Valló. 
- Egyszer majd elmondom, de ha töröd rajta egy kicsit a fejed, magadtól 

rájössz a megoldásra. Most inkább arra igyunk, hogy Boris reggel visszajöjjön 
hozzád! 

Valló Boris nem ment haza, se másnap, se azután. Id. Valló Péter 
harmadnapja nem evett, csak ivott. Míg tartott az ereje, maga támolygott 
át Etelkához háziborért. Apró kortyokban itta az édeskés lőrét, oltogatta az 
asszonya ellen fortyogó dühöt. A sok kicsi sokra ment, estére felajzott 
idegekkel kóválygott az üres házban. „Ha a kezem közé kerül, megölöm 
azt a bregyót!" - hatajkodott Juci előtt, vagy csak az öregistent szidta, 
mikor az asszony rányitotta az ajtót, hogy megnézze, milyen állapotban 



leledzik. Juci attól félt, id. Valló kárt tesz magában, de hiába próbált a lelkére 
hatni, csak annyit ért el, hogy a szomszédja még dühösebb lett. „Ne bomolj, 
Vallókám - csitította - , árt a szépségednek!" S valóban, id. Valló Péter 
tekintete vizenyőssé vált, az arca felduzzadt, de az idegtépő fogcsikorgatás 
volt az, ami végképp eltorzította az ábrázatát. „A tükör megijedne tőled, 
jóember - hogy nézel ki!?" - szidta Juci, döbbenten állva a szomszéd ágya 
mellett. Időbe telt, míg felocsúdott; bögrényi méregerős feketekávét tukmált 
bele a dunyha alatt vacogó id. Vallóba. Az üveg vodkát gyorsan letette az 
ágy mellé, s szinte futva távozott a házból. 

Jócskán benne járt már az idő a délutánban, mikor újra megnézte a 
szomszédját. A vodkásüveg üresen hevert a padlón, id. Valló Péter meg 
mellette, merev részegen. Meg sem próbálta felcihelni a nagydarab embert 
az ágyra. Jobb híján elhúzta a konyhaasztalt, pokrócot terített a helyére, s 
ráhömbörítette id. Vallót. Miután párnát rakott a feje alá, dunyhával 
betakargatta, akkor gondolt arra, hogy mégis elmondja neki - hátha a hír 
észhez téríti! - : látta Pétert a városban. 

» » * 

Valló Péter a városi nagyáruház kirakatait csodálta. Szó szerint: csodálta. 
Nem mímelt közömbösséget; arcán a fontoskodók mindent lefitymáló gőgje 
ült. 

Tegnap este óta nem egy idegen, rideg város csicsás díszleteinek tűntek 
számára a divatos holmikba öltöztetett kirakati bábuk, hanem - ezt őszintén 
hitte - mindennapjai részévé váltak. Ahogy a rikító színű szőnyegek, a 
cifrára pingált teás- és étkészletek, a kirakatüvegen visszatükröződő magas 
házak, templomtornyok is. Igen, ezen túl az lesz a legfontosabb dolga, 
hogy nap, mint nap birtokba vegye a város felkínálta teméntelen látnivalót. 

Állt a kirakatok előtt, s ujjongott a lelke. Lakótelepi iskolába fog járni, 
lesz autóbuszbérlete, zsebpénze. „Városon mozdulni sem lehet pénz nélkül" 
- válaszolt keresztapja szavaival a miértre. Hát igen, ez nem falu: mások az 
emberek, a szokások. 

Valló Borist két napig győzködte a sógora, míg felhagyott az 
ódzkodással, hagyta magát belemagyarázni a férfi elképzeléseibe. Első 
lépésben - otthagyja a falut; második lépésben - beáll a majolikagyárba 
dolgozni; harmadik lépésben - kivesz egy albérletet, amelynek költségeit, 
ha jól és szorgalmasan dolgozik, előbb-utóbb átvállalja a gyár. „Ilyen 
egyszerű!" - dőlt hátra székében a sógor, s önelégültségével pillanatokon 
belül megtelt a lakótelepi kétszobás összkomfort. „Otthagyjátok a csökött 



parasztokat, azt a vadállatot, aki, ha rajta múlna, a mennyországot is pokollá 
változtatná" - tette hozzá a nagyképűek óvatlanságával, mert a vadállat 
szóra nem csak Janika rezzent össze, Valiónét sem hagyta hidegen. Fél 
éjszakán át töprengett, forgolódott ágyában: hogy tudott ennyi gyűlöletet 
felhalmozni sógora a saját testvérbátyja ellen? 

„Nyeszlett kis ember a keresztapám - morfondírozott magában Valló 
Péter az áruház előtt - , a válláig ha ér apámnak, gyereke sincs, meg 
keresztanyám se faluszépe, ahogy Jancsi bátyám mondaná. Nem csoda, ha 
irigykedik! De abban igaza van, hogy városon tízszer könnyebb az élet. 
Nem kell hajnalban kelni; spórt kormozni, tüzet rakni, szenet bevinni; kútból 
húzni a vizet. Anyám a majolikagyárban fog dolgozni, én a Janikával. 

Jólesett az ábrándokat ragozgatni, ám a felfedezésre váró dolgok, 
látnivalók sokasága nem engedte elmerülni a révedezésben. Emitt is, amott 
is történt valami váratlan, számára szokatlan, s az áruház bejáratán ki-beözönlő 
tömeg sem volt érdekesség nélküli látnivaló. De a nehezen felejthető 
események az áruházban zajlottak, az elárusítópultok előtt, ahol percenként 
kitört a patália. Főleg akkor mérgesedett el a helyzet, amikor a sorban 
állásra csábító árucikk elfogyni látszott. Péter elcsodálkozott: a kipirosítózott, 
kosztümös városi nők szótlanul tűrik, hogy a délelőtti buszokkal városba 
érkezett fejkendős, nagyhangú parasztasszonyok kiszorítsák őket a sorból. 
„Én nem fogom engedni, hogy elém furakodjanak!" - fogadkozott halkan, 
még csak nem is sejtve, hogy az áruház hátsó, raktárba vezető bejáratánál 
kenőpénz ellenében bármihez soron kívül hozzájuthat. Azzal a reménnyel 
hajolt mind közelebb a kirakatüveghez, hogy jövőbeni, bátor önmaga tekint 
vissza rá. De nem. Tükörképén ugyanúgy lötyögött a két számmal nagyobb 
zakó, pantalló, s tétova emberre valló szemhunyorgatását sem tagadta el. 
Az adódó kérdés: miből telik majd neki kézelőgombos bőrujjasra, 
trapéznadrágra, magas sarkú félcipőre, amelyekben nem fog leendő 
osztálytársai előtt falusi bugrisnak látszani - végképp lehangolta. Városon 
nem lehet elmenni a nyári tanítási szünet alatt meggyet, barackot szedni a 
kolhozba; a terményraktárba pláne nem, pedig ott az aratás ideje alatt akár 
négyszáz rubelt is megkereshetne, mint tavaly nyáron az ott dolgozó utcabeli 
fiúk. Micsoda pénz egy kis terményforgatásért a tehénistállók padlásán, a 
raktáxudvaron! Igaz, nincs vasárnap, és reggel hattól sötét estig tart a 
munkanap, de akkor is: négyszáz rubel! Ha felét odaadná az anyjának, és 
csonkos Bélánál lerendezné a tízrubeles tartozását, Jancsi bácsinál meg az 
ötöt, akkor se járna falsul, még új iskolatáskára is futná a maradékból, és... 
„Hát igen - szegte szárnyát a képzelete - Janika imád lépcsőt mászni, fel 



a negyedikre, le a negyedikről; lesz csapból folyó hideg és meleg vizünk, 
s városon tízszer könnyebb az élet, mint falun, meg... izé..." 

Meglátni a különbségeket nem nehéz: a fekete, az fekete, a fehér 
pedig fehér. A tudás előszobája a sejtés - kell lennie egy szálnak, amelyre 
felfűzhetők a látszatra ellentétes dolgok. 

Az asszonyok a pultok előtt tolakodtak, Péter a kirakat előtt állt; az 
asszonyok - így vagy úgy - megvehették az áhított árucikket, Valló Péternek 
három rubel volt a zsebében kenyérre és étolajra. A szerzés, a birtoklás 
vágya az áruházban tülekedő asszonyokat harciasságra ösztökélte, Péter 
fejét az áruház előtt búra horgasztotta. Csoda, ha máson sem járt az esze, 
mint azon, hogy jövőbeni osztálytársai kinézik maguk közül, ha nem 
kézelőgombos bőrujjasban megy iskolába? S akkor hol van még a divatos 
trapéznadrág, a magas sarkú félcipő? 

Péter magamagát sem értette. Miért nem akar elindulni az 
élelmiszerboltba; miért kell újra meg újra megbámulnia a bőrujjasban feszítő 
kirakati bábut? 

Hiába volt elzsongító a város tavaszi nyüzsgése, hiába lüktettek körülötte 
az árnyak, Péter annyira belebambult a reménytelen vágyakozásba, hogy 
ha Juci nem áll meg mögötte, észre sem vette volna. Juci azonban megállt, 
és tekintetük találkozott a kirakatüvegen. 

Mozdulatlanul sandítottak egymás tükörképére. Péter Jucira várt, Juci 
arra, hogy a szomszédja köszönti, és elmondja, hol, hogy vannak, érdeklődik 
id. Valló felől. Semmi nem történt. Pedig Valló Péternek megsúgta az ösztöne, 
hogy neki illene odamenni az asszonyhoz. De nem akarózott: nem és 
nem! Mintha az asszony szemrehányásaitól félt volna. Valójában eszébe 
sem jutott az apja, az, hogy csúnyán magára hagyták a bajában; az sem, 
hogy az élet nem vasdorong, hanem törékeny valami, hiába ismételgette 
előtte, kérlelte Juci, hogy ezt a szabályt jól vésse az agyába, mert a sorsot 
nem lehet lebunkózni. 

Péter lehunyta a szemét. Várt. Állt, mint egy sarokba állított kisiskolás. 
Nem tudott az ábrándjai mögé rejtőzni, mint egykor az osztálytársai gúnyos 
megjegyzései, a fal hajszálrepedéseinek unalmas látványa elől. A szívsajdító 
üresség nem enged el, általa csak magába szállhat az ember, ha van hozzá 
mersze. Péternek nem volt. Hagyta, hogy a távolság egyre nőjön közte és 
Juci közt. 

Amint közéjük fért az áruház előtti park, a forgalmas útkereszteződés, 
a folyón átívelő híd, a városvégi lakótelep - megfordult, és kinyitotta a 
szemét. Azt látta, amit látni akart: járókelőket, magas házakat, templom-



tornyokat. Juc i talán már a hazatartó buszon ül" - áltatta magát Péter, de 
nem bízott semmit sem a véletlenre: a városközponttal ellenkező irányba 
indult el bevásárolni. 

Amikor feltűntek a hatalmas gyárcsarnokok, meg az utcafrontot 
szegélyező betonkerítések a síneken gördülő vaskapukkal, azonnal belátta: 
nem kerülőútra akadt vagy rossz irányba indult, hanem annak rendje és 
módja szerint eltévedt. Akkor kellett volna visszafordulnia, mikor elfogytak 
mellőle az emeletes házak, és a sima aszfaltút hepehupás, macskaköves 
útszakaszra váltott. Ő azonban a kertes házak udvarán vicsorgó kutyákkal, 
a mellette mind sűrvebben elhaladó tehergépkocsik látványával volt 
elfoglalva, meg az igyekezetével, hogy mihamarabb egy boltra akadjon, 
ahol megvásárolhatja a kenyeret és az étolajat. Gondolkodás nélkül tért 
hát hol jobbra, hol balra az útjába eső útkereszteződéseknél, vagy átment 
az úttest egyik oldaláról a másikra, holott tudta a szabályt: ismeretlen helyen 
csak egyenest szabad haladni. 

Nem akart visszatérni a kiindulóponthoz. 
Juc i nem jött oda - okoskodott - , ha megszólít, nem lennék itt..." A 

mindinkább kibontakozó látvány azonban belefojtotta a szót. Soha nem 
látott közelről gyárat; füstölgő gyárkéményeket, se akkora vörös színű 
transzparenseket, amelyekből egyetlen egy betakarta volna odahaza az 
udvarukat. A hatalmas méretek lenyűgözték, maguk alá gyűrték. Az 
oszlopmagasságban futó, méteres átmérőjű csővezetéket, az eget furkáló 
toronydarut nem is igen tudta mihez hasonlítani, nem voltak rájuk fogalmai. 
Látott ugyan hasonló dolgokat a tévében, de a valóságban a transzformátor 
- szerteágazó villanyvezetékeivel - nem hálójában ülő pók; a sárga színű 
lánctalpas, merítőkanalas buldózer sem sárkány-járgány, hanem haragosan 
búgó, kockakő-szaggató, félelmet keltő gépezet. 

Kicsinek, árvának érezte magát a gyárkerítések szélárnyékában. 



Harmadik fejezet 

Elszökni hazulról, kilépni a nemszeretem napok szorításából - fárasztó dolog. 
Félálomban lekókad az ember feje, ültében ügy hat, mintha a köldökét 

bűvölné; mihamarabb - azonnal, ha lehet! - szeretné magát elszakítani az 
őt körülvevő valóságtól. Az álom nem tud várni, elég egy hangos szó, 
helyén fészkelődő, bőröndjeit féltő padszomszéd, és az álomra vágyó felriad, 
kézpénznek vett képzetét veszítve próbál rájönni, hol is van egyáltalán. 
Aztán váratlanul a zsebéhez kap, megtapogatja féltve őrzött iratait, 
pénztárcáját, s érdekes mód, megnyugvás helyett a láncról szabadultak 
riadt nézésével pillog körbe, ahogy Valló Péter is tette. 

Miért nem hagyják békén; aludni néhány percecskét? Nehéz, átkozottul 
nehéz az ébrenlét! Ha nem ébresztgetnék, igazoltatnák lépten-nyomon a 
milicisták, zargatnák felültéből a várótermekbe négyóránként besorakozó 
feketeköpenyes, gumikötényes takarítónők - akkor sincs nyugta az embernek. 
Ha nem ők: pirog- és vodkaárusok, jegyüzérek, éneklő koldusok köröznek 
a váróterem padsorai között. Undokabbak, mint a zsulikok - a hatalmas 
állomásépület méretes ablakainak előterét állták körbe, részeg, kizsebelhető 
utasokra lesve - , mert a pénzeden kívül az álmodat is elkívánják. 

A kialvatlanság tépelődésre ítélte Valló Pétert az odesszai indóház 
emeleti várótermében, az meg bosszúságra, hogy nem és nem tudta kiverni 
a fejéből tyotya Kátya zugkvártélyának rémképeit: rőkönyös fal, 
agyonmosott ágynemű, bili az ágy alatt... Hogy tudott odaadni a 
vénasszonynak huszonöt rubelt a... semmiért?! Istenem, huszonöt rubelt! 
Hogy fél órát kelljen kutyagolnia az első trolimegállóig; egy sodronya nyúlt 
vaságyban alhasson; három estén keresztül hallgathassa dicsekvésben 
megőszült szállásadónője unalmas duruzsolását arról, hány fasisztát... a 
német megszállás idején... Hogy mit tett velük - kérdés maradt Péterben. 
Mint ahogy az is kérdőjel után kiáltott, miért nem tudja elképzelni a 
vénasszonyt, se a városvégi, egyenkerítéses házikót. Mert sem a korhadt 
léckerítés, sem a porszürke, hámló vakolatú ház emlékképe nem akarózott 
eléje ötleni. Tyotya Kátyából is csupán az a mozdulat, amivel lecsapott a 
feléje nyújtott huszonötösre. Ahogy vincellér Etelka, a borpancsolós Etelka 
szokott fizetésnapokon a hitelbe elhordott bor árára. Ugyanazzal a 
mohósággal, kapzsiságot leplező üres locsogással. 

„Hát igen - szűrte a szót fogai között Péter - , a vén szipirtyók mindenütt 
egyformák." 



Valójában hálásnak kellett volna lennie, hogy tyotya Kátyával hozta 
össze a sors. Mikor leszállt a vonatról az odesszai pályaudvaron, és a végét 
nem látni peronon végre bejutott az állomásépületbe, még senkit nem 
ismert. A tengert akarta látni, de azonnal, nem besodródni a tömeggel a 
jegypénztárakat magába foglaló hatalmas csarnokba, ahol az utazóközönség 
pillanatok alatt hosszú sorokba rendeződött a pénztárak ablakai előtt. 

„Miért csinálják?" - kérdezte magától Péter. Kevéske orosz nyelvtudása 
csak arra volt elég, hogy megértse a kérdéseket, válaszolni... Válaszolni 
aligság tudott a magának feltett kérdésekre - mióta eljött (nem elszökött!) 
hazulról - főleg nem. Hát folyton figyelt, állandóan alkalmazkodott. Nem 
tehetett mást. Ha jövevénynek akart látszani a városban, nem 
szökevénynek: semmi kivetnivalót nem találhatott abban, hogy - leutazott 
jegyét lobogtatva - maga is beálljon az egyik sorba. 

Tizenöt rubeljébe került a Beregszászig szóló, december 31-ére kiállított 
vonatjegy. Hogy miért kell három hét múlva hazautaznia, azt azután értette 
meg Péter, mikor a tömegből kikászálódva, a teremben fel-alá kerengő 
szürke fejkendős bábuskák egyike karon fogta, és a „pomeskánnyá" szót 
ismételgetve az információs iroda üvegablaka elé kísérte. Ott egy nagyon 
szőke hajú és tengerzöld szemű fiatal lány (asszony?) elkérte frissiben váltott 
vonatjegyét, el a három hónapja ünnepélyes keretek között kézhez kapott 
személyigazolványát. Miután bevezette Péter adatait az íróasztalán lévő 
vastag könyvbe, két rubel ellenében adott egy cédulát. A cetlin 
gyöngybetűkkel a karját egy pillanatra el nem engedő, mindvégig 
együttérzően bólogató öregasszony neve, lakcíme volt olvasható. Valló 
Péter megértette, hogyne értette volna meg a procedúra értelmét, s már 
azon sem csodálkozott, hogy újdonsült ismerőse, leendő szállásadónője, 
név szerint tyotya Kátya taxit fogadott a hazaútra. Hogy mehettek volna 
trolibuszon is, és akkor tíz kopejka, nem öt rubel lett volna az utazás tarifája, 
azzal Péter akkor mit sem törődött. Teljesen lefoglalta önnön hiúsága. ízlett 
neki a páváskodás. Tetszett a módja, ahogy az öregasszony megbámulta 
szúk szárú, márkás farmernadrágját; cipzáros, barna színű bőrujjasát; 
sokzsebes, vállszíjas, fekete műbőrtáskáját - meg még mit is?... 

Egyedül a tenger látványa töltötte el borzongással Péter lelkét. Ügyet 
sem vetett a börtöncellának beillő szoba sivárságára - vaságy, kisszekrény, 
fali fogas, billegő asztal székkel - , kíváncsiságtól hajtva rohant a három 
napra kibérelt szállás kétszárnyas ablakához. Onnan bámulta szájtátva, meg 
nem unva a látóhatár alól előbukó, barnászöld színben hullámzó víz látványát. 
Először állt szemben a tengerrel; érezte szájában a tajtékcsipkéző szél sós 



ízét, mikor déltájt - kissé bátortalanul - lesétált a meredeken alábukó part 
szélére. Ott és akkor belátta, igazat adott Jucinak: valóban, a tenger irigyen 
morgó, mogorván hullámzó, szemhatártágító hatalmas víztömeg - nem 
egy lavór víz, pálmafákkal. 

Második napját töltötte a vasútállomáson, és úgy vélte, nincs kire, mire 
hálával visszaemlékeznie. Holott sok emberrel összehozta sorsa az 
Odesszában eltöltött majd három hét alatt. Az időjárás is kegyes volt hozzá 
- december dacára nem küldött kemény fagyokat; nem öltöztette fehérbe 
a kikötővárost. Hol eső pöszmötölésére, hol hajókürtös ködös reggelekre 
ébredt. Nyakóc öltözetét a tenger felől fúvó szél sem tette igazán próbára. 
A városban egymást érték az üzletek, a gyorsétteremnek álcázott 
matrózkocsmák — volt hová behúzódnia. Már megérkezése másnapján 
havijegyet váltott (három rubel ellenében akár naponta beutazhatta a várost 
trolibuszon, villamoson), s ha nagyon akarja: apróra megfigyelhette és 
megérthette volna a város szembeszökő idegenségének mibenlétét. Hogy 
a hatalmas, égbe szökő házak sunyin hunyorgó ablakszemeikkel 
bérlakásokat, hivatalokat, üzleteket kell hogy jelentsenek a letelepedni 
szándékozó idegen számára, nem látványos, megbámulni való díszleteket, 
ha nem akar nagyot csalódni. 

Pétert azonban nemcsak a járművek ablakai gátolták a látottak, 
tapasztaltak megértésében, maga is egy sajátos, pénzzel bélelt üvegbura 
alatt járt-kélt Odesszában hetekig. Se ő nem léphetett ki alóla, se hozzá 
nem kopogtathatott be a valóság. Szállodában lakott (napi három rubel 
ötven kopejkáért), étkezdékben étkezett; esténként fürdőkádban fürdött, 
gyomrának ráksalátával kedveskedett, pohár vörös borral: reggel, délben, 
este. Nem volt tőle idegen az ital, mint ahogy a cigaretta sem. Utóbbiból a 
Kozmosz márkájút kedvelte. Élvezte az étkezdei asztalra kitett, borsos árba 
kerülő cigaretta kék dobozára vetett irigykedő pillantásokat, amelynek okán 
a vendégek őt magát is jól megbámulták. 

„Hát igen - kényeztette magát a gondolattal - , mi fejlettebbek vagyunk." 
Hogy ki az a mi, azon nem töprengett el, mint ahogy hagymázas 

gőgjének okát se firtatta. Még pénze fogytán sem, pedig akkor már sok 
mindenre gondolt, de legfőképp tyotya Kátya kapzsiságára (huszonöt 
rubelből egy hétig ellakhatott volna a tengerparti sétányon álló turista-
szállóban). Csoda, hogy az a kérdés fel sem ötlött benne - mi történhetett 
volna, ha nem az öregasszonnyal hozza össze a sors első nap, hanem egy 
kivertebb, mindenre kész szélhámossal? 



Bár - csalóka dolog a tudatosság. Péternek talán az volt a szerencséje 
mindvégig, hogy attól a pillanattól fogva, amint magához vette a sifonérból 
az ágynemű közé rejtett négyszáznyolcvan rubelt, az eladott hízóért kapott 
pénzt - nemigen volt benne része. Gyerekes daccal vágott neki egyik 
vasárnap este a világnak - maga sem tudta hová, pontosan miért. Elindult. 
Ment. A főúton már szaporázta a lépteit. A szomszéd falu vasútállomására 
futva érkezett, s majdnem a pénztárnál hagyta válltáskáját a váltás 
fehérneművel, zoknival. 

A kisvárosi állomáson tíz perig állt a vonat, s ott sem azért szállt le a 
személyvonatról - amelyre a végállomásig, Lembergig váltott jegyet - , 
hogy bevárja a visszainduló, fapados munkásvonatot. Nem, semmit nem 
akart jóvátenni, helyette két üveg bort vásárolt az indóház nagy ricsajú 
vendéglőjében, s azzal az elhatározással kapaszkodott vissza a vonatára, 
hogy soha többé nem fújja meg a szél a haját szülőfalujában. 

Vállig érő, aljban göndörödő haja nőtt Juci halála óta; indulatait se metszette 
tőre az azóta eltelt majd egy esztendő alatt senki: burjánzott rendesen. 
Nem csoda, hogy nem lelte a helyét, folyvást békétlenkedett. Haragban 
volt Jancsi bácsival, csonkos Bélával, Kati mamára is megorrolt - szándékosan 
kereste a bajt magának. Jancsi bácsi legalábbis erre a véleményre hajlott, 
míg csonkos Béla a mértéktelen csajozással indokolta Péter sarokvasból 
való kifordulását. Kati mama viszont a rossz cimborákban látta unokája 
megrontóit. 

Ebben maradtak - a fiút megrontották. 
Ki gondolta volna, ki, hogy eljön a nap, amikor Valló Pétert ölben kell 

hazavinni a kocsmából? Senki. Azt sem, hogy nevétől lesz hangos a falu 
egy-egy hétvégi táncmulatság után: ezzel az illetővel kötekedett, amazzal 
verekedett. A kétes dicsőséget, ráadásul, tetézte a tény, hogy nem akadt 
ember, aki a vékonydongájú, mélabús tekintetű suhancból első látásra 
kinézte volna mindazt a rosszat, amit neki tulajdonított a falu szája. Kivéve 
Ágnes nénét, aki már akkor megmondta... Még akkor, amikor Marton Boris 
időnap előtt odaadta a lányságát egy... senkiházinak, hogy százszor 
megsirassa még azt a... bizonyos éjszakát. 

Valló Boris egy könnycsepp nem sok, annyit sem ejtett. „Majd kinövi, 
ahogy az apja kinőtte" - vonta meg a vállát, ha ismerősei felhánytorgatták 
előtte fia viselt dolgait. ,Д vér nem válik vízzé" - vigasztalta magát titokban, 
aztán dúlt-fúlt mérgében, mert nagy dolog ám az irigység!... 

- Irigylik a népek, hogy boldogulunk valamire - magyarázta urának az 
ágyban, lefekvés után - , azért költik rá a pletykát. 



Id. Valló Péter olykor inkább felpofozni, jól elagyabugyálni szerette 
volna a fiát, hogy megtanulja, mit szabad, mit nem. De asszonya olyankor 
szorosabban simult hozzá, kedvére valóbban duruzsolt: 

- Tudnak róla, Ágnes nénje telekürtölte a falut, hogy nyáron átfeded, 
két szobával kitoldod a házat, új fásszínt, disznóólat, betongödrös vécét 
építsz, felvállaltattad Bakosnál a vaskaput, kerítést - hogyne enné a lúg a 
nyakukat! Gondold el, ha a Tóthék udvarán látnánk glédában állni a sok 
téglát, faanyagot, vagy a három hízót a disznóól karámjában - különbek 
lennénk? Ott csípnénk beléjük, ahol érnénk! 

- Én nem! - tiltakozott id. Valló, s óvatosan ráfordult asszonyára. Az új, 
lehajtható támlájú rekamié nagyot nyikordult kettejük súlya alatt. 

- Te nem - szisszent föl Valióné. - Mondjam, ne mondjam? - lihegte 
kisvártatva; hagyta, hogy ura a feneke alá gyűrje a kispárnát, csak aztán 
szólalt meg újra: — Tóthné azt... terjeszti... Tőled... tanulta... 

- Rohadt kuurváája!... - húzta a szót, adta hozzá az érzést id. Valló, s 
asszonya elalélt a gyönyörűségtől. 

.. .Valló Péter nem tudta elfelejteni a rekamié rugóinak nyikorgásával 
kísért kéjes sóhajokat, jajokat. Hiába választotta el fekhelyét szülei szobájától 
a konyhafal, a megborzongtató hangok velejéig hatoltak, harmadnapig a 
fülében csengtek. Kísértették az iskolában, úzték-hajtották odahaza; hol a 
vécében, hol a ház padján, a kémény mögé húzódva segített magán, siettette 
bal kezével az önkielégülést. Hogy miért mindig a bal kezét használta, 
azon nem volt ideje töprengeni - napjainak minden szabad percében Katica 
járt az eszében, ő t akarta, kívánta; képzeletében levetkeztette, le a 
szemérmetlenségig mindannyiszor, s csak ölelte és csókolta, mindkét 
kezével beletúrt hosszú, szőke hajába - még a Lembergbe tartó vonaton 
is. A megivott üveg bor, a vonatkerekek egyhangú kattogása hamar a vágyott 
álomba ringatta, holott... 

Hát igen, az óraközi szünetekben körbeudvarolt, az iskola után 
hazahazakísért Katicája - megcsalta! Valló Péter ihletett ábrándjai rögvest 
szertefoszlottak, mikor a Juci temetése utáni harmadik héten az iskola 
folyosóján utolérte a hír: szerelmének komoly udvarlója akadt. 

„Tanult ember, aki majd állatorvosnét, hegyes-begyes dámát csinál 
belőle" - heccelték a haverjai, vágták szavaikkal az eret Péteren. Nem 
csoda, hogy elfolyt a reménye az utolsó csöppig - soha, de soha nem 
lehet övé Katica! 

A hó elolvadt, jött a május, aztán a nyár, s épült, szépült a ház, a porta, 
de Valló Péter csak tettetni tudta a körülöttük való serénykedést. Nem a 



Janikával közös téglasaroglyázás, malterkeverés fárasztotta el estére. Nem. 
Legtöbb erejébe a porhintés került, amivel el akarta hitetni id. Vallóval és 
Valiónéval; Kati mamával és Ágnes nénével; Jancsi bácsival és csonkos 
Bélával, no és a világgal, hogy egyéb vágya sincs, csak a megígért 
különszoba. Egyedül a kutyáját, Ducskót nem tudta becsapni; elég volt 
munka közben az állatra néznie, hogy lássa saját sajgó valóját. S nem volt 
orvossága, még az sem jelentett gyógyírt, hogy az utcabeli Balogék 
istállópadján újra együtt hancúrozhatott a szénán Balog Szilvivel. Kezdetben 
megpróbálták visszaidézni a hajdan volt nyarak papás-mamás játékát, azzal 
a különbséggel, hogy a veszekedések és a pofozkodások helyett egymás 
testével voltak elfoglalva; simogatások és puszik, a másikat elámítandó 
nagy nyögdécselések közepette tervezték el a három gyereket - két fiút, 
egy lányt. A folytatásban Szilvi mind sűrvebben lehunyta a szemét, sóhajai 
mind valódibbnak tűntek, míg egy vasárnap délután aztán szétnyitotta 
mindaddig összeszorítva tartott combjait - annyira, de annyira szerette volna 
a három gyereket: azonnal. 

Mindhiába! Valló Péter kudarcot vallott. Maga magán állt bosszút a nagy 
akarással: ő majd megmutatja, bebizonyítja Katicának, hogy... boldogul 
nélküle - lesz, ami lesz! Semmi nem lett. Ráadásul, nem okolhatta a 
világosságot, tagadhatta le az ólpad hűs félhomályát, se a félelmére nem 
hivatkozhatott. Idegen nem leshette meg őket, mert padlásra mentükben 
felhúzták maguk után a létrát. Maradt a káromkodás, azzal kellett beérnie 
Balog Szilvinek. Péternek a döbbenettel, mert lefekvés után hiába 
próbálkozott, cserélte balkezét a jobbra a paplan alatt, nem sikerült lelket 
ráznia lankatag férfiúságába. Másnap éjszaka sem, pedig erősen elképzelte, 
gondolatban egy pucérnős kártyalapon látott fura pózban tette magáévá a 
leendő állatorvosnét - de: nem és nem...! 

„Impotens lettem!?" - nyilallt beléje a kétségbeesés harmadik éjszaka, 
meddő próbálkozása után, mialatt anyja egy szobával arrább épp azt 
magyarázta az apjának - ki tudja, hányadszor! - , miért nem kell adni irigyeik 
véleményére. Aztán jött az ágycsikorgás, leplezetlenül szálltak a sóhajok, 
kéjes jajok, és Péter szeretett volna világgá bujdokolni szégyenében. 

» * « 

Harmadik napját töltötte Valló Péter az odesszai vasútállomáson, és 
még négy napnak, gyötrelmes hosszú éjszakáknak nézett elébe. Mikor 
eljött tyotya Kátya szállásáról, volt alkalma éjszakázni a szélesen 
terpeszkedő, homlokzatmagasban a Szovjetunió címerével hivalkodó 



épületben. Aznap is esett az eső, és ugyanúgy a P 963-as kulccsal zárta a 
csomagmegőrző fiókot - amelyben biztonságba helyezte sokzsebes, 
vállszíjas táskáját a pénzzel - , mint tette tegnapelőtt. Csakhogy akkor 
háromszázkilencven rubelje volt még: okkal ismételgette a születési évét 
rögzítő számsort, dédelgette magában a titkok titkát, mialatt bejárta -
földszinten, emeleten - a várótermeket; órákig csámborgott az utasokkal 
zsúfolt pénztárcsarnokban, a peronokon. Márkás farmerjét mutogatta, 
csehszlovák gyártmányú félcipőjét, de a cipzáros bőrujjasa se volt szégyellni 
való ruhadarab. Törődött is Péter az előtte álló éjszakával; a felmosóvödörrel, 
súrolófával fel-le masírozó takarítónőkkel; az állomás területén párosával 
körbejáró milicistákkal! Észre sem vette őket. Ráunva a kevélykedésre, a 
várótermekben felállított gyorsbüfék kínálatával volt elfoglalva. Amint jó 
étvággyal bekebelezte a földszinti terem talponállójában a fél grillcsirkét, 
rohant az emeletre, ahol frissen sült fasírtot és csapolt sört lehetett kapni -
meg még mit is?... 

A sült fasírt illata változatlanul betöltötte az emeleti fapados várótermet, 
de Valló Péter legfeljebb a nyálát nyelhette, irigykedhetett a büfépultnál 
sorban állók láttán. Bárhogy osztott, szorzott, megmaradt pénzéből nem 
telt vegyes salátával körített fasírtos vacsorára. Teát ivott, hozzá kiflit evett: 
reggelire, ebédre, vacsorára - mint tegnap és tegnapelőtt. A teában aligság 
volt cukor, a száraz kifli köszörülte a torkát, s egyáltalán: minden 
összeesküdött ellene. 

Attól a pillanattól fogva, ahogy kilépett a csomagmegőrző szekrények 
kettős sorfala közül, a kulcs számsorának kilencese arra emlékeztette: 
valójában csak kilenc rubelje van, amiből egy rubelt félre kell tennie a 
hazaútra, a vonaton ugyanis illik a kalauznál ágyneműt bérelni. A hatos is 
jelezte, hogy nem hatot jelent mostantól, hanem hatvanat, négyszer tizenöt 
kopejkát, mert másnaponta ki kell nyitnia és újra bezárnia a csomagmegőrzőt, 
különben elutazása napján öt rubelt kellene leszurkolni a teremőr markába 
késedelmi büntetés címén, ha hozzá akar jutni a csomagjához. Egyedül a 
hármas szám nem tűnt vigasztalannak: három a magyar igazság; három 
kívánság, meg hasonlók jutottak eszébe róla. Nem tudta - honnan tudhatta 
volna - , hogy három, kényszerűségből átvirrasztott éjszaka után tótágast 
áll az idő. 

Az emberben óhatatlanul elúrhodik az érzés, hogy mindaz, ami történik, 
vagy a következő percben történni fog, egyszer már megtörtént vele. 

Negyedik nap, úgy hajnali öt óra tájt Valló Péter az emeleti váróterem 
mennyezetén terjeszkedő, vízgyöngyös foltra nézett. „Beázás" - nyugtázta 



magában, de a viaszsárgára színeződött plafonszeglet látványától nem tudott 
elszakadni. Határozottan az volt az érzése, hogy már látta, már ült a 
nedvesség kirajzolta háromárbocos vitorlás sziluettje alatt. Igen ám, de hol 
és mikor? Az odesszai gyorsvonatra várva, a lembergi pályaudvaron volt 
ideje, okával megbámulhatta a várótermi mennyezetek, a magasan 
körbefutó falak cirádás stukkóit, meg a hatalmas érkezési-indulási csarnok 
vasszerkezetét. De akkor sem a falakon éktelenkedő bakarasznyi pacnik, 
szétmázolt koszfoltok, sem a csarnok tartóoszlopainak rozsdafoltjai nem 
emlékeztették tengeren sikló vitorlásra. 

„Az este még nem volt ott" - értetlenkedett fennhangon; kapaszkodott 
vasmarokkal a fapad támlájába. Hiába. Oly mérvű rémület fogta el, késztette 
felállásra, űzte a legközelebb eső ablakhoz, amilyet még nem tapasztalt. 
Az alászálló ködbe burkolózó vágánysor látványa csak fokozta 
nyugtalanságát. Elfutni szeretett volna, kiszabadulni az emberi közönnyel 
csordultig telt, félhomályos hodályból, amilyennek látta, látni engedte 
felfokozott idegállapota a várótermet. Pedig keményen hozzászorította 
homlokát a rideg-hideg ablaküveghez; dühödt ellenszenve mégsem 
csillapult. Pokolba kívánta a padokon, bőröndjeiken gubbasztó, hortyogó, 
szörtyögő társaságot. „Társai a... Hogy annak, nem nekem!" - sziszegte, 
majd óvatosan a terem bejárati falára sandított. Helytálló volt a megérzése: 
a jövő nyári moszkvai olimpiát hirdető Misa-mackós plakátot valóban 
leszakította valaki. 

Fél órával korábban még igyekezett volna elhagyni a várótermet, mielőtt 
a járőröző milicisták felfedezik az esetet. Igen ám, félórája a feltoluló szavak 
még kérdésekké, rájuk adandó válaszokká rendeződtek a fejében: 
cselekvésre bírhatták pillanatok alatt. De ez egyszer hiábavalóvá vált minden 
igyekezetük. Péter csak állt, megbűvölték a falragasz helyükön maradt, 
huzat-libegtette csücskei. Hazáig röpítették a képzeletét. Majd három hét 
múltán látta maga előtt újra öreg, terebélyes eperfájukat, tekerős kútjukat, 
s a deszkavégekből maga barkácsolta helyre kis kutyaólat, a Ducskó-lakot... 

Fél napig ásott, dolgozott Végh Endre kertjében, hogy kiválaszthassa 
az alomból a neki tetsző kiskutyát. Persze hogy nem a legbumfordibb, 
legmohóbb és legéletrevalóbb kölykön akadt meg a szeme; árvát akart, 
árvábbat a lehulló levélnél. Egy számkivetettet, lesajnáltat, aki még nálánál 
is szánnivalóbb. Hiába győzködte Végh Endre: vegye, vigye a fehér szőrű, 
foxi kinézetű kiskutyák egyikét, Péter az egy vörös szőrűt, bal szemére 
csipázót vitte haza az ölében. Kutyájának a fásszín egyik sarkában bélelt 
vackot, oda járt ki hozzá búsulni. Hol azon, hogy Juci kitiltotta a házából, 



hol meg azon, hogy Jancsi bácsi nem állt vele szóba, vagy csak úgy, a 
bánat kedvéért. 

Taxit fogadott (telt rá a Jucitól kölcsönkapott ötven rubelből), azon 
költöztette haza a családját id. Valló Péter a városból, s nagyon úgy tűnt, 
hogy végérvényesen. Nőtt rendesen a szénhalom a fásszínben, volt éjszaka, 
hogy egy-egy nagytáska szénnel háromszor biciklizett haza a téglagyárból. 
Az amúgy is erélyes természetű Valló Boris még kapitányosabb lett, mert 
túl azon, hogy a konzervgyár technológusa felkarolta, dolgává tette a cukor 
adagolását a hatalmas, gyümölcsízt és szirupot főző üstökbe; nagy ügyesen 
majd minden műszakban le tudott csippenteni a zsák cukrokból négy-öt 
kilót a maga hasznára. Igaz, juttatott a cukorból Kati mamának, Ágnes 
nénének is, de a zömét, az alig titkolt fölösleget csonkos Béla árulta 
(percentért persze), azzal a mesével - volt, aki elhitte, volt, aki nem - , 
hogy a fogyasztási szövetkezet a leadott mézért cukorral fizetett. Pénzt 
csinált Valióné a Jucival közös, feketeborssal és tehénvajjal folytatott seftből, 
pénzt a konzervgyárból kilopott cukorból, de a pénzkeresés igazi ízére 
akkor érzett rá, mikor id. Valló havi fizetését téglában vették ki, s a feketén 
tovább adott tégla ezer darabonként 40 rubel tiszta nyereséget hozott. 
Hatszor negyven - könnyű utánaszámolni, mit érzett Valló Boris akkor 
este, mikor a konyhaasztalnál ülve, urával többször újraszámolták a remény 
feletti hasznot. 

Röviden: igaz sem volt, meg sem történt; rég túltette magát mindenki 
id. Valló Péter háromnapos, kis híján végzetessé vált ivászatán, túl Valióné 
elhíresült konokságán. (Háromszor utazott érte a városba id. Valló; udvarolta 
körbe, míg hazajött.) Egyedül Péter lelkét háborgatták az emlékek, neki 
hiányoztak a keresztapjánál megálmodott álmok. Holott megtarthatta, 
magára költhette az utolsó kopejkáig a terményraktárban megkeresett 
fizetését, mind a háromszázkilencven rubelt! Sőt, a tanévnyitóra, a raktárból 
hazatáskázott terményért cserébe, anyja egy divatos szabású, szürke öltözet 
ruhával lepte meg. Kézelőgombos bőrujjas, trapéznadrág, magasított sarkú 
félcipő; kazettás magnetofon... Ajjaj! Ágnes nénének a tíz ujja kevés volt, 
mikor elkezdte felsorolni, elpanaszolni a szekérbakon ülő Jancsi bácsinak, 
mi minden marhaságra prédálta el Boris fia a teméntelenül sok pénzt. 

- Bezzeg, mi tudtunk örülni egy karika cérnának is - fogta halkabbra a 
szót Ágnes néne - , ezek meg!... Nem tudsz róla, nem jársz náluk mostanság: 
a jányom aligság tudja szavát venni a nagyobbik fiának. Tisztára süketnéma! 

Az öreg sajnálkozás helyett nagyot csettintett nyelvével, indulásra 
serkentette a lovait. Elhaladtában szólt oda Ágnes nénéhez: 



- A kutya is jómódjában vész meg. 
Való igaz, Péter sokáig nem tudott mihez kezdeni a benne ásítozó űrrel; 

semmibe táguló hiányérzetével. Szavai azonmód súlytalanná váltak, amint 
kimondta őket, s foghatott bármibe, dolgai így is, amúgy is kajlára sikeredtek. 
Még menőnek vélt cuccai sem úgy álltak rajta, ahogy azt elképzelte, mikor 
leszámolta értük a súlyos pénzeket az üzletek pultjaira. Egyedül a tanulás 
ment könnyen és jól. Fizikából, földrajzból és történelemből osztályelső lett, 
de nem volt elégedett. Miért lett volna? Elég volt feltekintenie a csillagos 
égre: a bolygók, az üstökösök, a sokmilliárdnyi Napot magába foglaló galaxisok 
világára; vagy elméláznia történelemkönyve évszámokkal körülbástyázott 
leírásai fölött, hogy hiányozzék a mélység, mély legyen a hiány; véges a 
végtelen, végtelen a véges... Ne tudja, hányadán is áll; Katicával legfőképpen. 

Nagyon hiányzott Péternek egy kutya; hogy legyen gazdája a kis vörös 
szőrű korcsnak. Az első napokban bújt szegény állat mindenhová: farakás 
alá, szénhalom mögé, volt, hogy a tyúkól alsó fiókjából kellett előcsalogatni. 
Sokáig enni sem tudott rendesen. Hol a mellső tappancsait áztatta az ételben, 
hol addig bugyborékolt benne, míg magára nem borította a tálat. 
Egyvalamihez értett igazán, de ahhoz nagyon: szünet nélkül képes volt 
végigsírni a nem éppen rövid szeptemberi éjszakákat. Már ha Péter engedte, 
nem csempészte idejében az ágyába, hogy megóvja id. Valló rosszallásától, 
hirtelen haragjától. Érdekes mód, anyja örült a jövevénynek, Janika meg... 
Ajnározta, csókolgatta, de ezt meg Péter nem nézte jó szemmel. 

„Nem akarom - mondta mindannyiszor, mikor látta, hogy öccse az ölében 
hurcolászta: ki az utcára, be a házba - , hogy egy elkapatott, szarevő kutya 
legyen belőle!" 

Blöki, Bodri, Bumfordi... Eltelt az egyik hónap, el a másik, és még nem 
volt neve az állatnak. „Csöpi, Csutak..." - sorolta Valló Péter az általa ismert 
neveket, de kutyája egyikre sem fülelt. Mikor nem a mancsát nyalta, akkor 
vakarózott, nyújtózkodott, lobogtatta mind hosszabb szőrét - az istennek 
sem akarta, hogy a Brutus vagy a Hektor névvel vértezze fel a gazdája. 
„Süket lenne?" - töprengett Péter; a másik eshetőségnek a gondolatától is 
borzongott. Pedig ha egy kutya a hívó szóra elszalad, a vacokra parancsoló 
felszólítás hallatán gazdája lábára akaszkodik, annak csak egy magyarázata 
lehet - butus, bamba szegény. 

Nagyon tudott fájni a titkolt felismerés Péternek. Lépten-nyomon hallani 
vélte Jancsi bácsi epés megjegyzését: „Amilyen a kutya, olyan a gazdája." 
De hogy elég oka legyen a szégyenkezésre, arról a kutyája akként 



gondoskodott, hogy termetre, kiállásra, fenemód kezdett hasonlítani Juci 
dikón heverésző ebéhez. 

- Sok lenne, ha a szájából köpte volna ki. 
Péter jól hallotta szomszédasszonya kerítésen túlról jövő megállapítását, 

mégis csak kisvártatva állt fel guggoltából, hagyta magára kutyáját a 
vasárnapi ebéd maradékával. Meglepődött volna? Nem. A büntetés 
jogossága ellen - Juci kitessékelte a házából, és az elhangzott mondatig 
bezárólag fél éven keresztül nem állt vele szóba - , soha nem ágált. 
Gondolatban sem. A mértékét találta túlzónak, meg azt, hogy Juci folyton 
felemlegette - id. Vallónak, Valiónénak - az áruház előtti... afférjukat. 

- Azt beszélik, megkukultál. Mi igaz belőle? 
A sors olykor kedvét leli abban, hogy ismételje önmagát. De ilyenkor 

az sem lehetetlen, hogy - vetítés alatt álló filmhez hasonlóan - a használt 
kópia celluloidja elszakad. A vászon sötétbe borul, a közönség azonnal 
fújol, a fütyülni tudók fütyülni kezdenek, de nincs egy ember közöttük, aki 
- még ha látta is filmet - , tovább tudná pergetni, ragozni magában a 
szálaszakadt képzuhatagot. 

Péter sem tudta, mit illik mondani, tenni, ha békülésre kerül sor közte 
és Juci közt. Tanácstalanul állt, csak állt a lombjahullajtott eperfa mellett, 
aztán hirtelen megfordult, de amikor meglátta drótkerítésbe kapaszkodó 
szomszédasszonyát, előkészített válasza a döbbenet hangján szakadt ki 
belőle: 

- Semmi...! 
Egyedül a drótot görcsösen markoló, dohányzástól megsárgult ujjak 

emlékeztették a régi Jucira; az érdes hangú, férfinadrágban járó Bakos Jucira. 
Tudta ugyan, hogy az asszony három hét óta ágyban fekvő beteg, s hogy 
háromnaponként jön hozzá az orvos, de hát... Az a fehér hálóinges, 
csontsovány, beesett arcú... valaki... odaát, a mélyen ülő, fénytelen 
szemeivel... Nem, az nem lehet ő! 

- Mit bámulsz? Bálba akarsz vinni? 
- Nem, de... - bambult el Péter egy pillanatra. Aztán, nem értve, mi 

végre, ömleni kezdett belőle a szó: 
- A kutyám olyan hülye, hogy nem igaz! Ha azt mondom: gyere ide -

elszalad. Mit tudjak vele csinálni?! Végh Endre azt mondja, kössem meg, 
tartsam egy ideig láncon, ott majd megjön az esze. Egy szamárnak lehet, 
de ennek a... hogyishívjáknak - sohanapján! 

- Még nincs neve?! 



Pétert meglepte, hogy mi van ezen csodálkozni való. Kézlegyintéssel 
akarta elintézni, letudni a sajnálkozást, de a belévillanó gondolat - olyan 
bamba, mint egy ducskó - utolsó szava mégis, vagy épp emiatt, kibuggyant 
belőle: 

- Ducskó. 
- Találó név, ugyebár - mondta Juci, s ahogy csak gyenge, beteg 

tüdejéből telt, hangosan odaszólt a kutyának: - Ducskó! 
A kutya abbahagyta az evést, fülét hegyezve felemelte a fejét, s ugrásra 

kész várakozással hol Péterre, hol Jucira sandított. Mikor az asszony 
megismételte a szót, farkcsóválva odarohant hozzá, és csak aztán 
pajkoskodott, ugrálta körbe a gazdáját nagy boldogan, miután begyűjtötte 
Jucitól a dicséretet: 

- Okos kutya! 
... „Okos kutya?" - kérdezte Péter önmagától, s az előtte álló milicisták 

kérdőn néztek egymásra. Nem az érthetetlen szavak, a vértelen, beesett 
arc, a kialvatlanságtól felduzmadt szemek látványa váltotta ki belőlük az 
értetlenséget, hisz láttak már elég nyűtt szempárt, magában hablatyoló 
embert az állomáson. A látóvá lett vak, a hallóvá vált süket sem volt számukra 
újság, de olyat, hogy a harmadik felszólítás után se hederítsen rájuk valaki!... 
Ahhoz totál részegnek kell lenni, vagy hadonászó, kurjongató tébolyultnak, 
de ez a fiú se nem ez, se nem az. Akkor?... Percekig lapoztak oda-vissza a 
végül kézhez kapott igazolványban. Semmi. A december 31-ére szóló 
vonatjegyet is rendben találták. Péter mégsem ennek köszönhette, hogy 
nem kísérték le az őrszobára, ahol óhatatlanul hiábavaló magyarázkodásba 
gabalyodott volna. Mert bizonygathatta volna napestig - kevéske orosz 
nyelvtudását kézzel-lábbal segítve - , ki értette volna meg, hitte volna el 
neki, hogy esze ágában sem volt törvényt sérteni, pimaszkodni a 
milicistákkal? A leszakított Misa-mackós plakát csücskei láttán bárki gondolhat 
a szomszédasszonyára, az nem mentség a... rendbontásra. Az sem, hogy 
Juci is letépte az ágyával szemközti falról a pálmafákat, az ultramarin színű 
tengert, a háromárbocos vitorlást ábrázoló színes posztert, s a kép falon 
maradt, rajzszöggel odaerősített sarkai képzelettársításokra késztethetik az 
embert. 

Péter akkor értette meg, valójában miért adták vissza igazolványát, 
vonatjegyét a milicisták, mikor meglátta az elhaladó egyenruhások mögött 
sertepertélő kopasz fejű, zömök kis emberkét. Nem érzett iránta hálát, 
pedig láthatta - egy aprócska fejmozdulatba került - , hogy a padsor végén, 
szanaszét heverő bőröndökön szorongó, egy órája még víg társaság egyik 



férfi tagját magukkal hurcolják a milicisták. „Mi lesz vele - kérdezte magától 
döbbenten - , ha már itt, az emberek szeme láttára bántalmazzák?" S 
képzeletében már záporoztak apjára, id. Vallóra az ütlegek; őt látta vonaglani 
a verőszoba vérpirosra festett padlóján. „Rohadtak, megvertétek az apámat!" 
- szakadt ki belőle nagy garral, visszavonhatatlanul. Még szerencse, hogy 
senki sem értett magyarul! (Bár, ki tudja!) Csupán a terem bejáratában álló, 
önelégülten feszítő emberke kopasz fején villant meg fenyegetően a 
plafonmagasból ráeső villanyfény. „Spicli - háborgott tovább a vészt jósló 
fénycikkanás láttán, de már magában - , egy nyavalyás kis besúgó!" 

Nem sikerült türtőztetnie a dühét. Minél tovább ismételgette, annál 
értelmetlenebbé vált az öncsitításra kiötölt mondat: „Három rövidke nap, 
és vége. Három rövidke nap, és vége. Három rövidke nap..." 

Minek lesz vége? 
„Ezek a... patkányok öt, tíz, száz év múlva is itt fognak terpeszkedni" 

- engedte szabadjára gyűlöletét Valló Péter, s nem volt megállás. 
Ahogy a visszatekert filmkockákon fokozatosan elmosódnak a részletek, 

válnak mind nevetségesebbé a szereplők célja-nincs hátramarsai, éppúgy 
késztetnek az indulattal visszapergetett események egy torz, megmoso-
lyogni való feltevésre. 

Hol volt már tyotya Kátya, a vénasszony gyermeteg kapzsiságának 
emléke! Péter telhetetlen dühe a kopasz kis gnómot tette bűnbakká, 
hibáztatta a kudarcáért; nem lehetett belőle tengerész, hogy mehet haza... 
szégyenszemre... 

„Mindvégig a nyomomban járt, szemmel tartott" - sűrítette egyetlen 
mondatba bősz vádiratát, s kimerült idegei a végletekig megfeszültek. Elég 
volt rápillantania az ajtóban strázsáló emberkére, hogy ott lássa a trolibuszon, 
a szállodában, a munkaügyi osztály folyosóján - mindenütt, ahol csak 
megfordult. „Keresztbe tett nekem a rohadék!" - csikorgatta a fogát Péter, 
holott tudta, egy héttel Odesszába érkezte után tudomására hozta a 
munkaügyi osztály szőke hajú, tengerzöld szemű, szép mosolyú előadónője, 
hogy a városban nem kaphat munkát. Egy: iskolaköteles; kettő: nincs 
bejelentett lakhelye a városban; három: szakirányú végzettség vagy a 
haditengerészetnél letöltött sorkatonai szolgálat a feltétele annak, hogy 
valaki a kereskedelmi flottánál munkát kapjon. És: négy, öt, hat, hét... 
Péter nem tudott számot adni arról, mi okból legénykedett továbbra is 
estéről estére a szálloda éttermében, ődöngött nappal a belvárosban; szórta 
két marékkal a pénzt. * 



Csoda, ha végül keményen összecsaptak fölötte a hullámok; nem tudott 
úrrá lenni indulatain; kevés hiányzott ahhoz, hogy a tömzsi emberkére 
rontson; falhoz szorítsa; a képébe másszon; addig rugdossa a járdalapokra 
eső, orrból-szájból vérző szerencsétlent, míg nem mozdul? 

A legjobbkor, az utolsó előtti pillanatban harsant fel a szignál, s egy érdes 
női hang a hangszórókon át utazóközönség tudtára adta: gyorsvonat indul... 
Hogy melyik vágányról és hová, azt nem lehetett érteni, nagy zsivajjal 
váltottak színt az eleddig csöndben várakozók; egyszerre tódultak a terem 
ajtaja felé. Tolongtak, fennhangon sürgették egymást, a vérmesebbek 
magasba emelt táskákkal, bőröndökkel, káromkodva igyekeztek a többiek 
elé kerülni. Egyedül Péter állt dermedten, várta meg a vonathoz sietők után 
beálló, teremkongató csöndet. Kijózanítólag hatott rá. Bosszúvágya elillant. 
Kicsinek és árvának érezte magát; fáradtabbnak, mint az emeleti büfé pulton 
könyökölő, bágyadt tekintetű eladónője. Valaki azonban nem és nem engedte, 
hogy az üresen ásítozó fapadok egyikén végignyúlva szunyókáljon pár 
percecskét. S az a valaki újra megszólalt a magasban felfüggesztett 
hangszórókon át, s érdes hangja betöltötte a pályaudvart. 

Pétert cserbenhagyta maradék ereje. Nekidőlt a falnak, s kevésen múlt, 
hogy nem rogyott le a szürke járdalapokra. „.. .Indul!" - rivallt rá az ismerős-
ismeretlen női hang. Péter elindult, s ha kínkeservesen, ha rogyadozó 
lábakkal is, de átvánszorgott a termen, lelépdelt a széles lépcsőn. „Tessék 
vigyázni!" - intette óvatosságra a hang, amint a pénztárcsarnokba ért. „Mire?" 
- fogalmazódott meg benne a kérdés, de nem találta - hiába forgott körbe-
körbe - a csarnokban elhelyezett hangszórót. Szeme a tömzsi, kopasz kis 
emberke fürkésző tekintetével találkozott. Szeretett volna, de nem tudott 
haragudni rá. Sőt! A két milicistának még oda is köszönt, mikor behúzott 
nyakkal elsasszézott mellettük. 

Odessza a köd mögé bújt előle. Bárhogy igyekezett keresztülhatolni a 
tér gomolygó fehérségén, a mögötte terpeszkedő állomásépülettől nem 
tudott elszakadni. Gondolatban ott járt-kelt a várótermekben, a 
pénztárcsarnokban, s hallani vélte néhai szomszédasszonya hangját. 

Juci meghalt, pont egy éve, karácsony másnapján" - győzködte magát, 
kapaszkodott az útjába eső lámpaoszlopba. S a rideg-hideg lámpa vas csodát 
művelt! Alighogy hozzászorította a homlokát, olyan, de olyan jóleső 
melegség járta át, amilyet még nem érzett. Elmúlt a fáradtsága, el az éhsége, 
s az állomásépület sem tűnt már félelmetesnek. Egy volt a sok ezerből, 
ahol várakoznak, ahonnan útra indulnak, ahová megérkeznek emberek 
milliói - mit milliói: milliárdjai! - nap, mint nap... 



Negyedik fejezet 

Tizenkilenc éves korában minden az ember. Egyik percben 
gyermekmód álmodozik, a rákövetkezőben életunt aggastyánként az élet 
hiábavalóságát bizonygatja. 

Valló Péter miért lett volna kivétel? 
Végletek között cikázó képzelete híján mivé lett volna? Anyósok 

kedvencévé, teszi-veszi emberkévé, aki idejekorán helyre kis pocakot ereszt, 
s gond nélkül erjeszti maga körül az unalmat.„Élet ez?" - kérdezhetné 
akkor joggal bárki; és Péter kérdezte is, igaz, csak magától, ha a folyton 
valamit rágcsáló, bendőjét tömő... tunyasággal találkozott. És: találkozott. 
A délelőtti műszakok alatt többször türtőztetnie kellett magát, hogy rá ne 
borítsa az asztalt a kolhoz műszergyártó részlegének raktárosára. Végigvárni 
azt a tötyögést, szörtyögést, amit a Lajos művelt, amíg megtalálta s leemelte 
a raktár polcairól a keresett alkatrészeket rejtő dobozokat - ideg kellett! 
Ahhoz meg birkatürelem, míg az asztalra borított, apróbbnál apróbb 
kondenzátorok, az А, В és С betűjelekkel megnevezett, rikítósárga, 
mélyfekete vagy tűzpiros színű bigyuszok halmazából bütykös ujjaival 
kiszámolta a heti norma teljesítéséhez szükséges mennyiséget. Ha nem 
rágcsál közben kekszet, töltött ostyát vagy kenyérhéjat, s nem hümmög 
annyit tele szájjal, talán nem tévesztette volna el annyiszor a számolást. De 
mert csak azért is folyvást evett és hümmögött, számolt hát, és újraszámolt 
rendületlenül. Törődött is azzal, hogy a félvezetők híján áll a futószalag; a 
délutáni műszakokban éjfélekig kell majd túlóráznia a brigádnak, hogy hozni 
tudja a havi tervet, hogy legyen valamicske fizetés! Ő a Lajos volt, a 
párttitkár sógora - és kész! 

Mivel mást nem tehetett, Péter a raktár asztala mellett állva sokszor 
elábrándozott azon, hogy mégiscsak eltanulja barátjától, Vendeltől a 
betúrajzolás minden csínját-bínját, és dekoratőrnek áll. Transzparenseket, 
plakátokat fest majd, kidíszíti a munkahelyi Vörössarkokat, és... igen, a 
maga ura lesz, nem lesz kiszolgáltatva ilyen hólyagoknak, mint a Lajos. A 
gondolat megnyugtatta, eltöltötte hálaérzettel barátja, Vendel iránt. 

Vendel két bőrönddel érkezett, költözött a Juci halála után két és fél 
évig üresen, kifosztva árválkodó házba. A bubifrizurás, öltönyös fiatalember 
Vinceként mutatkozott be a konyhakötényben eléje siető Valló Borisnak, s 
azt sem titkolta, hogy fél az ideúton őt megfenyegető mogorva 
vénemberektől, néhai Bakos Juci testvérbátyjaitól. Nem ok nélkül. A 



csempét lefeszegette volna a falról a két öreg, ha engedik. Nem engedték. 
Mikor már minden mozdíthatót kirámoltak a házból, a kolhozelnök rájuk 
küldte a körzeti milicistát, de még így is kiszaggatták a falból drótostól a 
villanykapcsolókat, csatlakozókat, kibunkózták a fürdőszoba betonjából a 
kádtartó vasakat, s annyi kárt csináltak a meszelt falban, ablaküvegben, 
amennyit csak tudtak. Mégsem ez jelentette a gondot Valiónénak; nem 
sokkal a házrongálás után fülébe jutott, hogy a testvérek azzal 
fenyegetőznek, ha a kolhozelnök idegent költöztet a házba, ők biz' azonmód 
rágyújtják a tetőt az új lakóra. Nem is akadt igénylője a háznak a faluban, 
pedig lett volna rászoruló, és Valló Boris mindent elkövetett, hogy találjon 
egy embert, aki felfog a lakatlan portán; megszabadítja őt végre a 
rémálmaitól. A tanácselnök hitegette, a párttitkár biztatgatta, csak éppen 
történni nem történt semmi. Vagyis annyi, hogy a testvérek mind sűrvebben 
bukkantak fel a szomszédban. „Szemrevételezik a kolhozhozományt" -
élcelődött Jancsi bácsi, de Valiónénak egyáltalán nem volt nevethetnékje. 
Álmában nem a tűzvész látványa riogatta éjszakai nyugalmát, ezt amúgy 
sem nézte ki a két, kaparkodásban meggörbedt öregemberből; a 
gyújtogatásért börtön jár, vagyonvesztés, s azok sok mindent akarhatnak, 
csak veszíteni nem. „Meglásd, a végén ideköltöznek! - ojtogatta félelmét 
az urába Valló Boris. - Az ételt kinézik majd a szánkból! Mert - feljelentgetők, 
folyton más szemében keresik a szálkát." 

Vendel, aki akkor még Vince volt, erélyes pártfogóra lelt Valiónéban. 
Az asszony tíz helyett lótott-futott, rendezkedett körülötte; függöny került 
az ablakokra, a kolhoz jóvoltából néhány bútordarab a konyhába, szobába, 
na és kétkarikás gáztűzhely, nagy piros gázpalackkal. Ez utóbbira volt a 
legbüszkébb Valló Boris; arra, hogy volt türelme kijárni a rávaló pénzt a 
gazdaság garasoskodó főkönyvelőjénél. 

„Nem nézhettem el, hogy egy teát ne tudjon megfőzni magának" -
szerénykedett Valióné az ismerősök, szomszédok előtt, majd azonnal a 
műteremlakásra terelte a szót, mert a faluban senki nem tudta elképzelni, 
hogy is néz az ki belülről. Összefestékelt asztalterítőről, szerteszét heverő 
festékesdobozokról, ecsetekről, és orrfacsaró oldószerszagról beszélt Valló 
Boris, meg a szobasarokba állított piros színű nagytekercs szövetről... Végül 
felpanaszolta, hogy nagyobbik fiát egyelőre kénytelen a festő elvtársnál 
hálatni, mert az eszementek nem átallnak éjnek évadján ott settenkedni, 
leselkedni a ház előtt. Az ostoba vénemberek nem és nem hajlandók 
tudomásul venni, hogy nincs közük a házhoz. 



Vincécskének - ahogy kezdetben becézte újdonsült szomszédját Valióné 
- alig lehetett szavát venni. A kérdésekre adott rövidke igen-nem válaszaiból 
Valló Boris így is összerakott róla a maga számára egy használható képet: 
szakközépiskolát végzett, katonaviselt, szerelem nincs a láthatáron; Ungváron 
lakik a szüleivel, akiket szeret, s akikhez minden hétvégén hazautazik 
majd. Az meg magától értetődött számára, hogy havi negyven rubelért az 
ő konyháján fog kosztolni a csendes, rendes fiatalember. 

Péter nem érte be ennyivel. Ha tehette, ott sündörgött Vince körül. 
Nem a fiatalember különössége vonzotta (a tavasszal és ősszel városi 
kórházban eltöltött hetek alatt sok - mit sok: rengeteg! - emberi furcsaságot 
volt alkalma látni, megismerni), hanem az, amit a saját habitusából felismerni 
vélt benne. Az ellentétek kölcsönös vonzásáról szóló bölcselet szépen cseng 
ugyan, de a végkifejlete átalakulás vagy megsemmisülés. Péter se ezt, se 
azt nem akarhatta, mert nagyon megszenvedte már a magányt; s mivé lett 
volna, mivé, ha magára erőlteti Vince mind szembeötlőbb manírjait? (Szakáll, 
csöves szerkó, térdet verdeső, bojtos, sárga sál...) Különc kölönccé, utóbb 
mondvacsinált vértanúvá vált volna, mert senki nem szenvedheti el sokáig, 
hogy folyton maga mellett tudja tükörképét. 

Sokkal, de sokkal többre vágyott: egy igazi barátra. Ez a vágy csitította 
türelmetlenségét, ringatta álomba sokáig. Ráadásul Vendelhez hordta a 
hétvégeken felötlő gondolatait, kérdéseit a végtelenbe táguló 
világegyetemről, az élet semmiségéről, vagy csak egy elolvasott könyvről, 
hogy lássa, ő is észrevegye: egy komoly ember gondolja komolyan a 
barátkozást. De - és a betegsége után ez volt életében a második 
megfejthetetlennek tűnő titok - nem tudott igazán a szívéhez férkőzni, 
valami hiányzott a kapcsolatukból, valami, ami elengedhetetlenül fontos 
egy mély, igazi barátsághoz. S hiába törte a fejét, nem tudott rájönni, mi az, 
ami hiányzik ahhoz, hogy Vendel feladja a tisztes távolságtartást. 

A reggeli műszakból jövet mindig az eperfához támasztotta biciklijét, 
majd átköpött a bal válla felett, csak aztán simogatta meg a kutyáját, hagyta 
magát játékba vinni Ducskó által. Nem tudta, hol, mikor ragadtak rá ezek a 
babonaságok, de ha elfelejtette elismételni őket, lelkiismeret-furdalást érzett, 
vagy baljós előérzete támadt. Könnyebb volt csak jobb lábbal lépni a 
küszöbre, csak tele vödör vizet bevinni a házba, mint a rosszat, bajt sugalló 
érzéseket egy percig is elviselni. Idővel a Vendelhez való bekukkantás is a 
rituáléja részé lett. Nem azért, mert nem lett volna kivel szót váltania; ha 
mást nem, Kati mamát mindig odahaza találhatta. Mióta magukhoz 
költöztették a mind magatehetetlenebb öregasszonyt, nappal állandóan a 



kiságy végében ült, s hol paszulyt fejtett, hol málét morzsolt, vagy az 
ölében doromboló macskát simogatta - az ő világa az ágy két 
négyzetméterére zsugorodott. „Hát igen - szánta, sajnálgatta magában Péter 
- , ennyi az élet!" 

Jobb, magvasabb gondolat az eperfa alatt sem jutott eszébe, hiába 
időzött, simogatta kitartóan nagyra nőtt kutyája buksi fejét. Közhelyet szólva 
nyitotta rá az ajtót Vendelre: 

- Ma élünk, holnap nem - mondta, majd óvatosan körbekémlelt a 
szobában, kereste, mit végzett a barátja tegnap óta. „Semmit - állapította 
meg magában - , munkaasztalán ugyanaz az úttest fölé szánt lózung kiterítve, 
mint tegnap délután". 

- Reggel be kellett utaznom a városba - magyarázta lustasága okát 
Vendel. - Volt egy kis gond odahaza. 

„Igen, de hol van az az otthon, a város melyik csücskében, meg 
egyáltalán: mi gondja lehet Vendelnek?" - kérdezte magától Péter, majd 
lehuppant a fal mellett álló székre. Érezte, hogy neki kellene megszólalnia, 
mondania valami fontosat, de csak ott tudta folytatni, ahol elkezdte: 

- Balázsnak se kellett volna még meghalnia. 
- Ki az a Balázs? Ismertem? 
- Akinek a katonai temetése volt. 
- Jaa! - húzta a szót és a plakátbetűket rajzoló ecsetet Vendel, majd bal 

kezével a szakállát, bajszát percegtetve elhátrált az utcára néző ablakok 
előtt álló asztaltól: - Örülj neki, hogy nem soroztak be, megúsztad az öreg 
katonák basáskodását, az állandó egzecíroztatást... az afganisztáni 
kalamajkát! 

- Örüljek? - fordult a kérdéssel Péter a még hátráló művész felé, mert 
művész volt Vendel, igazi festőművész. Legutóbb két darab ropogós 
százrubelest kapott egy Szent Györgyöt ábrázoló képéért, azelőtt meg 
százat egy kisebb méretűért. Igaz, titokban festette őket, éjszaka, de akkor 
is: háromszáz rubelt keresni két hét alatt! 

- Az a te bajod, hogy komolyan veszed: aki nem szolgál a seregben, az 
nem ember. Tudod, kik terjesztik ezt az ostobaságot' Az olyan ipsék, akiknek 
annyi kis izgalom, történés volt az életükben, amit a katonai szolgálat két-
három éve alatt megéltek - Vendel visszalépett az asztalhoz, festékbe 
mártotta az ecsetet. - Azt hiszed, én repestem az örömtől, mikor négyévi 
tanulás, kétévi katonáskodás után egy isten háta mögötti, ágrólszakadt kolhoz 
dekoratőre lettem? Egy frászt! De ha akkor adok a kárörvendők 
véleményére, hogy a komcsik élve eltemettek - fellógatom magam. 



Péter hallgatott. Vendel betűt betű után megrajzoló mozdulatait figyelte, 
majd a sánta lábú széket nyekergette maga alatt, s közben arra gondolt, 
hogy barátja újra kioktatta, hogy megint, mint mindig, igaza van. Nem, így 
nem állhat elé azzal, hogy tanítsa meg őt a betürajzolásra, se azzal, hogy 
rettentően fél a holnapi naptól - a végén kinevetné. 

A hosszúra sikeredett csendet Vendel törte meg: 
- Gubanc van a munkahelyen? 
- Nemigen - felelte kisvártatva Péter, s közben arra gondolt, ha nem 

számol a Lajossal, meg azzal, hogy megint nem fizetnek túlórapénzt, és 
annak se néz oda, hogy a műszergyártó részleg dolgozóival - kopejkákért 
- egy álló hétig takarmányrépát egyeltetett a kolhozelnök: valóban semmi 
érdemleges nem történt. Cinezi a panelokat, letudja a műszakot - és kész. 

- Ne akard mind a húsz asszonyt egyszerre meghódítani! Válassz ki 
közülük egyet, és a végén még élvezni is fogod a... műszergyártást. 

Péternek fájtak a barátja szavai, sértették önérzetét. „Ha tudnád, hogy 
holnapra behívóm van, jelentkeznem kell orvosi felülvizsgálatra, nem 
gúnyolódnál" - berzenkedett magában, de szólni semmit nem szólt. Mit 
mondhatott volna, na mit? Hogy fél, nem jön álom a szemére? 

Okosabb dolog begombolkozni a hallgatásba, hagyni, hogy a másik 
beszéljen. 

Várta Péter, emberül állta a közöttük lévő négy év körkülönbség 
meghatványozódását. Megtehette volna, hogy feláll és hazamegy, annyiszor 
hallotta Vendel kiselőadását a rendszer átkáról, de annyiszor, hogy kapásból 
el tudta volna ismételni. Amint s ahogyan elindult barátja fel-le a szobában, 
már tudta, mi következik, hogy... újfent eltaszítja magától. Miért, igen, 
miért nem veszi észre végre benne a barátot, aki csak bátorításra, jó szóra 
vágyik! 

- Nemcsak én tudtam, meg akik velem együtt kimaradtak a 
képzőművészeti főiskoláról: ahhoz, hogy szabad legyen a pálya, kapcsolatok 
kellenek, pénzzel bélelt borítékok, hanem azok is, akik miatt a helyzet 
előállhatott. S most figyelj, Péter, ezen a ponton kezd el működni... - itt 
elhallgatott Vendel, majd halkan, szinte suttogva folytatta - a rendszer ördögi 
rafinériája, ő k tudják, hogy te tudod; te tudod, hogy ők tudják: ha nincs 
összeköttetés, pénz, az ember holtáig mázolhatja a fehér betűket vörös 
alapra, s mégis, vagy talán épp ezért, felkínálnak neked egy dekoratőri 
állást, jó fizetéssel, lakással. Nem tehetsz mást, elfogadod: enni kell, 
öltözködni, csajozni... Már csak várniuk kell és figyelni. Hogy mire? Arra, 
Péter, hogy a lappangó - ki merné hangoztatni? - igazságok és a hirdetett 



tézisek közé szorított sorsodba beletörődsz-e, vagy fellázadsz ellene. Ha 
beletörődsz: jutalmaznak; ha lázadsz: jön a milícia. Ez még talán rendjén 
valónak is tűnne: add meg a császárnak, ami a császáré, az Istennek, ami az 
Istené - h a nem csavarintanának még ezen is egyet. Testvériség, 
egyenlőség... szavak - mondta Vendel már emelt hangon, s merőn Valló 
Péter szemébe nézett. - De ha leírod, és plakát gyanánt kifüggesztik őket 
a középületekre, óhatatlanul a rendszer cinkosává válsz Mitfárere leszel 
azoknak, akik meglopták az álmodat, kisodortak a perifériára. Kapizsgálod 
már, miért mondogatom mindig, hogy a szavak csak szavak, és szimpla 
betűkből állnak: cirill betűkből, latin betűkből... 

A kívülállók szemszögéből nézve Péter sorsának lefolyástalannak tűnő 
állóvízét szellő is aligság fodrozta, nem hogy belédobott kő. Az Odesszából 
való hazatérte és Vendel felbukkanása között eltelt másfél év alatt vele 
történtek jó, ha kitették egy átlagos, hivatalos kérvényhez csatolt önéletrajz 
három mondatát. Befejezte a középiskolát. Betegsége miatt felmentették 
a sorkatonai szolgálat alól. Munkába állt a kolhozba kihelyezett műszergyári 
részlegen. Egyértelműnek, magától értetődőnek tűnt a jövője is, mintha 
okos helyen, bölcs emberek rég megírták volna, hogy Valló Borisnak, ha 
eljön az ideje, csak idéznie kelljen a soros bekezdést. „Van könnyű munkája, 
elfogadható keresete, és amint felépítjük neki a nagy, háromszobás, konyhás, 
fürdőszobás kockaházat a mamája telkén, felőlem meg is nősülhet, ha akar 
- ismételgette Valióné a rokonok, ismerősök előtt, nehogy újra szóbeszéd 
támadjon a nagyfia körül (volt belőle elég!). - Én nem szólok bele - ígérte 
meg végezetül - , azt fogják enni a párjával, amit főznek, csak háború ne 
legyen!" 

Hát igen, csak háború ne legyen! Nem volt a boltokban cukor, ecet -
nem baj; hiánycikké vált az étolaj, a cigaretta - nem baj; órákat álltak sorba 
az emberek kenyérért, növényi zsírért - nem baj, csak háború ne legyen! 
Hogy ez a mondás a szovjet csapatok afganisztáni bevonulása után vált 
szállóigévé, vagy már előtte is széltében használták - nehéz megmondani. 
De annyian és annyiszor mondogatták, hogy végül Ágnes néne is csak 
legyintett a hallatán, pedig ha valaki, akkor ő tele volt frásszal a következő 
percet illetően is. Nem úgy Péter. A környezetében egyedül benne nem 
akart elszakadni valós értelmétől a felkiáltó mondat - csak háború ne legyen! 
„A háborúban igazi fegyverekből lőnek, az áldozatok is élő, hús-vér 
emberek" - hajtogatta magában, és ilyenkor mindig a kancsal, bicegő Lujza 
fásult arca ötlött eléje. 



.. .Órákba telt, míg Péter a szomszéd falu vasútállomásáról hazaballagott. 
Mit ballagott: végig vánszorgott! A sokzsebes, fekete műbőrtáska szíja vágta 
a vállát, a csehszlovák gyártmányú cipő szorította a lábát; szívét szégyen s 
keserűség nyomta, és rettenetesen fázott, vacogott mindene. Holott a 
vonaton, leszállás előtt - utolsó kopejkáit feláldozva - megivott egy forró 
teát, felvette a cipzáras bőrujjas alá az Odesszában vásárolt norvégmintás 
pulóvert; s még egyszer eljátszotta gondolatban, mit fog mondani, tenni 
odahaza, ha belép a házba - nem vetve el annak eshetőségét sem, hogy 
elkergetik hazulról, kitagadják, vagy ami semmivel sem rosszabb: apja, id. 
Valló istenesen elveri. Lesz, ami lesz elhatározással engedte el a vonatlépcső 
kapaszkodóját; szívta mélyen tüdőre az állomás gázolajillatú levegőjét; nézett 
farkasszemet a peron ködszitálta víztócsáival. Amint elhaladt a vonat, s 
szemben találta magát a hamuszürke, kék ajtós, ablakos kis indóházzal, 
rögtön eszébe jutott, hogy elindulása estéjén majdnem itt felejtette a táskáját, 
a vonattól futott vissza érte. „Igen - vette sorra újra az esetet - , ha nem 
szaladok vissza, a következő állomáson biztosan leszállok, és akkor nem 
vertem volna el rengeteg pénzt..." 

A számok, ha birtokba veszik az ember tudatát, nem engedik el 
egykönnyen. „Istenem, négyszáznyolcvan rubel!" - sóhajtozta Péter mind 
kétségbeesettebben, mert bárhogy próbálta tételekre bontani, felaprózni 
útközben az összeget; megindokolni, hogy mit miért, és hova költött - az 
elemelt (lopott!) pénz eltékozlásának vádja alól maga saját magától sem 
kapott felmentést. Ráadásul, ha fogvacogva, kínkeservesen is, de lassan 
visszatért oda, ahonnan bő három hete szinte futva távozott. A szót, hogy 
haza - kerülte. Meglopta, cserbenhagyta, elárulta a szüleit, az öccsét; Kati 
mamát, Ágnes nénét; Jancsi bácsit és csonkos Bélát, a távoli rokont... „De 
Jucit nem" - törölte dacosan kézfejéhez az orrát, s nem tért le a szülőfalujába 
vivő első útelágazásnál, ösztöne és fáradt lábai tovább vitték a főúton a 
következőig, ami az Új-sorra, Jancsi bácsi utcájába torkollott. 

Meddig állt mozdulatlanul a nagybátyja háza előtt, kereste magában a 
szavakat, s azt a csöppnyi bátorságot, ami ahhoz kellett, hogy lenyomja a 
kerítéskisajtó kilincsét - nem tudta volna megmondani. Talán órák teltek 
el, vagy csak percek; szem nem igen hatolt át a hirtelen leszálló 
ködfüggönyön. A január második napjához méltatlan ködös-kehes idő a 
hangokat is tompította. A vas kisajtó sarkainak elnyúló, hosszas csikorgása 
mégis jól hallható volt, és olybá tűnt, mintha nem emberkéz tolta volna. S 
valóban, az ajtó magától nyílt ki, nem sarkig ugyan, csak annyira, hogy 
Péter beléphessen rajta. 



Lujza szótlanul tett-vett a konyhában, nem akart tudomást venni Péterről; 
hogy a fiú bejött, megállt a kiságy mellett. Talán azért, mert kissé 
meggörnyedt, remegő alakja, félénk tekintete nem illett bele az általa 
fenntartott pedáns tisztaságba, rendbe. Hát igen, a fűszertartó dobozok a 
konyhaszekrény tetején; a csészék és a tányérok a tükrös kirakatban; a 
fazekak és a lábosok a szekrény alsó harmadában szinte sugallták: az élet 
dolgainak csak egymás után (kisebb, nagyobb, még nagyobb), vagy szépen 
egymásba rakva (nagyobb, kisebb, még kisebb) szabadna létezniük. Az is 
fontos, hogy a fogóruha kockás legyen, az abrosz, az ajtó- és ablakfüggöny 
mintázata pöttyös, a falvédők virágai keresztöltésű hímzéssel készüljenek, 
mert különben a helyükre szoktatott tárgyak elmozdulnak, kifordítják 
sarkából a keserves világot. S akkor mi lesz, mi jöhet még? 

Ezt érezhette ki Péter nénje nem várt közömbösségéből, miután alább 
hagyott a félelme és kihúzta magát; sajnálni kezdte Lujzát, a bicegő, kancsal 
Lujzát. 

- Nem vagy éhes? Melegítsek káposztás paszulyt? - kérdezte az asszony 
váratlanul. 

A hangja meglepően visszafogott volt, már-már kedvesnek hatott. Péter 
mégsem ezen akadt fönt. Miután letette táskáját a kiságyra, és leült az 
asztal mellett álló egyik hokedlire, egy másik asszonyt látott a spór mellett 
állni, nem azt a Lujzát, akit kisgyerek kora óta ismert, és sohasem szeretett. 
A nagy tányér ételt, karéj házikenyeret sem a sokszor tapasztalt „nesze 
neked" mozdulattal tette eléje - kanál se csörrent, tányéralj se koccant az 
asztal lapján, és az arckifejezése eközben, a máskor zord, gyűlölködő (uram 
bocsá'!) - anyáskodóvá vált. „Nem létezik!" - hitetlenkedett magában Péter, 
de hiába próbálta figyelmét az evésre összpontosítani, nem tudta levenni 
szemét az ismerős ismeretlenné átváltozott Lujzáról, s már abban sem volt 
biztos, hogy a kerítéskisajtó magától nyílt ki. 

- Egyél csak! - biztatta Lujza Pétert, miután félrehúzta, befedte a spóron 
levő fazekat, és elindult a kiságyhoz. A termetes, mindig fekete fejkendőt, 
surcot hordó asszony mozgásában nyoma sem volt a szokott darabosságnak, 
aligság bicegett járás közben, s ahogy a kisszéket a lába alá húzva, 
suvickoláshoz szokott kezeit az ölébe rejtve elhelyezkedett az ágyon, maga 
lett a megtestesült légiesség. Megfoghatatlanná vált Péter számára, nem 
tudta magában hová tenni. 

- Az ő szégyenük, nem a tiéd. Nem kell megvárnod Jancsi bátyádat, 
nélküle is nyugodtan hazamehetsz - törte meg a csöndet az asszony. 



- Mindennap őrködik? - kérdezte Péter jobb híján, s hangjától maga is 
megijedt, annyira nyersnek, idegennek hatott a mind otthonosabbá váló 
környezetben. 

- Ö tudja, miért. Szép nyugdíja van, ülhetne idehaza - válaszolta Lujza, 
s egy pillanatra elmélázott, majd újra megismételte: - Az ő szégyenük, 
nem a tiéd. 

- Félek - vallotta be Péter két kanál étel között - , tudja... néném, a 
pénz miatt. 

- Fel se fogják hozni - az asszony petyhüdt, vértelen arcán mosolyféle 
futott végig. - Magamról tudom. Jancsi bátyád se kérdezte meg, azóta se, 
hol jártam, mit csináltam, mikor bánatomban egyszer itt hagytam. Könnyebb 
volt neki Bakos Jucit hibáztatni egy életen át, mint engem kikérdezni. 
Pedig az a szegény asszony - Isten nyugosztalja! - nem tehetett semmiről. 

A kanál félúton megállt Péter kezében, a harapás kenyér rágatlan maradt 
a szájában, de zavarát leginkább a tekintetére kiülő értetlenség tükrözte. 

- Itt hagyta? - kérdezte döbbenten, tele szájjal. 
- Jóval azután történt, hogy a magyarok bejöttek. Má' javába jártak fel 

a falunkbeli lányok Pestre dolgozni, hozogatták haza a kelengyére való 
pénzt... Én mentem el Jucihoz - épp idehaza volt - , kérleltem, 
könyörögtem neki: ha istent ismer, vigyen magával... Elegem vót az örökös 
szemrehányásból, számonkérésből, abból, hogy Jancsi bátyád bennem látta 
az okát annak, hogy nem született pulyánk. Lehordott mindenféle félcsípejű 
kurvának, még az apámat sem kímélte, pedig apám jó ember volt, állta a 
szavát. Elég az hozzá, három hétig bírta a lábam a strapát a szövőgyárban... 
Haza kellett jönnöm a drágalátos uramhoz, hogy ahhoz. Attól kezdve... 

Azóta, s ezt Péter is megtapasztalta, a szökést megelőző időszak emléke 
orvosolatlanul ott sajog, búvópatakként kanyarog a legeldugottabb 
agytekervények mélyén, nem lehet meg nem történté tenni. És már semmi 
sem lesz ugyanaz, mint volt azelőtt, mielőtt úgymond (csonkos Béla szerint): 
világgá ment. Meglehet, az tett volna jót Péternek, ha az apja, id. Valló 
istenesen elveri, az iskola számon kéri rajta a három hét igazolatlan hiányzást; 
hogy sírjon, szenvedjen, izzadja ki magából az eltulajdonított pénzt, a félévi, 
érdemtelenül kapott iskolai jegyek ellentételét. De ahelyett: Ágnes néne 
negédes, Kati mama szánakozó volt irányába; csonkos Béla megígérte, 
hogy beavatja a méhészkedés rejtelmeibe, Janika neki adta sok csereberét 
megélt, a Piramis együttest ábrázoló poszterét; anyja megpróbált orvosi 



igazolást szerezni (eredménytelenül), apja egy jópofa, vicces ember 
fizimiskáját magára ölteni (reménytelenül). 

Nem csoda, hogy Péter végül belebetegedett a sok jóságba. 
Valami rettentően kezdett hiányozni az életéből, s bár körülírni sem 

tudta, nem hogy nevén nevezni, de afelől nem volt kétsége, hogy az a 
valami létező dolog, s a körülötte élők birtokában van. 

Hol éjszaka, lefekvés után, hol reggel, az ébredés első pillanataiban 
tört rá a hiányérzet keltette szorongás. Bőre hirtelen lűdbőrössé vált, aligság 
kapott levegőt, és a szíve... a szíve úgy kalimpált, mintha ki akarna szakadni 
a helyéről. Aztán csönd, gyöngyöző izzadság a homlokon, némi remegés, s 
jött a percekig tartó ólmos fáradtság - mozdulni sem bírt. 

* 

Fél órával a menetrendszerű autóbusz érkezése előtt Péter már a 
buszmegállóban állt. Éjszaka alig aludt (meglehet, ebben a Vendellel folytatott 
délutáni beszélgetés is közrejátszott), nem reggelizett; az eseménydúsnak 
ígérkező napnak a gondolata izgatta. Ráadásul: az anyja, a sótartóig bezárólag, 
egy nagytáska batyut készített az útra, s mindenáron azt akarta, hogy magával 
cipelje. Kati mama az ágyvégen ülve a szófogadatlan fiú esetéről motyogott. 
Öccse csámcsogva evett, s az apja, nem tudni miért, a tehénistállóban 
felgyűlt, ott büdösödő trágyával hozakodott elő, hogy nem csak ő issza a 
tejet, eszi két pofára a túrót. Péter legszívesebben üvöltött volna; reszkető 
inakkal, de türtőztette magát. A fürdőkádban ülve, gondolatban mondta 
meg a magáét id. Vallónak: Janika kezéből sem esik ki a villa. Öccsének 
öltözködés közben, képzeletben ment neki, vágta jól fejbe, hogy csengjen 
a füle, ne bosszantsa tovább a gusztustalan csámcsogásával. S igen: köszönés 
nélkül hagyta ott az egész társaságot, Kati mamástól. Nem tudják megérteni, 
az istennek se, hogy neki pontban nyolc órakor a járási Hadkiegészítő 
Parancsnokság udvarán kell állnia, hogy a sorsárról van szó, nem pár villa 
ganéról; fogkeféről meg bolyhos törölközőről; csak azért is Pistikéről! 

Állt a buszmegállóban. Kopott farmernadrág volt rajta, a legújabb divat 
szerint, övön kívül hordott piroskockás ing. Rövidre vágott haja nem illett 
a nyakában lógó, rockegyüttesek nevével teleirkált rojtos vászonta-
risznyához, izgékony türelmetlenségéhez. LGT, Piramis, P. Mobil... Ha nem 
a nadrágszáron, akkor a tarisznya övén zongoráztak az ujjai. Nem és nem -
nem jelenhet meg az orvosi felülvizsgálaton hosszú, koszcsapzott hajjal. 
„Nem és nem..." - kereste a ritmust, oldotta mind breakesebbre a buszvárás 
keltette szorongást. „Igaza lehet Vendelnek - vélte sóhajtásnyi szünetet 



tartva - , hogy a Hobó Blues Band az igazi." Aztán már csak a három óra 
húszra gondolt, a hajnali derengésbe belényilalló bluesra. Nem érdekelte a 
Hadkiegészítő Parancsnokság épületének aszfaltozott udvara, se az odahaza 
történtek, még annak sem örült, hogy az útra elkészített nagy batyuból 
végül is csak a sportruháját, szobapapucsát viszi magával. „Mert meglehet, 
minden meglehet... Igen és igen - kár, hogy nem tanultam meg citerázni!" 

Fél órát várakozott a buszmegállóban, s közben ugyancsak 
megszaporodtak körülötte utazni vágyó falubelijei. „Rokon, nem rokon, le 
a cseresznyefáról" - dörmögte maga elé, és senkire, semmire nem volt 
tekintettel: az elsők között kapaszkodott fel a zsúfolásig telt autóbuszra, 
fizette ki a viteldíjat a sofőrnek. „Nem fagylaltozni megyek a városba, 
behívóm van, vagy mi a szösz!" - igazolta maga előtt a pimaszságát, hogy 
aztán még undokabbul vesse magát az egymáshoz préselődött emberek 
közé. Beljebb kellett jutnia az autóbuszban, mindenáron! A szőke hajú, s 
minden bizonnyal kék szemű lány a harmadik ablaknál állt, vagyis, mikor 
beállt a busz a megállóba, Péter ott látta meg. „Még egy kicsikét!" - nyögte, 
s térdét, könyökét használva, ereje teljes megfeszítésével végül sikerült a 
lány mögé kerülnie. Tavaszhoz illő, sárga színű, apróvirág mintás ruhácskát 
viselt. Anyagát selymes tapintásúnak érezte Péter, mikor a kapaszkodóvas 
után nyúlva, kézfeje végigsiklott a lány hátán. Akarva sem tudott volna 
közelebb bújni a szőkeség lágyan domborodó csípejéhez, vékonyka 
derekához, mint ahogy a túlzsúfolt buszban utazók odapréselték. Szó szerint. 
„Ebből se lesz ismerkedés" - volt az első gondolata, de ahogy megérezte 
ölén a lány feszes fenekét, melltartójának pántját a mellkasán, kisebb rémület 
fogta el: nyilván ő is érzi az ágaskodó... Visszafojtott lélegzettel várta, mi 
fog történni, de, és ez kissé meglepte, a lány nem húzódott el, nem fordult 
oldalvást. A keze szinte önkéntelenül csúszott mind közelebb a 
kapaszkodóvasat szorító fehér, puha kis kézhez; s alig hogy hozzáért, a 
lágyan domborodó csípő megmozdult, először le, aztán lassan föl... Le, 
lassan föl... 

A jó dolgok pillanattá sűrítik az időt. Mire rádöbben az ember, mi is 
történt vele valójában, a rácsodálkozás kábulatában olyan egyes-egyedül 
marad, mint Péter a végállomásra befutott autóbuszban. 

Igen, mozdulnia kellene: de hová? Miért? Miért kell átbukdácsolnia a 
piacolni érkezett asszonyok busz mellé lerakott kosarain, nagy táskáin? 
Holott még itt van: hallani ruhácskája halk zizegését, érezni szőke hajának 
jázminillatát... Itt van valahol! Nem tűnhetett el csak úgy! 



Sietett. Futott. Rohant. Be a váróterembe, ki a váróteremből; végig a 
hosszú placcon, egészen a nagyútig, meg vissza, még az indulásra kész 
autóbuszokba is bekukkantott, de sehol nem találta a sárgaruhás lányt. 
Elnyelte a káprázat, hogy az! Mert mi más lett volna az egész, ha nem egy 
káprázat, ébren álmodott álom? „Nem és nem igaz..." — lihegte, ismételgette 
kifulladásig Péter; azért mégis visszament a váróba, felment a lépcsőn a 
terem galériájára, hátha... A karzatot egy hűtőpultos gyorsbüfé foglalta el 
vaslábú asztalaival, székeivel, s a kávét ugyanúgy két csészéből itták reggel 
kilenc óra előtt a vendégei, mint másutt. Mióta bevezették az új pártfőtitkár, 
Andropov tiltó rendelkezését a reggel kilenc óra előtti alkoholárusításról, 
senki nem csodálkozott a dolgok ilyként alakulásán. Péter sem. 
Csalódottsága okán maga is beállt a sorba, kért két kávét, majd, miután 
illendően viszonozta a túlpirosítózott büfésnő cinkos mosolyát, gondolkodás 
nélkül magába döntötte az egyik csészében lévő féldeci vodkát. „Uramisten, 
mi lesz, ha észreveszik rajtam az orvosok, hogy ittam!" - rémületét követően 
egyik cigarettát a másik után szívta a kávézó egyik asztalánál ülve, s közben 
ekként okoskodott: „Tojok rá, ő kezdett ki velem, ejtett a végén pofára -
nem én őt!" 

Gyalogosan indult el a városközpontba. A kék színű Ikarus autóbuszok 
gyors egymásutánban haladtak el mellette. De nemhogy a számukat - 2-
es, 7-es, 10-es... - , a kereküket se igen látta Péter, annyira lekötötte 
figyelmét az útpadka finom, a sebes gépjárművek légsvungja által folyvást 
más és más alakzatba fodrozódó, csipkéződő porának a látványa. Az elmúlás 
vagy az illékony valóság mibenlétén elmélkedik ilyenkor az ember; ha 
nagyon csalódott, nem tud szabadulni önnön semmiségének tudatától. Porba 
sújtja. Istenem, milyen rettentően nehéz onnan felállni! Gondolni is arra, 
hogy még ma dolga van: el kell jutnia A pontból a B-be, ahol majd 
gatyaszárban végigmegy egy csomó fehérköpenyes, vadidegen férfi és 
nő előtt, akik forgatják és tapogatják; a súlyát, magasságát méregetik, 
csalafinta, beugratós kérdésekkel nyaggatják hosszú perceken át, hogy 
végül kezébe nyomhassanak egy, a járási kórházba szóló beutalót. Mert ott 
majd alaposabban megforgathatják és megtapogathatják; a kórlap 
macskakaparásszerű bejegyzéseiben megindokolhatják, miért nem lehet 
katona. Miért... „Miért nem fordult legalább egyszer hátra, hogy láthassam 
az arcát, megismerhessem?" - emelte tekintetét kérdőn Péter a magasba, 
saroknyira a Hadkiegészítő Parancsnokság épületétől. 

Bő húsz perce volt még nyolc óráig. Méricskélhette volna kedvére -
mint már nemegyszer - avatott szemmel az üzletkirakatokra kiragasztott, 



a házfalakra felfüggesztett plakátok, az úttest fölé kifeszített lózungok nagy 
fehér betűit. Eltöprenghetett volna azon - mint már annyiszor - , hogy a 
kisebb, nagyobb, még nagyobb ötágú-csillagos, sarlós és kalapácsos, Lenin-
arcéles klisékhez hozzá lehet-e jutni készen, mikor dekoratőrnek áll, vagy 
magának kell majd kimetszenie linóleumból, mint tette Vendel. Ez utóbbi 
eshetőség problémák garmadát vethette volna fel, elégségesen kitöltve a 
várakozás idejét, ha már a kezdet kezdetén nem folytak volna össze azok 
a fránya cirill és latin betűk Péter szemei előtt. De - összefolytak. A lózungok 
kerekded betűi meg fogták magukat, és egyszerűen leperegtek; ott gurultak, 
karikáztak a fellocsolt, fénylő hátú aszfalton. Péter képzeletében a betűk 
helyén, a sárgán villogó szemafor fölött tavaszhoz illő, apróvirágos, 
napsütésben fürdőző rét kezdett el burjánzani a hosszú, vörös színű 
vásznakon, és csak burjánzott, csak burjánzott... 

A járás falvaiból és a városból behívókkal verbuvált, kiszuperált osztag 
(így nevezték egymás között magukat a fiúk) teljes létszámban ott ácsorgott, 
csámborgott a parancsnokság épületének bejárati kapuja előtt. Péter először 
azt hitte: őt várják. De nem. Azzal fogadták, hogy nem lesz orvosi vizsgálat, 
s ha az információs iroda ablakánál leadja a behívóját, expressz kézhez 
kapja a kórházi beutalóját. Valló Péter ment, leadta a behívóját, kézhez 
kapta a háromszögű pecsétel hitelesített kórházi beutalót, aztán, mivel ő 
sem tudta (először fordult elő, hogy elmaradt az orvosi felülvizsgálat), mi 
ilyenkor a teendő, beállt a fiúk közé. Együtt füttyentgetett velük a mellettük 
elhaladó lányok, asszonyok után; köpködte szerte a pirított napraforgó 
maghéját; nejlonzacskóba fújta a cigarettafüstöt, mert úgy nagyobbat durrant, 
jobban meghűtötte a vért a mit sem sejtő járókelőkben. Azonban, mintegy 
parancsszóra, egyszerre csendesedett el a társaság, alászálló nevetésük 
megjegesedett, lehűtötte a kedélyeket. Félénken hol egymásra, hol a 
bejárati kapu felé pillogtak, de mert nem akadt önjelölt hangadó közöttük, 
és a kapun sem jött ki senki, hogy megfogadni érdemes tanáccsal lássa el 
őket, a kezdeti dermedtség átcsapott lehangoltságba. Majd mindannyiuknak 
eszébe jutott valami... rossz, végül az, hogy ő fél ember, selejt, akit a 
parancsnokság szóra se méltat. Péternek is fájt ez a tudat, már hogyne 
sértette volna az önérzetét! Szíve mind szaporábban vert, gyomra 
gombócnyivá zsugorodott; reszketett, izzadt, s ha nem szólal meg egyikük 
(talán a Macsolára való gyerek), és nem tanácsolja azt, hogy menjenek a 
kórházba, nehogy a késedelemből baj származzon - lába összecsuklik a 
gyengeségtől. 



Vert seregként vonultak be a kórház felvételi osztályára, s nemcsak a 
felvételi papírokat adataikkal kitöltő, ügyükben telefonálgató nővérke, de 
a vörös hajú, piros köpenyes, folyvást zsémbelődő öreg takarítónő sem 
értette, hogy fér el annyi szép szál fiatalember az irodától üvegablakkal 
leválasztott csöppnyi előtérben. Végül mindahányuk adatait feljegyezte a 
nővérke, s leadhatták civil ruháikat a raktárba, felvehették az otthonról 
hozott sportruhákat, pizsamákat, felhúzhatták lábukra a szobapapucsokat; 
elindulhattak a nővér után, szépen, libasorban, hogy elfoglalják a kórházi 
osztályok üres ágyait. Legtöbbjük a szemészeti, orr-fül-gégészeti és a 
traumatológiai osztályra került. Holnapi viszontlátással váltak el egymástól, 
holott tudták, hogy se holnap, se azután nem fogják óhajtani egymás 
társaságát, sőt, ha módjukban áll, még azt is letagadják majd a többi beteg 
előtt, hogy ismerik egymást. 

Péter sem vágyott egyébre - míg tartott a csoportos vonulás épületről 
épületre, emeletről emeletre - , csak arra, hogy mielőbb kórtermi ágyában 
tudhassa magát, s újra, igen, újra Valló Péter lehessen, ne egy leírt sorköteles 
a sok közül. 

Az idegosztály űj, háromszintes épületébe négyen követték a nővérkét; 
két fiű lemaradt a földszinti folyosóra nyíló, mozgásszervi bántalmakkal 
küszködő és agyrázkódásos betegek számára fenntartott szobákban. Péter 
és még egy társa nevét olvasta fel utolsónak a kezében szorongatott 
papírosról a nővérke, aztán ők is elindultak fel a lépcsőn a harmadik emeletre. 
Az első lépcsőfordulóban még alig, a másodikban annál inkább hatalmába 
kerítette Pétert az ellenszenv, amit a mindvégig mögötte szörtyögő, 
tösnyögő fiúval szemben érzett. Kis híján múlt, hogy nem fordult vissza, s 
pofán nem vágta a majd kétméteres... tunyaságot, de türtőztette magát, 
nem először. „Mindenki tudja róla, hogy szimuláns, hogy egy kivételezésbe 
belehízott pártfunkci-poronty, egy leendő léhűtő, hogy az! Még hogy 
vegetatív disztóniás!" - sziszegte Péter, már a folyosón, az osztályos 
főnővérre várva, aki megmutatja majd a szobájukat, ágyukat, s úgy körül 
kedveskedi, nyálazza a pöffeszkedő hólyagot - aki magyarul egy kukkot 
nem hajlandó kiejteni, pedig érti, beszéli a nyelvet (magyar anya szülte!) -
hogy annak láttán felfordul az ember gyomra. 

„Testvériség, egyenlőség..." - dobta magát teljes súlyával Péter a 
számára kijelölt ágyra: megérkezett. „Nekem bezzeg nem mondta nővér, 
miközben bekísért a hármas számú kórterembe: Péterke pihenjen, Péterke, 
maga aludjon sokat... Még azt se, hogy jó napot! Nem, ez így nem igazság 
- hergelte tovább az indulatát - , ha a betegség nem válogat, az ember 



miért tesz különbséget beteg és beteg között? Az én vegetatív disztóniám 
nem disztónia!? Ugyanúgy igényli az odafigyelést, a megértést, a barátságot, 
a szerelmet, igen, a szerelmet, mint a Szásenykájé, azé a...!" 

Talán a végletekig feldühíti magát; elfehéredett arccal, ziháló tüdővel 
hánykolódott volna az ágyán, ha nem nyilall fájdalom a lábikrájába, nem 
feszíti mozdíthatatlanná a lábfejét. Mindig ez történt, mikor túlzottan felizgatta 
magát, s a bajon a gyerekes duzzogás mit sem segített. Tűrnie kellett, 
várnia, hogy a heves izomgörcs magától felengedjen, ne kússzon mind 
följebb és följebb, mígnem eléri a szívét, s akkor, igen, akkor mindennek 
vége... „Kellemes, megnyugtató dolgot kell elképzelnem!" - szuggerálta 
magát; kapaszkodott Péter két kézzel a kezelőorvosa javallotta 
reménysugárba: az önszuggesztióba. De: sem a szelíden hullámzó tengert, 
sem a hósipkás hegyek látványát nem tudta maga elé varázsolni - az 
ismeretlen, sárgaruhás lány feszes fenekét érezte ölén; orrában hajának 
jázminillatát. S egy pillanatig úgy tűnt, felsóhajthat; a megkönnyebbülés 
helyett azonban az eddiginél is élesebb fájdalom nyilallt a lábszárába, s 
újult erővel tört rá a halálfélelem. 

A szobában tartózkodó betegek azonnal felfigyeltek Péter fájdalomtól 
eltorzult arcára, pánikrohamára. Egyikük nővér, orvos után sietett. Ezúttal 
Valióné nem intézhette volna el egy kézlegyintéssel Péter betegségét, 
nem mondhatta volna - mint a szomszédok, ismerősök előtt szokta - , 
hogy a nagyfiának csak egy kis szívidegessége van; se Jancsi bácsi azt, 
hogy ficsúrnáthája. Sőt, Vendel sem tarthatott volna kiselőadást a stresszről 
vagy az agykéreg gátlási folyamatainak gyengeségéről. Egyedül a főorvos 
leegyszerűsített diagnózisa lett volna helyénvaló, amit Valló Borisnak 
mondott, látva, hogy az asszony nem akarja vagy képtelen megérteni, 
miért nem lehet katona a fia: „Tudja, elvtársnő, az olyan érzékeny 
idegrendszerű ember, mint a Péter, vonzza magához a bajt, bármikor elsülhet 
kezében a fegyver." 



Ötödik fejezet 

Hogy a szerelem olykor az ember szívére száll, nem kérdés, de hogy 
miért hétpöttyű katicabogárnak álcázva teszi dolgát, arra az együgyű rigmus 
kiötlője, Péter sem igen tudta volna megadni a választ. Holott kaszája előtt 
megannyi, tarkábbnál tarkább pillangó libbent fel a fűszálakról, ajzott 
szivárvány félkörívet szapora lepkeszárnyuk. Talán az egyhangú, fárasztó 
munka volt az oka, hogy a kezdeti, hetyke suhintások közben megfogant 
képtelenséget olyan kitartóan ismételgette magában a kaszálás alatt 
mindvégig. Egy kis lépés, egy suhintás: „A szerelem hétpöttyű katicabogár, 
olykor az ember szívére száll. 

A muszáj-rend, az utolsó forduló a legnehezebb. Ahogy a felkelő nap 
mind magasabbra hág, úgy száll el az erő, zsibbad a kar, a váll, gyöngülnek 
el a lábak. A pohárka bor sem segít, nem oldja a kasza mankóját markoló 
kéz görcsét - megállni, szusszantani kellene, hagyni a fenébe az ostoba 
vetélkedést. Mire való, na mire?! 

Egy kis lépés, egy suhintás: „.. .Katicabogár... száll. 
Péternek tartania kellett a lépést az apjával, ha nem akarta - és nem 

akarta - , hogy Janika a sarkára hágjon. Félreállni, átengedni, igen, átengedni 
az elsőszülöttség jogát, azt mondani: „Haladj, Janika, nem bírom a tempót, 
elfáradtam!" - égbe kiáltó szégyen lett volna. „Kinevetne Kati mama, Ágnes 
néne, csonkos Béla; Jancsi bácsiról nem is beszélve!" - vélte, miután 
hátrasandított, felmérte a fogyó távolságot kettejük között. Egy kis lépés, 
egy suhintás: „.. .Katicabogár, olykor az ember szívére száll... Ha a belet 
kihúzza belőlem apám, akkor se!..." - sziszegte Valló Péter, maradék erejét 
nekifeszítetve az új és újabb suhintásnak. 

Egy kis lépés, egy suhintás: „...Hétpöttyű... Öt lépés a sárgán virító 
palástfúig, három kaszavágás az ágaskodó sóskaberkéig, csak három..." 
Kettő, egy és vége! Nyélvégre lehet állítani a kaszát; fenni rajta egy utolsót 
- életlen kaszával hazaindulni, ki hallott már olyat! 

Bölcs dolog a halált távol tartani a háztól, lerogyni az utolsónak levágott 
rendre viszont nagyon jó érzés; fél kézzel rákönyökölni, szemmel felmérni 
a lekaszált parcellát, vagy csak bámulni, ahogy Janika odanyargal az 
árokpartra ledöntött biciklikhez, s már hozza is nagy boldogan az elemózsiás 
táskát... 

Valióné szombat délután félretett minden más munkát: csirkét vágott, 
fasírt húst darált, kirántott húst sütött... Szalonnáért fel a padlásra, borért le 



a pincébe ment; egy percre sem állt meg Kati mamával pörölni, hidegen 
hagyta anyósa áskálódása. Egyéb sem hiányzik, csak hogy megszólják: 
sovány kenyéren, hideg vízen engedte el a férfiakat kaszálni! Igen, a házat 
odatarisznyázza, ha kell, neki ne jöjjön senki azzal, hogy fukar. Ágnes néne 
főleg ne. Ostoba vénasszonya! Miért jár templomba az olyan, mint ő, na 
miért? Ha csak azért nem, hogy az istentisztelet után legyen közönsége, 
legyen ki előtt összehordani róla minden rosszat, gonoszat. „Hogy tud olyat 
még kitalálni is, hogy az uram kurvák után kujtorog, én meg elnézem, 
mert hasznom van belőle! Isten, hogy viszi rá a lélek, ekkora... hazugságra?! 
Az fáj neki, hogy nélküle boldogulok, semmi egyéb. Jól tette az uram, 
hogy kitessékelte a házból: előbb kellett volna!"- dohogott magában, vett 
elégtételt nevelőanyján Valló Boris csirkebontás közben. 

Id. Valló a nagyujjasán ülve újságpapirosra pakolta ki a táska tartalmát. 
Sült csirkét, fasírtot, száraz kolbászt; uborkát, paprikát, paradicsomot (a 
kolhoz fóliaházából); a termosz kávét, a kis üveg vodkát, zacskóba csomagolt 
házikenyeret (Lujza sütötte), s végül egy doboz halkonzervet a nagyobbik 
fiának, mert mindig módizik, sohasem jó neki az, ami másnak. S valóban, 
a kórházban eltöltött hetek, hónapok nem múltak el nyomtalanul, sok olyan 
szokást, tudományt hozott haza onnan Péter, amit eltűrt ugyan a család, de 
magáévá tenni őket az istennek sem akarta. Hányszor elismételte, hogy a 
konzerveket azonnal el kell fogyasztani, amint felbontják, nem szabad 
rakosgatni ki-be a hűtőbe - gyomormérgezést okozhatnak. Nem, tanácsát 
megmosolyogták, s hetekig büdösítették a hűtőgépet... káposzta-
konzervvel. 

Janika a hevenyészett teríték mellé térdelt, felvágta a zöldséget, a 
szalonnát, a kolbászt, a kenyeret sem volt rest kicsomagolni, sőt, az apja 
kitöltötte vodkát is újraosztotta. Id. Vallónak néha - mit néha: mindig! -
maga felé hajlott a keze. Péter a konzervnyitóval piszmogott, bajlódott, 
végül átkozta azt, aki kitalálta. Nem csoda, hogy apja és az öccse 
megmosolyogták setesutaságát. Hej, ha tudták volna, hogy nem azért issza 
meg a vodkát, hogy jó étvágya legyen, hanem azért, hogy az alkohol 
eloszlassa a megerőltetett, fáradt izmokban felgyülemlett tejsavat; a kenyér 
nála szénhidrátot, a paprika, paradicsom meg vitaminforrást jelent; a 
kenyérhéjjal azért törölgeti ki tisztára a konzervdobozt, mert a hal a 
legbőségesebb fehérjeforrás - nem állták volna meg nevetés nélkül. Az 
embernek ennie kell, hogy bírjon dolgozni; dolgoznia kell, hogy legyen 
mit enni. 



„Hát igen, a végén meg panaszkodnak, itt fáj, ott fáj; nyögnek, mint 
egy gyomorbajos" - morfondírozott magában Péter, miután végzett könnyű 
reggelijével és végighevert a renden. Megállapítását nem találta túlzónak, 
sőt, határozottan az volt az érzése, hogy apja és az öccse már hajnalban, az 
indulásuk előtt megegyeztek egymással abban, hogy egy árva falatot nem 
hoznak vissza a mezőről. Sült csirke, rántott hús, abárolt szalonna... Lassacskán 
minden ennivaló eltűnt az újságpapirosról, és sem id. Valló, sem Janika 
nem kékült el, nem nyögött hasra szorított kezekkel. Péter sápadozott, 
hüledezett: „Hová fér beléjük a rengeteg kaja?" 

Nem rohanni, munkát, evést megpihenni, ahogy a régi öregek - ez 
volt id. Valló egyik életelve (ha nem az egyetlen), s ha tehette, úgy rendezte 
a dolgát, hogy egy kis szundikálásra is maradjon ideje. A dörgő ég alatt el 
tudott aludni. Janika szintúgy. „Tiszta apja" - mondogatta Valióné. Hogy a 
nagyobbik fia kire ütött, annak Kati mama se volt megmondhatója. Csonkos 
Béla csak találgatott, pedig ha valaki, akkor ő bizton számon tartotta a 
rokonsága minden ága-bogát. Az anyai dédnagyapánál állapodott meg, róla 
hallott - állítólag - olyanokat, hogy magának való, télen-nyáron csatangoló, 
pásztorkodni szerető ember volt. 

Nekivágni a határnak, menni az orrunk után, bután, minden cél nélkül: 
ez a csatangolás sava-borsa. Péter a kórházban, a villanyoltást követő, a 
szobatársaival folytatott hosszú, éjszakába nyúló beszélgetésekből, sok más 
mellett, azt is kiszűrte, hogy legjobb egy társsal, lehetőleg egy értelmes 
kutyával nekivágni a bolyongásnak. Egyedül sem unalmas, eltévedni meg, 
ó, ugyan! A céltudatos ember szokott eltévedni; kóvályogni egyik 
tévedésétől a másikig - egyszerűen, jobban esik a séta, ha van kihez 
lehajolni, szólni néhány szót. 

Ducskó a maga módján volt értelmes. Nyüszítve bújt el a kutyaólba, a 
farakás mögé, ha vesszővel; egykedvűen nyalogatta hosszú szőrű vöröses-
fekete bundáját, ha Péter szép szóval akarta tetszetős, okos kutyákhoz illő 
mutatványokra idomítani - csak azért se rohangált az eldobott kislabda 
vagy bot után, ült le, állt fel, hempergett parancsszóra. Talán épp emiatt 
jellemre tett szert; talált magának feladatot a jószágbőgéstől, disznóvisítástól, 
tyúkok kotkodácsolásától hangos alsóudvaron. Először csak a malacok, hízók 
etetését felügyelte, jelezte ugatásával a háziaknak, hogy elérkezett az etetés 
ideje. Csillagra, a tehénre, később terjesztette ki munkakörét, kísérte a 
jószágot csordahajtáskor az utcavégig, ment eléje késő délután, várta haza 
ugyanott. Hogy utóbb, a kapirgáló, hápogó, gágogó aprójószágok sem 
nélkülözték a társaságát, az természetes volt, Ducskónak kiváltképp. Verébraj 



- mit verébraj: egyetlen veréb - nem szállhatott a kiszórt búzára, tengerire, 
s ha mégis, azonnal ott termett és elhessentette. Volt azonban egy 
kedvtelése - embermagasságból nézve: hibája - , kilométerekről 
megorrontotta a tüzelő szukák szagát, s olyankor nem létezett számára 
magas kerítés, bezárt kapu. Azon, hogy egy-egy átkujtorgott éjszaka után 
véres bundával, egyik-másik lábára sántítva oldalgott haza, s álló nap a 
sebeit nyalogatta, és még véletlenül sem vakkantotta el magát, nem volt 
csodálkozni való. Vallóék nagylelkűen elnézték kutyájuk eme 
fogyatékosságát. „Ducskó kivette a szabadnapját" - mentegették egymás 
között. 

- Ducskó azóta kivette a szabadnapját, a fásszínben nyalakodik -mondta 
Péter, élesztgetni próbálva a honvágyat aludni készülő apjában. 

- Nem nyugszik, míg valahol főbe nem verik - fordult oldalára id. 
Valló, csak azért is. 

- Ducskót soha! - tiltakozott Péter a felvetés hallatán, de sem id. Valló, 
sem Janika nem kívánta meddő vitatkozással tölteni az időt, pillanatok alatt 
elszundítottak a fűből hevenyészett, zsákkal, nagyujjassal letakart derékaljon 
- vagy csak úgy tettek, mint ha aludnának. Péter egyedül maradt. S minél 
tovább bámulta a távoli hegyek kéklő karéját, a közeli dombokig feketéllő 
szélfogó diófasort, a kanálisokkal szabdalt mélyzöld tengeri- és sárguló 
búzavetéseket, annál magányosabbnak érezte magát. 

Ha nincs kutya, társ a remélt csatangoláshoz, unaloműzőnek jó a 
katicabogár is. Bár reggel tájt igen ritka - sasszem és birkatürelem kell 
hozzá, hogy rábukkanjon az ember. Péter addig berhelte maga mellett a 
rendet, kotorászott a fűszálak között, míg rá nem lelt egyre. Rögvest 
felcsippentette, tenyerére tette, s türelmesen kivárta, míg a nap fénye 
megszárítgatta, életet cirógatott a tetszhalott bogárba, csak aztán dőlt hátra 
fekhelyén. „Vidd el a hideget, hozd el a meleget..." 

Dehogy gondolta komolyan Valló Péter, hogy a tenyeréről kézfejére, 
onnan a mutatóujja hegyére araszoló fekete pöttyös piros bogár bármit is 
elvihet, vagy hozhat - á, dehogy! Csak gyermek akart lenni. Mert gyermek-
nek lenni mindig jó! Azt meg nem is sejtette, hogy gyerekesnek vélt szokásai 
tartják tőle távol a kilátástalanság érzését. Igen, hogy nem esik túlzásokba, 
mint... mint a Vince. 

Vendelből újra Vince lett. Levágta a bajuszát, a szakállát, Pintér bácsi -
egy rubelért - a hosszú, bozontos haját. Reggel Vendelként ébredt, de 
este, mire Valióné áthozta a vacsoráját, már azt a csendes, rendes, jól fésült 
fiatalembert találta a műteremlakásban, akit annak idején megismert. Valló 



Borisnál csak a kolhozvezetőség örült jobban dekoratőrük nem várt, gyors 
átváltozásnak - no meg néhány öregasszony az utcából. „Van Goghnak is 
Vince volt a keresztneve" - indokolta tettét, próbálta okát adni annak, 
hogy miért bűjt ki, hipp-hopp, a Vendelségből. Holott szerepcseréjének 
semmi köze nem volt az érzelgősséghez. Odafent, Moszkvában Csernyenkót 
választották meg pártfőtitkárnak, s nem tűnt kizártnak, hogy általa 
reinkarnálódni fog a brezsnyevi éra sötétebbik időszaka. 

Csoda, hogy Péter nem értette? Elfogadta ugyan a Van Goghra való 
hivatkozást, de barátjának azt a cselekedetét, hogy alig háromórányi 
takarításért 20 rubeles napszámot fizetett Janikának, már nem tudta 
megemészteni. Még azután sem, hogy Vince hosszasan magyarázott neki 
a sorsról, mint magába forduló kerékről, hogy néha onnan kell folytatni a 
dolgainkat, ahol elkezdtük. J ó , le kellett hordania a kertvégre a rengeteg 
lomot: az elfuserált vásznakat, rajzpapír-kötegeket, meg miegymást - lépett 
túl magában barátja okfejtésén Péter - , de az alágyújtás, a tűz bámulása 
mióta számít munkának?!" Ő maga szíves-örömest segített, eszébe nem 
jutott, hogy munkáját pénzre váltsa, azzal álljon oda Vince elé, hogy az 
árokpart, az udvar füvének lekaszálásért például ennyit vagy annyit 
méltóztassék fizetni. Nem, soha. Ostoba, aki aprópénzre váltja az emberi 
kapcsolatok aranyfedezetét: a hálaérzetet. Valló Péter vallotta: tartozik 
barátjának a segítséggel, a.. . hogy is hívják... a művészettörténeti 
kiselőadásokért, azért, hogy végre komolyan veszi, megosztja vele gondját, 
bánatát. 

Reneszánsz, klasszicizmus, strukturalizmus; szürrealisták, kubisták, 
futuristák; Leonardo, Gauguin, Kandinszkij... Péter néha egészen beleszédült 
az eleddig csak rádióban, televízióban hallott, vagy még ott sem említett 
nevek, fogalmak tömkelegébe. Ráadásul Vince bírta szusszal, szóval, 
lelkesedéssel - Péter olykor éjfélekig ott ült nála, hallgatta az évszámokkal, 
anekdotákkal fűszerezett kiselőadásokat. De nem bánta, megtiszteltetésnek 
vette, hogy a barátja vele - a parasztfiúval! - veszi át újra az önszorgalommal 
megtanultakat. „Hát igen - helyeselt magában - , ismétlés a tudás anyja." 

A szombati vacsora - a kaszálásra készülődés miatt - egyfogásosra 
sikeredett. Restelkedésre adott okot, hogy nem tudni miért, a festő nem 
utazott haza hétvégére. Valióné azzal tette túl magát zavarán, hogy sült 
csirkeszárnnyal, három fasírttal, kolbászszeletekkel fejelte meg a ludaskását, 
úgy adta fia kezébe a kenyérszeletekkel befedett ételhordó edényt. Péter 
tűkön-üléséből szabadulva, rohanvást vitte Vincének a vacsorát. Már hogyne, 



a héten délutáni műszakban dolgozott, túlórázott, délelőttönként alig váltott 
néhány szót a barátjával. Akkor is jobbára ő beszélt a műszergyártó részlegen 
tapasztalt visszásságokról; panaszkodott az odahaza kikímélt munkatársnőire, 
a főnökfeleségekre, akik szerinte unalmukat elűzni, locsogni, ünnepelgetni 
járnak a gyárba, nem dolgozni; háborgott a Lajos szesszel folytatott seftje 
miatt. „Bezzeg Amerikában..." - próbálta nyomatékolni újra és újra az igazát, 
de hiába. Vince az Amerika szó hallatán mindannyiszor gyorsan kezet fogott 
vele, s faképnél hagyta. 

Nagy igyekezetében Péter szinte beesett a konyhába, az ételhordó 
edény nagyot koppant az asztalon. A barátja mégsem eszmélt. Úgy ült az 
ágya szélén: fél fenéken, megrökönyödve, mint aki ítéletre vár. (Vince a 
kicsiny konyhában étkezett, tévézett, aludt. A háromkarikás, ballonos 
gázspór néhai Bakos Juci valamikori fürdőszobájába volt beállítva. Azon 
főzte teáját, kávéját, melegítette fürdővizét; kádként a Valló Boris beszerezte 
mosóteknő szolgált.) 

- Megjött a vacsora! 
- J a ! - bólintott Vince. 
- Egyfogásos - harsánykodott tovább Péter - , de anyám fasírttal, 

kolbásszal pótolta. 
- J ó neked. 
- Mi jó nekem? - értetlenkedett barátja kijelentésén Péter. 
- Van szék elég - szólalt meg kisvártatva Vince, s Péter, nem tehetve 

mást, maga alá húzott egy karszéket. Rég nem látta barátját ennyire 
lehangoltnak. 

Ültek. Péter lélegzetvisszafojtva, Vince lárvaarccal. Egy betévedő idegen 
azt hihette volna, hogy a „ki bírja tovább nevetés nélkül" nevezetű társasjáték 
kellős közepébe toppant. Péter bírta tovább. 

- Tudtad? - kérdezte Vince váratlanul, s hangja érdesnek, mélyről 
jövőnek hatott. - Tudtad, hogy a szocreál festészet és a bizánci 
mozaikművészet között sok a rokon vonás? Hogy Bizáncot nem pusztították 
el a törökök? Nem bizony. Bizánc fogta magát és északabbra költözött: 
császáraival, korrupt hivatalnokseregével; gigantomániájával, kegyet-
lenségével... A mai napig félisteneket kreálnak magatehetetlen, rozzant 
vénemberekből! Festő meg akad száz - mit száz: ezer! - , akik önként és 
dalolva pirospozsgást varázsolnak festményeiken a hullasárga, töpörödött 
arcokból. Mindezt miért, na miért? 

Pétert váratlanul érte a kérdés. 



- Nem tudom - válaszolta, holott igazából azt nem tudta eldönteni, 
hogyan viszonyuljon a csendes, rendes, jól fésült VinceVendelt indulatához, 
széles gesztusaihoz. 

- A hatalomért, a befolyásért, barátom, hogy tótumfaktumok lehessenek 
a művészeti életben. Érted? 

Péter nem értette. Azt azonban láthatta, megtapasztalhatta, barátja 
átváltozása után először, hogy Vincében ugyanaz a lélek lakik, mint a nagy 
szakállú, borzas hajú Vendelben. 

Vince közben felállt, az ételhordó edény fölé hajolt. Evett. Tele szájjal 
vonta le végkövetkeztetését: 

-Ámbár: miért lennének különbek, mint az idolok... 
- Azok micsodák? - kérdezte Péter hirtelenkedve. Szerette volna vissza-

szívni, el nem hangzottá tenni kérdését, de barátja arcán azonnal átsuhant 
a jól ismert mosoly, amivel a tárgyhoz nem illő válaszait, kérdéseit szokta 
nyugtázni. 

Péter lapított, oldalvást pillogva követte az ágy fölötti falon Vince 
árnyékának mozgását. Ami hol előrehajolt, hol kiegyenesedett, aztán úgy 
tűnt, mintha a zsebeiben kotorászna. Végül intett, s Péter felemelte a fejét, 
szó nélkül átült az ágyra, Vince mellé. 

Cigarettára gyújtottak. Mindketten sokat szívtak, másfél dobozzal 
naponta. Péter az alacsony vércukorszintjével (a kórházban hallhatott felőle) 
magyarázta mértéktelenségét: „Ha nem cigiznék, lépten-nyomon 
elaludnék." Vince az emberi hitványsággal: „Átharapnák a torkomat, ha 
tehetnék." Egy dologban egyezett véleményük: le kell mondani a bagóról 
- igen ám, de hogyan? 

A cigarettacsikkek rég a hamutálcán füstölögtek, mikor Péter végre 
érdemi választ kapott elhamarkodott kérdésére. 

- Bálványok - mondta Vince. Aztán arról beszélt hosszasan, hogy a 
bálványimádás miért a primitív vallások egyike, s hogy hívei egykor 
emberáldozatokat is bemutattak, hogy elnyerjék idoljuk jóindulatát. 

- Az inkák - szólt közbe Péter. 
- Igen - hagyta helyben Vince, aztán egy mély sóhajtás után hozzáfűzte: 

- De legalább soha nem hazudtolták meg magukat... 
Péter türelmesen várt a félbehagyott mondat folytatására. Megesett 

nemegyszer, hogy barátja elmélázott mondandója közben, de pillanatok 
múlva ott folytatta, ahol abbahagyta. Most nem ez történt. A festő két 
kezébe temette az arcát, s igen - sírva fakadt. Kustyán Vince hangosan sírt, 
zokogott, mint egy kisgyerek! 



...„Hozd el a meleget, vidd el a hideget..." S hess, elröppent a 
katicabogár, hiába kapott utána, próbálta szemével követni röppályáját Péter, 
a felszálló harmat földközeli délibábja csúfot űzött igyekezetéből. Csalóka, 
rezge fodrain tucatszám hintáztak, gurultak szanaszét a piros karikák. Janika, 
ha pár perccel előbb, netán később ébred, tápászkodik fel fektéből, nem 
csodálkozott volna el bátyja nagy semmit fürkésző tekintetén. Kevesen 
bocsátják meg, ha meglesik, gyengéjét megítélik - Péter miért lett volna 
kivétel? Dúlt-fúlt, haragos pillantásokat vetett öccsére; kereste, mivel és 
hogyan köthetne bele. Janika azonban olyan magától értetődő 
természetességgel, frissességgel tömte degeszre a zsákot fűvel, szerelte le 
nyéljeikről a kaszákat, szedte össze, rakta szerszámos táskába a fenőköveket, 
a faékeket, a kaszaverő kalapácsot, hogy nemigen talált bennük kifogásolni 
valót. De aki keres... Amint öccse vállára vette a tele zsákot s elindult a 
biciklikhez, Péter rögvest szabadjára engedte indulatát. „Úgy kell neki, 
mért nem motorral jött!? Nem, inkább a szomszédtól kér biciklit, hogy 
százméterenként legyen mit pumpálnia!" 

Janika a nyolcadik osztályba járt, mikor feltolta az udvarra első, 
ócskavasnak se jó segédmotoros kerékpárját. (A biciklijét adta érte cserébe.) 
Háromhónapnyi szerelésbe, munkájába telt, mire a kis berregővel 
megtehette első körét az utcában, s már aznap este elcserélte egy Verhovina 
márkájú mopedre. A két keréken, motoron kívül nem volt azon semmi: se 
fényszóró, se sárvédő, még ülés sem. Helyrepofozta. Azóta két-három 
hónapos időközökben adta-vette a motorkerékpárokat Janika; a hasznon 
szerszámokat, alkatrészeket vásárolt. Kész kis műhelyt rendezett be a 
tehénistállóval egybeépült, kamrának szánt sufniban. „Ember lesz belőle, 
játszani fog a pénzzel" - hetvenkedett id. Valló egy-két pohár bor után 
kisebbik fia képességével, munkahelyen, kocsmában, odahaza. „Más is az 
(mármint ember)" - csitította Valló Boris egy ideig az urát, védte nagyobbik 
fiát az apai lekicsinyléstől. De leánykorában túl gyorsan és egyszerre törtek 
be életébe a technikai csodák, a villanyvilágítástól a rádióig, hogy ne táplált 
volna túlzott tiszteletet a gépekkel bánni, azokat megjavítani tudó emberek 
iránt. Előbb megingott, idővel hajlott ura véleményére, maga is el-
eldicsekedett a konzervgyárban Jani fia motorszerelő tudományával. 

Péternek volt oka a féltékenykedésre, de igazi haragszomrádra, 
kenyértörésre nem vetemedett öccsével szemben. Holott elég volt a Lajos 
nevét kiejtenie, rágondolnia a szesszel való üzletelésére, vagy a gondtalanul 
cseverésző, ki-be flangáló munkatársnőire, hogy a plafonon járjon, 
kivetkezzen emberi mivoltából. Köpködött, káromkodott, úgy csapkodott 



kezeivel, mint akit elnyeléssel fenyeget a... fertő. Már hogyne - fölös 
indulata alakoskodó, álszent és képmutató emberek bűnszövetkezetének 
láttatta vele a kolhozvezetőség apraját-nagyját. „Csalnak, lopnak, hülyére 
veszik a népet!" - sziszegte, s törni-zúzni szeretett volna. (A tényt, hogy 
apja, anyja ugyanazt cselekszi kicsiben, amit a párttitkár, a kolhozelnök 
nagyban - elsumákolta. Ha mégis eszébe jutott - mert eszébe juttatták - , 
arra lett rátarti, de fenemód, hogy ő még egy ócska, kiégett cinezőt sem 
hozott el a munkahelyéről.) Janikára azonban az istennek sem tudott 
komolyan megorrolni, sőt, titokban büszkeséggel gondolt rá. 

A legfiatalabb Valló futva érkezett vissza a bicikliktől, gyors 
mozdulatokkal összekapkodta, táskába rakta a késeket és villákat, üvegeket 
és poharakat, szaporán újságpapírba csomagolta a Ducskónak szánt 
csontokat, szalonnamaradékot, s közben talált módot arra, hogy kétszer-
háromszor a bátyjára mosolyogjon, mintegy azt üzenve: „Túl vagyunk a 
nehezén, pajtás, a szénagyűjtés, hazahordás gyerekjáték." 

Csoda, hogy Péter elszégyellte magát; belekapaszkodott a bakancsa 
fűzőjébe, bögözte-bogozta hosszú percekig? Hogy úgy érezte, vétett? Nem 
körülírható, megfogható bűnt ugyan, olyasformát, mint id. Valló vele szemben. 
Mert nem igaz, hogy nem tudja - ahányszor Janikát az egekig magasztalja, 
őt annyiszor tapossa sárba! Ráadásul péntek óta neheztel rá valamiért. De 
miért? Miért tartja a két méter távolságot? 

* » * 

Kék lánggal égő tűz az igazi - tegnap is volt, holnap is lesz, nem 
dohog, füstölög feleslegesen. 

Id. Valló ingerülten, kezében szeneslapáttal, oda-vissza járt a téglaégető 
kemence hosszú padján. Odakint hajnalodott, lába alatt tűztenger izzott, 
ontotta magából a forróságot. S a tapasztalt munkás, a csoportvezető, aki, 
ha tehette, kerülte a hiábavaló erőkifejtést - kapkodott, dühösködött egész 
műszak alatt; úszott a verejtékben. Öten dolgoztak egy váltásban, négy 
vödör vizet megittak egy műszak alatt. Nyilván többet leizzadhattak 
magukról, mert egy húzósabb műszak után néha úgy kitikkadtak, hogy a 
nagykapuig sem bírták volna elvonszolni magukat, ha nincs a téglagyárban 
fürdési lehetőség. Félórákat álltak a zuhanyrózsa alatt, s már-már hallani 
vélték, hogy bőrük kiszáradt pólusai hogyan szürcsölik magukba a vizet. 
Mégis, a faluban megbecsült, irigyelt beosztás volt a téglaégetői. Dupláját 
kapták a keverő-, formázógépnél dolgozók és a téglarakodók fizetésének. 
Ha meg a bérüket téglában vették ki - s miért ne vették volna! - , 



háromszoros pénzt kerestek havonta. Pár év munkával a szerelemből (azaz: 
semmire) nősült fiatalember is kulcsrakész házat, istállót húzhatott a kolhoztól 
ingyen kapott telekre. Azt persze nem számolták, hány ember rokkant 
bele a nagy igyekezetbe. 

Id. Valló Péter izmos, inas felsőtestén patakzott a szénportól feketéllő 
izzadság. Nem csoda, hogy elfáradt, pihenésképp odaállt a ládákból, 
deszkákból összehevenyészett asztalnál kártyázó fiúk mögé. Beülhetett 
volna közéjük, a harmincnégy órás technológiai folyamat - magyarul: az 
égetés - utolsó fázisához értek (id. Valló szerette használni a mérnöktől 
ellesett szakkifejezéseket), megengedhették maguknak a lazítást. De ha a 
kibicelést nem is, a kártyázást szigorúan megtiltotta Valióné az urának, 
csoportvezetői beosztásához méltatlannak ítélte. 

- Mennyi híja van a másik kemencének? - kérdezte id. Valló ingerülten, 
s emberei azonmód félbehagyták a kártyázást, riadtan összenéztek -
áthordani a szerszámokat, áttolni a nehéz, vaskerekű szénfelhordó szalagot 
a másik kemencéhez, pont most, mikor...? 

- Megkukultatok? 
- Vagy tízezer nyerstégla - válaszolta egyikük. 
Id. Valló köhintett, szótlanul a bádog után nyúlt, ivott, majd a keze 

ügyébe akadt vonóvassal elhúzta a legközelebbi szénlehányó lyuk 
fémfedelét. Odalent, a kemence mélyén kék lángok nyaldosták a vörösen 
izzó téglákat. A látvány máskor mindig megnyugtatta. Legfeljebb azon 
morfondírozott - ha morfondírozott - , hogy a váltásnak bőven lesz ideje 
áthurcolkodni, összetehetik a kezüket, ha délután el tudják indítani az 
égetést. A máskor azonban máskor volt: négy, nyolc, tizenkét nappal ezelőtt; 
ki gondolta volna, kicsoda, hogy a nagyobbik fia hülye locsogása kihúzhatja 
lába alól a talajt? „Adok én neki Amerikát - dohogott magában - , olyat, 
hogy belezöldül!" 

A gyárkapu őre a fürdőben adta tudtára id. Valló Péternek, jó hangosan, 
hogy mindenki hallja - a párttitkár telefonon üzent érte, látni óhajtja. 
Hazamenni, ünneplőt ölteni, felesleges riadalmat kelteni id. Valló nem akart; 
a téglagyári étkezdében ütötte el az időt. Szépeket mondott a 
szakácsnéknak, s dugiban megivott pár felest a raktár félhomályában; 
Rózsikát kis híján a zsákokra döntötte, kénye-kedvére kalandozott keze az 
asszony fehér köpenye alatt. Ha nincs műszak után, és az idő sem sürgeti-
- nyolc óra felé járhatott - , biz' isten meg... szorongatja. Rózsika, 
fiatalasszony létére, annyira sem ellenkezett, mint az évek óta özvegy 
Budáné, vagy a formázógépnél dolgozó, vénlánynak maradt cserfes Teri. 



„Miért van az - töprengett id. Valló a párttitkár kolhozirodai szobájának 
ajtaja előtt várakozva - , hogy manapság a hegyes-begyes, bővérű fiatal 
lányok nyámnyila férfiakat választanak párul?" 

A kolhozelnök vastagszőnyeges, modern irodabűtoros, süppedő foteles 
dolgozószobájának ellentéte volt a párttitkáré. Ha a tintafoltos íróasztal 
fölött nem a regnáló pártfőtitkár portréja függött volna, bárki emberfiában 
visszapörgette volna az idő kerekét az átkos ötvenes évekbe. Persze hogy 
elbizonytalanodott, állt egyik lábáról a másikra id. Valló, főleg azután, hogy 
a párttitkár, szemüvege fölött rajta felejtette szúrós tekintetét. „Nem, nem 
azért hivatott - futott át agyán - , hogy ezt vagy azt a fiatalembert avassam 
be a téglaégetés tudományába..." 

- Gondolom, sejti, miért hivattam - szólalt meg váratlanul a párttitkár, 
és széles, himlőfoltos, petyhüdt arca bíbor színt öltött. 

Id. Valló válla előregörnyedt, szemlesütve húzta összébb magát. De 
hiába sunyított paraszt módra, állt lábszárhoz szorított kézzel, illedelmesen, 
a párttitkár nem volt vevő a színjátékára, tenyere nagyot csattant az 
asztallapon. 

- Ne-e-em!? - nyújtotta a szót, fűzte tovább a kérdést kérdéssel a 
párttitkár: - Hol él maga, Valló elvtárs? 

Id. Valló próbált, hogyne próbált volna értelmes választ adni a kérdésre, 
de bárhogy erőlködött, nem jött hang a torkára. 

- Örülök, hogy értjük egymást - nyugtázta a párttitkár id. Valló Péter 
hallgatását. - Bajok lesznek, nagy bajok, ha a fiad tovább példálózik 
Amerikával! Mennyi a fizetésed? 

- Háromszázötven-négyszáz rubel - nyögte kínkeservesen id. Valló. 
- Na látod! Ha a fizetésedhez még hozzáveszzük a feketén eladott 

tégla árát, többre rúg a havi jövedelmed, mint a kolhozelnöki fizetés. 
Demokráciában élünk, nyugodtan kijavíthatsz, Valló elvtárs, ha netán rosszul 
számoltam. 

Mit válaszolhatott volna id. Valló, na mit? 
- Amerika így, Amerika úgy... - folytatta kisvártatva, homlokráncolva 

a párttitkár. - A szegény, jámbor, tudatlan kis asszonykák a műszergyártóban 
nem győzik kapkodni a fejüket, mikor a fiad rázendít, és egyik pillanatban 
a tőkés munkaszervezést dicsőíti, másikban a közvetlen főnökét ócsárolja, 
lehordja a Lajost mindenféle kupecnek, tohonyának, nyámnyilának. Mit 
gondolsz, Valló elvtárs, meddig fogjuk eltűrni Péter fiad munkásosztályunk 
kommunista hagyományaihoz méltatlan magatartását? Megmondom - egy 



percig sem! Vagy rendet raksz a fejében, vagy az államvédelmisek fognak 
szórakoztatni, nem én! Értetted? 

- Igen - nyelt nagyot id. Valló. 
Féldeci a sarki büfében, egy pohár bor Etelkánál, véget érni nem akaró 

magyarázkodás odahaza - ennyire telt id. Vallónak a kora nyári, napsütéses 
péntek délelőttből. Még szerencse, hogy Kati mama észnél volt, 
figyelmeztette háborgó menyét a vasárnap hajnalra tervezett kaszálásra, 
arra, hogy két-három nap nem a világ, higgadt fejjel illik a családban rendet 
teremteni. 

Két szobával arrább a gondban őrlődő Valiónétól, a konyhaasztalnál 
letaglózva ülő id. Vallótól, a bajban bölcs Kati mamától Péter gondolatban 
nagyon, előreszaladt az időben, s valahonnan, a huszonegyedik század 
környékéről nézett vissza ágyban heverésző önmagára, valós helyzetére. 
„Hát igen, a műszergyártóknál soha nem fogok megkeresni havi kétszáz 
rubelt, tizenharmadik fizetés se lesz, se prémium - sodorta zátonyra 
minduntalan a nősülésről, a házépítésről és a gépkocsivásárlásról szőtt 
ábrándjait a megkerülhetetlennek tűnő végkövetkeztetés. „Már hogy lenne! 
- háborgott magában. - A világ összes országában együttvéve nem 
ünnepelnek annyit, mint a Szovjetunióban!" 

Újév, hadsereg és nők napja; november 7., május 1. és 9.; húsvét, 
pünkösd, karácsony kétszer (a pravoszlávok a régi naptár szerint tartják 
egyházi ünnepeiket) - futott mind gyorsabban ceruzája a páma alól előhúzott 
füzetlapon, mégsem tudott lépést tartani Péter vehemensségével. 
Számokkal akarta alátámasztani - ki tudja hányadszor - az igazát, mert 
hogy igaza volt, afelől nem volt kétsége. 

Anna, Berta, Ilus, Julis... Mennyi névnap, születésnap; a munkaidőből 
eszem-iszomra lecsippentett két-három óra! Ráadásul a disznóölésekről 
kóstolónak vitt hurka, disznósajt, fazéknyi töltött káposzta elfogyasztására, 
a korsó borok elpoharazgatására pocsékolt időt, a kolhozföldeken 
hagymakapálással, répaegyeléssel eltöltött napokat már nem is számolta. 
Nélkülük is csak 0,15 század másodperce maradt részfeladata elvégzésére 
- három aprócska kondenzátor panelra-cinezésére - , arra, hogy a jutalmakkal 
kecsegtető, órákra lebontott napi tervfeladatát teljesíteni tudja. „Levegőt 
venni nem lehet..." - legyintett, s nagyot sóhajtva letette ceruzáját az 
irkalapon sorjázó, igazmondó számok előtt. 

Ducskó sem tudott hazudni. Rögvest elengedte fülét, farkát, amint 
kiszimatolta, hogy a házban valami rossz van készülőben. A rosszat a várható 
perpatvar, az ajtócsapkodós családi csetepaté jelentette számára is, s olyankor 



jobb volt nem szem előtt lenni; a kerítéskapu utca felőli oldalának árnyékában 
kivárni a veszedelem elvonultát. Szóval, aki ismerte Ducskó szokásait, a 
kapu tövében kuporgó állat láttán könnyen levonhatta a következtetést: 
Vallóéknál áll a bál, nem hiányzik a vendég. 

Péter nem volt vendég, nem volt hová visszakoznia, s nem is akart. 
Azzal az elhatározással indult haza kedd délután a gyárból, szállt le házuk 
előtt a biciklijéről: következzen, aminek következnie kell. Persze hogy 
tudta, a szalagnál mellette ülő Farkas Kató megsúgta neki (húga a 
kolhozirodán dolgozott), hogy péntek reggel magához rendelte id. Vallót a 
párttitkár, és... „Hát igen, ha csak a fele igaz annak, amit Kató húga hallott 
a zárt ajtón keresztül, hallgathatok hozzá." 

Hűtőgép, elemes konyhaszekrény, négykarikás gázspór... Apja az 
asztalnál ült, anyja a spór mellett állt, egyedül Kati mama hiányzott a 
felhajtható támlájú sezlonról. Hogy most beküldték, vagy maga döntött 
úgy, hogy a szobájában marad, azon Péternek nem volt ideje eltöprengeni 
- Valióné nyomban kitámadta, ahogy a konyhába lépett. 

- Mondjad, mi jót csinált neked Amerika, hogy nem férsz végette a 
bőrödbe, hozod ránk a bajt? Nem volt elég, hogy annak idején apádat 
elvitték, jól megverték a milícián; szeme szálkája voltunk a főnökségnek 
évekig!? 

- Maguk ezt úgyse értik - fölényeskedett Péter, és táskáját hanyag 
mozdulattal a sezlonra dobta. 

- Már hogyne értenénk - szólalt meg id. Valló. 
- Egyéb se hiányzik, csak az, hogy a hülye locsogásod miatt, mert 

kényességedben nem tudod, hová legyél, kihajítsanak bennünket a 
kolhozból! - kontrázott ura szavára Valló Boris. 

- Senki nem fogja magukat a kizárni kolhozból, az újság azt írta... 
- Hogy az újság mit ír...! - vágott fia szavába id. Valló. - Itt az van, amit 

ők akarnak. Egy telefonjukba kerül, és viszik, szó nélkül nyomorékká verik 
az embert! 

- A párttitkár azzal fenyegette apádat... 
- Tudom, mivel - tette tárgytalanná anyja mondandóját Valló Péter. 
Se id. Valló, se Valióné nem lepődött meg. Rég megtanulták (saját 

kárukon), hogy a boltban, az irodában, a munkahelyen, a falnak is füle van. 
- Koldusbotra juttat bennünket, hogy oda - riadozott újfent Valló Boris, 

holott már kezében tartotta az ura kitöltötte pohárka bort, s nagyon úgy 
nézett ki, hogy hangoskodás nélkül rendezhetik az ügyet. 



- Hallgass! - förmedt rá id. Valló, a szokottnál durvábban; asszonyára 
zúdította a téglagyári műszak alatt felgyülemlett fölös indulatát. Valióné 
hátrahőkölt, lassan ocsúdott fel döbbenetéből - miért nem a fiával üvöltözik 
az ura, vajon miért, miért...? 

- Valaki kiszteti... Valaki... - ismételgette révülten. 
- Halljam, ki bélel? - kérdezte, - mit kérdezte: üvöltötte - id. Valló; 

próbálta feledtetni előbbi... nyelvbotlását. Mert az volt, semmi egyéb -
feleségének a kisujja felér öt... tíz Rózsival. 

- Senki - vonta meg vállát Péter. 
- Ágnes néne? - kérdezte Valióné, alig hallhatóan. 
- Mondom: senki. 
- Biztos a szomszéd, a drágalátos festő úr - jelentette ki id. Valló, és 

miután magába döntötte pohár borát, még inkább gazembernek érezte 
magát; Rózsi, de főként a cserfes Teri és az özvegy Budáné miatt utolsó 
rongyembernek. 

- Jancsi bácsi sem hallgatja el az igazát - kelt barátja pártjára Péter, 
majd apjára, anyjára nézett, s az volt az érzése, alig figyelnek arra, amit 
mond. 

-Jancsi bátyádnak több sül - kapaszkodott Valióné, próbálta magát a 
családi perpatvar ismerős, biztosnak tűnő terepére átlendíteni. - Tőle a 
kolhoz elvette a földjét, jószágát. Ha háborog, joggal háborog - elnézik 
neki. De téged mivel károsítottak meg, mid veszett oda? 

- Semmi - válaszolta Péter, s mert anyja szavaiból hiányzott a meggyőző 
erő, a csak azért is akarnokság önkéntelenül támadásba ment át: - Száz 
liter szám áll a raktárban a kilencvenhat fokos szesz, amiben a kész paneleket 
szoktuk mosni, köpetnyiben az egészet. Lajos százszoros hasznot hajt'a 
felesleg eladásából! 

- Micsodát hajt? - értetlenkedett id. Valló, s újra felhajtott egy pohár 
bort. 

- Láttam a szállítólevelet az asztalán. Mit gondol, mennyi egy liter szesz 
állami önköltségi ára? Kilenc kopejka! - adta meg a választ Valló Péter 
fülsértő harsánysággal. 

- Neked mi közöd hozzá? 
Péter ugyancsak elcsodálkozott apja... ostoba kérdésén; nem tudta hol 

kezdje, hogy értesse meg: amit a Lajos tesz, az - bűncselekmény. Nem 
elég, hogy önkényesen visszaél a rábízott állami javakkal - emberek 
hallhatnak meg a kapzsisága miatt! 

- A falu... 



- Tojok a rühes falura! - csapott az asztalra id. Valló, majd a gázspórnál 
álló, már-már pityergő asszonya felé fordult: - Meg a pletykás 
vénasszonyokra, hogy arra! 

- Nem tudni, miből nyerik a szeszt. Elég egy kisebb... technológiai 
hiba, és Lajos megmérgezheti a fél falut - hadarta Péter, feszítette a hűrt 
öntudatlanul. 

- Vagy befogod a lepcses pofádat, vagy takarodsz a háztól! - üvöltötte 
id. Valló. 

Remegtek az asztalon a poharak, remegett Valló Boris a spórnál -
égzengés követi a földindulást; és... és: semmi. Vagyis csak annyi történt, 
hogy id. Valló Péter legyintett, hosszasan megbámulta tévelygő fiát, mielőtt 
újra megszólalt. 

- Ne érdekeljen téged a falu! - hangzott jó tanácsa. - A gyufaszálat 
kettétörik, érted, mielőtt odaadják a másiknak - nehogy már hasznát vegye! 

...Ducskó odahagyta a kapualjat, hívás nélkül a gazdája nyomába 
szegődött. Péter előregörnyedt testtartásából, s abból, hogy nem nézelődik 
se jobbra, se balra, megértette: nem rohangálhat, csatangolhat kedvére - a 
nem remélt kirándulás közben mindvégig mellette kell kutyagolnia. Hát 
igen, a szomorúság - szomorúság; legjobb gyógyírja a hűség, és neki az -
ugyebár - mibe se kerül. 

A falu határától gidres-gödrös, poros földúton jó három kilométert kellett 
gyalogolniuk, hogy elérjék a kiserdőt. Megesett, hogy futva tették meg a 
távot, olyankor a nyűtt füvű erdőszéli legelőn, télen a parázs havon elterülve 
pihegték ki magukat. 

Péter akkor nap járta be először keresztül-kasul az alig kétszáz hektáros 
kiserdőt, mikor kézhez kapta a katonakönyvét. Addig a napig az erdőszéli 
százados tölgyfák bőven kielégítették kíváncsiságát, no meg a kullancsoktól, 
a szúnyograjoktól is tartott, nem beszélve a bokrok alatt tekergőző 
viperákról, amelyekkel Jancsi bácsi ijesztgette. De ünnepelni, gátlások nélkül 
ujjongani csak az erdő magányában lehet. Igen, hogy nem kell többé 
sorozóbizottság elé állnia, ősszel, tavasszal a kórházat járnia, élhet szabadon. 
Sza-ba-don! Fittyet hányhat a viperáknak, kullancsoknak, szúnyogoknak -
legfeljebb háború esetén sorozzák be, ha besorozzák, akkor meg már 
mindegy; lőni fognak kint, bent, lent és fent: kő kövön nem marad. 

Öröm ide, ujjongás oda: az erdőszélen megtorpant. Rossz előérzet, 
szorongás lett úrrá rajta. Képzeletében úgy élt az erdő, mint sudár 
gyertyánfák, terpeszkedő tölgyek hona, ahol a piros levelű berkenye és a 
fekete termésű fagyaibokrok alatt félénk vadnyulak lapítanak; riadt szemű 



őzikék szökellnek át a tisztásokon, s fent, a magasban játékos kedvű 
mókusok ugrálnak fáról fára. A madarak meg, hát igen, azok dalolnak, szünet 
nélkül trilláznak éjjel-nappal. 

Bárhogy hegyezte a fülét Valló Péter, csókakárogáson kívül nem hallott 
egyebet. Először a ködös, kehes októberi időjárást okolta, aztán magára 
lett fenemód dühös - kellett neki odahagyni a terített asztalt, az ő kedvéért 
összegyűlt, katonakönyvet ünneplő rokonságot! Ducskót utoljára hagyta, 
de hiába hívogatta, kiabálta a nevét, az nem volt hajlandó a sűrűből előjönni. 
Semmi jót nem remélve eredt a kutyája nyomába. Vagy negyven, legfeljebb 
ötven métert haladt az erdőben, mikor ráakadt az első, fatolvajok hátrahagyta 
méteres facsonkra. Aztán a másodikra, harmadikra, negyedikre... A 
gallyhalmok útvesztője után - nem tudni, miért - gondolkodás nélkül 
átvágott, pontosabban átcibálta magát az útjába került, az egykor volt irtást 
beborító csipkebokor- és szederinda-tengeren. Kezét, arcát véresre karcolták 
a tüskék. De még annál is jobban fájt, jobban megsajogtatta lelkét a látvány, 
ami a túloldalon fogadta: a terjedelmes, sással, kiszáradófélben lévő 
kőrisfákkal tarkított tisztást mély, traktor vágta keréknyomok barázdálták, 
és a nyomok mellett véges-végig szeméthalmok éktelenkedtek, gőzölögve 
ontották magukból a bűzt. 

.. .Dacára a nyárdélutáni hőségnek, ébredeztek a szúnyograjok, így Péter 
és kutyája nem a maguk vágta csapáson, a traktorok nyomvonalát követve 
érték el a holdbéli tájat. Illett rá a hasonlat. Másfél év alatt sokat mélyültek 
a keréknyomok, nagyobbra nőttek a szeméthegyek, és Ducskó sem 
hajkurászta fejvesztve a szertefutkározó patkányokat, mint annak idején. 
Ült magának, és közben talán arra gondolt: szomorúságra, bánatra, keresve 
se találhatott volna jobb helyet a gazdája. És valóban: az emberi 
nemtörődömség kártétele mellett Péter szomorúsága nagyon hamar el tudott 
törpülni. Olyannyira, hogy mire észrevette, már káromkodott, dühöngött: 
„Húsz, mit húsz: száz év alatt sem lehet helyreállítani, jóvátenni a rombolást!" 



Hatodik fejezet 

Képzelt oldalakat ír tele sorsának igenlésével egy nősülés előtt álló 
fiatalember, mikor muszájból, nemszeretem leánnyal köti össze az életét. 

Péter sem tett másképp. Ót sem hagyta cserben életösztöne: érkezett 
kiötölni, cselekedeteire szabni soros életfilozófiáját. Van becsület a világon; 
ha törik, ha szakad, el kell vennie feleségül Varga Pannit, ha már csúffá 
tette! Mert... mert egy dolog ágyban, paplan alatt szerelmeskedni, s megint 
más hájas Varga magas falú kockaházának szélárnyékában, az utcai lócán -
sokak szemeláttára - tönkretenni egy lány... tisztességét. 

Hát igen, ha nem is jószántából, Péter magára vállalta a felelősséget; 
hagyta, hogy a szülei, rokonai mentegetőzzenek helyette; a regrutabál 
alkoholtól feltüzelt forgatagát hibáztassák a lócán történtekért. Jómaga a 
csodavárás lelkiállapotában élt, komolyan hitt abban, hogy ha ez vagy az 
így vagy úgy alakul, helyrezökken az élete. Bizakodása nem volt alaptalan. 
Lám, lesz-apósa, hájas Varga megígérte, hogy májustól alkalmazni fogja az 
általa vezetett nyaralótelep saslikozójában. Annyi saslikot ehet majd, amennyi 
belefér, s annyi, de annyi pénzt megkereshet egy hónap alatt, amennyit a 
műszergyári részlegen két - mit két: három - hónap alatt sem! Igazuk lett 
az irigyeknek, nem hiába suttogtak, pusmogtak háta mögött arról, hogy 
tudta, hová kell dugni a... Nem csoda, hogy szalad vele a csikó! 

„Épp jókor vált belőlem komoly udvarló, megbízható munkaerő, 
segítőkész rokon - morfondírozott magában Péter, ha fülébe jutottak a 
rosszmájú megjegyzések. - Máskülönben mi lenne belőlem, na mi?! Nagy 
senki!" 

Nemcsak sejtette, láthatta, hogy a Vendellel folytatott közös 
ivászatuknak nemigen lesz jó vége. Főként a délelőtti műszakba menet 
szembesült az egyik lehetséges következménnyel. Balog Szilvi apja meg 
a társai hajnali öt órakor már ott sorakoztak vincellér Etelka háza előtt: 
bebocsátásra, aznapi első pohár borukra várva. Az émelygő gyomor, a 
remegő végtagok, az összevissza kalimpáló szívzűr orvossága csalóka dolog. 
Az első pohár bor kívánja a másodikat, a második követeli a harmadikat, a 
harmadik... Jobb nem emlékezni! Főleg arra, hogy Vincével párszor úgy 
nekibúsultak az ivásnak, hogy... hogy na! Kezdetben csak csütörtök 
esténként, aztán majd minden harmadnap éjszaka kiültek a műteremlakás 
rédelyének grádicsára, pohár borral a kezükben, és rekedtre énekelték 
magukat. Elóbégatták - nem kétszer, nem háromszor - a televízióban, 



rádióban agyonismételt érzelgős, negédes slágereket, de egyszer sem 
kérdezték meg egymástól: pajtás, hová lett a rock-korszak; miért csak a 
másnapossággal együtt járó fülzügásban visszhangoznak a dallamok vérlázító 
szövegei? 

Vince talán tudatában volt annak, hogy hangos, fennhéjázó ricsajozásuk, 
a mód, ahogy fittyet hánytak az éjszakai pihenőre tért utcabeli szomszédokra, 
valójában közömbösség, s mint olyan: a megalkuvás egy neme. 

Péter inkább szégyellte, mint bánta duhajkodásait a barátjával. Nem 
csoda, hogy igyekezett elfelejteni; el akarta felejteni a poharakkal történt 
veszélyes játszadozását. Főleg arra nem emlékezett szívesen, és szívelni 
sem igen szívelte el, ha anyja, apja, netán Kati mama vagy Ágnes néne 
emlékeztették részegeskedésére. Ajjaj, pedig mi volt az ahhoz képest, 
hogy egy-egy átóbégatott éjszaka után alig bírta magát kivonszolni a 
munkahelyére! Szúnyogcsípés. Szerencsére, mit sem tudtak róla családtagjai, 
mint ahogy arról sem, hogyan és hányszor könyörögött Lajosnak: ha istent 
ismer, töltsön egy pohárka szeszt, hogy dolgozni tudjon, ne reszkessen 
kezében az átkozott cinező. 

Rég volt, igaz sem volt! Meg egyáltalán, a fiatalkori botlások arra valók, 
hogy utóbb megbocsássák. 

A Pannival történtekre nem tudott visszaemlékezni. Hiába töprengett 
az udvarlásokat követően félórákig az utcavégi, zöldre festett lócán, riadt 
fel nem egyszer álmából: az emlékfoszlányok nem álltak össze folyamatos 
képpé, holott kifaggatta ismerőseit. Kijevben katonáskodó öccse többször 
megismételte leveleiben: szeretett bátyja részeg fejjel hogyan ölelgette, 
hol tette magáévá hájas Varga rátarti lányát a regruta bál éjszakáján. Hiába. 
Péter emlékezetének nem nyújtottak kapaszkodót: a homály maradt. 

Nem tagadható: felkérte Varga Pannit egy-egy táncra a diszkóban, 
élőzenekaros táncmulatságokon, ahogy más, majd tucatnyi lánnyal is 
megcselekedte. De senkit nem kísért haza, nem őgyelgett a lányos házak 
körül, mint a vele egykorú legények. Beérte az álmodozással és a vigasszal: 
amint kétszázötven rubel lesz a fizetése, megnősül. Nem fog évekig 
udvarolgatni, ripsz-ropsz, azonnal megkéri a lány kezét. Szegény lesz vagy 
gazdag - nem számít, csak a szerelem. Igaz, tettetni is lehet. Istenkém, de 
hát mi végre találták ki a simogatást, az odaadó tekintetet, az egymás utáni 
vágyakozást, ha nem azért, hogy az ember megbizonyosodjon szerelme 
valós értékéről!? 



Péter szerelemből készült nősülni, nem nézve az árat. Azt se bánta, ha 
fekete, netán barna haja lesz a választottjának, pedig valójában a szőke 
hajú lányokhoz vonzódott. Elég volt megpillantania egyiküket-másikukat 
a színváltó fényes klubteremben, hogy elpárologjon félénksége, s tudja, 
mit akar. Ölelni a lányt - mihamarabb! - , magához szorítani, érezni hajának 
illatát; elindítani jobb kezét a háta vonalán, lejjebb, még lejjebb... Ha ilyenkor 
bárki megkísérelte lekérni táncpartnerét, s nem akart érteni a NEM-ből, 
annak Péter gondolkodás nélkül nekiment. A meglepetés ereje legtöbbször 
hatott, ha mégse, és elcsattant egy-két pofon, a civakodás sohasem fajult 
véres verekedéssé. A tánc kábulatából felocsúdott fiatalemberek valami 
csoda folytán pillanatok alatt két táborra oszlottak. Ráadásul a klubvezető 
felkapcsolta a villanyt, hogy jobban lássák egymást a fiúk, felmérhessék az 
ellentábor erejét. Még egy baklövést nem engedhetett meg magának. 
Egyszer, kezdő klubvezetőként hívta ki a milíciát, s még akkor éjszaka 
megfogadta: történjék bármi, többé nem telefonál értük. Az egyenruhások 
csak ez egyik renitenskedőt fogták el, akarták erőszakosan magukkal cipelni, 
mire olyan tömegverekedés tört ki a legények között, hogy azóta is emlegeti 
a falu. Egyszerűbb, célszerűbb volt közéjük dobni a gyeplőt, a felelősség 
teljes súlyával együtt (Addig rugdossátok a földön fekvőt, míg szusz van 
benne! A börtönben bőven lesz időtök eltöprengeni azon, megérte-e!), s a 
fiúk gyorsan lecsillapodtak; szétválasztották a kakaskodókat. 

Varga Panniért Péter soha nem verekedett volna. Ha tánc közben 
lekérték, szó nélkül átadta lányt, még sajnálgatta is magában az ipsét, mert 
a rátarti Pannit akarta táncával meghódítani. Péter nem próbálkozott. Beérte 
annyival, hogy egyszer-egyszer táncolt a lánnyal; megállapíthatta, hogy 
barna, vállig erő haja egyáltalán nem passzol kerekded arcához, fölényes 
tekintetéhez. Ha alkalomadtán jobban megmustrálta a sudár, kis mellű, 
keskeny csípejú leányzót, végképp nem értette, mire olyan fenemód 
büszke. Szétálló kapafogaira? A pattanások nyomaira? Hacsak... Hacsak a 
divatos cuccaira nem, vagy arra, hogy az apja, hájas Varga vezeti a folyóparti 
nyaralótelepet, anyja meg könyvelő a fogyasztási szövetkezetnél. „így 
könnyű, mikor apuka, anyuka a kereskedelemben dolgozik, nyugati 
cuccokban tetszelegni" - állapította meg magában, nyugtatta felparázsló 
irigységét Péter. 

Ha Vargáék akarják, a csillagos eget ráaggathatták volna lányukra. De 
már nem akarták. Boldogítsa, öltöztesse az, akinek a szégyenét köszönhette! 
Meg egyáltalán, örüljön a Valló fiú, hogy elnézik az udvarolgatását, nem 
költöztették Pannit a nyakára. A gazember: folyvást csócsálható pletykát 



adott az amúgy is folyton róluk pusmogó, suttogó irigyek szájába! Vannak 
elegen. Nem csoda, hogy a fél járás tudott, beszélt az esetről, kiélvezték az 
utolsó cseppig a kárörömöt. Jó, rájuk nem voltak tekintettel, de Pannival 
elnézőbbek lehettek volna. Ellőtte állt az élet: az egészségügyi 
szakközépiskola befejezése, a munkába állás nehézségei. Nem baj, jön 
még a kutyára dér! Lesznek még az áskálódók gyerekei bajban; tesznek 
róla, hogy átéljék, amit ők átéltek. 

Hiába bíztak a vagyonban, reménykedtek abban Vargáék, hátha 
felbukkan váratlanul Panni életében egy anyagiakban jobban hozzáillő, 
iskolákat végzett fiatalember. Férjet komendálni meg nem akartak, kerülték 
a nyíltszíni beismerését annak, hogy a lányuk sem volt ártatlanka szereplője 
a történteknek. Csoda, hogy néni hatotta meg őket Panni kétségbeesése? 
Pedig azt forgatta a fejében: elköltözik Oroszországba, anyja szülőfalujába, 
ahol senki nem ismeri, ő sem ismer senkit, és új életet kezd. Az apja 
legyintett. A kissé testes, szőke hajú, széles mosolyú Olga asszony sem 
sopántott lánya tervének hallatán -mihez kezdene ott, segítség és támasz 
nélkül, na mihez? - , ahogy egy anyához illik. Nem. Amondó volt, jobb 
híján maradjon a Valló gyerek; tegye jóvá bűnét, ha tudja! Gondoskodjon 
divatos ruhákról, drága szemfestékekről, rúzsokról, arról, hogy Pannit 
vasárnap esténként bálba vigye. Viselkedjen, ahogy egy komoly udvarlóhoz 
illik. Szórja a pénzt két marékkal! Ha annak idején megszorul, legalább 
tudni fogja, mit veszít, ha munka helyett ábrándkergetéssel tölti a drága 
időt. Még hogy a testvérével motorszelelő műhelyt nyitnak, amint Janika 
leszolgálja idejét a seregben! Ostobák! „Nem Magyarországon élni, nálunk 
nem lehet iparozni - bizonygatta Olga asszony az ura előtt. - Felfigyelnek 
műhelyre, megbüntetik őket!" 

Igaza volt. 
„Miből élnek meg?" - kérdezgette mind sűrvebben a ház urától. Hájas 

Varga valóban az volt, nagyúr, ritkán engedte meg, hogy Moszkva mellől 
származó felesége beleszóljon a dolgaiba. Vállat vont, egy széles gesztussal 
eltolta magától kérdést. Homlokráncolása, tar fejének színeváltozása azonban 
jelezte: tisztában van a helyzettel, töpreng a megoldáson: „Rendben van, 
id. Valló felhúzta, rendbe tette a nagy kockaházat a szülői portán. Az is 
rendben, hogy hozományként konyha-, ebédlő-, hálószobabútort adok a 
lányomnak. Az nincs rendben, hogy mindkét pulya megszokta a készt, 
nemigen fognak jószágtartáson iparkodni. Lesz a vejemnek százötven rubel 
körüli fizetése, ami valóban semmi. Kenyérre, konyhai szükségre ha elég. 
Szórakozás, flancolás, utazgatás... Ugyan! A lányom fizetéséből jó ha 



fodrászra telik. Igaz, muszáj szépítkeznie, egész nap szem előtt van. A 
rendelőintézeti belgyógyász asszisztense nem járhat loncsosan! Ha kórházi 
osztályon dolgozna, vagy műtősnővérként, csurranna-cseppenne valamicske 
mellékes kereset, nem kellene beérnie a főnöke fizette ebédekkel. Ha... 
Nevetséges, mibe nem éli bele magát! Injekciózni akar, kerékpárral napjában 
kétszer bejárni a falut, hogy beoltsa a rá váró betegeket. Kétségtelen, 
össze lehet szedni némi pénzt, de milyen áron? Nyáron még kellemes 
dolog a karikázgatás, de ősszel, télen: esőben, fagyban... Nonszensz! Egy 
Varga lány biciklin, ahogy a kuncsaftjai után rohangál! Nem, nem 
engedhetem! Oltsa be mindenki magát!" 

- Beviszem a fiút a kereskedelembe! - szólalt meg hájas Varga, 
váratlanul, majd indulatosan hozzáfűzte: - Amint meglátom részegen a 
Tibit, úgy fenéken billentem, de úgy, hogy hazáig repül! 

Olga asszony örült a hírnek, már hogyne, hetek óta erre várt, ezt akarta 
hallani az urától. 

- Panni elvégezne levelezőn könyvelő tanfolyamot... - mondta 
gyorsan, de férje konok hallgatásából megérthette, sokat akar. - Majd 
egyszer - motyogta bocsánatkérően, mintha afelett is sajnálkozna, hogy 
kár volt ágálnia a Valló fiú ellen; lám, a végén még ő protezsálja. 

Meglehet, Péter az utcavégi, zöldre festett lócán ült, és egyik cigarettát 
szívta a másik után, mikor Vargáék a sorsa felől döntöttek; újfent nem tudta 
történéssé rendezni magában a nyomasztó emlékfoszlányokat. Talán 
lelkiismeret-furdalás gyötörte, netán önmagát szidta, de a tény továbbra is 
tény maradt: az életét megváltoztató április éjszakai... aktusára egyáltalán 
nem emlékezett. 

Vincének elég volt a falu mellett elhaladó, menetrendszerű autóbuszról 
leszállnia hétfő reggel, hogy megtudja: a Valló gyerek megint megcsinálta 
a... galibát. A mit és a hogyan sem maradt válasz nélkül, egymás szavába 
vágva fitogtatták jólértesültségüket a bolt vagy a községháza előtt ácsorgó 
emberek. „Hová lett az eszük?!" - volt az első gondolata Kustyán Vincének, 
de azon már nem csodálkozott, hogy kedd este, a műszergyári műszak 
után egy meggörnyedt, önmagát tisztázgató Valló Péter állított be hozzá. 

- Máskor vidd bokorba, ne a lócán ölelgesd a lányokat! - szakította 
félbe Vince kurtán-furcsán barátja szóáradatát. 

- Nem lehet, hogy... hogy csak... Érted, mire gondolok! Hogy 
lejárassanak, befeketítsenek...- próbálkozott, ácsingózott tovább Péter a 



festő megértő szava, együttérző tekintete után. Vince nyers kérdése azonban 
őszinte válaszra várt: 

- Mennyit ittál a regruta bálban? 
- Apránként összejött. 
- Helyben vagyunk! - bólintott Vince, majd vigasztalásképp hozzáfűzte: 

- Köszönd meg anyádnak, hogy nem erőszakot, csak egy szimpla... kefélést 
tudtak a nyakadba varrni! 

Kivilágos virradatig ingyen táncolhatott, ehetett, ihatott bárki, aki elment 
a seregbe bevonuló újoncok községi klubban megtartott búcsúestjére. A 
költségeket a leendő kiskatonák (szülei) állták. A fiúk zenekart fogadtak, 
városit; autóbuszt a zenészek, a hangszerek és a hangfalak ki- és 
hazaszállítására. Tíz rekesz limonádét, ásványvizet raktak a színpad mellé 
- „Ha megszomjaztál, szolgáld ki magad" felirattal. Ráadásul volt gondjuk 
arra, hogy a klubterem falairól leszedjék a pártfőtitkárt, a párthatározatokat 
éltető lózungokat; a gigantikus vízerőművekkel, gyárakkal, végtelenbe nyúló 
búzatáblákkal hivalkodó plakátokat; a kolhoz dicsőségtábláját, hogy a 
feneketlen jókedvnek nehogy szánom-bánom legyen a vége. Az ételt, az 
italt azonban külön terítették. A szemfülesebbek hetekkel a rendezvény 
előtt, a kultúrház öltözőnek, irodának, kelléktárnak használt szobáit bérelték 
ki. Mások a kultúrház mellett lakók nyári konyháit kérték kölcsön a mulatság 
idejére, oda hívták, kísérték át eszem-iszomra a rokonokat, a munkatársakat, 
a jó pajtásokat; tíz óra után mindenkit, aki az útjukba került. 

Janikának Valióné lánykori barátnője révén (mindenes volt a 
kultúrházban: küldönc, jegyszedő, titkárnő) sikerült a könyvtár kisebbik 
szobájára szert tennie. Egy feltétellel: a muri után, amilyen gyorsan csak 
lehet, a könyvespolcokat vissza kell pakolni a helyükre. Igen, még id. 
Vallónak sem kellett megmagyarázni, hogy a kérés helyénvaló: nem azért 
tartják a könyvtárat, hogy a népek könyvek között dáridózzanak. Annak 
meg kifejezetten örült az öreg, hogy Péter fia magára vállalta a babramunkát, 
mert elképzelése, hogy a könyvekkel tele polcokat megfogják, szép 
sorjában, a bejárati ajtóval szemközti fal mellé állítják - elképzelés maradt. 
Nehéz dolog a tudomány! 

Péter készült a feladatra, meg sem várva a vasárnapi ebédet, délelőtt 
felment a könyvtárba. Négyesével, ötösével leszedni a könyveket, 
átvonszolni az üres, hatszintes könyvállványt a falhoz, visszarakni rá a 
könyveket abban a sorrendben, ahogy előzőleg voltak: nem kevés idő. 
Nem csoda, hogy mire Péter végére ért a türelemjátéknak, Janika a 
cimboráival rég behordta a székeket, s arra vártak, vészesen fogyó 



türelemmel, hogy az asztalokat is becipelhessék a szobába. Ha nem lapozgat, 
olvas bele egyik-másik kötetbe, hamarabb végez. Péter javára legyen 
mondva - beleolvasott. Komolyan rácsodálkozott arra, hogy mennyi, általa 
eleddig nem ismert regény létezik. Holott olvasó embernek tudta magát. 
A kórházban eltöltött idő alatt rengeteg (huzatos logikájú) detektív- és 
(légből kapott) kalandregényt kiolvasott. Kezdetben szobatársaitól kéregette 
kölcsön, majd maga is vásárolt néhány sárga fedelű könyvet a városi 
könyvesbolt idegen nyelvű osztályán. (Hogy miért volt idegen nyelv a 
magyar, mikor az alkotmány szerint az unióban élő összes nép nyelve 
egyenlő jogokat élvezett - kevesen firtatták, Péter egyáltalán nem.) Annak 
idején az iskolai könyvtárban pótlapok duzzasztották vastagra a 
kikölcsönzéseket jegyző könyvecskéjét. Jókai, Verne, Gárdonyi regényeit 
kétszer - mit kétszer: háromszor - olvasta újra! Ráadásul a családban egyedül 
ő böngészte át az első betűtől az utolsóig a házhoz járatott Kárpáti Igaz 
Szót. A kölcsön kapott könyvek sem maradtak kiolvasatlanul. Egyikben 
például arról olvasott, hogy egy párizsi festő harminc éves koráig ezer 
nővel hált együtt. Ezer nővel! Kimondani sok. 

Péter keserű szájízzel rakosgatta a könyveket le a polcról, fel a polcra: 
soha nem tudja behozni lemaradását. Nem fogja kiolvasni Tolsztoj, Balzac, 
Steinbeck regényeit, mert az elmélyült olvasáshoz idő kell, alvásból ellopott 
idő. „Egy parasztportán reggeltől estig van mit tenni-venni" - kishitűsködött 
magában. - Maradnak a sárga fedelű könyvek, a festő esete az ezer nővel, 
meg a hogy is hívják..." 

Valló Boris tervezett, szervezett, fáradhatatlanul lótott-futott kisebbik 
fia regruta bálja kapcsán. A szendvicsekre tehénvaj dukált, a hidegtálhoz 
szárazkolbász, holland sajt, s az asztalhoz meghívott lányokat kávélikőrrel, 
csokoládéval illett kínálni. Az meg pláne jól mutatott, ha távozásuk előtt, 
egy-egy narancsot nyomtak a kezükbe. 

Valióné gondosan ápolta néhai Bakos Jucinak köszönhető kapcsolatát a 
városi veteránbolt főnökével: tejföllel, túróval, őrölt paprikával kedveskedett 
neki de ez egyszer az üzletvezető tehénvajon kívül nem tudott mással 
szolgálni. Viszont felírt néhány címet, mondván: ha az illetők bizalmatlanul 
fogadnák, nyugodtan hivatkozzon rá. Nemcsak a lábai fájdultak meg a sok 
járástól, lépcsőmászástól, beszerző útja végén a szemei is sajogtak, 
összefolytak előttük az utcanévtáblák betűi. De megérte! Miután két nagy 
táskája fülét egy pillanatra el nem engedve elhelyezkedett a hazatartó 
busz egyik ülőhelyén, egyébre sem tudott gondolni, csak az otthoniak 
szájtátó, csodálkozó tekintetére. Jó, sikerült szereznie holland sajtot, 



csokoládét, mindent, amit akart, de hogy a tömbházak alagsori helyiségeiből, 
az udvarok garázsaiból ráadásul egy doboz oldódó kávé, két üveg örmény 
konyak és négy nagyfürt banán is a táskáiba kerüljön - azt a legmerészebb 
álmában sem merte volna remélni. „Magasságos ég, igazi banán, fürtökben, 
ahogy a fáról leszedték!" - lelkendezett magában. 

Kati mama, amint - fogak híján - az ínyével elcsócsálta-szopogatta a 
kóstolónak szánt három banán egyikének felét, azonnal csatlakozott menye 
véleményéhez: a főtt sütőtökhöz hasonlította a nyalánkság ízét. Ágnes nénét 
a Lőrinc nap után beérett sárgadinnyére emlékeztette a szájában forgatott 
falat, no meg arra, mégis csak okos dolog volt fél év haragoskodás után 
kibékülni nevelt lányával. „Tíz asszonnyal felér - bizonygatta a vasárnapi 
istentiszteletről hazatartó vénasszonyoknak - , amennyi drága finomságot 
hazahozott a városból, kipakolt a konyhaasztalra, annyit tán még a püspök 
sem látott egy kupacban!" 

Valló Boris a sültek dolgában is kitett magáért: kirántott hús, fasírt, sült 
csirke... A saláták bőséges választéka az ínyencek ínyencét is kielégíthette 
volna: franciasaláta, uborka, káposzta, cékla... Egyszóval: elképesztő 
mennyiségű ennivaló került a könyvtárszobában felállított asztalokra, s italban 
sem volt hiány. Likőrön és konyakon felül húsz üveg vodka, két láda sör, 
korsó vörös- és fehérbor várta a vendégeket. Akiket, miután az első banán 
kézről kézre járt a zsúfolásig telt, zenétől hangos klubteremben, nemigen 
kellett Janikának kérlelnie, hogy legyenek részesei egy kis vendéges-
kedésnek. Valióné aligság győzte cserélgetni a tányérokat, id. Valló az 
italtöltögetést, a koccintgatást. Tiszte lett volna hajnalig állni a sarat, hogy 
regruta fia véletlenül se igyon többet a kelleténél, de Péternek már tíz 
órakor haza kellett vezetnie, mert nem hallgatott asszonyára: sörre bort 
ivott, arra vodkát, s jóformán semmit sem evett. 

Péter nem ivott sörre bort, és a fel-felhörpintett kortyocska vodka után 
azonnal harapott pár falatot, megivott fél pohár ásványvizet - mégis utolérte 
az átkozott filmszakadás. Az éjfél után történtekből semmire sem 
emlékezett. Meglehet, azért, mert az idő előtt kidőlt id. Vallót helyettesítve 
túl sokat járt ki-be az átforrósodott hangulatú, izzasztóan meleg táncteremből 
a hűs folyosón át a könyvtárszobába. De szintúgy rásegíthetett a dologra a 
regruta bált megelőző napok kimerítő izgalma: lesz-e szobája Janikának; 
szendvics az asztalon!... A lényeg: arról is csak emlékfoszlányai maradtak, 
hogyan került ágyba hétfő hajnalban 

Ébredés egy lócán, borzongás, jázminillat; lekaszált árokpart, gödrös 
aszfaltút, kockaházak sora; ismerős vaskerítés, aztán még egy; 



kakaskukorékolás, kutyaugatás, tehénbőgés; tüskés ágak a magasban, 
víztócsák a láb alatt... Lépcső, ajtó, asztal: huzat lengette csipkefüggöny 
egy nyitott ablakon; mélybe zuhanás, fel-felvillanó színes karikák - pirosak, 
sárgák, kékek... 

Péter nem fordult oldalára az ágyán, nem nézte meg: biztosra vette, 
hogy cipője, ruhája ugyanúgy szanaszét hever a szőnyegen, mint a múltkor 
vagy azelőtt. „Megint úgy nézhettem ki, mint egy uradalmi szamár!" -
sóhajtotta, majd felkászálódott az ágyból, s másnaposságtól kóvályogva az 
ablakhoz lépett. Az árokparti akácfa árnyékának hosszából ítélve, jócskán 
benne járhatott az idő a délutánban. De azon, hogy most három óra van-e, 
netán négy, nem sokáig töprengett - áramütésszerűen érte, felrázta, sutba 
dobta fejfájását a gondolat: neki ma még dolga van, helyére kell raknia a 
polcokat, a könyveket, vissza kell adni a klubvezetőnek a könyvtárkulcsot. 

Gyors öltözködés, mosdás, s már rohant, de az üvegezett rédelyben 
megtorpant. Kati mama és a konyhaasztalnál iszogató apja miért hallgattak? 
Miért nem szidták meg, mint máskor; kérték rajta számon a berúgását? 

Vajon, miért? 
- Csak nincs valami baj? - kérdezte, miután visszatért a konyhába. 
- Attól függ... 
- Má' hogyne volna! - állta útját Kati mama a férfihuncutságnak ritkán 

tapasztalt vehemenciával. - Megcsináltad a bajt, hírbe hoztál egy fiatal 
lányt! 

- Mit csináltam?! - bámult Péter.. 
- Egy kicsit meg.. .szorongattad a hájas Varga lányát - sietett a válasszal 

id. Valló, s hangjából kiérződött némi apai büszkeség. 
- Pannit?! 
- Te tudod, hogy hívják - tolta fia elé a félig töltött vodkás poharat id. 

Valló. - Azt tudom, hogy az anyja, Olga itt járt reggel urastól, és olyan 
kiabálást csapott a kapu előtt, hogy a szomszédok kirohantak az utcára, 
onnan bámulták a cirkuszt. Te, legalább van mit fogni a cseléden? 

Péter úgy állt, mint akit leforráztak. Se az apja kérdését nem hallotta, 
se a magába döntött vodka ízét nem érezte a szájában - gyomortájéki 
szorítás, émelygés vett rajt erőt. 

- Mit kiabáltak? - kérdezte az apjától szinte könyörögve. 
- Szerencse, hogy párjukra akadtak: a disznóetetéssel bajmolódó Ágnes 

nénéd ment ki hozzájuk, adott nekik nemi erőszakot meg bíróságot... 
- Nem is táncoltam vele! - próbált heveskedni Péter, de szavai inkább 

hatottak védelemért kuncsorgó magyarázkodásnak, mint tiltakozásnak. 



- Táncoltál, nem táncoltál, Vargáné azt kiabálta, hogy jól leitattad, a 
házuk előtti lócán meg... erőszakoltad a lányát. Bizonygatta, hogy tanűi 
vannak, nem egy és nem kettő... 

A döbbenet csöndjét kihasználva id. Valló vodkát töltött a poharakba. 
Érdekes mód Kati mama sem utasította vissza a feléje nyújtott italt. 

- Anyám? - kérdezte Péter, amint cigarettára gyújtott. 
- Aanyáád - húzta a szót id. Valló - későn ébredt. Mire felöltözött és 

kiment a kapuba megnézni, mi az a nagy ricsaj, Vargáék már elviharzottak 
a kocsijukkal. Kétszer szülessen meg, aki Ágnes nénéddel civakodni akar! 

- Tudja cifrázni - bólogatott Kati mama. 
- Vagy két órája azzal ment el anyád - hajtotta fel az italát id. Valló - , 

hogy neki is vannak tanúi, tudja bizonyítani, hogy a kis ribanc sem falvédőről 
lelépett szüzecske - legalább akkora kurva, mint az anyja. 

Péter a könyvtárszoba hűvösében ocsúdott fel döbbenetéből. Janikáék 
már kipakolták az asztalokat, a székeket" - motyogta, próbált kapaszkodni 
az őt körülvevő valóságba, hogy munkához tudjon látni, elvégezze vállalt 
feladatát. „Dolgozni kell, nem évődni! - biztatta magát gondolatban. -
Meglehet, csak kitalálták az egészet, hogy befeketítsenek, meghurcoljanak." 
De kik és miért? Bárhogy erőlködött, nem tudott túllépni a kérdésen. Pedig 
gondolhatott volna bátran a két kaparkodó öregre, a Lajosra, netán egy 
titkos irigyére, haragosára, aki így akar bosszút állni rajta. Csakhogy Vargáék 
tanult, pozícióban lévő emberek, nem röhögtetnék magukat, nem 
osztozkodnának senki két szép szeméért. A lányukról van szó! A remélt és 
a lehetséges közötti tátongó szakadékot Péternek nem sikerült áthidalnia. 
A harmadik polcot vonszolta helyére, mikor elöntötte testét a hideg 
verejték. A vacogással együtt megjelent a jól ismert érzés - a félelem. Szó, 
ami szó, rendesen rádöbbentette valós helyzetére: „Mi van, ha mégis igaz?! 
Lecsukhatnak, még ma értem jöhet a milícia..." - sorolta rémülten a várható 
következményeket, s nem tudni miért, kinyitotta az első keze ügyébe eső 
könyvet. Nem meríthetett belőle erőt, összefolytak szeme előtt a sorok. 
Egyedül a címét tudta elolvasni: Kurtizánok tündöklése és nyomorúsága. A 
cím olvastán egy pillanatra mégis megszabadult szorongásától. Annyira volt 
elég a röpke idő, hogy eléje villanjon nagybátyja komor arca, számonkérő 
tekintete, és meg tudja fogalmazni, mit akar, s miért. „El kell mennem 
hozzá tanácsot kérni - suttogta. - A könyvpakolászás megvár, a sorsomnál 
semmi nem fontosabb!" 

Futott, rohant Péter, mit sem törődött a lócákon ülő, háta mögött 
összesúgó emberekkel, s rövid idő alatt a kolhoz gyümölcsöse felé vezető 



földúton találta magát. Jancsi bácsi a gyümölcsösben őrködött, meg... hát 
igen, jobbára az őrházban lakott. Hébe-hóba biciklizett csak haza: fürödni, 
a kertben tenni-venni, hangos szóval kioktatni feleségét, a már görbebottal 
járó Lujzát. Hogy mi okból különböztek össze annyira, a rokonságból senki 
nem firtatta. Kint él az öreg az őrházban, és kész. Kinek mi köze hozzá!? 
Azon csodálkozzanak inkább a népek, hogy hetvenen túl, a nyugdíján 
felül még meg tudja keresni a havi százötven rubeljét! S valóban: Szabó 
János olyannyira megőrizte erejét, fürgeségét, hogy az őrködés mellé 
felvállalta a hosszú, hullámpalával fedett sopában tárolt almásládák, 
fakonténerek javítását is. 

Péter, amint észrevette öccse Minszk márkájú piros motorkerékpárját 
az őrház előtt, letért a földútról, a sopán keresztül közelítette meg a házikót. 
Nem törődött vele, hogy a felhalmozott ládák, konténerek sorfala között -
mikor meg-meglátogatta nagybátyját, s véletlenül közéjük tévedt - mindig 
elveszettnek érezte magát. Időt akart nyerni. Nem számolt azzal, hogy 
Janikát Jancsi bácsinál találja. 

Istenem, milyen félelmetes tud lenni egy magas tetővel lezárt, keskeny 
tér! 

Nem csoda, hogy amint kiért a sopából, hosszasan megcsodálta a 
lenyugvó nap fényében csillogó motorkerékpárt. Mert túl azon, hogy 
megnyugtató látványt nyújtott, köze volt hozzá. A sárvédők, a váz, a 
borítólemezek és az üzemanyagtartály csiszolása, festése alatt mindvégig 

. ott segédkezett Janika mellett. Öccse előbb festék-oldószerrel zsírtalanította 
a fémfelületeket, majd vasra használatos glettel betömte a rozsdafoltokat, 
apróbb horpadásokat. Az igazi munka ezután következett. Aprószemcsés, 
piros színű, vízbe mártogatott smirglivel órákig dörzsölték, csiszolták a 
glettolásokat, hogy szintbe hozzák a gyári fémfelülettel. A smirgli elázott, 
ujjaik kisebesedtek, mire befejezték. A festést Vince végezte. A kikevert 
piros festéket festékpisztollyal, egy porszívóból barkácsolt kompresszor 
segítségével szórta az eperfaágra felaggatott alkatrészekre. Janika másnap 
délután szerelte össze a motorkerékpárt, majd alaposan átdörzsölte 
csiszolópasztás posztó ronggyal a lefestett felületeket. Isten uccse, a kis 
gép szebben csillogott a lenyugvó nap fényében, mint újkorában! 

„Most sem néz ki csúnyán" - állapította meg magában Péter, s szorongva 
gondolt arra, ami következni fog. Aminek következnie kell! 

Ágy, téglából rakott spór, asztal, két szék, s egy falhossznyi, festetlen 
stelázsi volt az őrszoba bútorzata. Ami egynek kevés, az kettőnek pláne 
nem lehet sok, de amint Péter beóvatoskodott az őrházba, a szobácska 



mérete még jobban összezsugorodott. Jancsi bácsi az asztalnál, Janika az 
ágyon húzódott összébb. A mind hosszabb, kínosabb csöndet a kóstolónak 
hozott kirántott húst, holland sajtot bicskájával szeletelgető Jancsi bácsi 
törte meg: 

- J ó l ide pakolt anyátok - egy hétig járhatok rá! 
- Nem erőszakoltam meg senkit! - tört ki Péterből, majd már halkabban, 

ártatlanságát tovább bizonygatva hozzátette: - Ki nem állhatom Varga Pannit, 
ha fizetnének érte, akkor se... akkor se... 

- Nem úgy néztetek ki a bálon - vágott közbe Janika. - Nyaltátok, 
faltátok egymást, mint a szerelmesek! 

- Én a Pannit?! - hitetlenkedett Péter némi kényszeredett nevetés után. 
- Te bizony! Már a könyvtárszobában majd egymásra másztatok. Ha 

nem hiszed, kérdezd meg anyánktól vagy Balog Szilvitől! 
- A Varga lány meg hagyta magát!? 
- Semmivel nem volt józanabb nálad. 
Péter elbizonytalanodva húzta maga alá az üresen álló széket. 
- Mit csináltam még? - kérdezte nagyot nyelve. - Civakodtam, 

verekedtem? 
- Ölelgettél, csókolgattál mindenkit. 
- És még?! 
- Azzal dicsekedtél, röhögtetted magad, hogy Panni lesz a harmadik, 

akit meg... Meg valami ezer nőt emlegettél, azt bizonygattad boldognak, 
boldogtalannak, hogy nálad egy év alatt nyolcvan nő a minimum. 

Péter egy szót sem tudott kinyögni, kitágult pupillákkal bámulta a 
semmit. Jancsi bácsi fordult oda hozzá: 

- Fel kell kínálni a házasságot, el kell venned feleségül a lányt, öcskös, 
ha nem akarsz a börtönben kikötni! 

Péter azzal ámította magát, hogy csak cigarettázni ül le az utcavégi, 
zöldre festett lócára. Megszokásból. Hogy közben kiszellőzik a feje, az... 
izé, az vele jár. 

Éve már, hogy komoly udvarlóvá vált; elérte, hogy lesz apósa, hájas 
Varga meglátja benne a megbízható munkaerőt. Két-három hét, de 
meglehet, hamarabb; attól függ, meddig fogja megállni ivás nélkül Tibi, a 
jelenlegi sasliksütő, és munkába állhat. Olyan pénzeket fog keresni majd, 
amiről eleddig csak álmodozhatott! És... igen, Panni sem fog tovább 
kényszeredetten, unott arccal ülni mellette: a legszebb ruháját veszi fel: 



ünneplőben fogja várni, és vidáman; azon lesz, hogy szerelmet ébresszen 
maga iránt. Mert így - rossz, ahogy van! Bár, ha megértette volna a kezdet 
kezdetén, hogy a müszergyári fizetésből nem sokra telik, nem mehetnek 
el minden hétvégén a szomszéd falu éttermébe, vagy hogy a dobozos 
csokoládé nem olcsó mulatság, ahogy a magyarországi rokonokat látogató 
sefteseknél megvásárolható holmik sem - azóta úgy szeretnék egymást, 
mint... a turbékoló galambok. Vajon miért turbékolnak a szerelmes 
galambok? Dicsekednének, vagy csak azt akarják, hogy a többi galamb 
tudomásul vegye: szívük már foglalt? „Hát igen - gyújtott második 
cigarettájára Péter, majd nekidőlt a lóca támlájának - , néha több esze van 
az oktalannak tartott állatnak, mint némelyik embernek!" 

Nem számolta, hány cigarettát szívott el; hogy sokat, az biztos. Vargáéknál 
nem dohányozhatott, nem nézték jó szemmel, ahogy a házban való járkálását 
sem. Egész este a fotelben ült, bámulta a nagy színes televízión az orosz 
adást. Vargáék nagyra voltak a tévéikkel - volt belőlük vagy négy darab a 
lakásban —, az NDK-s szekrénysorukkal, a tükrös vitrinekben pompázó 
étkészletekkel, tea- és kávészervizekkel, ólomkristály poharakkal... A 
szőnyegek, csillárok magukért beszéltek. No meg Olga asszony sem tudta 
megállni, sűrven eldicsekedett egy-két ezer rubeles árukkal. Pétert 
nyomasztotta ez a fényűzés; ha elnézik vendéglátói, akkor se igen mászkált 
volna a házban. Főleg azután nem, hogy Panni előadta egyik-másik 
elképzelését a „saját" jövőjét illetően. Gyerekről, családi boldogságról szót 
nem ejtett, a pénzkeresés játszotta bennük a főszerepet. Péterre az 
„utaskísérő" szerepét osztotta: ide megy, oda megy, ezt vagy azt csinál 
majd, de sohasem önszántából. Még szerencse, hogy Vargáné - ha tehette, 
együtt nézte velük a televíziót - néha rászólt a lányára, és javíthatatlan 
ábrándozónak nevezte. Péter ilyenkor megkönnyebbülten felsóhajtott, hálás 
szemekkel nézett lesz-anyósára. De hálaérzete csupán pillanatokig tartott; 
a gondolattól, hogy házasság esetén napája lesz az igazi úr házukban, hamar 
elkomorult a tekintete. Csoda, ha ezek után azt nézte, hogyan tud minél 
gyorsabban elbúcsúzkodni? Azon sincs csodálkozni való, hogy miután a 
kisajtóban oda nyomta szokásos pusziját Panni arcára, szinte menekült a 
lányos háztól. Szaporán szedte a lábát végig a sötét utcákon, miközben 
eszelős módján ismételgette, hajtogatta magában: „.. .Ha huszonhárom éves 
korára nem válik komoly udvarlóvá, megbízható munkaerővé, segítőkész 
rokonná az ember, soha nem lesz belőle semmi!..." 



Harmadik cigarettájára gyújtott. Nagyon kellett ahhoz, hogy elhessentse 
magától rossz előérzetét: „Istenem, ne add, hogy úgy végezzem, mint 
Jancsi bátyám, hogy őrházban lakjak vénségemre!" 

Hajdanán nem figyelt eléggé. Kár, hogy nem fogta fel az értelmét 
Ágnes néne epés megjegyzéseinek: „Elment a vagyon, megmaradt a 
majom." „Nincs se kicsi, se nagy, nem tudnak magukkal mit kezdeni -
pulya nélkül nem élet az élet." „Hiába hamarkódnak, kaparkodnak - nem 
fordul kétszer a gyászkocsi." 

A szissz... a jaj; körmére égő cigarettája kellett ahhoz, hogy kiverje 
fejéből a... hülyeséget; „guba a gubához...", meg hasonlókat; magáévá 
tegye újfent anyja igazságát: „Becsület is van a világon!" Kutya kötelessége 
jóvátenni a... botlását! Köszönje meg, hogy nem zárják előtte a kisajtót, 
beengedik a házukba Vargáék! 

„Hiába hatajkodsz, nem ugrálhatsz kedvedre! - csengett a fülében Valló 
Boris harsány hangja. - Nehogy már azt hidd, hogy a falubeli, környékbeli 
lányok alig várják, hogy feléjük kacsints?! Azok után, amit csináltál, legfeljebb 
egy ágrólszakadt vagy elvált asszony fog fel rajtad!" 

Péter megemberesedett az elmúlt év során. Javára vált, hogy öt hónapon 
keresztül napi tizenkét órát dolgozott (fizetetlen szabadságot vett ki) a 
háza építkezésén. Olyan testi erőre tett szert, amire mindig vágyott. Nem 
egyszer egyedül keverte, hordta a maltert a vakolást végző id. Valló keze 
alá. Ahol tehették, spórolták a napszámot. A porta és a lebontott szülői ház 
árának felét, több mint kétezer rubelt fizettek Péter keresztapjának (id. 
Valló szavajárása szerint: a munka elől városba szökött vakarcsnak) azért, 
hogy aláírja az átíratási papírokat. „Csak azért se hagyjuk magunkat 
eltaposni!" - ismételgette apja szavait, ha már nagyon úgy érezte, nem 
bírja feladni a vödör anyagot az állásra. Pihenésképp mindig körbejártatta 
tekintetét a kész munkán: konyhán, kamrán, előszobán; kezével 
végigsimította a frissen vakolt, száradó félben lévő falakat. Talán jövőbeni, 
remélt boldog családi életét becézgette, a falak közé odaképzelt szorgos 
hétköznapokat, vidám ünnepnapokat - ezt azonban még maga magának 
sem merte bevallani. 

Lelkiekben Péter gyenge maradt. Ha valami nem úgy sikerült, ahogy 
megálmodta, elképzelte: vádaskodott, bosszút esküdött, tajtékzott dühében; 
vagy szótlanul tehetetlenkedett, bűntudat gyötörte, hagyta, hogy felőrölje 
akaratát a szégyenérzet. Önbizalom nélkül kínszenvedés a holnapi nap 
tudata is! 



A cigaretta nem volt segítség: se a negyedik, se az ötödik. „Hát igen, 
Janika jövő tavasszal szerel le, addig valóban vámi kell a lakodalommal. De 
vajon lesz-e egyáltalán?! - vetette fel benne a kérdést az aggodalom; 
kerítette hatalmába gondolatait újra az indulat: - A kézfogót se nagyon 
erőltetik. A vak is láthatja, kivárásra játszanak. Az egész udvariósdi porhintés, 
befogják vele a falu száját. Marhának néznek mindenkit! Sült bolondnak, 
hogy annak! Nem, barátocskáim, fogtok ti még könyörögni, jönni sírva 
utánam! Adok nektek királyfit, fehér lovat!... Addig-addig ravaszkodsz, 
sunyi Varga, míg hülyét nem csinálsz magadból!" 

Valló Péter nem ment neki, nem próbálta kiszaggatni a földből a lócát -
csonkos Bélára, távoli rokonára zúdította maradék dühét. Mert... mert 
hívőnek állt, házról házra jár a bibliájával. Persze hogy szemet szúrt 
Vargáéknak, kommunisták, meg, igen, a tizenkét éves fiúkra, Lacikára is 
gondolniuk kell. Kinek kell, hiányzik, egy... vajákos-bakafántos família?! 
„Észre kell térítenem!" - csikorgatta a fogait Péter, s eldobta, dühösen 
eltaposta félig elszívott, hetedik szál cigarettáját. 

A másnap délelőtti műszak alatt azon törte a fejét, hogyan győzhetné 
meg, mivel segíthetné a távoli rokont, hogy felhagyjon a hivőséggel. Aztán 
megpróbálta felidézni az iskolában tanultakat: „a vallás a nép ópiuma" meg 
hasonlókat. A műszak végére egész kis vallásellenes értekezést eszkábált 
össze magában, de amint felállt a munkaasztalától és egy pillantást vetett 
az ablakon túl pompázó, a tavaszi szelek felsöpörte égre, rögvest belátta, 
hogy töprengésével az ördögnek tartozott: okoskodásából csonkos Béla 
egy kukkot sem ért meg. „Az igazat, csakis a színtiszta igazat" - motyogta 
magában. 

Az utcában, ahol a távoli rokon lakott, minden ház, porta épült, szépült, 
egyedül csonkos Béla rédelyes hosszúháza, fakerítése maradt ugyanaz, 
mint volt tíz, húsz, harminc éve. Senki nem tudta az idejét, mikor meszelték 
a rédelyfalat, mázolták át petróleumos olajjal az ajtókat, kétszárnyas ablakokat 
utoljára. Dohszagot árasztott magából a ház, a porta. Péter rég letámasztotta 
a biciklijét a grádics mellé, levette kormányáról a két táska cukrot, nagyon 
nem akarózott bemennie a házba; bámészkodott, gondolkodott. Hol kezdje, 
hogy kezdje mondandóját? Nagyon megviseltnek tűntek a rédely földjén 
sorjázó félvékás kosarak: a fahordó, a kertészkedő, a méhészkedő kosarak 
fűzfaveszőit réz és alumínium drótok tartották össze. Meghalt volna Bigusné, 
az öreg cigányasszony?! 

Csikófűtő, zöldre festett konyhaszekrény, asztal, székek: tisztes 
szegénység, katonás rend és tisztaság. A ház gazdája a pokróccal letakart 



kiságyon ült, ünneplősen. Vagy menni készült, vagy nemrég érkezhetett 
haza szokásos körútjáról, mert bibliáját még a kezében tartotta. Amint Péter 
belépett a konyhába, tekintete elkomorodott. 

Máskor azonnal felállt, vállon veregette, nagy örömében hirtelen azt 
sem tudta, hová ültesse rokonát. 

- J ó , hogy jössz! - mondta izgatottan. 
- Meghoztam a cukrot - tette le a két táskát Péter a kiságy mellé. -

Anyám megmérte, több mint harminc kiló. 
- Ti nem hallgatjátok a Szabad Európát? Nem tudjátok, hogy Kijev 

mellett atom robbant, hogy odavezényelték a katonaságot? - hadarta 
csonkos Béla, majd a bibliát letéve az ágyfeletti, függönnyel eltakart 
vakablakban lapuló rádió kapcsológombja után nyúlt. - Mindjárt bemondja! 
- bizonygatta még izgatottabban. 

Valóban, a hangos sercegésen, recsegésen egyszer csak áthatolt egy 
alig hallható, komor éteri hang, s lassan, szinte szótagolva beolvasta a hírt: 
„A Szovjetunióban súlyos robbanás történt a Kijevtől északra alig száz 
kilométerre lévő Csernobil város mellett működő atomerőműben. Folyik a 
lakosság kitelepítése, az odavezényelt tűzoltóság, katonaság..." 

Katonaság: ez volt az utolsó szó, amit Péter még megértett a hírből. A 
döbbenet szinte szoborrá merevítette, mintha nemcsak Janikát, őt magát is 
a pokol tornácára akarná parancsolni egy... egy felsőbb hatalom. 



Hetedik fejezet 

Az igazi saslik bárányhúsból készül. Három napig kell pácolni a húst 
boros-hagymás, fűszeres lében, hogy kellőképpen megérjen, elveszítse a 
faggyú ízét. A sütése sem kimondottan faszénparázson történik, ildomos a 
kék lánggal sercegő szénre nyers szilva- vagy meggyfa gallyat rakni, 
megvárni, míg füstjük jól átjárja a vasnyárson forgatott, hagymaszeletekkel 
váltakozó húsdarabokat. A grúzok és az örmények állítólag citromlével 
locsolgatják a saslikot sülés közben, de citromhoz olcsón legfeljebb 
Lembergben lehetne hozzájutni, citromléhez meg... Hagyjuk! Péter sejtette, 
miből készülhetnek a piaci zugárusoknál kapható állítólagos citromlevek, 
de azt valóságosan megtapasztalta, milyen gyomorégést tudnak okozni. 
Citromsavból pancsolhatták; feltehetőleg oly módon, ahogyan vincellér 
Etelka keresztelgette láncon tekert kövidinkáját. J ó ide a páclé is" -
bizonygatta Lajcsi pincérnek, ha kötözködött, felrótta, hogy a megyei, járási 
vezetők kényes gyomrát nehéz becsapni holmi ecetes-borsos, babérleveles 
parlagi páclé-öntetekkel. 

Lajcsi pincér affektálva beszélt, piperkőcként öltözködött, s két-három 
féldeci után úgy riszálta a fenekét, mint egy magát kellető nőszemély. A 
sziklakerttel ékes saslikozó placcára besétáló, terméskőből rakott hátfaluk 
révén kerítésként is szolgáló félereszek alatt álló hosszú asztalok bármelyike 
mellett letelepedő vendégnek elég volt egy pillantást vetnie Lajcsi izgékony, 
törékeny alakjára, pillangószárnyra emlékeztető csokornyakkendőjére, hogy 
odáig legyen a gyönyörűségtől: J é , egy igazi pincér!" 

Megérte a pénzét. 
A saslikozó konyhájának vasajtóval lezárt kamrájában ládaszám eldugott 

pezsgő, konyak, likőr adta Lajcsi modoros lényének aranyfedezetét, hogy 
nem halt pusztába az utána kiáltott szó: „Hahó!" A legtöbbet jelentette, 
amit egy szó jelenthetett 1988 májusában. Hörpintenénk! Kortyintanánk! 
Nyakalnánk valami jobbfajta italt! Pénz nem számít! S valóban nem számított. 
A gorbacsovi alkoholtörvénynek köszönhetően a vodka és a bor rég eltűnt 
a vasráccsal őrzött, italt árusító üzletek polcairól; hiánycikké vált a kölnivíz! 
Egy korsó sörnek nevezett, kékesen habzó, savanyú valamiért órákig kellett 
sorban állni. Csoda, hogy maguktól kinyíltak a bugyellárisok; röpködtek a 
huszonötösök és az ötvenesek, ha egy üveg márkás italról volt szó? Nem. 
Sőt, a bűvszót rikkantgató bennfenteseknek egyenesen imponált, hogy az 



ő bőkezűségüknek hála, Lajcsi pincér drága, kínai selyemingben, cirádásnál 
cikornyásabb csokornyakkendőben parádézik a saslikozó placcán. 

Ahogy a salátakörítés ára aránylott az egyszer használatos tányérkákon 
felszolgált saslik értékéhez, úgy aránylott a Péter végezte sasliksütés 
megítélése Lajcsi pincér hivatalához. A folyóparti nyaralóhely saslikozójában 
- mint az életben általában - az előtérbe tolt látványos tinglitangli, no meg 
a hátérben folyó mutyizás résztvevői voltak az értéket teremtő munka 
igazi haszonélvezői. Őket illette a tisztelet, a hosszú pénz, őt a szemrehányás 
és a könnyfacsaró füst. így érezte Péter, ezt értetette ki a saslikozóban 
ledolgozott első hetek után, az általa disznóhúsból (igazi, bárányhúsból 
készült saslik csak a megyei, járási főnökségnek dukált) sütött saslikot ért 
kritikákból. Mintha ő tehetett volna arról, hogy a heti két alkalommal 
leszállított, a konyhai mérlegen lemázsált fél disznók húsának harmadrésze 
szalonna. Pácolhatta külön fazékban, ecetesebb, fűszeresebb lében; 
forgathatta bármily szaporán a nyársakat a parázs fölött, a hússal váltakozó 
szalonnakockák töpörtyűvé töpörödtek. Hiába kérlelte lesz-apósát, hájas 
Vargát: ha már a csontot átveszi erőleves, borscs és scsí leveslé alapjának, 
átvehetné a szalonnát is az étterem konyhája. Kiolvasztanák, sütnének rá 
rántottát, beledarálnák fasírt húsba... Cöccögés vagy hümmögés volt a 
válasz. Lajcsi pincér kellett hozzá, vitriolos megjegyzései a spanyolviaszról, 
Kolumbusz tojásáról, hogy Péter megértse: a konyha eddig is átvette, ezután 
is át fogja venni a szalonnát - papíron. 

- De hát ez csalás! - hüledezett Péter. - Hús árát számolni szalonnáért, 
ez... a vendégek becsapása... 

- Te tényleg hülye vagy, vagy direkt csinálod? - szegezte a kérdést 
Péternek Lajcsi pincér indulatosan. - Figyelj: ha nem vetted volna észre, a 
kereskedelmi egyesülés nem papnevelde! Kéz kezet mos. Ad kettő: ha 
nem fogod be a csőröd, saját tojásodból fog rántottát sütni a főnök! 

Az anyjával, Valló Borissal szalonnaügyben lefolytatott diskurzus megint 
csak választás elé állította Pétert: vagy otthagyja a saslikozót, vagy belátja, 
hasznosabb dolog eltanulni Lajcsitói a rongyrázás tudományát, lesz-apósától, 
hájas Vargától a sima modort, mint folyton lázadozni, dühösködni a 
nyaralótelepen tapasztalt visszásságok miatt. A tanulást választotta. Mert... 
bolond, aki nem akar értékes kapcsolatokkal hivalkodni; egyszer majd 
kincseket rejtő raktárak kulcs-csomóit forgatni, zörgetni a meredt szemű... 
izé, parasztok előtt. S addig, hát igen, addig is a sors kegyeltje lehet az 
ember, ha ad magára, és tízszer megnézi, kivel áll szóba. Lám, alig egy 
hétig cifrálkodott, hallgatott, mint egy kuka, s hipp-hopp, Lajcsi pincér 



szokásává vált, hogy a zárórát követő elszámolás után ott felejtsen öt, 
hétvégeken tíz rubelt a konyha vasasztalán. A lesz-após, hájas Varga nem 
lett ugyan adakozóbb, csak elnézőbb. A kéz kezet mos elv nem a 
kicsinyességről szól. Ha valamivel több húst hagyott az orja, a lapocka és a 
combcsontokon, elfeledkezett az oldalas kicsontolásáról, már összehozott 
heti huszonöt rubel plusz pénzt. (Ennyit jattolt az étterem főszakácsnője a 
cupákos csontokért. Fennállóan seftelt a konyhára szállított színhússal, kellett 
a pótlás.) Harmadik idénye kezdetekor mégsem volt megelégedve csirrenő-
csurranó, a hónap végére sokra rugó keresetével. Rögvest hajszálra lelt a 
levesben, légypiszokra a frissen meszelt falon, ha arra gondolt, hogy lesz-
apósa becsapta. Egész télen, tavasszal azzal hitegette, hogy az új szezonban 
ő lesz a főnök a saslikozóban, nem kell ácsingóznia a Lajcsi pincértől kapott 
borravalóért, osztalék jár majd neki a számlák körüli suskusból, mint szép 
Macának. Hiába csitította, adta okát hájas Varga választásának Valióné, ő 
csak fújta a magáét: „Ne má', még hogy a szakács diplomája végett! Aláadta 
a farát a hájasnak, persze hogy forog a kerék!" 

Maca valóban babaarcú szépség volt, s Péter ellenszenvére (fel-
felparázsló buja vágyaira) fittyet hányva, fenemód ügyes. Két ember helyett 
dolgozott, három helyett mosolygott, nevetett, csacsogott fáradhatatlanul. 
Nemcsak a saslikozó konyháján készítette a kiporciózásra váró nagy tál 
salátákat, szeletelt fel tizenöt-húsz kenyeret egyvégtében; igazgatta a 
tányérkákban felszolgálásra váró saslikot, salátát gusztusosra; intézte a 
papírmunkát, az elszámolást záróra után Lajcsi pincérrel, hájas Vargával -
az egységhez tartozó kis büfét szintén ő vezette. A telepen nyaraló turisták 
még javában aludtak, de szép Maca már főzte a kávét, féldeciért cserébe 
áthordatta a soros éjjeliőrrel a fedett teraszos fagylaltozó hűtőkamrájából az 
ásványvizet, limonádét, megsürgette a konyhán a húsos, hagymás, káposztás 
pirogokat, a termoszkannányi teát. Úgy ám, mire égre hágtak a folyó felett 
az első pacsirták, már ott állt vasalt köpenyben a kis pavilon nyitott ablaka 
mögött, s mosolyogva várta vendégeit. Sokféle-fajta mosolya volt szép 
Macának: bocsánatkérő, elnéző, kacér, bűnbánó, kihívó, megbocsátó. Pétert 
néha mindegyik dühítette: azt kívánta, szerette volna, hogy munkatársnője 
sírjon - mit sírjon: fejére kulcsolt kezekkel üvöltsön! - , hogy... hogy ő 
magához ölelhesse, csókjaival megvigasztalhassa. Elszabadult, nekivadult 
képzelete nem ismert határt: négyszer, ötször, hatszor egymásután... izé, a 
kisfiát egyedül nevelő, elvált asszonyt. 

Tizenkét kilométert biciklizett Péter naponta a nyaralói szezon öt 
hónapja alatt, s erről a kiváltságáról az új idény kezdetekor sem kívánt 



lemondani, hiába ajánlgatta lesz-apósa, hájas Varga, hogy a kocsijával hozza-
viszi, ha kell. Szüksége volt plusz erőfeszítésre, a hat kilométerre reggel, 
este. Munkába jövet azért, hogy testben, lélekben felkészítse magát a 
tizenkét, hétvégeken tizennégy órás munkanapra; hazafelé menet azért, 
hogy kiszellőzzön fejéből a zárás után megivott egy-két deci vodka, no 
meg a... káosz, a hogy is mondják... 

Péter sorsának alakulása egy kívülálló szemszögéből nézve talán rendjén 
valónak tűnhetett. A fekete kellőképpen összemosódott benne a fehérrel, 
és ívelni is szépen ívelt, együtt a hasonló élethelyzetben levőkével. Senki 
nem sejthette, hogy Pétert pont a szürkeség, a rosszat a jótól elválasztó 
éles vonal hiánya nyomasztotta, mikor ő maga sem volt vele tisztában! 
Jobb híján Panni vele szemben tanúsított közönyét hibáztatta, a mind 
meddőbb és ritkább udvarlóestéket; szép Maca formás alakját, mert útjában 
állt az érvényesülésének, és... mert nem lehetett az övé. Nem csoda, 
hogy nem értette, miért kerítette néha hatalmába az érzés, hogy nem ő áll 
a samott téglából rakott tűzhely mellett; hogy valaki más forgatja a 
vasnyársakat, locsolja páclével a sülő saslikot. Valaki, aki Ő, de mégse. 
„Nem, az a színtelen, szagtalan, helyzetébe belenyugodott ember nem 
lehetek én!" - motyogta magában. 

Lajcsi pincér a kimerültséggel magyarázta Péter rémlátásait, a déjà vu-
érzést, s azzal vigasztalta Pétert, hogy ő sem érez másképp, de két-három 
hét bőven elég ahhoz, hogy a keze, a lába és az agya hozzászokjon a 
túlzott igénybevételhez, s menjen minden, mint a karikacsapás. De eltelt 
egy szezon, el a második, az új idényből is három hét, s a zűrzavarból nem 
lett vaklárma, ahogy a pincér ígérte. Nem és nem! 

Forgathatjuk, rakosgathatjuk bárhogy a féligazságokat, ítéletnapig nem 
állnak össze áttekinthető, felvállalható egésszé. S miért lettek volna Péter 
részigazságai kivételek? Mert néha úgy vélte, hogy ő voltaképpen semmit 
nem akart, semmiről sem tehetett - hátára vette, viszi az ár? Istenkém, 
akkortájt (ahogy napjainkban) hány és hány fiatalembernek már az is 
számtalan megalkuvásába, nem kis erőfeszítésébe került, hogy 
megmaradjon a sodrásvonalban. Legfeljebb álmodozhattak öt-hatszáz rubeles 
havi jövedelemről, kétszobás, nagykonyhás kockaházról; vaskerítéses, 
rendezett portáról. Péternek megadatott, és hiába ismételgette az anyja 
unos-untalan, hogy inkább legyen az embernek száz irigye, mint egy 
megszánója: fia mégis sajnáltatni próbálta magát, főképp szép Macával. 
Napjában többször elpanaszolta neki hajszoltságát, kialvatlanságát; 



felhánytorgatta előtte: ha nem kellene olyan nagyon a pénz, úgy itt hagyná 
a szélhámos bagázst, de úgy... 

Vince talán elmagyarázhatta volna Péternek, hogy a gyors és nagy 
változások kiváltotta stressz hibáztatható a fölös aggodalmakért, a növő 
hiányérzetért. Igen, hogy a jómódot szokni kell, a veszteségeket meg 
elfogadni Az elmúlás az élet velejárója - senkinek sem használ vele, ha 
Kati mamát gyászolgatja. És igen: Janika meg biztosan meggyógyul, a 
motorszerelők nem szoktak korán halni. Kustyán Vince azonban jó másfél 
éve hátat fordított a falunak, rajzot tanított az egyik városi iskolában, 
kiállításokra hordta a festményeit, s újra szakállat, hosszú hajat növesztett. 
Dehogy gondolt ő Valló Péter bújával, bajával - á, dehogy! Ha hétvégeken 
kiruccant a folyóhoz sátorozni a cimboráival, s netán feljött a partról a 
saslikozóba - a peresztrojka, a glasznoszty áldásairól áradozott Péternek. 
Nagy bennfentesen arról sugdosott, hogy Karabahban befuccsolt a lenini 
nemzetiségi politika - ölik, lövik egymást az örmények meg az 
azerbajdzsánok; szervezkednek a csecsenek; az unióból való kiválásra 
törekszenek az észtek, a lettek... 

A műteremlakásba háromgyerekes családot költöztetett a kolhozelnök. 
Munkáskéz kellett a farmra, nem plakát a falra. 

Péter együtt nevetett a családdal azon, hogy a holland vérvonallal bíró, 
drága pénzen megvásárolt fekete-tarka tehénállományt röpke másfél év 
alatt sikerült kecskenyájjá (annyi tejet adtak, mint egy kecske) züllesztenie 
a hozzá nem értéssel frigyre lépő szabadrablásnak. Nem hogy abrakot nem 
láttak szegény jószágok, ehető takarmányt se nagyon. A régi munkásgárda 
szétszéledt: volt, aki korkedvezménnyel nyugdíjba ment, volt, aki máshol 
keresett talált magának munkát. Aki maradt - el bírta viselni a szívsajdító 
tavaszi látványt, mikor első csordahajtáskor a csontra fogyott tehenek szinte 
a térdükön vonszolták ki magukat a legelőre - , rásegített a takarmány-
készletet saját zsebre elseftelő kis- és nagyfőnökök tevékenyégére: lopott 
boldog, boldogtalan. Aki kevesellte, tovább állt. Állandósult a munkaerőhiány. 

Péter szívből nevetett a tehénfarm felől hallottakon, amolyan „én 
megmondtam" elégtétel-félét érzett, de mikor fülébe jutott, hogy a lovak 
alatt az almot sem igen cserélik, szügyig állnak a ganajukban, elment a 
kedve a nevetéstől. Lefekvés után megkönnyezte Csipást és Kehest, 
nagybátyja egykori lovait, pedig hol voltak azok már! Lelkük az égi mezőkön 
legelészett - a húsukból kolbász készült. Csipás csikói botladoztak a telepet 



a szérűvel összekötő gödrös, sártól habarékos úton, patáikon csálén álltak, 
lötyögtek a hideg vasalással felütött patkók. 

Az új szomszédok szegényes, kopott bútoraival aznap tolatott fel a 
teherautó a gazdátlanul álló ház gyepes udvarára, mikor Janika hazajött a 
katonaságból. Valióné ölelte, csókolta kiszolgált, katonaruhás fiát; fülelte 
óhaját, sóhaját, leste a mozdulatait. Ó, istenem, hány éjszakán át nem aludt, 
hallgatta a Szabad Európa Rádió híradásait! Napközben hiába várta a postást; 
utaztak be háromszor id. Vallóval a városi a Hadkiegészítő Parancsnokságra 
-Janikától nem érkezett levél, nem jött felőle hír. Sőt, mikor harmadjára 
mentek a parancsnokhoz, a behemót főtiszt nagy léptekkel, dühösen kijött 
eléjük a folyosóra, s mindenki füle hallatára rájuk üvöltött. Imperialista 
bérencnek, magyar fasisztának, rémhírterjesztőnek nevezte őket, s azzal 
fenyegetőzött, ha még egyszer beteszik lábukat az épületbe, személyesen 
fog gondoskodni arról, hogy ne lássák többé a fiúkat. Legalábbis így fordította 
le az ura, id. Valló - már az utcán - a hallottakat; a többit értette Valló Boris. 

A képmutatás és a hiúság sakálüvöltésének egyformák a regiszterei, 
szóljanak bármilyen nyelven; a fiúkért aggódó anyai szívek azonban erősek. 
Valló Borist sem tudták megrémíteni, céljától eltántorítani. Hiába igyekezett 
id. Valló Péter a hazaúton meggyőzőbb színben feltüntetni a parancsnok 
pár napja adott magyarázatát, a felesége döntött, mégpedig a parancsnokság 
épületének emeletéről lejövet: utazik Kijevbe, ha kell, Csernobilba. Janika 
nem lustult el, nem lányok után kujtorog, ahogy a tiszt állítja; az atombaleset 
sem egy kisebb üzemzavar, amit az ellenséges propaganda fújt fel elefánttá. 
Nem. Akkor nem üvöltözött volna torkaszakadtából a tiszt. Ajjaj, ha nem 
hoz levelet a postás aznap délután Janikától, akkor Valióné estére az Ungvár-
Harkov személyvonat egyik fülkéjében ül! Ismerte az utat, kétszer látogatták 
meg fiúkat az urával, vittek bőröndnyi füstölt húst, drága pénzen vett márkás 
farmert a felettesének, hogy emberségesen bánjon Janikával. Megfigyelte, 
aki utazni akar, orosz nyelvtudás nélkül is elboldogul. Elég a vonatállomáson 
odamenni a katonai „kasszához", beadni a résen katonafia levelének 
borítékját, aztán magára mutatni, s a fülkében ülő kisasszony kérdezés 
nélkül kiállítja az adott címre szóló menetjegyet. 

Nézte, legszívesebben megtapogatta volna megemberesedett, vállaso-
dott fiának minden porcikáját Valló Boris, mint annak idején Kijev egyik 
szállodájának szobájában. 

Nem tudták elhitetni anyai ösztönével kisebbik fia mind sűrvebben 
sorjázó, semmitmondó levelei, hogy minden rendben; megőszült, beleőrült 
volna, ha id. Vallóval nem ülnek vonatra, utaznak el a fiúkat meglátogatni. 



Sokkal nehezebben - nem volt elég a kanna bor, az öt szál kolbász: kérvényt 
kellett íratniuk - , de végül elengedték egy éjszakára a laktanyából, kezeibe 
foghatta, megtapogathatta okával fiának a testét fürdés után. Janika 
csíkolásnak fogta fel, majd játszva bemutatott negyven fekvőtámaszt, hogy 
végre elhiggye az anyja: kutyabaja sincs, közelébe sem járt a felrobbant 
atomerőműnek. 

Valióné a konyhaajtó kilincsét fogta, a szomszédék Bécikéjét készült 
megkérni, hogy biciklizzen ki a téglagyárba Péter bácsi után: hazajött a fia, 
itthon van Janika! Nem tudta volna megállni, hogy ne nézzen vissza a Kati 
mama mellett ülő, nagyanyja aszott, ráncos kezét szorongató drága fiára. 
Két évig nem volt itthon, nem láthatta mosolygó tekintetét. S ekkor, igen, 
mikor visszafordult, szembesült először Valióné kisebbik fia fénye vesztett 
barna szemeivel. 

Pétert munkahelyén érte utol a hír, pont akkor, mikor tele volt panasszal; 
szeretett volna mind közelebb férkőzni a kenyeret szeletelő szép Maca 
kerekded fenekéhez, babaarcához, ajkához... Hogy megsejtette-e lesz-
veje valós szándékát hájas Varga, vagy csak azért krákogott, állt jó ideig 
némán a konyhaajtóban, hogy fokozza az átadott telefonüzenet kiváltotta 
hatást - nem tudni. Péter egy pillanatig sem töprengett rajta. Öröme 
határtalan volt. Összevissza csókolta szép Macát, megölelte Vargát, s ez 
egyszer nem elfogadta, hanem elvárta lesz-apósától az ingyen fuvart. 
Nesztelenül siklott a kocsi, hangtalanul ült a kormánynál hájas Varga, Péter 
szíve lüktetett hangosan, egyre szaporábban az izgalomtól. 

Megemberesedett? 
Sokat változott? 
Valóban nincs semmi baja? 
Lesz-apósa nem hagyta magát unszoltatni, becsábítani a házba - azzal 

hajtott el, hogy reggel érte jön. Péter remélte, hogy együtt, mármint a 
nagy család... izé... De amint egy pillanatra elfordult a kocsitól, azonnal 
felhagyott hájas Varga kérlelésével: Ducskó a kapu előtt kuporgott. Nem 
tudta mire vélni a dolgot: „Csak nem apám öntött fel idő előtt a garatra, 
csinálja odabent a cirkuszt?!" Keze ökölbe szorult, teste reszketett az idegtől. 
„Adok én neki hőbörgést!" - sziszegte, s akkora svunggal tárta ki vaskisajtót, 
hogy szegény kutya inkább elinalt, mint sem követte volna a gazdáját. 

Péter berobbant, szétfröccsentette indulata hevét a konyhát megülő 
komor, rideg hallgatásra. Janika, ellentétben a szobából kihozott, megterített 
nagyasztalt körbeülő családdal, rokonsággal, hálás pillantásokat vetett felé. 
S úgy ölelte, olyan hosszú ideig veregette bátyja vállát, fogta két kézre 



jobbját, mintha ezer esztendeje nem látták volna egymást. Megmenekedett. 
Kiérezte - hogyne érezte volna ki! - Péter öccse ragaszkodásából a 
védtelenségét. Tudta, mi a dolga, meg kell védenie Janikát, de minden 
áron, a kérdezősködőktől. Elég volt mára! 

Péter öccse mellé ült, s ügy hordozta körül a tekintetét, mint áldozatát 
bűvölő kobra. Csoda, hogy örömteljesre sikerült az este, énekeltek, mulattak? 
Jancsi bácsi hazabiciklizett a citerájáért, s talán még soha nem cifrázta úgy 
a nótákat, mint akkor. Rezegtek az ablaküvegek, mozgott a ház. Legényest 
táncolt csonkos Béla, csattogott egykeze a lába szárán. Aztán Ágnes nénét 
vitte táncba, lassút forogtak, amolyan öregeset. Előbb kellett volna! Csípje 
kánya, hej, ha mulat az ember, nem kísért a múlt! Vagy mégis? 

„Anyja, apja, öcsém; Jancsi bácsi és csonkos Béla, a távoli rokon" -
tartott magában névsorolvasást Valló Péter a daloló, tapsoló, lábával doboló 
Janika mellett, mert nem tudni, miért, eszébe jutott néhai szomszédasszonya, 
a férfinadrágot hordó, mahorkát szívó Bakos Juci. De nemcsak felrémlett 
előtte: azt várta, hogy a következő pillanatban kinyílik az ajtó, s kezében 
egy üveg vodkával belép a konyhába. „Ácsi, cigány, én fizetem a nótát!" -
rikkantja, s úgy lecsapja az üveget az asztalra, hogy belerezegnek a poharak. 
Juci azonban nem jött, a vágykép helyére egy sejtés feszkelte be magát, 
tette Péter arcát a konyhában uralkodó feneketlen jókedv dacára még 
szomorúbbá. „Nem - hessegette el a gondolatot - , miért ne mulathatnánk 
mi még így együtt!?" A rossz előérzet erősebbnek bizonyult. Hiába döntötte 
magába egyik felest a másik után, sajgó szíve maga alá gyűrte bizakodását. 
Szerencsére nagybátyja kesergő nótába kezdett, ami illett Péter fátyolos 
tekintetéhez, sírással küszködő hangjához: „Csillagok, csillagok, szépen 
ragyogjatok, a szegény legénynek utat mutassatok...." 

» » » 

Papíron a hétfői nap munkaszüneti nap volt a saslikozóban. Nem 
váltásban dolgoztak, mint a konyha szakácsai. Ott hajnali öt órakor már 
javában folyt a munka, a fehérköpenyes szakácsok nagy, hatplattos 
elektromos spór mellett álltak, főtt a teavíz a kondérban: készült a turisták 
reggelije. Száz-százhúsz személyre főztek naponta háromszor. Este, miután 
a turisták megvacsoráztak, a pincérlányok letakarták fehér abrosszal az 
asztalokat, és felhangolta hangszereit a kis pódiumon helyet foglaló zenekar 
- vendéglői konyhaként működtek éjfélekig. Orosz szokás szerint először 
az idényjellegű salátás tálakat hordták fel az asztalokra a feketeszoknyás, 
fehérköténykés, fityulás pincérlányok, csak aztán szervírozták a megrendelt 



scsít vagy borscslevest, kirántott húst vagy fasírtot sültburgonya és rizs, 
ritkábban tarhonya körettel. Gulyást is főztek - marhahúsból készült pörköltet 
- , hadd szerepeljen neve az étlapon, ha már a személyzet zöme a környező 
magyar falvakból verbuválódott. Hogy miért, nem tudni, de hájas Varga 
többször elpanaszolta a saslikozóban, hogy hiába készíttette el a szakácsokkal 
a bográcsgulyás, a halászlé, a töltött káposzta árkalkulációját, sőt, a 
feletteseivel jóvá is hagyatta - a vendégek nem kértek a drága ételekből. 
Nem, mert nem azért foglalták le napokkal előre az asztalokat, hogy 
végigkóstolják a konyha ínyencségeit, hanem azért, mert ráuntak a városi 
éttermek bágyatag romantikájára. Mulatni akartak, méghozzá szabadon; 
dőzsölni, mint a régi szép időkben. A nyaralótelep éttermében megtehették, 
hiszen ott nemcsak a személyenként megengedett kétszáz gramm vodkát 
szolgálták fel a pincérlányok: annyi sört ihattak a limonádés üvegekben 
szervírozott házi borra, amennyi beléjük fért. 

Az étterem egész évben üzemelt. Péter a telep bejárati kapujának 
kapusfülkéjéből sokszor bámulta széles, sötétítő függönyökkel letakart 
ablakait. Szezonzárástól kezdésig ugyanis négynaponkénti váltásban kapuőr 
és gépkocsi-felvigyázó, s ha kellett, hólapátoló volt, nevetségesen kevés 
havi fizetésért. Igaz, a Volgák, a Samarák tulajdonosai kezébe nyomtak 
két-három rubelt, ha előzékenynek mutatkozott, szélesre tárta kocsijuk 
előttük a parkoló kapuját. Az így keresett pénz azonban égette a markát, 
lehúzta a zsebét - egyáltalán nem volt hálás lesz-apósának azért, hogy... 
bicebócát csinált belőle. Nem nyomorék ő, hogy kegyelemkenyérre 
szoruljon, s nem muzsik, aki már azért is hálás, hogy hajbókolhat! De mit 
tehetett? Mivel, hogyan tudott volna úgy változtatni a sorsán, hogy ne csak 
neki, a családjának is jó legyen? „Sehogy" - adta meg magának választ. Ha 
ott hagyja a kapuőrséget (ráadásul Pannit), elvész a nyári keresete, pont 
akkor nem tudja majd segíteni őket, mikor a legjobban rá lesznek utalva a 
pénzre. 

Öccse betegségére - nem kevés pénzért - a városi klinika egyik orvosa 
ilyen, a másik olyan terápiát javasolt, Janika viszont szemlátomást sorvadt, 
már alig bírt kiegyenesedni. „Professzorhoz kell vinni Leningrádba vagy 
Moszkvába, olyan intézetbe, kórházba, ahol sugárfertőzött betegeket 
gyógyítanak" - súgta meg Valiónénak egy Péternél alig valamivel idősebb 
orvos, s addig telefonált, rendezkedett, míg várólistára nem vették Janikát 
az egyik moszkvai klinikán. 



Jancsi bácsi háromezer rubelt adott a mind búskomorabbá váló id. 
Vallónak fia nyár elején esedékes gyógykezelésére. Csonkos Béla a házát 
tette eladóvá azzal, hogy bőven elférnek Ágnes nénével egy fedél alatt. 
„Isten majd megjutalmaz!" - utasította el mogorván Valló Boris könnyes 
hálálkodását. Ágnes néne pénz híján a ház körüli munkát vállalta magára. 
Valióné így másnaponta beutazhatott a városba beteg fiával gyógytornára, 
masszásra és iszappakolásra; a fiatal orvos felírta injekciókra, kezelésekre, 
hogy ne romoljon tovább az állapota; ne gyengüljenek, sorvadjanak el 
végzetesen Janika hát- és derékizmai a nagy utazás előtt. 

... A hétfői nap kisvasárnap volt a saslikozóban. Magában hordta a 
szabadság illúzióját, a lehetőséget, hogy Péter maga döntse el, megy-e 
munkába vagy sem. Nem kaphatott megrovást azért, hogy délig 
heverészget az ágyában, mint ahogy vállveregetést sem, ha megbízható 
munkás hírnevét öregbítendő, nyolc órakor (nem hatkor, mint egyébként) 
felült a kerékpárjára, s elkerekezett a munkahelyére. Persze hogy 
kibiciklizett, a hétvégék vendégseregének kiszolgálása megkívánta a 
rohammunkát, némely napi teendő elodázását. Először a vasoszlopos, 
süvegtetejű sütőhelyen tett rendet; kitisztította a telegyűlt hamuhullót; 
lesmirglizte a derékmagas, három tégla széles tűztér samott-tégláira rakódott 
kormot, zsíros koszt; slaggal felmosta a betonpadlót, közben legfeljebb 
arra gondolt, milyen jól döntött, hogy eljött a munkába. Szép Maca csak a 
konyhát tenné rendbe, az esedékes fél disznó kicsontolatlan húsa 
feldarabolatlan maradna. Páclé sem készülne, s meglehet, szezon végéig 
nem érnék utol magukat, állandósulna a rohanás. De nem csupán ezért 
végezte odaadással a dolgát egész délelőtt: a hétfői napokon megkapta 
munkájához azt a picike pluszt, amire egész héten vágyott - a csendet, 
nyugalmat. Nem kellett rohangálni, kapkodni, tűrni a türelmetlenkedő 
vendégek hangos elégedetlenkedését. Ráérősen fertőtlenítettek, súrolták 
ki a fazekakat, mosták le a konyha csempefalát szép Macával, s olyan 
összehangoltan, magától értetődő munkamegosztással, hogy tanítani lehetett 
volna. 

Mit ad isten, bátyja unszolásának engedve Janika is egy hétfői napon 
tette tiszteletét a nyaralóhelyen. Péter és Maca éppen a hagymapucolást 
könnyezték, siratták nevetve a saslikozó egyik asztalánál, mikor belépett a 
placcra. Hogyne vette volna észre Péter, hogy öccse megtorpant, sarkon 
fordulni készült, mint aki rádöbben: eltévedt, rossz helyen jár. Azon nem 
gondolkodott, hogy a hangos jókedv, netán Maca szépsége késztette 
visszakozásra Janikát; eléje sietett, megmarkolta a csuklóját, elhallgatta 



szabadkozását, erővel odavezette az asztalhoz. Szép Maca a legbájosabb 
mosolyával fogadta, biztatta leülésre a váratlan vendéget. Aztán limonádéért 
futott, kávét hozott, maréknyi desszertcsokoládét a pavilonjából. Csinos, 
fehérköpenyes alakját bűvkörébe vonta a saslikozó mellett sorjázó platánfák 
levelei között átbűvó délelőtti verőfény. Tüneménynek tűnt - mondaná a 
költő, de mert Péter nem volt az, a Maca babaarcán hagymapucolás okán 
még le-lepergő nagy könnycseppeket sem hasonlította igazgyöngyhöz. Ő 
nem. 

- Mi leszel, ha nagy leszel? - kérdezte váratlanul Janikától szép Maca. 
- Harmadik besorolású motorszerelőként szereltem le a katonaságtól -

hangzott a válasz. 
- Csak? - kérdezte, játszotta a csalódottat, csücsörítette ajkát édesre az 

asszonyka. 
- Öt évet kell ledolgoznom egyhuzamban és jól ugyanazon a 

munkahelyen, hogy magasabb bérosztályba soroljanak - magyarázta Janika, 
s némi töprengés után még hozzáfűzte: - De ha elvégzek egy tanfolyamot, 
és jelesre adom le a mestervizsgát, három éven belül garázsfőnök lehet 
belőlem. 

Péter eleddig nem tapasztalt - megértő? hálás? szeretetteljes? - mosolyt 
látott átsuhanni munkatársnője arcán. Érthetett belőle. Öt hónap, három 
hét és három nap alatt nem sikerült elérnie, ami öccsének öt percébe se 
került. Semmi kétség, Janika elnyerte szép Maca... tetszését! 

Péternek szüksége volt a lélekjelenlétére, hogy leplezni tudja 
meglepettségét, csalódottságát, hogy ott ne hagyja a tekintetükkel 
egymásba fogódzó újdonsült szerelmeseket. Szerencsére a konyha mögötti 
fagyaibokrok közül előbukkant Lajcsi pincér, szabadnapos öltözékében. 
Vendégei közül sokan talán föl sem ismerték volna a márkás sportcipőben, 
nadrágban, trikóban lézengő pincérüket. Sok mindennel próbálkozott Lajcsi, 
hogy elüsse a hétfői napok unalmát, de sportruhája az ide-oda kóricáláshoz 
passzolt leginkább. Hol a fagylaltozóban tűnt fel, hol a bárban; az étterem 
konyháján, és folyton a hétfői napok elmaradt borravalói miatt panaszkodott. 
Potyán nyekereg; idomítja a bolháját; kergeti a farkát, és hasonló 
bemondásokkal próbálta oldani a sirámait követő hosszú csendet. Csoda, 
hogy végül mindig a saslikozóban kötött ki? De abban a pillanatban Péter 
kifejezetten megörült neki; annak, hogy nem lett belőle felesleges harmadik 
szép Maca és Janika mellett. 

A vérbeli pincér tíz méterekről, szempillantások alatt felméri a rendelni 
készülő asztaltársaságban uralkodó hierarchiát, a fizetővendég lelkiállapotát. 



Hogy rongyrázásra készül az illető, vagy csak egy balek, akit a társaság 
egy megünnepelni méltó esemény kapcsán arra kényszerít, hogy kinyissa 
a pénztárcáját. Az előbbi felfelé licitál, azt kívánja, hogy mindenből a 
legjobbat, a legdrágábbat szolgálja fel, az utóbbi lefelé, beérné a konyha 
tagnapi maradékával. Hogy végül mindkét társaság egyazon ételeket eszi, 
italokat fogyasztja?! Istenkém, a lényeg az, hogy a vendég elégedetten 
távozzon! Hálás legyen azért, hogy sikerült mindenből a legjobbat, 
legdrágábbat megkapnia; még hálásabb azért, hogy sikerült egy csomó 
pénzt megspórolnia. 

Lajcsi pincér mestere volt a szakmájának. Mire sem várt, befordult a 
vasajtóval zárt kamrába. Konyakkal tele limonádés üveggel a kezében ült 
le az asztalhoz. Miután teletöltötte itallal a kávéscsészéket, a magával hozott 
poharat, végre megszólalt: 

- Igyunk! 
- Mire? - kérdezte Janika. 
Lajcsi elkomorodott. Tudott dolog volt, hogy van szép két gyereke, 

tanítónő felesége, s akkora háza a város egyik hangulatos kis utcájában, 
mint ott senkinek. A rejtély az volt, miért nem járt haza! Egész szezon alatt 
a mosókonyhának, fehérnemű raktárnak berendezett nagy faház számára 
fenntartott szobácskájában lakott. 

- A szerelemre - felelte elcsukló hangon. 
- A szerelemre! - nyelt nagyot Péter, majd magába döntötte az italt. 
Janika aznap sok mindent megtudott a nyaraló hétköznapi életéről. 

Miközben négyesben bejárták a nyírfa-árnyas, hosszan elnyúló telepet; 
beültek ebédelni az étterembe, fagylaltozni a nagy pavilonba, kávézni a 
bárba - bátyja megállás nélkül beszélt, magyarázott. Elmondta, hogy a 
turistacsoportok Murmanszkból és a Fehér tengeri kikötővárosból, 
Arhangelszkből érkeznek, s tizennégy naponként váltják egymást. Hétfőn 
és csütörtökön kirándulni viszik őket Ikarus buszokon. A Kárpátokba, a 
munkácsi feketepiacra, mert voltaképpen nem a hegyeket bámulni jönnek 
Kárpátaljára - arra ott a Kaukázus - , hanem Csehszlovákiából, 
Magyarországról származó, menő cuccokat vásárolni. Meg... igen, kétszobás, 
szobánként négyágyas finn típusú faházakban laknak, s olyan fehér a bőrük, 
mint a meszelt fal, és nem lebarnul, hanem lilára fő, ha kifekszenek a 
napra. Nem csoda, a sarkkörön túlról meg a tundra övezetből érkeznek, 
ahol világosak az éjszakák, no meg a nappalok is, ugyebár. 



„Beszerzőnk mázsaszám vásárolja fel a környező kolhozokból a 
gyümölcsöt, szamócától kezdve a gyöngyszőlőig, de nincs az a mennyiség, 
amit a turisták ne bírnának megenni, mintha..." - szakította félbe 
magyarázatát, fordult hátra Péter a faházikók között kanyargó, saslikozóba 
vezető betonjárdán, hogy bevárja a lemaradozókat. Azt már elkönyvelte, 
hogy Lajcsi pincér a kuglizóban maradt: javában kártyázik, lapot kér 
tizenkilencre, de hogy Janikáék eltűntek mögüle, ott és akkor számára 
felért egy arculcsapással. A féltékenyég, a lilaszemű szörny végre 
becserkészte, üstökénél fogva ragadta meg Pétert. Józan esze azt súgta: 
öccsének miért ne járna a jóból, meg egyáltalán, miből gondolja, hogy neki 
bármi köze lenne szép Macához!? De válasz helyett inkább azon évődött, 
hogy munkatársnője pofára ejtette, orránál fogva vezette, becsapta, odaadta 
magát az első. . . Itt megint Janikára gondolt, hogy a testvére; 
büszkélkedhetne vele, hogy milyen könnyen levette a lábáról a környék 
legszebb asszonyát. „Beleköpött a levesembe" - motyogta mégis, hergelte 
indulatát egészen a saslikozóig. 

„Katicából mi lett?! Kétbőröndös szajha!" — engedte szabadjára csapkodó, 
köpködő dühét a sütőhely rejtekében. Aztán arra gondolt, első szerelmének 
rendesen kijutott. Sajnos. Lejjebb és lejjebb adja, legutóbb egy 
rakodómunkással, egy trógerrel lakott együtt. „Megtudja még Maca, hány 
hét a világ - fenyegetőzött, ropogtatta a szavakat a következő percben: -
Két bőrönddel könnyű besétálni mások életébe, de nem lehet, nem ám, 
büntetlenül kihátrálni!" 

Janika és szép Maca enyelgéséből valóban nem lett love story. Péter 
öccse eljött még párszor a nyár folyamán; bezárkóztak nevetgélve az 
édességet, üdítőt árusító kis pavilonba Macával. Ám ahogy a betegsége 
miatt Janika kezdett elmaradozni, úgy ritkultak az asszonyka utána érdeklődő 
kérdései. „Ennyi, és így?!" - értetlenkedett Péter nem egyszer, miközben 
gyűlölködő pillantásokat lövellt a konyhában sürgő-forgó szép Macára. 
Olykor kevés hiányzott ahhoz, hogy kimondja: minden nő egy nagy K... 
Nem a szemérmesség, hanem érthetetlen, értelmetlen, százszor megbánt 
féltékenykedésének emléke tartotta vissza mindannyiszor attól, hogy 
szemébe vágja a kis... szukának a hűtlenségét, számon kérje rajta öccsének 
tett ígéreteit: a szívből-t meg az örökké-t. 

A hétfő apránként gyásznap lett a saslikozóban. Két egymástól 
elidegenedő, másikat meggyűlölő ember fuldokolt a töméntelen 
tennivalóban. Szezonzáráskor Varga a kimerültségnek tulajdonította lesz-
veje és szép Maca torzsalkodását, csip-csup ügyekben kirobbant parázs 



veszekedéseiket. Az űj szezonból eltelt pár hét történései azonban nem 
tévesztették meg - tudta, még egy nyarat nem húznak ki együtt. 

„Ha elkezdeném firtatni a múltat - ráncolta homlokát a saslikozó előtt 
sokszor hájas Varga - , felemlegetném példaértékű, összehangolt 
munkavégzésüket: olaj lenne a tűzre, a végén én lennék a bűnbak. Nem 
ok nélkül. Péter az ígéretemet kérné számon, Maca meg... sok mindent. A 
pártoskodás nem megoldás. Kútba eshet az őszre tervezett lakodalom; 
vagy ami rosszabb, ki talál derülni, ki valójában az apja szép Maca 
gyerekének. A pártkönyvembe kerülne, elveszteném a beosztásomat... 
Áh, előbb-utóbb csak bedobja egyikük a törölközőt!" 

Péter kilenc óra körül indult hazulról, tíz órára ért a munkahelyére. 
Kerékpárját betolta a konyha mellé, nem hagyta a kapu melletti tárolóban. 
„Az ügyeletes régóta kerülgeti Marcsát - vélte - , és amilyen sok az esze, 
még képes ellopatni valakivel, hogy bevágódjon az asszonynál. Ellenem 
vannak egytől egyig! Lesz-apósom, Lajcsi pincér... Az öreg Ignác direkt a 
sütőhely előtt kupacolja fel az összesöpört szemetet!" 

Nagyot csörrent a biciklicsengő, mikor nekitámasztotta - mit 
nekitámasztotta: odahajította! - kerékpárját a konyhaépület hátsó falához. 
Nem kellett volna eljönnie! De hagyta, hogy beleneveljék a kutyaszuszt, 
szolgát csináljanak belőle. Miért... „Miért nincs nyitva a konyahajtó?! -
kérdezte fennhangon, s folytatta ingerülten: - Hol kelleti magát, riszálja 
fenekét a kis szuka!? Miért nincs kitakarítva, a hétszentségit?! így könnyű 
két helyről szedni a fizetést, húzni a sápot!" 

Időbe telt, míg kissé megnyugodott, átöltözött fehér nadrágba és 
köpenybe; ráerőszakolta a slag végét a konyhai csapra. Akkurátusan, 
centiméterről centiméterre haladva csapatta vízsugárral a sütőhely 
betonpadlóját. Hogy a fehér samott téglákat vastagon üli a korom, a zsíros 
kosz, nem érdekelte - már nem. Megvolt a neve annak, hogy dolgozik; 
megbízható munkaerő, nem rajta múlik, hogy nem csillog-villog a 
saslikozóban minden. A rest kaszni a hibás, a Marcsa! „Igaza volt Panninak, 
nem kellett volna hinnem a beképzelt hisztérika vigyorainak - sajnálkozott, 
dohogott magában. - Még hogy kedves, megértő!... Magyar tévéből ellesett 
fogpasztareklám, trükk az egész - gyönyörűséges mákvirág a Maca!" 

Tíz, húsz, netán harminc perc telt el? Péter az alkalomra várt, a pillanatra, 
hogy végre a konyhában matató munkatársnője vigyori arcába vághassa az 
örömhírt: megjött a távirat, öccse és a szülei holnapután utaznak Moszkvába. 



Száz - mit száz: ezer! - százalék, hogy Janika meggyógyul. „Bőgjön a 
szuka, tépje a haját kínjában!" - kívánta, és előre dörzsölte a tenyerét. 

Először lesz-apósa futott be, húzta át szándékát. Főnökszemmel nézett 
körbe a saslikozóban: cöccögött, hümmögött, aztán szó nélkül elment. Hájas 
Varga után Lajcsi pincér tűnt fel vadiúj sportruhájában. Nem csoda, hogy 
ráuntak, hamar kiutálták a többi kereskedelmi egységből. Fél órákat 
siránkozott néhány vacak, elmaradt rubel miatt, miközben, még ha 
osztozkodnia kellett is Vargával, simán megkereste a havi ezer-ezerötszáz 
rubeljét a dugi piával. Pofátlan - szándékosan veszít némi aprópénzt a 
kártyán, hogy sajnáltatni tudja magát! 

Lajcsi nem nézett se jobbra, se balra, meg sem állt, míg Péter mellé 
nem ért. Szórakozottnak látszott, először dobolt, nemsokára azonban 
végighúzta ujjait a kormos, mocskos samott-téglákon. 

- Ez mi? - kérdezte kajánul magasba emelve a mutatóujját. 
- Semmi - felelte Péter, majd teljesen véletlenül megrántotta a slagot, 

vizet fröccsentett a pincér márkás sportnadrágjára, -cipőjére. 
- Finomabban nem lehet? - szisszent fel Lajcsi, majd kihátrált a 

sütőhelyről. 
- Van itt főnöknő, nála a panaszkönyv! - válaszolt Péter durván, kurtán . 

- Te ne tudnád: egy maffia vagytok! 
- Honnan szeded ezt, kicsoda állít ekkora... marhaságot?! 
-Panni. 
- A kis... - emelte a hangját Lajcsi pincér; eltorzult, elkékült az arca, de 

erőt vett indulatán, nem mondta ki, amit akart. Nagyon akart. 
A következő percben talán fejcsóválva eltűnt volna a fagyaibokrok 

között, ha... Ha a saslikozóban történt események láncolatát nem szakítja 
meg egy sovány, a folyópart felől lélekszakadva rohanó emberke. A két-
három számmal nagyobb gumicsizma vésztjóslón klattyogott a lábán, ahogy 
elhaladt a placc előtt. Horgász lehetett, valaki a folyóvizet olykor hiába 
ostorozó pecások közül, vagy az ártéri kaszálókon, gulyalegelőn reggelenként 
kószáló gombaszedők egyike. Rémült tekintete, megrökönyödött arca 
egyedül arról árulkodott egyértelműen, hogy a töltésen túl jóvátehetetlen 
dolog történt. 

A születés pillanatát nemcsak az élet várja türelmetlenül, a halál is ott 
sertepertél a szülőszobában a bábaasszony vagy az orvos mögött. Termete 
mustármagnyi még, önbizalma legfeljebb feleannyi. Okkal sandít 
gyanakvóan, félve az újszülöttre - még egy vereséget nem élne túl. Csoda, 
hogy a könyörületesség nem a kenyere? 



Ha törik, ha szakad: felül kell maradnia! 
Hogy a folyóparti nyárfákról felrebbent varjúsereg sajnálkozó, gyászos 

károgása siratóasszonyok koporsó melletti halk pusmogásává szelídítette a 
gyalogátjáró hídként is szolgáló duzzasztógát vasoszlopainak közeit kitöltő, 
ötcolos tölgyfadeszkák retesze fölött alábukó víztömeg hangos morajlását, 
arról már mit sem tudott a vízbefúlt. Mert hogy valaki... végleg befürdött, 
afelől az elrohanó emberke látványa nem hagyott kétséget. Pedig a parton 
tábla hirdette, hogy a gát mögött feltorlódott, tószerűen széles és szelíd 
víztömeg nagyon veszélyes. A langyos felszín alatt öt-tíz fokkal hidegebb 
a víz - nem lenne szabad beleugrani, kivált felhevült testtel és részeg 
fejjel. S mégis, nem múlhatott el egy megveszekedett üdülőszezon sem 
anélkül, hogy ne lett volna két-három vízbefúlásos haláleset. 

Férfi, nő, gyerek; öreg vagy fiatal: a halálnak nincs kora és neme. Mint 
ahogy az sem kérdéses, hogy néha borzalmas, lesújtó látványt nyújt. A 
miértre lehetetlen megtalálni a választ. Istenem, miért kell egyeseknek 
idejekorán, ostoba módon meghalniuk? 

A tragikus vég kétszeres halál. Híre hallatán a döbbenet hosszú perceit 
a „minden hiábavalóság!" érzése követi. 

Az idő megállni látszott a saslikozóban. Valló Péter esetében bizonyosan. 
Értelmüket vesztették a mozdulatai, a gondolatai - semmi, de semmi nem 
tűnt magától értetődőnek. Se a nap az égen, se a placcon papírfecnit 
terelgető szellő. „Mit keresek én itt?" - kérdezte magától. 

- Egy hülye megint vízbe döglött! - hagyta el a durva kijelentés Lajcsi 
pincér száját, amint elhalt a vészjósló csizmaslattyogás. - Csinálja nekünk a 
baszdmeget! 

Nemcsak a konyhából előrohanó szép Maca kezéből esett ki a 
törlőkendő, Péter is felocsúdott: velejéig hatoltak a pincér kegyetlen szavai. 
Keze ökölbe rándult; görcsösen markolta jobbjában a slagvéget. 

- Hogy-hogy nekünk?! - kérdezte Maca meghökkentem 
Öt perc telt el, vagy inkább tíz - a jogos kérdést megválaszolatlanul 

hagyó Lajcsi pincér rég a folyóparton állt, a többi bámészkodóval együtt a 
búvárokra várt - , mire Péter megmozdult, s az ajtó előtt döbbenten álló 
munkatársnőjét óvatosan kikerülve, elzárta végre a konyhai vízcsapot. 

Csönd. Hosszú csönd. Kínzó süketnémaság. Valaminek csörömpölve 
leesnie, nagy robajjal feldőlnie, fülsiketítőén bömbölnie kellett volna ahhoz, 
hogy oldja a folyó irányából a saslikozóba beszüremkedett, fokozódó 
feszültséget. De nem. Szép Maca nesztelenül lépett, vigyázva rakta ki a 
büfé ablaka mögé a „leltár miatt zárva" táblácskát, s oda-vissza óvatoskodó, 



fehérköpenyes alakja sem volt több egy elmosódó foltnál - teljes súlyával 
könyökölhetett az ég felhőtlen rideg kékje a saslikozó haragos zöld hátterén. 
Csak sejteni lehetett a platánfák lombja mögött az éltető nap sárga 
tűzgolyóját; remélni, hogy a placc szürke betonján idővel megrövidül a fák 
hosszú, összefüggő, rezzenéstelen árnyéka. 

Az idő azonban állni látszott. Valló Pétert a Kati mama halálos ágyánál 
eltöltött órákra emlékeztette. Se kezdetük nem volt, se végük. Helye-
sebben, kezdetük jelentette a véget, végük a kezdetet, az új... időszámítást, 
ahogy mondani szokták. Bár Kati mamának tudatosítható fogalmak nélkül 
is könnyű halála volt. Észrevétlen lobbant el, mint a tövig égett gyertya 
lángja, mégse maradt világosság nélkül a szobája. Talán azért, mert nem 
kapaszkodott mindenáron, szánalmat kolduló emberroncsként az életbe, 
mint a néhai szomszédasszony, a Juci. Csodapilulák és doktorok nélkül -
legfeljebb vizet kért - , csendben várta az elkerülhetetlent, szép emlékét 
testálva az ágya mellett álló fiaira, unokáira, rokonaira. 

Amint szép Maca leült Péterrel szemben a konyhához legközelebb eső 
asztal mellé, valóban megállt az idő a saslikozóban. 

Péter hiába kotorászott cigaretta után a zsebeiben. Kezdet és vég... 
Érezte, az istenit, előre megérezték szép Macával tegnap este - nem lenne 
szabad... Nem lett volna szabad Lajcsi pincérnek még öt üveg, limonádés 
palackokba áttöltögetett konyakot eladnia a hármas asztalnál mulatozó, 
lenszőke hajú murmanszki fiúknak! Száz - mit száz: ezer! - százalék, hogy 
azok egyike fulladt a folyóba!... 

Nagy, nagyon nagy ürességet érzett ott, legbelül. Megmásíthatatlan, 
gyorsan cikázó, sajgó emlékképekké hullott szét egész addigi élete. 








