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FÖLD FELETT, ÉG ALATT

N.-né K. Julianna hatodik unokája kedvetlenül te
kintett bele az ablaküveg homály-alkony teremtette 
áltükrébe. Pedig volt idő, amikor a kirakatokban sem 
az eladásra szánt, hivalkodó portékákat, drága kel
méket leste (bár akkoriban még igen jól feszültek su- 
dár-karcsú testén), hanem önmagát. S a boltok felé 
is csak azért vette gyakran útját, hogy ívelt szép tes
tének, üde-bájos arcának látványa újból és újból el
kápráztassa, és az elégedettségnek azt az -  akkor 
még azonosítatlan -  érzését élhesse át, ami majd 
csak évekkel később, egészen más helyzetben töltöt
te el ismét. Ma, legfeljebb egy kis torzítás reményé
ben, vigaszlesre mehetne e hatalmas üvegtáblák kö
zelébe, hátha egyszer azt mutatják, hogy „mégsem 
annyira”, vagy „nem is olyan szörnyen” . .  . N.-né K. 
Julianna hatodik unokája azonban okos nő, emellett 
kíméletlenül egyenes és őszinte másokhoz éppúgy, 
mint önmagához, így látja a tükörben, amit látnia 
kell: még mindig fiatal, friss, bársonyos arcát, éjfeke
te haját, tisztán fénylő szemét, piros és érzéki ajkát, 
elmélyült tekintetét, és valamikori feszességének je
lét sem őrző, hízásra serkent testét, széles vállát, hú
sos karját, domborodó hasát, terebélyes farát, vastag 
lábát. Persze minden rosszban van valami jó is. Tes
tének ekképpen való átalakulása lelki átformálódá
sát is meghozta, s a korábban félszeg és törékeny



idegzetű lány végtelen nyugalmú, kiegyensúlyozott 
asszonnyá ért. Mondhatnánk, maga a megtestesült 
egészség. Csak gyermeke nem született, bár ahhoz 
még elég fiatal, hogy a sorsnak erről az áldásáról sem 
kelljen lemondania. Az igazság azonban az, hogy 
mostanában egészen más dolgok foglalkoztatják.

N.-né K. Julianna élete nyolcvanadik évében ha
tározta el, hogy ezentúl éretlen gyerek módjára vá
logatja és túrja ki az ételből a krumplit, mert evett ő 
életében eleget, öregkori megbomlott érzékszervei
vel is határozottan érezte rajta a föld szagát és ízét, 
s ez a sík vidék látványát idézte fel benne, ami elmúlt 
életének minden szakaszát mindenestül kitöltötte, 
áthatotta, irányította, örömmel töltötte el, és meg
keserítette. Annál is inkább, mivel soha életében 
nem járt a világnak más részén, s ez a város, ahol 
most tengeti életét, ez is rendkívüli változás számára.

Élete legelső pillanatát, még fogantatásának per
cét is földhöz kötötte. Úgy gondolta, a szántón, bú
zában, kukoricában történhetett (állva, a szilvafának 
dőlve, vagy fekve a kocsi alatt), mert szüleinek nem
igen lehetett módjában a felnőttekkel és gyerekek
kel egyaránt telt konyhában, ágyban kedvükre, önfe
ledten szeretkezni. És nem is volt fogalmuk ilyen 
minőségekről, mint ahogy a nagyanyja sem mert vol
na magának nyaranként a gangon, szúnyogháló alatt, 
telente pedig az istálló langymelegében szenvedé- 
lyes-forró öleléseket követelni. S ilyesmit maga sem 
élt meg soha, mindig csak sebtében, lopva és érzé
ketlenül, reá'való tekintet nélkül történt minden, mi
közben gondolni is alig, kimondani pedig sohasem 
merte, hogy ebből esetleg neki is öröm lehetne a jus
sa. De ott volt a föld, ahova nemcsak halottaikat, de 
szégyenüket, szerelmüket és ábrándjaikat is eltemet



ték. S művelték egész életükben végeláthatatlanul. 
Elvetették a kenyérmagot, fát ültettek, gondozták 
szépen, s várták, lesték a fejlődő, lombosodó és te
rebélyesedő növények érlelődését, amivel egy idő
ben mindig az ő hasában is elültetődött az életmag, 
termékeny talajra talált (mert sokkal jobb volt, mint 
ez a háládatlan, elkeserítő és istentelen lapály), fej
lődött, növekedett, mozgott (tavasztól jövő serkené
sig), s világra jött, miközben a tanyát körülvevő föld 
a gyerekek számával arányosan zsugorodott, törede
zett. És most már jó volna abban a nyirkos anyaföld
ben meghúzódni magának is, mert hónapok óta kegye
lemkenyéren tengeti életét az egyik városi gyerekénél 
(lám, a földtől, ahol fogant, egészen egy városi to
ronyházig vezetett az útja, s majd itt, az ég alatt lel 
rá a halál), ő, aki annyit markolászta és kaparászta 
életében azt az átkozott földet, ő, aki olyan nemes 
belenyugvással szülte éjjelente vagy fázós hajnalo
kon a gyerekeit.

N.-né K. Julianna már általunk is ismert hatodik 
unokája, miután már többé nem magát nézegette az 
ablaktükörben, céltalanul vetette tekintetét estén
ként a tájra. Úgy érezte magát ezen a csak látszólag 
határtalan vidéken, amely mégis ezer terhével és ve
szélyével nehezedett életére, mint egy bezáratlan 
börtöncella vagy egy félelmetes kastélyterem lakója, 
aki bár tehetné, s állandóan menetre kész, mégsem 
képes elhagyni rabságának színhelyét, lerombolni 
vagy legalább elkerülni szabadságának, boldogságá
nak korlátait. S az ablakból, ahol rendszerint szürkü
letkor állt, sorra vette lélekalakító szülőföldjének 
tartozékait: szántóföldeket, amiért szenvedtek, s -  
ritkán ugyan -  öltek is ezen a vidéken, a vetéseket, 
amelyek mindig izzadságszagot küldtek a futtában



megvetett ágyba, a szilvafákat, amelyeknek erjedt 
gyümölcséből búfeledtető italukat és korai haláluk 
okozóját készítették az emberek. S az alkonyat ilyen
kor észrevétlen gyorsasággal közeledett az ablak 
felé, szürkesége nesztelen lopakodott be a szobába, 
gyorsabban mint a gondolat, s álmossága rátelepe
dett a szoba légkörére. Beszélgetésüknek is különös 
hangulatot kölcsönzött, mintha nem is egymáshoz 
szólnának, s mintha átjárhatatlan lenne közöttük a 
szürkeség, amellyel a táj lépett be a szobájukba, az 
életükbe, illetlen, felelet nélküli kérdéseket fakaszt
va bennük:

-  Lehet, hogy most vernek valakit valahol? S mire 
átláthatatlanul besötétedik, bizonyossá válik előtte, 
hogy hiába várakozik ezen a lapályon. S amikor a 
férje már szenvedélyesen csókolgatja, akkor is meg
kérdezi:

-  Nem hallani?
Úgy tűnt, végleg el kell hagyniuk kínkeservesen 

teremtett, nyomorult otthonukat, ami mégis az övék 
volt. Miközben -  ennek ellenére -  visszafelé tartott, 
a falu felé, a földet fürkészte. A katonák, akikkel a 
falu alatt találkozott, inkább csodálkozva méricskél
ték, mintsem az erőszak, vagy a rossz szándék jele 
mutatkozott volna a tekintetükben. Eléggé rongyo
sak voltak, ő meg felindultságában zavarodottnak, 
talán elmeháborodottnak hatott. Azok az érzéketlen 
tekintetek, amelyek kikísérték az útra, azok vibrál
tak inkább a lelki szemei előtt, s nem ezek a szeren
csétlenek. Azokra a megkövült, szigorú arcokra gon
dolt, akik világgá űzték volna, ha más férfit vesz 
magához, ha a férjén kívül másra csak gondolni is 
mer. Közben nevetnie kellett saját szemérmességén, 
ahogy a gondolatait formálta: „vesz magához” . . .



„Megállt neki”, mondták volna a családjátöj*L^nB& 
ahogy „a barmok is megállnak a hímnek”. S a férjére 
gondolt, jellegtelen szemére, amelyben hiába kereste 
az iránta való aggódás jeleit. Megpróbálta kitalálni a 
gondolatait, s eszébe jutott az a szó is, amit csak ritka 
részegségében, vagy ha valamely rossz asszonyról 
mondott becsmérlő véleményt, csak akkor ejtett 
ki: „megbasszák”. Különben meg nem is számít, mert 
a faluban nem maradt idevalósi, s úgysem tudja meg 
senki. . .

N.-né K. Julianna harminchat éves korában, még 
dús hajkoronával, kontyba fonva, ahogy egy tisztes
séges asszonyhoz illik, besettenkedett saját prédául 
hagyott otthonába, hogy élelmet vigyen a családjá
nak, lisztet meg krumplit, amiért megdolgozott, meg 
anyósa liszteszsák mélyére rejtett három ezüstpén
zét, ami nélkül még nyomorultabbnak érezte volna 
magát a család, s amiért neki kellett meghoznia az 
áldozatot. A férfiakat megölték volna, más meg rajta 
kívül csak öreg, lány vagy gyermek volt. Amikor is
mét az úton ballagott, azt latolgatta, hogy mi lett vol
na, ha minden másképp történik. Többen lettek vol
na? Vagy csak az az egy, az a zömök, aki valami 
szépet, vicceset vagy szemérmetlenséget mondott 
neki, mert a többiek nevettek. A kukorica már érett 
volt. Az idei aratás is jól sikerült. Lesz ennivalónk 
elég, állapította meg. Ha nem veszik el.

A vidéket mégsem kellett itt hagyniuk. A termést 
elvették. Az ezüstpénzeket sohasem értékesítették. 
Senkinek, a férjének sem mondta meg, hogy a falu
ban nem történt vele semmi.

Öt évtizeddel ezelőtt ő is éppígy bámult ki az útra 
azon a novemberi délutánon, mint ahogy most az 
unokáját látja az ablaknál állni. Erős asszony, ami



lyen ő sohasem volt. Egészséges gyermekeket szül
hetne, mégis -  számára megfejthetetlen tudatosság
gal -  azt mondja: „nem szeretnék még”. Vékony volt 
mint a karó, fejletlen mellét látni sem lehetett, mégis 
nyolc gyermeknek adott életet. Ő még nem tudta, mi 
az, hogy „nem szeretnék”. Azt mondják, az ember 
előtt véghelyzetben lepereg az egész élete. Neki ak
kor, novemberben, a férje élete elevenedett meg. 
Látta jónak, látta rossznak: ahogy idegesen, tehetet
lenül matat a gyermekágy körül az első gyereknél 
(minden további szülésekor egyedül volt), ahogy el
keseredetten pakol a kocsira, amikor a szülők kitet
ték családostul a szűrét, eszébe jut, hogy házasságuk 
tizenhét éve alatt egyszer sem verte meg (akkor még 
nem tudta, hogy a további harminckét év alatt sem), 
s alig volt részeg életében. Látta, hogy dölyfösen mu
lat a lakodalomban, s kérkedik azzal, ami nem az 
övé. Érezte, hogy böfögő vágyában hogyan liheg fö
lötte, soha meg sem értvén a vágyak, érzések és tet
tek igazi értelmét. Tudta, hogy rosszul gazdálkodik, 
azért is ilyen szegények, mégsem hallgat az okos szó
ra. Emlékezett rá, hogy korán hunyt gyermekeik ha
lála fölött soha még csak meg sem döbbent, mintha 
ez lenne a dolgok rendje. S fájt neki, ha arra gondolt, 
hogy még akkor sem vette ki kezéből a vödröt, ami
kor tőle már a magzatvíz is elment. Nagyon valószí
nűtlennek tűnt, amikor hajnaltájt a léptei dobogását 
hallotta az udvaron. Estefelé jött a hír, hogy vagy 
száz férfit elhurcoltak a faluból, s a faluszéliek fegy
verropogást is hallottak. A föld szárította, eke gyö
törte keze volt az, amiért elengedték. Sokáig bolyon
gott, mire hazatalált. Rögtön kimosta a férje ruháját, 
nem szólt, megértette. Nem is beszéltek erről soha 
többet az életben.



Le kellene fényképezni a tájat, s írásban kellene 
megragadni a lényegét, mielőtt elmennek. Hozzá is 
fogott rögtön, de a képek nem sikerültek, s az írásá
ból sem lett egyéb, mint néhány érthetetlen hangu- 
lattöredék. Ezért éjfél előtt negyvenkilenc perccel a 
férjével együtt lefeküdtek.

-  Időközönként idevet egy-egy kivégzőosztagot a 
sors -  ez volt az utolsó értelmes mondata, mielőtt 
elaludt.

N.-né K. Julianna hatodik unokája nem ment el.
Száraz fagy dermesztette a tájat, amikor N.-né K. 

Juliannát életének nyolcvanadik évében eltemették. 
Hallgatott a természet, így iszonyatosan zörögtek, 
zuhogtak a csontkemény göröngyök, amint a kopor
sófedélre hulltak. Úgy kongott a koporsó, mintha 
nem is lett volna benne senki.





CSALÁDI FÉNYKÉP





MI IS VALAHOGY ÍGY (ÉLTÜNK)

Z.-t természetesen nem így hívják. Van tisztessé
ges -  s ez falusi értelemben azt jelenti: törvényes apa 
adományozta -  családneve, amelyhez egy ma már 
egészen közkeletű keresztnév párosul. A Z., az más: 
szerelem adta, egyéni, becéző név.

Z.-t -  miként azt később többször, több változat
ban volt alkalma a nagyanyjától és (meggondolatlan 
természetességgel) az édesanyjától is hallani -  világ- 
rajötte percében nem fogadták örömteljes, üdvözlő 
szavak. Úgy képzeli, anya kicsit félrefordította a fe
jét, enyhén felhúzta az orrát -  ott, a nagymamáék 
tisztaszobájában, hisz a rendes, becsületes asszo
nyoknak a szülői házban volt rendjén szülniük -, s 
torokban képzett mély a-val vezette be elégedetlen
ség átitatta szavait. Aaa! Már megint. Ez is. A „már 
megint” és az „ez is” az újszülött nemére vonatkozik. 
A kilenc hónapnyi reményteljes várakozást követő 
teljes csalódottság jele. Hogy ez a csak nagy nehezen 
vállalt második gyerekük is lány legyen! („Akartunk 
mi még gyereket, de nem most, amikor házat épí
tünk!”) Nem is választottak lánynevet. („Mindenki 
azt jósolta, hogy fiam lesz!”) Milyen nevet adjanak 
most neki? Milyen szép is lett volna, ha a „nagyob
bik” kislány mellé fiút szül az urának! Z. anyja még 
ahhoz az asszonykorosztályhoz tartozik, aki a szülés 
fogalmát is hajlamos megfosztani az egyediség, s fő



lég az önállóság jegyétől. „Neki”, azaz a férjének 
szül. A gyermekét egyedül nevelő, önálló nő rémisz
tő, és főleg elítélendő jelenség. („Én tisztességes asz- 
szony vagyok: a gyerekem az apja nevét viseli!”)

Z. anyját nem bántja, hogy két lánya született. 
Csak hát így kell ezt mondani. „Milyen büszke lehe
tett volna apád, ha fia születik!” Anya magyarázata 
egyszerű. Minthogy apa eléggé hűvösen, valójában 
természetesen fogadja Z. jövetelét. Nem „csasztizik” 
a barátainak, nem dicsekszik, nem rúg be tüntetőn. 
Jól van, mondja a bábaasszonynak, és végigalussza a 
szülés idejét. Egyenletes horkolása behallatszik a 
tisztaszobába. Anya sértődöttsége nagyobb a vajúdás 
minden fájdalmánál. Egész életre szól. A kistestvér 
hírével mély álomból ébresztett „nagyobbik” válasza 
oldja a feszültséget némiképp. „Egye meg a franc!” 

Tipegős koráról nem maradt fenn családi anekdo
ta. Később is alig. Nem úgy, mint a „nagyobbikről”, 
aki „a falhoz akarta csapni a házsártos öregasszonyo
kat”, altatósdit játszott, és „elaltatta, de örökre, a 
szomszédék libáját”, „ha a ház mögül bújt elő, már 
tudtam, hogy a bugyikába sikerült a nagydolog”, s 
„rémülten látom egyszer, hogy a kiskutyával osztja 
meg a csirkecombot”. Z. inkább belenyugvással vál
lalt kötelesség, mintsem új tartalom. Látszik ez a kis
babáról készült fényképek csekély számáról („Jaj, a 
nagyobbikat annyiszor »levetettük«, de a kisebbiknél 
nem értünk rá, ott volt a házépítés, meg a szopós 
gyerek a hátamon!”) s a róla szóló történetek, élmé
nyek intenzitásáról. Főleg, hogy Z. nem pösze, nem 
csacsog, nem művel mulatságos dolgokat pajkosságá- 
val megnevettetve a rokonságot. Ki nem állhatja a 
nagymamák cirkuszi elragadtatását („Gyere ide, 
hadd szeretgesselek meg!”), és széles mozdulatokkal



törli le magáról az öregasszonyosan nyálas és cuppo- 
gós puszikat ilyenkor. Nem lehet „ellenkenni” vele, 
mint a többi kisgyerekkel. Z. egyáltalán nem aranyos.

Én ilyent még nem hallottam. Éjjel két órakor 
még nem akar aludni. Arra ébredek, hogy áll a kis
ágyban, és gagyog. Mindez Z. füle hallatára, a vasár
napi kispadozás alkalmával hangzik el. Asszonyi be
szélgetés. Z. még nem tudja, hogy az anyai panasz 
sohasem komolyan értendő. Szoktatás dolga az 
egész, mondja apa. Rossz beidegződés. A szoktatás 
aktusa azonban nem sikerül. Nem használ a hajnali 
ébresztés, sem a dicséret, sem a verés. Ezt a „kiseb
biket” nem is lehet megbüntetni. Egy világért sem 
térdepelne le. Ha lenyomod, felugrik, mint a rugó. 
Mégsem bírom agyonütni! Bezzeg a „nagyobbik”, 
ha rossz fát tesz a tűzre, maga térdepel le, és bocsá
natot kér.

Z. ösztönösen cselhez folyamodik. Alvást színlel, 
hallgat. Órákon át bámulja a sötétséget. Az ágya 
mellé tarka kutyát képzel, a dunna alá rajzfilmek hő
seit. Senkinek sem jut eszébe, hogy esetében a „gye
reknek nyolckor ágyban a helye”-féle szabálytól egy
szerűen el kellene tekinteni.

Z. nem „kislányos kislány”. Nem tud kötelet ug
rálni, ugróiskolázni, sohasem tanul meg hulahopp- 
karikázni, cigánykereket hányni. Nem szeret főzőcs
két és papás-mamást játszani. Nem sertepertél anya 
mellett a konyhában, nem gyúr galacsinokat, nem süt 
tésztát a platnin. Ha megvágja az ujját, még csak 
nem is sír, a zsebébe vagy maga mögé rejti. Nem 
sokáig lehet a „jézuskás-nyulas” históriával sem átej
teni, felfedezéséről beszámol pajtásainak is, a szülők 
panaszkodnak („Mé’ roncsa el az én gyerekem örö- 
mit is!”), anya nem győzi szidni. Csupa „nem” ez



a gyerek! Kétségbeejtő, hogy mennyire szeret egye
dül játszani.

Ötéves korában mandulaműtéten esik át. A műtét 
önmagában semmiség, de anya nem meri felkészíteni 
rá, becsapja, úgy hagyja ott a kórházban. Z. először 
van anya nélkül. Órákig tartó bömbölés után alig le
het az ablaktól elmozdítani. Nem érti a dolgokat. 
Anya átejtette. Először tapasztalja, hogy vannak kis
gyerekek, nénik és bácsik (itt főleg fehér ruhásak), 
akiknek a beszédét egyáltalán nem érti. Anya otthon 
napokig picsog. Szentimentális levelet ír apának, aki 
éppen terepen dolgozik, látogatás alkalmával mégis 
késve érkezik. Először a húgához tért be. Z. keserű
en várakozik az ágyon. Az idegen látogatók tömegé
ben egy asszonynak jut ideje vigasztalni. Alighogy 
anya feltűnik az ajtóban, az egyik fehér ruhás mond 
valamit (Z. nem érti, hogy járványveszély miatt min
denkinek el kell hagynia a kórházat), s egyszerre 
mindenki távozik a szobából. „Mindjárt jövök, csak 
pisilni megyek”, mondja anya. Z. néhány perc múlva 
már tudja, hogy megint becsapta. Ázott veréb.

Kijövet a kórházból annyi fagylaltot ehet, amennyit 
csak akar. A későbbi nyarak alkalmával naponta csak 
egy adagot engedélyeznek a szülei. Na, persze nem 
a legnagyobbat. Az első nagy adag fagylaltot felnőtt
korában kéri.

Ősszel óvodába íratják. „Hadd legyen gyerekek 
között, meg addig elvégzem a »dógom«, amíg nem 
lábatlankodik nekem itthon.” Csakhogy Z.-vel ez 
megint nem megy. Tiltakozik. Reggel nem akar elin
dulni. Egy nap apa otthon marad. Z. elindul, de a 
harmadik ház elől visszamegy. Azt mondja, fáj a ha
sa. Van benne némi igazság. Szorong. Apa azt mond
ja, hazudik. Egész életre szólóan elveri. A letérde-



léskor a régi rugós história. Z. végül győz. A követ
kező őszig, amikor már szó nélkül jár óvodába, a kór
házat is elfelejti.

Elsajátítja az összes betűt. Van fésű, törött fésű, 
kalapos betű, kígyó, zászló, egyhasas, kéthasas. A ta
nító néni elijed e nevek hallatán, de elismeri, hogy 
működik. Z. úgy indul iskolába, hogy tud írni, folyé
konyan olvasni, és tagja a könyvtárnak. „Nem sem
mi”, mondja a könyvtáros. Anya kényszeredetten 
mosolyog. Zavara mögött némi büszkeség is lapul, de 
inkább „igazi” kislányt szeretne Z.-ből faragni.

Tintával, sorvezetővel sima lapú füzetekbe átmá
sol egy vaskos könyvet. Többéves munkájának ered
ménye: kiírt kézírás és íróbütyök. Moziba először a 
szomszédék gyerekeivel megy. Hosszú könyörgés 
előzi meg az indulást. („Sötét lesz, mire hazaértek. 
Gyerekeknek semmi keresnivalójuk olyankor az ut
cán!”) Pedig a mozi csak a másik sarkon van. A film
ből egy kukkot sem ért, de egyes részleteit örökre 
megjegyzi. Csak másfél évtized múltán azonosítja: 
egy híres filmet látott. Néhány év múlva meg azt 
mondja egy nap apának, hogy színházba szeretne 
menni. Igazából a helyi műkedvelők előadásáról van 
szó, megint meg kell vívnia a maga csatáját, mint ké
sőbb is mindenért. („Éjjeli” tíz órakor fejeződik be 
az előadás, elrabolják, megerőszakolják, teherbe ej
t ik. . .  Pedig a művelődési otthon sincs messzebb egy 
saroknál.)

Akkor aranyos a kislány, ha látszik a bugyikája, a 
szoknya kétujjnyival a térd fölöttig ér. Z. hirtelen nö
vésű, erős alkatú. A rövid szoknyákban rosszul érzi 
magát. Lánykaruhákat, térd alá érőket kér. Az uno
katestvére csupa cicoma. Neki csak néhány blúza és 
két sötétkék szoknyája van. Anya így látja jónak.



„Nem csinálunk belőled erővel, idő előtt nagylányt. 
Nem flancolunk, és kész!” Az istenért sem akar 
szoknyát húzni. Évekig csak nadrágban jár. Szülei 
nem fedezik fel a dolgok közötti összefüggést.

Z. példás tanuló, nem úgy mint a „nagyobbik”, aki 
azt mondja, „nem teszem tán tönkre az idegeimet”. 
Felnőtt társaságban széles vigyor. A „nagyobbik” 
sokkal szimpatikusabb. Jókat lehet vele diliskedni, 
viccelni, s felül a „szexis” ugratásoknak is. (Ha meg
kérdezik tőle, hogy „beleléptél-e már anyád papu
csába”, azt mondja, „igen, mindennap”, s maga is él
vezi a nevetést.) Amaz meg csak „olyan komoly”.

Nem tud ügyesen tornázni. Nem áll meg sem fe
jen, sem kézen, s a gerenda mellé lép. Napokig gya
korolja a cigánykereket. A tanárnő elnéző mosolya. 
Z.-nek csak tornából van gyenge osztályzata. Egyéb
ként botrányosan viselkedik. Rendkívül neveletlen, 
pedig szigorúak a szülei. Nem köszön az utcán a ta
nároknak, sem a szomszédoknak, s végül a rokonok
nak sem. Anya a sok panasztól nem tud hova lenni. 
Csak a vállát vonogatja: „Ez ilyen.” Z. a lázadás te
tőfokán. Szembesülve vele az utcán, elmegy mellet
te, és nem szól a saját apjához sem. Apa humora 
felülkerekedik mérgén. A vicc sokkal hatásosabb 
sztrájktörő.

Apa és anya rendkívül becsületes emberek. Neve
lési elveik íratlan szabályokhoz igazodnak. Nem le
het rajtuk változtatni. Tudni kell, hogy mit szabad, 
és mit nem. A szokásokat nem változtathatod meg 
egymagad. Nem beszélünk az asztalnál! Nem szó
lunk bele a felnőttek dolgába! Amíg az én kenyere
met eszed, én mondom meg, mi az igazság! Ne légy 
gyáva! Ne légy kihívó! Olyan legyél, mint a többiek! 
Mi az, hogy egyéniség a gyerekem?! Még megszól



nak bennünket! (A lélektan távol áll tőlük. Apa so
hasem érti meg, hogy nem a falu szavának, csak a 
lclkiismeretének tartozik megfelelni.) Z. nem segít 
anyának a konyhában. Anya panaszkodik. Lusta 
vagy. Z. nem érti, hiszen korához mérten óriási szel
lemi munkát fejt ki. ír, olvas, már megjelent egy-két 
cikke. Benne vagy? -  kérdezi anya, amikor hazahoz
za a gyerekújságot. Később már másmilyeneket is. 
Mit firkáltál már megint össze? -  kérdezi a „nagyob
bik” ilyenkor. Z. nem „belevaló”. Egyáltalán nem 
talpraesett lány. Elmegy minden babakocsi mellett. 
Ha kisbabát mutatnak neki, meg sem tud mukkanni. 
Hogy lesz belőled asszony, lányom? Mindent én csi
nálok helyetted! Nem szoktattad munkára, veti anya 
szemére apa. Anya óriási jelentőséget tulajdonít a 
házimunkának, siránkozása, hősködése idegesítő. Z. 
akkor még nem tudja, hogy a „kevésbé fontosak” ki
sebbségi érzése szól belőle.

Z. együtt jár egy fiúval. Nem „nagyvalaki” („nem 
egy parti”), de tisztességes családból való. Anya vé
gül is elégedett. Már majdnem olyan, mint az „igazi” 
nagylányok. Ruhákat varratnak neki. A mintát nyu
gati divatlapokból nézik ki. Fodor, levarrás, szegély. 
Tánciskolába jár. Sokan „táncútatják”. Anya büszke
ségébe némi üröm vegyül. Z. botfülű, botlábú. Nem
csak hogy nem tud táncolni, de azt sem ismeri fel, 
hogy egy-egy melódiára milyen táncot kell lejteni. 
Bezzeg G. hogy tud mulatni!

Mindenki úgy gondolja, ha leszerel a fiúja, össze
házasodnak. Z.-t zavarja a fiú éretlen hősködése. 
Szeretne irodalomról, művészetekről beszélgetni. 
Főzöl, mosol, ellátod a gyerekeket. Neked majd nem 
kell dolgoznod, majd én eltartalak benneteket. Jó 
anya légy! Nekünk két gyerekünk lesz, mondja a fiú.



A firkálást meg majd abbahagyod. Mindenki ír ifjú
korában verseket meg ilyeneket.

Anya felvilágosítómunkája ijesztgetés. A nem kí
vánt terhesség és az abortusz szörnyű ecsetelése. Fo
gamzásgátlásról nem beszél. („Hogyne, majd még én 
buzdítom a rosszra!”) Könyvekből, folyóiratokból tá
jékozódik. Anya „női ügyekről” beszélget bizalma
san nálánál fiatalabb asszonyokkal. Z.-t ilyenkor le
kezelik. „Látod, G. milyen komolyan veszi az életet, 
már asszony, és gyereke van!” Dühösen kirobban. 
Butaságból teherbe esni, kényszerűségből férjhez 
menni, mint G., hát az is valami? Apa, anya ijedten 
néz. Miről beszél ez a gyerek? Nálunk nem szokás 
menstruációról, fogamzásgátlásról, gyerekcsinálásról 
beszélni.

Z. tovább tanul. Idegen városba kerül. Új világ. A 
város egész életre szólóan meghatározza pályája ala
kulását. „Nagymagyart” csináltak belőled, mondja a 
„nagyobbik”, aki már asszony, és Z. nehezményezi, 
hogy nem tanítja meg magyarul a gyerekét. Szakítás 
a fiúval. Vissza a farmernadrágba! Úgysem lesz be
lőle semmi, mondják mások. „A falusiak városi isko
lában mindig megbuknak.” Esetében e szabály nem 
válik be. Tornából szorgalmáért mindig megadják 
neki az ötöst.

Z. vizsgázik, és kiváló osztályzatokat kap. A te 
egyetemed nem igazi, mondja egy „belevaló” unoka- 
testvér. A fizika, a matematika, a gépészet, az vala
mi! Egyébként sohasem fogják megnézni, hogy mi
lyenek a jegyeid. „Vezád” legyen, ha el akarsz 
helyezkedni, ne tízeseid! S tudod te egyáltalán, mi
lyen keveset fogsz keresni? A belevaló unokatestvér 
egyébként sohasem járt egyetemre, gyorsan meg
szedte magát, házat épített. Anya és apa kedvence,



mintha saját fiuk lenne, úgy dicsekednek anyagi si
kereivel. „A mi Gy.-nk”, mondja anya, ha róla beszél. 
Z.-ben dühös elhatározás. Egyszer még elvégez egy 
másik szakot is, kémiát, fizikát, matematikát vagy 
akármit. Tanár lesz, ha . . . Anya beszél így mindig, 
ha felőle érdeklődnek. A „ha”-ra teszi a hangsúlyt. 
Z.-t sérti ez a bizalmatlanság.

Z. életében nagy átalakulások. Viszonya van egy 
férfival, nős, a szüleivel egykorú. Megnyílik előtte a 
felnőttek világa. Életében először barátkozik. At- 
szakad benne egy szorongató gát. Tud beszélgetni az 
emberekkel, ha akar. Élvezi, hogy nem kell mindig 
okosan viselkedni, miként azt anya és apa várta el 
tőle. Ez nagyjából annyit jelent, megengedheti ma
gának, hogy egyszerre három adag fagylaltot és két 
üveg üdítőt rendeljen, véletlen belekeveredjen egy 
búcsúi forgatagba, s ott haszontalanságokra pénzt 
költsön. Rájön, hogy ügyetlennek lenni sem akkora 
nagy szégyen, miként azt hitte, sőt, félni, szorongani, 
sírni sem. Nagy kirándulásokat tesznek, ünnepelnek, 
ha okuk van, nagyon sokat beszélgetnek. Aztán tor
nyosulni kezdenek feje fölött a felhők. Z. in flagran- 
ti. Hosszú és kimerítő beszélgetés egy asszonnyal. 
Értelmes és művelt asszony. Meg lehet beszélni vele 
a dolgokat. Nem úgy a rokonsággal. Napokig kurvá- 
zás a telefonba. Apa és anya először nem is rendül 
meg különösebben. Aranyos kislányom, mással is 
megesett már ilyesmi! Nem mondjuk meg senkinek, 
letagadjuk a csillagokat az égről, mindent elfelej
tünk. Mi azért még szeretünk! Z.-nek émelyeg a 
gyomra. Sorsdöntő lépésre szánja el magát. Hétfőn 
összepakol egy kis kofferbe, mintha csak az egyetem
re menne, és soha többé nem megy haza. („Idejöttél 
a testvérünkhöz egy gatyában”, mondják újdonsült



rokonai. Egyikük évekig hátat fordít neki, ha vélet
lenül egy helyiségben tartózkodnak.) Apa „leveszi 
róla a kezét”. Nem lesz belőle semmi, jelenti ki. A 
hírre összefut a nagymama, a nagynéni, jó néhány 
kéretlen tanácsadó. „Ne adjatok neki pénzt a tanu
lásra, ha nem lesz miből tanulnia, majd hazajön.” 
Apa ezt be is tartja. Z. csodálkozik. Ennyire nem is
merik a szülei?

Évek múlnak. Z. kitartó. Utolsó éves az egyete
men. A férj fizetése alig elég az albérletre. Örökösen 
éhes, nincs ruhája, de ezt nem tudja senki. Diplomát 
szerez. Néhány hónapig nincs munkahelye, aztán az 
is adódik. (Amikor alaposan tanulmányozzák az át
lageredményét, megint a „belevaló” unokatestvérre 
gondol.) „Azt mondják, magánúton vizsgázgatsz” -  
mondják volt osztálytársai az érettségi találkozón. A 
következő összejövetelre már nem hívják meg, vagy 
anya felejt el -  minthogy általa üzennek -  szólni. Kü
lönben is, anyát zavarja, hogy Z. és a férje nem búj
nak el a nyilvánosság elől, társaságba járnak, vendé
geket fogadnak, s falujából is meglátogatják őket 
néhányan. Anya kétségbe van esve, s nem veszi ész
re, hogy viselkedése milyen sértő: „Azért mennek 
oda, hogy körülnézzenek!” Apa és anya egyébként 
is azt képzeli, legkevesebb, hogy Z.-re ujjal mutogat
nak. („Az öreg pasasok a gyengéi” -  vagy valami eh
hez hasonlót.)

Rossz idők jönnek. Infláció, tömegnyomor. Vé
szesen fogy minden tartalék, nincs miből pótolni. Z. 
nyomorúságos lépésre szánja el magát. Kér ezt-azt 
anyától és apától, főleg élelmiszert. Hosszú sopánko- 
dás a telefonba. „Nekünk sincs.” A férjjel szóba sem 
állnak. Ha az utcán találkoznak, apa úgy tesz, mintha 
nem látná őket. Néhány perc múlva, amikor Z. egye-



dűl van, örömmel üdvözli. Apa s anya tüntetőén 
nagy ajándékokat vásárolnak kisunokájuknak. Ma
guknak autót. Néha felébred a lelkiismeretük. Z. 
ilyenkor csomagot kap. Aztán, mert nem utazik haza 
értük, ezek is elmaradnak. Hetente egy-egy semmit
mondó telefonbeszélgetés anyával.

Z. más munkát vállal. Némi súrlódás gyakori uta
zásai és távolléte miatt. Aztán bejáródik a dolog. 
Végre, végre valami jó is, mondja Z. A családról, a 
házasságról, a szerelemről szóló illúziókat elmosta az 
idő. Nem lett olyféle „tisztességes” asszony, amilyen
né anya szerette volna nevelni, sem „jó feleség és 
anya”, amilyennek az elhagyott fiú képzelte, s nem 
tanult meg „egy dinárból kettőt csinálni”, mint amire 
a „belevaló” unokatestvér intette. így is lehet élni. 
Sőt, örülni is sok mindennek. Például annak, hogy 
egy novellát olvasva ráébred, nincs egyedül kereszt
jével a világon.



ANYA SZÓTÁRA

Amikor anya azt mondja, Kovácsék „jól állnak”, 
az nemcsak egy ismerős házaspár anyagi helyzetére 
vonatkozó megállapítás. Az egyszersmind annak is 
nyomatékos kinyilatkoztatása, miszerint mi „nem ál
lunk olyan jól”, mi „nem bírjuk úgy, mint . . Persze 
azért mi sem vagyunk annyira szegények (ez is benne 
van a hanghordozásában), nem nélkülözünk, házunk 
is van. Ám nekünk nem telik akkora „szépségre”, 
mint leánykori „barátnéjának”, holott Kovács Maris
ka -  „minek kerteljünk” -  olyan buta lány volt, mint 
a liba, asszonyként is ostoba, az ura is az, csak épp 
maszekol délutánonként, meg az öregek is mindig 
„segítették” őket. Nem úgy, mint minket. Mi bezzeg 
magunk „gürcöltünk” össze mindent. „Az egyik rész
ről sokan voltunk testvérek.” (Ez anya.) „Á másik 
oldalon pedig csak az édes kislányukhoz húztak.” 
(Ezek természetesen apa szülei.) És különben is, K. 
Mariska ura „egyes gyerek” volt. (Mivel anyának öt 
testvére van, „hatos gyerekének kezdjük el nevezni, 
amivel nagyon megsértjük, pedig jó viccnek szántuk.)

Apa nem szól bele az asszonyok beszédébe, csak 
egy kicsit elszürkül a tekintete. Ha szólna, most az 
következhetne, hogy „abból a kis fizetésből is alig 
lehet megélni”, jól össze kell szednie magát egy 
„mostani” asszonynak, hogy „egyik végét a másikkal 
összetegye”, azaz elsejétől elsejéig „kijöjjön belőle”.



Mi sem merünk szólni, miszerint K. Mariska váltig 
dicsért otthona, az a „nagy szépség” (s anya itt nem 
esztétikai szempontból minősít), szerintünk ízléste
len, hivalkodó bazár; divatos és drága bútorok, ház
tartási gépek, szőnyegek össze nem illő együttese. 
Még anya sértődne meg, s mindjárt a fejünkre olvas
ná, hogy csak mi és mi vagyunk azok, akik örökké 
„szétdobálunk” mindent a lakásban, nem győz utá
nunk rakodni. K. Mariskáéknak ezért is könnyebb. 
Nincs gyerekük. (Felfokozottabb idegállapotban: „köl- 
kük”.) Mindketten dolgozhatnak. S kérlek, két fizetés
ből megélni. . .

Anyának „fáj a szíve”, és még egész sor kivizsgá
lást követelő betegsége van. Gyakran kell orvoshoz 
fordulnia, s mert mi egyáltalán nem vagyunk „önál
lósághoz szokva”, kénytelen magával vinni bennün
ket. A váróteremben meglepően sok anyával egyko
rú és hasonló panaszú asszony üldögél. Egész jó kis 
társaság. Helyettes pszichológiai tanácsadó szolgálat. 
Formába öntött nevelési elvek. S minden új hírt meg 
lehet hallani. Mígnem egyszer az egyik orvos kivágja 
az ajtót, benéz a padok alá, s a kővé dermedt asszo
nyoktól megkérdezi, hova lettek a betegek. Magához 
veszi a napisajtót, s utca hosszat köpködi a napra
forgót. A megriadt „betegeknek” nincs idejük felhá
borodni.

Már rendelkezünk némi tudással a halál jelensé
géről. így kollektíve (mármint mi, gyerekek) megsi
ratunk egy Sárika nevű ismeretlen budapesti kis
lányt, akinek kegyetlen sorsáról és szörnyű haláláról 
(agyonrúgta az édesapja, akit ezért halálra ítéltek) a 
televízióból értesülünk. „Ugye, mi elfogadtuk volna, 
ha tudjuk” -  rohanunk anyához. „Hát persze”, mondja, 
s szavában ismeretlen hangsúly.



Anya gyakran van rosszul. „Meg fog halni.” A ré
misztő szóra abbahagyjuk a játékot, s ott virrasztunk 
mellette a rekamién. „Egész délelőtt vigyázott rám, 
meg ne haljak” -  meséli később évődő mosollyal az 
ajkán. Restelljék gyávaságunk.

Végül anyát kórházi kivizsgálásra utalják. Kicsit 
úgy érezzük magunkat, mint akiket cserbenhagytak. 
Jócskán el is pityeredünk. Apa türelmesen vigasztal 
bennünket, pedig nem szokása. Új oldaláról ismerjük 
meg. Tud főzni. Sakkozni tanít bennünket. Egyébként 
nem érezzük azt a biztonságot, amelyet anya jelen
léte nyújt számunkra. Alig bírjuk kivárni a vasárna
pot, amikor látogatóba megyünk. A kórteremben tíz
egynéhány „anyakorú” asszony. Elégedetlenséghalmaz. 
Szerb-magyar keveréknyelv, panaszegyveleg. Gyógy
szer helyett is alkalmazható. Anyát egy hét múlva 
tetőtől talpig „átvilágítva” hazabocsátják. Nem talál
tak nála semmi szervi elváltozást. Minden baja „ideg
alapon” van. (Ehhez tartsuk magunkat!) Teljes a 
lista arról, ki nem volt meglátogatni. Ezt még visz- 
szakapja az, aki megérdemli. A múló évekkel a „szív
baja”, a „vesebetegsége”, az „érelmeszesedése” és az 
„epebántalmai” is elmúlnak. Túl a negyvenen szinte 
makkegészséges.

„Csak te nem tudsz úgy viselkedni, mint a többi
ek!” Anya nem győzi különc viselkedésünket kriti
zálni. Mert arra létezik szabály, hogyan kell egy 
„normális” gyereket nevelni. „De mit csináljunk, ha 
ez ilyen magának való!” Elérjük, hogy a rokon gye
rekeket velünk ijesztgetik. „Ha nekem olyan leszel, 
mint . . . ” Nehéz eset vagyunk. Pedig anya hány pél
dát állít elénk. „Látod, G. milyen szépen tud köszön
ni!” A más gyereke. Mi is szülőt szeretnénk cserélni. 
Ezt később nagyon megbánjuk. Lelkiismeret-furda-



lásunk van. Anya egyébként is orrol ránk, mivel arra 
a kérdésre, hogy „kit szeretsz jobban”, apát neveztük 
meg. „Azt mondta, ne haragudj, anyukám, de apát 
jobban szeretem” -  meséli asszonytársainak így 
(egyébként nem így hangzott el) anya, s hangjába 
mérhetetlen mennyiségű szemrehányás vegyül. Ha
tásos, mert legszívesebben elsüllyednénk szégye
nünkben. Nem így gondoltuk. „Nehéz lehet egy ilyen 
gyerekkel.”

Vasárnap. Nem szeretjük. Péntek délutánonként 
érezzük magunkat legjobban, a szombat is jó, de va
sárnap rosszkedvűen ébredünk, legszívesebben fel 
sem kelnénk. Egyrészt mindig akad valami, amit el
felejtettünk megtanulni, feladat, amit az „utolsó pil
lanatra” hagytunk megint (anya feddő tekintete, meg 
az iskolai számonkérés szorongató közelsége), más
részt most a „nekem senki sem segít”-féle színjáték 
következik. A vasárnapi asztal parádés, a legkülön
félébb ételektől roskadozik. Ezt mi okozzuk, mert 
bizonyos ételeket „nem vagyunk hajlandóak” meg
enni, „belénk sem lehetne verni”, a többieknek épp 
ezek a kedvencei. Dupla munkát hárítunk anyára. 
Degeszre esszük magunkat, mert ha nem, halálosan 
megsértjük. „Miért csak kanálheggyel eszel? Talán 
nem tetszik? Az ember holtfáradtra dolgozza magát! 
Rajtam kívül még egy szalmaszálat sem emel odébb 
senki, s végül ez a köszönet!” Biztosítjuk, hogy mi 
sokkal kevesebbel is beértük volna. „Minek szoktat
tad rá ilyenekre”, jegyzi meg apa. Most aztán világ
vége. Sírás-vigasztalás bohózat, ha netán mégis ki
maradna, akkor ott van a „ki mosogat el”-jelenet. 
Anya meglepően hangosan rakosgatja az edényeket. 
„Soha nem jutna eszedbe . . . ” Gyorsan felkapunk 
egy törölgetőruhát, de már elkéstünk. Anya mérge



sen elküld bennünket. „Szó nélkül” oda kellett volna 
állnunk.

Ősszel megtörténik, hogy iskolából hazaérve ke
délyes felnőtt-társaságot találunk az udvarunkban: 
kukoricát góréznak. „Gyorsan átöltözni, s fel a ko
csira!” -  rendelkezik anya. Nem mintha nagy szükség 
volna segítségünkre, csak be kell mutatni, hogy „ne
künk ügyes kislányaink vannak”. Csakhogy mi épp 
nem vagyunk azok. Legalábbis becses személyünk 
nem az. Előre félünk, hogy a kukoricarakás tetején 
orra bukunk, s mert tartunk tőle, be is következik. 
Apa a fejét csóválja. „Nem fogtad elégszer munká
ra!” A felnőttek között nagyhangú nagybácsink viszi 
a szót. „Mi leszel, ha nagy leszel?” Kényszeredetten 
utalunk néhány lehetőségre. Nagybácsink véleménye 
lesújtó. Először is nem vagyunk elég „beszédesek”, 
ezenkívül „félszegek és magunknak valók” vagyunk. 
Aki vinni akarja valamire, „szemtelennek kell lennie, 
mint a piaci légynek”. Nagybácsink elégedett, mert 
neki két igen talpraesett gyereke van. Az unokatest
véreink. Világéletükben lenéztek bennünket. „Hogy 
megy a fiatoknak a számtan?” -  kérdezi anya, mert 
hallotta, hogy bukásra áll.

„Az én uram nem hozza haza a munkahelyi gond
jait.” Az igazság az, hogy anya meg van bántva. Apa 
sohasem beszél a munkájáról. A véletlen úgy hozta, 
hogy közvetlen munkatársai nők, városi „goszpo- 
gyák”, ahogy anya mondja. Teljesen másként visel
kednek, mint anya. Festik magukat, cigarettáznak, 
szeszes italt fogyasztanak („lepipálják a férfiakat 
még ivásban is”), van véleményük. Egyszóval nem 
háziasszonyok, s ezért anya úgy véli, apa többre tart
ja őket. Ha nagy ritkán eljönnek hozzánk, kész kín- 
szenvedés. Apa előre figyelmezteti anyát, hogy ne



beszéljen előttük magyarul, mert az sértő. De akkor 
milyen nyelven beszéljen? Apa szégyelli, hogy anya 
nem beszéli az államnyelvet, s ahelyett, hogy közve
títene, észrevétlen áthidalná a dolgot, magára hagy
ja. Anya meg van ijedve, s ezért még azt is elvéti, 
amit egyébként meg tudna helyesen mondani. „Ezek 
ne jöjjenek ide!”

A nagymama temetése. Szép kort ért meg. A ha
lála is gyors volt és csendes. „Miért? Miért?” -  zo
kogja anya. „Légy erős!” -  bátorítja apa. Anya mel
lett állunk. Majd szétvet a düh. Nem értjük, miért 
kell mindent túlzásba vinnie. Az emberek már nem 
is az elhunyttal törődnek. „Karold át, te állat”, sut
togja J. Teszünk valami suta mozdulatot, de mint
ha megmerevedett volna a karunk. J. végül félre
lök onnan. Nem helyeseljük anya gyengeségét, de 
később bánjuk, hogy nem sajnáltuk eléggé. „Min
denki mondta, hogy az idősebbik lánya sajnálta a 
mamát jobban, pedig a fiatalabb volt a kedvence” -  
kommentálja a történteket később ő maga. Aki 
megtette a kötelességét, annak nyugodt lehet a lel
kiismerete.

Évekkel később a nagyapánk temetésén immár 
felnőttként mi is. Anya merev arccal, hűvös tekintet
tel. Magatartásában van valami fölényes. Apai nagy
apánk hunyt el. „Miért színészkedik! Csak a menye, 
és nem is nagyon szerette” -  szólja meg zokogó 
nagynénénket. Szúrós tekintetéből jut nekünk is. Le 
vagyunk „gyerekezve”. „Sohasem nő be a fejünk lá
gya.” Csak a pap után érkeztünk. Egyszóval elkés
tünk nagyapa temetéséről. Egyetlen nővérünk, J. ré
széről is megvető pillantások. „Kutyából nem lesz 
szalonna.” Valamikori udvarlónk véleménye jut vá
ratlanul eszünkbe: „Neked nem az a bajod, mint



másnak, hogy hiányzik egy kereked. Neked van elég, 
csak összevissza forognak.” Egyszóval: dilisek va
gyunk. Mit tegyünk?



CSALÁDI FÉNYKÉP

A mama behajlított ujjai. Rajta akad meg először 
a fürkésző tekintet. Gondolom, zsebkendőt tart a 
kezében. Egy nyomott mintás női zsebkendőt. Bizo
nyára a papának is van (jóval nagyobb méretű, csíkos 
szélű férfizsebkendője), de a zsebébe mélyesztette, 
mint a férfiak általában. A zsebkendő-szorongatás 
női szokás. Zsebkendő a kézben, a ruha ujjábán, a 
szoknyakorcban, a blúz alatt, ritkán a zsebben, soha
sem a táska mélyén. Talán a nevelés. Nem tudom, 
így illik. Egy elcsöppenő női orr visszataszítóbb egy 
férfiénál. Meg a nőknek sírni is kell. Néha szabad. 
Néha illendő.

Nyolcán vannak. Öt férfi, három nő. Szülők és hat 
gyerek. Az, hogy gyerek, már csak a család fogalom
körén belül érvényes, hiszen a legidősebbjük már 
majdnem harminc. A legapróbb egy lány, nem lehet 
több hatévesnél. Szemükben, arcukon az összetarto
zás, az „egy vér” jele. Annak a két embernek a ve- 
gyülései, akik a kép előterében foglaltak maguknak 
helyet az idő ama kiszakított pillanatában. Öltözetük 
már nem paraszti, még nem egészen polgári. Papucs, 
de sötét zakó, pantalló. A mama lábán piaci botos, 
előtte kötény, de a fejét nem fedi kendő. Anyám és 
a fivérei kifogástalan polgári öltözetben. Anya való
színűleg az első melltartóját viseli; hegyes szabása, 
keménysége kiütközik a ruha alól. Mari nena kockás



lánykaruhában, térdzokniban, a hajában színes sza
lag. Mindegyikükön egy kis árulkodó gyűrődés, ránc, 
félrecsúszott nyakkendő. Anya és a három idősebb 
fivére dölyfösen kihúzták magukat. Ellenszenvesek. 
Anya arcán mégis valami megszeppent nőiesség. 
Kezdetleges frizura. Talán tizenhat éves.

Csak magammal összefüggésben láthatom őket. 
Az én arcomon is a jel. Nyolcuk közül mégis csak 
kettejükhöz fűzött valódi érzelmi szál. Hármukhoz -  
ha az utálat is értékelhető érzelmi kapcsolat. A többiek 
idegenek. (Ma egyikük házában sem vagyok, nem is 
voltam soha vendég.) Hárman már nem élnek.

Tipikus családi fénykép. Az együvé tartozás doku
mentuma. Még akkor is, ha nem szeretik egymást 
egyazon hévvel. Anya családja. Apa szerint ez a csa
ládi „vetetkezés” buta falusi szokás. Ezért mi nem 
demonstráljuk így család mivoltunkat. (Apa vélemé
nyébe megmagyarázhatatlan szorongás vegyül: féle
lem az érzelmektől. Az érzelem gyengeség. Szégyen. 
Meg kell felelni az elvárásoknak. A közvélemény 
nagy úr az életünkben.)

A szülők -  a nagyapám és a nagyanyám -  ülnek. 
Ruhájuk sötétjének, tartásuknak s az arcuk tükrözte 
szándéknak az életkor méltóságát kellene sugallnia. 
(Hiszen hátuk mögött felnőtté ért már a család na
gyobbik hányada.) De a test tiltakozik. A képen is. 
A fekete ruha keretéből kisüt a ránctalan arc, a fia
talos szem. S az az apró kislány ott közöttük a test 
furcsaságainak bizonyítéka.

A nagyanyám kirívó szeretete. Bár pillanatok alatt 
jéggé kellett fagyniuk körülöttünk az érzelmi ellá- 
gyulásoknak. Talán ezért volt, hogy csak a születés
napomon csókolt meg. Ilyenkor néha sírt is. Nem 
volt képmutató. Tudta, hogy nem szakad rá az ég, ha



beismeri, sohasem akart nagy családot, csak így ala
kult, s akkor sem, ha nem játssza el, hogy minden 
gyerekét egyformán szereti. Mert nem szerette őket 
egyformán, sőt, volt közöttük, akit csak a legcseké
lyebb kötelesség szintjén kedvelt. Mint anyát is. 
Anyának ez nagyon fáj. Ellenérveket keres. Apró 
gesztusokból történeteket fabrikál. Anya lényében 
van valami tüntető okosság, s ez a mamát irritálja. 
Nyolcvanéves korában megbomlik az időérzéke, ked
den vasárnapi ebédet főz, vasárnap bablevest, mert 
azt hiszi, böjtös nap van. Anya élete csupa rend és 
szabály. Egy kartonlapra naponta felírja, milyen nap 
van, és jól látható helyre kifüggeszti. Nem használ. 
Az idő tudta, mikor kell kivonulnia a mama életéből.

A nagyapám egy öregember a másik utcából. Még 
annál is kevesebb. Miért lábatlankodom ott? Becsa
pom az ajtót. El vagyok kényeztetve. Érzékeny nyá
pic vagyok. Nem szeret. Nem fájt. Mindegy volt. 
Anya szerint a papa csak a fiúunokáit szereti, így 
Gy.-t, a legidősebbet. Ez így nem igaz. Valójában 
anya rajong Gy.-ért, a fivére fiáért. Ahogy beszél 
róla. Ahogy beszél hozzá. Az fáj. Most is. Unokatest
vérem távozásomkor a helyembe lép. Mintaélet, 
mintacsalád. Ház, vállalkozás, autó, feleség, két gye
rek. Szekrénysor és hálószoba. Közösen végzett 
munka. Jó halpaprikás. Férfias beszélgetések. Asz- 
szonyi bizalmaskodás. Szülés és néhány vetélés. 
Fogamzásgátló hab, kúp és pirula. Két gyerek után 
odahagyni a munkát. Ez az élet rendje.

Az egyszerű emberek lelki közössége. A testvé
rem és a papa kártyáznak. A papa vécépapírba tekeri 
a dohányt. A füstöt szeretném megfogni. Hólyagot 
éget tenyerembe a cigarettaparázs. A papa mérges. 
A mama tojást tör fel, és a fehérjével kenegeti a ke



zem. Máskor Vörösmartra megyünk búcsúba. Komp
pal kelünk át a Dunán. Én a mamáé. A nővérem a 
papáé. Amikor már idősebb, meg szabad fésülni a 
bajuszát.

Anya szeretne velem dicsekedni. Anya szeretné, 
ha másmilyen lennék. Nincsenek faluhelyt értékel
hető tulajdonságaim. Nem vagyok ügyes. Nem va
gyok talpraesett. Nem vagyok kedves és beszédes. 
Nem vagyok házias. Nem üdvözlöm anya rokonait. 
Nem tudok táncolni, énekelni és mulatni. Nem va
gyok helyes. Rossz a tartásom. Anya mutogat, hogy 
húzzam ki magam. Nem vagyok eléggé megfontolt, 
de eléggé tartózkodó sem. „Furcsa vagy, különc.” Ez 
mind igaz, de úgy érzem, anyának mégis többet kel
lene másoknál látnia, tudnia.

E képen anya még mit sem sejt a meg nem értés 
falairól. Vékony, törékeny, de szívós, dolgos nagy
lány. Már volt néhányszor táncolni. Jó táncos, „mint
ha zsinóron rángatnák”. Szeretne világosabban látni, 
titkokat felfejteni. A szerelemről meg az életről. Jó 
lenne a társadalmi ranglétrán is feljebb lépni, de ezt 
leendő férje révén s nem a tanító néni sugallta to
vábbtanulás útján kívánja elérni. Egyébként sem haj
landók iskoláztatni a szülei. Még a fivéreit sem, hát 
még egy lányt. S anya nem harcol, mert anya szófo
gadó. Betartani a szabályokat. Inkább a Dunának, 
mintsem úgy járjon, mint némely leánypajtása. Tisz
tességes feleségnek és jó anyának lenni. A megesett 
lányok, hűtlen asszonyok esete évtizedekig ható intő 
példa. Amikor az asszonyok ilyesmiről beszélnek, 
nem érzékelik önnön áhítatuk. Minél több az intő 
példa, a szomorú eset, a megbotránkoztató história, 
annál biztosabbak magukban. Az asszonysors dicső
séges mártíromság. Anya jól tudja, mit illik, mit nem,



mi a szokás. Nem szabad gyerekeink között különb
séget tenni. Egyformán kell őket szeretni. De az ér
zelmeskedést sem szabad túlzásba vinni. Aki nagy
lánnyá ért, vigyázzon magára. Aki még gyereksorban 
van, ne kívánjon többet; jobb, ha minél tovább gye
rekként kezeljük. Ahogy cseperedik a család, egyre 
feleslegesebbek az ünnepek. Minek a karácsonyfa, 
ha már úgysem „jézuskázunk”. A húsvéti tojásfestés 
pazarlás, a nőnap hülyeség. A tizedik születésnapo
mat „meg szabad tartani”. Anya megmondja, kit le
het meghívni, kit nem. Az előítélet nagy úr. Mit 
mondanának rólunk! Anya és apa „okos” ajándéko
kat vásárolnak, hasznos dolgokat. Háládatlan va
gyok. Nem örülök eléggé. Egyszer mégis. Apa várat
lanul megveszi nekem a rég áhított könyvet, de anya 
elrontja az egészet. Nagy patáliát csap, szerinte apa 
ezzel különbséget tett köztem s a nővérem között. 
Tudom, maga miatt veszekszik.

Az a tizenhat éves lányka, akinek e képen még a 
tudatlanság áhítata ül a szemében, néhány év múlva 
férjhez megy apához, rá két évre gyereket szül, s ha
ragszik a mamára, mert az „nem mond meg semmit”. 
Ahogy közeledik a szülés időpontja, úgy növekszik 
benne a rettegés. A félelem az arcára ül. A legidő
sebb bátyja észreveszi, szóval, beszéddel visszarán
gatja a rémek világából. Anya nem felejti el soha. 
A sérelmeit sem, természetesen. A bátyját minden
nél jobban szereti. S itt lép be a képbe Gy. unoka- 
testvérem. Mert anya a szeretetét bátyja egész csa
ládjára kiterjeszti. A testvéremmel megpróbálunk 
harcolni ellene. Féltékenységünket anya nem akarja 
észrevenni.

Anya és szeretett bátyja rendkívül hasonlítanak 
egymásra, rajtuk kívül -  mutatja a családi kép -  még



öccsük és húguk arcából néz vissza ránk mama. A 
másik két fivér a papa hasonmása. Anya bátyja gyer
mekkorom mumusa. Érzelmeim a félelemtől az utá
latig terjednek iránta. Pedig jobban hasonlítok az ő 
lányára, mint a saját testvéremre. Az én arcomra is 
a mama vonásai íródtak. Amennyire rajong anya az 
ő Fiáért, nagybátyám éppannyira nem állhat engem. 
Fejemre olvassa hibáimat, szemembe mondja, milyen 
vagyok, folytonosan kritizál, megkérdőjelezi, mit tu
dok. Anya azt mondja, igaza van. Akkor is rosszul 
esik, ha igaza van. Nem mentem el a temetésére. 
Nem hiányoztam természetesen senkinek. Most 
sem. Otthon nem jártam évek óta. Néha egy-egy te
lefon. Mindig én tárcsázom. Nem tudunk beszélget
ni. Áthatolhatatlan közöttünk már a meg nem értés 
fala. Apa nem fáj annyira. Voltak a szeretetének fel
tételei, nem teszek nekik eleget, hát elmaradt. Anya 
igen. Mert anya tévedésről, szánalomról és megbo
csátásról beszél. Arról, hogy ő nem tagad meg, hogy 
így is szeret. így? Hogy, anya?

Nemrégiben a kezembe került ez a családi fény
kép. Anya családja. Vissza kell adni jogos tulajdono
sának.

Valahogy így (éltünk). Lehet, nem volt ennyire 
rossz.

Be kellene fejezni ezt a novellát valahogy. (Ala
posan kitálaltam!) Nem írok többé erről.



A MI UTCÁNK





A MI UTCÁNKBAN TOMBOL 
A NYÁR

Azon a bizonyos nyáron apáék -  afféle meggon
dolásból, miszerint „ne a mi pénzünkön áztassák a 
valagukat (kizárólagos felnőtt társaságban: tökeiket) 
a fejesek” -  a termálfürdő kiépítése helyett az út
építésre adták le voksukat. Megszavaztuk az utakat. 
Városiasodunk. Apa szerint a városiasság igazi jele, 
ha egy helység valamennyi utcája aszfaltos, de leg
alább makadám. Most aztán úgy érezte, végre gyógyír 
kerül sérelmünkre, amiért ezekben az újabb idők
ben -  amikor senkit sem érdekeltek már a copfos 
kanca adományozta előjogok -  megfosztottak ben
nünket mezővárosi kiváltságainktól. Anya vélemé
nye egyértelműen azonos apáéval, hiszen ő tudatlan
ságára hivatkozva (bár olyan hangsúllyal, hogy azért 
kitetsszék belőle, mégsem „annyira” buta) sohasem 
vállalta az önálló véleményalkotás kockázatát. Kü
lönben is, anyát a „földalap” nem annyira az utcák, 
mint inkább a házak esetében érdekelte. Tőle tud
tam meg, hogy Gabika -  évekig állandó, a legkülön
bözőbb helyzetekben és fejlődési korszakokban is ki
tartó pajtásom -  szülei szegények és „lemaradónak”, 
mert alacsonyak, gerendásak, földesek a szobáik, úgy 
kell „lelépni” náluk, ami anya szótárában azt jelenti, 
hogy a ház az udvar szintje alatt van. Azt is a tudo
másomra hozta, nem mondta, de értettem (tökéle
tesre fejlesztette a családon belüli szó nélküli közlés



módszerét), hogy a szegénység (hiába minden mese) 
nagy szégyen, s Gabika hozzám méltatlan társ. Na, 
de ebben a korban, amelyben mi vagyunk, ez még 
nem annyira fontos. (Szegény anya! E még ma is ér
vényes szegénységi mutatók miatt kénytelen rólam 
pironkodva beszélni, Gabikának meg sikerült jól 
„összeszednie” magát. De ez egy másik novella.)

Nem sokkal azután, hogy apáék megszavazták az 
urbanizációs tervet, nyerges vontatók jelentek meg a 
falunkban, s napokig zúdították ránk a homokot, ad
dig sosem látott sárgát (apa azt mondta, ez a dunai 
homok), s ugyanilyen színű követ (ez meg a török 
kő). Beleremegtek az ablakok, rengett az egész ház, 
s anya éjjelente azt álmodta, hogy az utcán állok, és 
maga alá temet a lezúduló kőrengeteg. Pedig nem 
ilyen veszély leselkedett ránk. Mert mindabban, ami 
ezután következett, kétségkívül része volt a homok
lavinának, a kőtömegnek. Úgy nézett ki az utcánk, 
mint homokbánya és felszíni kőfejtő egyszerre.

S mindemellett rekkenő hőség köszöntött ránk. 
Az izzó napon szállt a homok. Felemelkedtek a ho
mokbuckák. A bőrünk alá is behúzódik, mondta apa. 
Az agyunkba. A pedáns háziasszonyok (mint anya is) 
naponta többször voltak kénytelenek portalanítani. 
Az udvarunkban levő homok szürke volt, száraz és' 
szúrós, ez a sárga viszont nedves a felső réteg alatt, 
jól formálható. Beleástuk magunkat. Hűtött. Nagyon 
nehéz volt lemosni. Anya esténként meg akart tő
lünk bolondulni.

Azon a nyáron történt, hogy két utcabeli lányról 
is kiderült, hogy állapotos, s anya nem akarta meg
mondani, hogy jön létre a gyerek. Mert azt, hogy ott 
van -a Marika és a Tanja (így hívták a vőlegény nél
küli állapotos lányokat) hasában, azt értettük már.



Meg ne hallja apa, hogy ilyesmit ki mertek ejteni a 
szátokon! És kis idő múlva már nem is kellett apával 
fenyegetőznie (a saját szigorára sohasem hivatko
zott), mert arca dermedtségéből, fagyos hallgatásá
ból, a szomszéd néni (anya nevelését célzó) lesújtó 
tekintetéből mindig tudtuk, mikor érkeztünk rázós 
talajra. Mert lánygyermekekre sohasem lehet elég 
korán odafigyelni. Szóval a szex az, amitől a felnőt
tek nem kapnak levegőt, torkukon akad a szó, kővé 
dermednek, és amiért kettéhasítanak bennünket. És 
a kettéhasítás fenyegetettségében ott, a nyirkos, süp
pedő homok és a nagy kőhalmok rengetegében át
estünk életünk első, idétlen (törvényszerű) hetero-, 
homo- és mindenféle szexuális játékain. A kislányok
nak puncikájuk van. Gabikának fütyije. Ha te meg
mutatod, én is. Az ígéret alól nem lehet kibújni. A 
fiúk állva pisáinak, a lányok guggolva, ámbár egy kis
lánynak illendőbb bepisilnie az utcán, mint letolni a 
bugyiját. (Most is állandó félelmem: sétálok az utcán, 
és pisálnom kell. Muszáj ismerni minden város min
den nyilvános klotyiját.)

A két állapotos lányt mégsem hasították ketté. 
Anyáék megállapították, hogy Marika anyja a hibás, 
„nem igaz, hogy nem vette észre, hogy nem jött meg 
a baja”. Túl könnyelműen vették, hogy lányuk van. 
A lánygyerek istencsapás. S ráadásul Marika, aki 
„lányfejjel” szült, az unokatestvérünk volt, ezért köz
vetlen közelről nézett le ránk a teherbeesés réme, 
azaz még nem is annyira rám, mint a nővéremre. 
„Látod, milyen kicsi is elég!” -  suttogta neki egy ho
mokkal terhes, fülledt délutánon anya. „Elintézte az 
egész életét, hacsak nem becsüli meg magát.” De 
Marika nem becsülte meg magát. „Emberekkel” lett 
jóba. Marika kurva lett. így amikor a Kurtizánok



tündöklése és nyomorúsága című filmet néztük a te
levízióban, s anya apára kacsingatva (hogy jelezze a 
fürkésző incselkedés tényét) megkérdezte, tudjuk-e, 
mi az, hogy kurtizán, gondolkodás nélkül rávágtuk: 
Marika. „A mi lányunk, de mit mondjunk!” -  legyin
tettek rá a szülei, ha szóba került. így illik ezt mon
dani. Egyébként az asszonyok tudni vélték, hogy az 
anyjának is „előre” született a lánya. Tehát nem cso
da. A vérében van. (Szegény anya! Látom lemondó 
tekintetét a képem felett. Egy „öreg pasas” a férje! 
így illik ezt mondani. De ez megint egy másik novel
la.) Azonban Tanjából nem lett kurtizán. S bár Csika 
Butaló (akit nekünk csak Batalo bácsinak volt sza
bad szólítanunk, s aki borac volt, ezért három sor fé
nyes kitüntetés nyomta a mellét, bár egyesek úgy 
tudták, hogy a háború alatt csak tízéves volt, és egy 
odvas fába bújva vészelte át) először végigverte az 
egész házat, ám amikor megszületett az unokája, 
egész éjjel lövöldözött örömében.

Mi sem természetesebb, hogy a mi falunkban is 
először a főutca készült el, azaz a Tito marsall sugár
út, s végre méltóvá vált nevéhez, hiszen nemcsak kő
vel rakták ki, hanem valóságos betonút lett. Igaz, 
hogy nagy botrány kerekedett körülötte, mert a kö
zeli városban élt egy világhírű festő, aki azt mondta, 
hogy ott húzódik a római hadút, s azt nem szabad 
betonnal leönteni. Ezért apa, aki építésvezető volt, 
s a festő miatt kissé akadozott a munka, egyik ebéd
kor (rá nem jellemző módon) azt mondta, hogy mit 
akar a „vén tökös”, meg hogy „burzsoá csökevény”, 
aki a fejlődés ellen van, de nem lehet elintézni, mert 
nagy a hírneve, nemcsak Párizsban, de Moszkvában 
is volt kiállítása . . .  És egy nap, pont délben, amikor 
szinte nem láttunk a hőségtől és a minduntalan fel



vert homoktól, az egész falu kivonult a betonút mel
lé, azaz inkább rohant, mivel későn szóltak, ezért 
anya csak az arcunkat, karunkat és a lábszárunkat 
mosta meg, úgy adta ránk az ünneplőt. Én akkor el
vesztettem még azt a kezdetleges időérzékemet is, 
ami akkorra kialakult bennem, nem tudom, milyen 
hosszú várakozás után (amikor már véresre vakartuk 
magunkat; úgy csípett a le nem sikált homok, mint 
millió hangya) a mi frissen lebetonozott főutcánkon, 
ahol valamikor a római légionáriusok is meneteltek, 
elvonult egy sötét ablakos autókonvoj. Mi gyerekek 
integettünk, a felnőttek meg tapsoltak, és azt kiabál
ták, hogy „Mi smo Titovi, Tito je naš!” Anya azt mond
ta, én azért nem láttam semmit, mert az út rossz ol
dalán álltam. Viszont ő tudta, hova kell állnia, s látta, 
hogy Tito elvtárs a második kocsiban ült, s bal karját 
enyhén megemelve méltóságteljesen integetett. Felé
jük is intett. S amikor estefelé, a nap eseményeitől 
felindultan kisettenkedtünk a homokbuckák közé, 
Gabika barátom megkérdezte, tudom-e, hogy Tito 
elvtárs magyarul is tud, mert ő a világ összes nyelvét 
ismeri. így arról is tudomást szerezhet, hogy miket 
játszunk, meg Marika és a Tanja gyerekéről, s akkor 
Csika Butalótól elveszik a kitüntetéseit. De Csika 
Butalótól nem vették el a kitüntetéseit. (Csak évti
zedekkel később veszítette el őket, amikor -  megfe
ledkezve arról, hogy ezekkel már nem érdemes di
csekedni -  a háborúba tartó tankok elé helyezte 
őket, de azok mindennemű csodálat, megállás vagy 
más gesztus helyett, egyszerűen áthajtottak rajta, ott, 
a lebetonozott római hadúton.)

Nekünk „azokról” a dolgokról tilos volt tudnunk. 
(Anyát például apa „levágta” volna, ha erről mégis 
beszélni mer velünk.) Kényesen ügyeltek arra, hogy



még véletlenül se essék ilyesmiről előttünk szó. Apa 
például kényelmetlen feszelgéssel, kelletlen tekinte
tével jelezte, ha egy-egy felnőtt mégis elragadtatta 
magát. Ha pedig a televízió bemondta, hogy a film 
csak tizennégy, tizenhat vagy tizennyolc éven felüli
eknek való, aludni kellett mennünk. (Ennek igazi éle 
akkor lett, amikor már serdülő lánykák voltunk, ami
nek anyáék egyáltalán nem örültek, s ha csak lehe
tett, a társaság előtti megszégyenítés eszközével pró
bálták lelassítani a folyamatot: „Nyomás aludni, ez a 
film nem neked való! Akinek még én mosom ki a 
bugyiját, az ne mondja, hogy nagylány!”) Egy dolog
ról azonban a szüléink is megfeledkeztek. Ugyanis 
fesztelenül káromkodtak, beszéltek vulgárisán előt
tünk. Ezért a szexualitás fogalomkörét, szókincsét, 
mi, Ibolya utcai gyerekek, a vulgaritás felől ismertük 
meg először, s csakhamar úgy tárgyaltunk egymással 
a kőhalmok és homokbuckák között, mint a leg
edzettebb kocsisok. A baszás a lényeg, mondták töb
ben is. S találtunk is rá, mi lehet az, megannyi ver
ziót. Gabika például azt erősítgette, hogy a baszás, 
amitől a gyerek lesz, az valami fájdalmas ütés, mert 
ha rossz, mindjárt azt mondják a szülei, hogy „olyat 
odabaszok, hogy lerepül a fejed”. Néhány évvel- 
később, amikor Gabikának mégis elárulták a szülei, 
hogy mi „az” (anya nem győzte felelőtlenségüket ki
pellengérezni), s Gabika lerajzolta a földre, azt mond
ta, „ez belemegy abba”, arcul csapott bennünket az 
igazság. Egyszerűen nem hittük el.

De még az is azon a bizonyos nyáron történt, hogy 
az utcabeli asszonyok viharos tanácskozást tartottak 
a teraszunkon. „Túl korai még!” „Ilyen erős, fejlett 
lány esetében, mint az enyém, sohasem lehet tudni!” 
Egymásnak csaptak a vélemények. Az előzmények-



hez tartozott, hogy ezekben a napokban a gyerekek 
valami „ministrációról” kezdtek el beszélni, ami a lá
nyoknak van. S anya ekkor sorsdöntő lépésre szánta 
el magát. Egy kábult délutánon, amikor apa elaludt, 
bevonultunk napégette utcai szobánkba, s elmondta, 
hogy a lányoknak és az asszonyoknak minden 
hónapban megjön a vérzésük, s ez egy tisztulás, de 
erről nem szabad senkivel sem beszélni, s ha majd 
egy-két év múlva én is megkapom, akkor is csak neki 
szabad szólnom. Mondhatom, hogy megkönnyebbül
tem, mert azt is mondta, hogy én még nem vagyok 
nő, mert még nincs meg a bajom, s terhes sem lehe
tek. Szóval a menstruáció az egy nagy bűn, különö
sen apa és a férfiak szemében, ezért majd nagyon 
kell vigyáznom az életben. De Gabikával nyugodtan 
játszhatunk.

Úgy látszik, a fülledt nyár és a rengeteg homok 
nemcsak a gyerekfejeket kezdte ki. Mert akkor tör
tént, hogy anyáék szereztek egy „szexkönyvet”, s azt 
a szemközti kispadon lapozták át, majd elájultak, ne
künk meg nem volt szabad megközelíteni őket. Áj- 
tatos Rozi néni harminckétszer mondta el, hogy „jaj, 
de csúnya”, de azért mindannyiszor továbblapozott. 
Ez a Rozi néni volt az, aki mindig feljelentette a nő
véremet, ha hazakísérte egy fiú, s anya nem kis go
noszsággal ordítozta tele az utcát ilyenkor, hogy 
„rögtön befelé”. Rozi néni azt is tudta mindenki lá
nyáról, hogy meddig megy el a tapogatásban (csak 
később tudtuk meg, ezt úgy mondják szépen, hogy 
petting), s hol tartotta a fiú a kezét. Állítólag lukat 
vágott a redőnyön, onnan leskelődött, s úgy szerel
ték le, hogy egy fiú odament, s közvetlen közelről 
megmutatta neki a szerszámát.



És én azon a nyáron láttam először meztelen nőt 
meg kényszerzubbonyt. Az történt ugyanis, hogy Bo
lond Máró anyaszült meztelenül, egy szál kendővel, 
amit úgy húzogatott a háta mögött, mint a maci a 
törülközőt a televízióban, végigvonult a hadak útján, 
ahol Tito elvtárs is elhajtatott a fényes autójával. De 
csakhamar megérkezett a mentőautó, s ráhúzták a 
kényszerzubbonyt, amit hátul kötöztek össze. Persze, 
ezért jól kikaptunk otthon, mert tudnunk kell, hogy 
mit szabad és mit nem, s nem lett volna szabad oda
szaladnunk. Még a nővérem is kikapott, pedig váltig 
hajtogatta, hogy ő nem is azért volt ott, meg ha mez
telen nőt akar látni, akkor egyszerűen odaáll a tükör 
elé. Ezért még jobban kikapott, mert azt merte mon
dani, hogy ő nő, meg a meztelenség is nagy bűn.

Hiába szavaztak apáék a termálfürdő ellen, még 
ugyanazon a nyáron elkezdték építeni, sőt, egy ha
talmas betonmúzeumot is felépítettek a Duna-part- 
ra, s kiakasztották a hős partizánok fényképét, akikről 
mindenki tudta, hogy százhúsz férfit lekaszaboltak a 
falunkban, de ezt nem volt szabad mondani. Emiatt 
egyszer anya hatalmas patáliát csapott. Mama elszól
ta magát. „Azt akarja, hogy mindannyiunkat lecsuk
janak?!” A múzeumot aztán nagyon őrizték, nem volt 
tanácsos estefelé ott settenkedni, szerelmeskedni 
sem a zegzugos, sötét parkban, mert a szerelmeseket 
is mind felfedezték. De csak akkor lett nagy baj be
lőle, ha nem volt náluk a személyazonosságijuk.

A világhírű festő megfestette az Elnök portréját, 
ezért megbocsátottak neki. Csak húsz évvel később, 
amikor a festő még vénebb „trotty” volt, mint ami
lyennek apa írta le előttünk ebéd közben, de mi na
gyon szerettünk a műtermében, egyáltalán a közelé



ben, csak akkor tűnt fel, hogy van abban a portréban 
valami furcsa.

Szóval a szavazás, amikor apáék a termálfürdő el
lenében az útépítésre adták le voksukat, színjáték 
volt. Már ősszel bevonulhattak a fejesek áztatni a tö
keiket a fürdőbe, rajtuk kívül úgysem járt oda hely
beli. (Én is felnőttem úgy, hogy sosem jártam saját 
falum termálfürdőjében.)

Szeptember elején nagy esőzések következtek. 
Mi iskolába indultunk, s eleinte a rázós kövesúton 
döcögtünk végig a kisbiciklinkkel, de később vissza
tértünk a járdára. Mindenesetre a fülledt nyárnak 
egy csapásra vége lett, s a homokot is belemosta az 
eső a földbe, bele a kövek közé.



SUNYIN AZ IRODALOM ALATT

Abban a házban, ahol születtem, a Képes Biblián 
és a mama jegyajándékba kapott -  ezért nagyon 
megvigyázott -  kapcsos imakönyvén kívül nem volt 
egyetlen könyv sem. Ezekre is csak a család nőtag
jainak volt szüksége. Egyikük sem rendelkezett ilyen 
-  mint a könyv és az újság -  haszontalan, de főleg 
lustálkodásra csábító dolgokkal. A titkon olvasás 
gyanúja azonban mindannyiuk felett ott lebegett. Erre 
bizonyos árulkodó jelek, nehezen magyarázható ese
mények utaltak. Például egyik nagybátyám -  akkor 
tizennégy éves -  csak a többiek éberségének köszön
hetően menekült meg a tűzhaláltól. Szándékosan 
nem firtatta senki, hogy minek húzta a dunna alá éj
nek idején -  elemlámpája nem lévén -  a dróton füg
gő villanykörtét. Időnként meg egy-egy ponyvare
gény, olcsó füzet (igazi könyvet már nehezebb volt 
szerezni) bukkant fel a padláson, a kert alatt, a szé
nakazalban. Mama pedig öregségére valóságos könyv
moly lett. A pöttyös lányregényektől a többkötetes 
háborús regényekig mindent elolvasott, amit csak 
kölcsönkapott tőlünk. Néha ugyan mentegetőzött, 
hogy a könyvek miatt hanyagolja el a „dolgát”, de az 
az igazság, hogy a mamának akkorra már nem volt 
semmilyen dolga, és nem is bírt már dolgozni. Talán 
sikerül behoznia mindazt, amit fiatalon -  igaz, kény
szerű okok miatt -  elmulasztott, ha nyolcvanéves ko



rában, olvasás közben, nem éri utol agyvérzés formá
jában életének végzete. Remélem, azon a másvilá
gon jól leszidta Tamás bátya rabszolgatartóit.

Csak miután felépült a házunk, és elköltöztünk a 
mamáéktól, akkor tehette meg néha apa, hogy könyvre 
pénzt költsön. O maga akkor kapott rá az olvasásra, 
amikor terepen dolgozott, és esti unalmas óráit -  
nem lévén kocsmába járó -  Remarque-regényekkel 
múlatta el. Ugyanis házigazdáinak megvolt szerb for
dításban az összes. Apa biztatására később én is el
olvastam a helybeli könyvtárban fellelhető valamennyi 
Remarque-művet, és arról kellett meggyőződnöm, 
hogy rá -  aki az érzelmeket mindig is szégyellni való 
dolognak tartotta -  ezek a háborúba ágyazott szerel
mi történetek mégsem gyakoroltak kellő hatást.

Új környezetünkben, az Ibolya utcában, hamaro
san már mindenki tudta rólunk, hogy mi egy „könyv- 
szerető” család vagyunk. Anya ezt leginkább kissé 
korlátolt értelmű (kilenc vetélés után bútorvásárlás
ba és háztartási gépek raktározásába temetkező) ba
rátnője előtt szerette hangoztatni, akit időnként oda 
is vezetett -  lefizetésre vásárolt (de ezt nem volt sza
bad senkinek sem elmondanunk) -  kombinált szo
bánk üveges vitrinje elé, hogy gyarapodó könyvein
ket megmutassa neki. Ez a szobabútor volt családunk 
büszkesége, ezért könyveinknek -  mint furcsaságok
nak -  méltóbb helyet el sem tudtunk volna képzelni.

Házi kiskönyvtárunk alakulása furcsa módon 
összefüggött bútorvásárlásaink ütemével, sőt, anya 
buta barátnője is befolyással volt rá. Akárhányszor 
összecsapta a kezét, és azt mondta, „nahát, ilyesmire 
költitek a pénzeteket”, anya mindannyiszor fölénye
sen „lemosolyogta” és kioktatta, miben rejlik a kul
túra nyitja. Ám egyszer K. Mariska, aki köztudomá



súan soha egyetlen könyvet sem olvasott el (igaz, 
anya sem túl sokat, de erről nem volt tudomása sen
kinek, és neki különben „fájt a feje az olvasástól”), 
azt találta mondani, hogy „akinek pénze van, annak 
esze is van, és jobban tennétek, ha könyvek helyett 
regálra gyűjtenétek, már mindenkinek van”. És anya 
utánanézett. És már tényleg mindenkinek volt. A 
családi hierarchiában (mert van ilyen) alattunk levő 
rokonoknak is. S akkor tudtuk meg, hogy mahagóni 
színű kombinált szobabútorunk már kiment a divat
ból, ezért anya többé rá sem bírt nézni. Ezentúl -  
hogy ne lássa senki -  a szobaajtót is csukva kellett 
tartanunk. Végül elhatározta, regált veszünk, ha ad
dig élünk is. Mert nem is ember, akinek nincs mo
dern kombinált szobája. A regál, mert mifelénk min
denki így nevezi (gondolom, szerb hatásra), ez a 
hatalmas, egész falat kitevő szekrénysor, kissé túlmé
retezettnek tűnt nappali szobánkban, sőt, amikor az 
ülőgarnitúrát (mert a regálhoz már a régi rekamiék 
sem illettek) is behelyeztük (vagyis a troszedot és a 
dvoszedot -  ahogy mondják, és anya miért egyéniesked- 
ne), egy talpalatnyi üres hely sem maradt benne. A 
nagy spórolás visszavetette könyvállományunk növe
kedését, de új regálunknak polcos része is lett.

Persze, nagy túlzás volt azt mondanunk, hogy 
könyvekre költjük a pénzünket. Erről szó sem volt. 
Legfeljebb néhányat vettünk évente. Születésna
punkra, karácsonyra és húsvétra kaptunk egy-egy 
könyvet a testvéremmel. Apa és anya ajándékát min
dig keresztmama könyvajándéka toldotta meg, akit 
ugyan nővéremhez nem fűzött semmilyen kötelék, 
„mégsem tehette meg, hogy neki nem vesz semmit”. 
Pedig -  s ezt igyekezett mindenkinek elmondani -  
anyáék -  mert neki csak egy lánya van -  csupán a



fele ajándékot veszik vissza. És különben is, „minek 
kellett nekik két gyerek, amikor alig jönnek ki a pén
zükből, nem beszélve arról, hogy manapság már a 
modern asszony, akinek van esze, csak egy kölyköt 
hoz a világra”. Apa viszont nem győzte hangsúlyozni, 
hogy mi mindig vászonkötéses könyvet viszünk aján
dékba, és az sokkal többet ér, mint keresztmama pa- 
pírkötéses „frinc-francai”, hiszen mindenki tudja, 
hogy a „jó” könyveket vászonkötésben adják ki. A 
fűzött kötésesek értéktelenek. (Ezt a sors úgy 
bosszulta meg rajtam, hogy első könyvem -  nem tu
dom, megmutassam-e apának -  naná, hogy papírkö- 
téses.) Ennek az évekig tartó átalvitának végül anya 
vetett véget azzal, hogy elhatározta, „nagyok” va
gyunk már, semmi értelme többé a „jézuskázásnak” 
meg a „nyulacskázásnak”, nem kell többé ajándék. 
(Az, hogy nagyok vagyunk, csak az ajándékvásárlásra 
vonatkozott.) Mondhatom, nagy veszteség ért, hi
szen a születésnapi egy-egy könyvön kívül ezentúl 
csak tanév végi jutalomkönyvem került fel a polcra. 
(Nem győztem szidni a nővéremet, hogy miért nem 
tanul jobban.) Nekem volt ugyan néhány gyarapító- 
bővítő kísérletem, mint amilyen az uzsonnapénz ösz- 
szegyűjtése. Ez azonban több okból is nehezen ment. 
A kiflik árából csak nagyon lassan jött össze egy 
könyv. A nővérem, mivel ő volt az idősebb, burekra 
is kapott pénzt, az legalább hat kifli ára volt, ám ő 
addigra már tényleg „nagy” lett, és nem érdekelték 
többé a könyvek. Az osztályából már mindenki cigi
zett, és a burek árából másfél dobozzal is kijött. 
Ugyanakkor anyáék is megtiltották nekem az ilyes
fajta takarékoskodást, mondván, a „nem olvasás” 
még nem ártott meg senkinek, a „nem evés” pedig 
igen. Maradt hát az évi három könyv, na meg a falusi



könyvtár, amelynek szerény állományán hamar „át
rágtam” magam. Nem csoda, hogy hamarosan teljes 
odaadással fordultam az irodalom „leszállt” rétegei felé.

Az irodalom alatti irodalom enyhén vulgáris vál
tozatát a nagyanyám révén ismertem meg. Ekkorra 
már ő is egy sorba került velünk jog és hatalom terén 
a csilládban, így -  anya bosszúságára apellálva -  nem 
kis kárörömmel tanított meg bennünket az Ingani- 
finganira, amit („Ingani-fingani nem nehéz, csak egy 
kicsi szellentés, meg egy kicsi légnyomás . . .”) nem 
késlekedtünk apáéknak bemutatni. Vendégek jelen
létének köszönhetően nem lett nagy baj belőle, csak 
anya vetette oda mérgesen, hogy „különb mondó- 
kákra is taníthatná ezeket a gyerekeket”. A fing -  a 
nemi szervek neveivel meg a szexuális aktus megne
vezésével ellentétben, de még azt sem volt szabad 
beszédünkbe iktatnunk, hogy „nemi szerv” -  egyéb
ként sem tartozott a családunkban kiejthetetlen, til
tott szavak közé. Még apa is szavalt „fingos” versiké
ket előttünk, így a Bölcs Salamont. Igaz, a számunkra 
kevésbé ismert bibliai Salamon helyett (dühödt 
marxista korszakunk volt ez) inkább „nagy Petőfi”-t 
mondott, mármint hogy Petőfi elmélkedett versbeli- 
leg a hangos és a hang nélküli fing állagáról. És én 
ezen versikék révén hallottam először a költőről. 
Előbb szavaltam az utcán fennhangon, hogy „Petőfi 
Sándor, gatyába’ táncol, felesége bugyiba’, úgy men
nek a moziba”, mint bármely verset. Az meg egyál
talán nem zavart senkit, hogy Petőfi nemigen tudha
tott még a mozi csodás világáról. Szabadon és 
üvöltve énekeltük a Viszket a seggem, megvakarom 
kezdetű épületes dalocskát, és csúfoltuk egymást to
rokszakadtából az Egyszer voltam nálatok, leszakadt 
az ágyatokkal. Még a felnőttek is ezzel cukkoltak



bennünket („Ripegett-ropogott, még a szar is potyo
gott . . amiért mi dühösen tiltakoztunk, néha még 
az új troszed meglétét is érvül hozva fel.

Anyáék nem tapaszthatták be folyton a fülünket 
(mert volt rá példa), így -  főleg lakodalmak, mulat
ságok alkalmával -  néhány gyerekfülnek nem való, 
anya által rondának, ocsmánynak nevezett ének is el
jutott hozzánk, amit ha mi is elénekelünk, mondta, 
leszárad a nyelvünk, apa meg „levág” bennünket, és 
jobb, ha úgy teszünk, mintha nem is hallanánk őket. 
E szövegek többnyire a nemi aktus mibenlétét rész
letezték, a születést, a szülés folyamatát öntötték 
vulgáris formába. így apa kedvenc nótáját, a Rózsa
bokorban jöttem a világra kezdetűt is eltorzították. 
E famózus dalok miatt nekünk, gyerekeknek, nem 
volt szabad éjfélnél tovább maradnunk lakodalom
ban, mert akkor kezdték el őket -  apa által szégyen
telennek mondott személyek -  a mikrofonba énekel
ni, néha még a Csantavéri kisbicskát is, ennél 
trágárabb szöveg pedig még az „alászállott” irodalom 
terén sem igen létezik.

Máskor látogatóba megyünk a rokonokhoz. Hátul 
apa és anya karonfogva, ahogy illik, előttük mi ketten, 
kézen fogva, ahogy illik. Apa kellő szigorral néz le 
ránk, ám elégedettség vegyülhet a tekintetébe, mert 
egy biciklivel elhaladó cigány, szinte osztozva apa örö
mében, kicsit nevetve, kicsit énekelve kiáltozik felénk:

Baszás nélkül 
Lófaszt ér a szerelem!

Nyilván elkövettük azt a hibát, hogy elkezdtünk 
hátratekingetni, elárulva, hogy „vettük a lapot”, mert 
nagy szidás lett a vége. Egész úton pöröltek ránk



hangosan, pedig ilyesmire nagyon vigyáztunk, ne
hogy megszóljanak bennünket. Mindenesetre lát
tam, hogy apa holtfehér.

Néhány évvel később magunk is belefogtunk pi
káns énekek és versek gyártásába, leginkább úgy, 
hogy ismert szövegeket költöttünk át, csupa trágár 
szóval tarkítva az eredetit. De amilyen buták vol
tunk, még le is írtuk, így anya gyanút fogott. Addig 
incselkedett velem, amíg megmutattam a füzetet, és 
el is énekeltem a Már minálunk babám és a Lenn a 
délibábos Hortobágyon szexesített változatát, amire 
színt váltott, kiabálni kezdett, és a füzetet is elkoboz
ta. Inkább bántott anya álnoksága, mint a füzet el
vesztése, mivel az összes szöveget tudtam fejből; még 
ma is tudom.

Aztán felsőbb iskolába kerültem. „ízetlenkedése
inkből” kinőttünk természetesen. A népművelő sza
kosoknak nem is illett ilyesmivel foglalkozni. Csak a 
Tetemre hívást szavaltuk -  ősrégi gimnazista -  átköl- 
tésben. Ez volt az az időszak, amikor a gimnázium 
burzsoá maradványnak minősült, ezért megszüntet
ték, de hagyományait, mint amilyen a Tetemre hívás
változat is („A radványi sötét erdőben, / Alva találták 
Bárczi Benőt, / Pálinkás bütykös ifjú kezében, / Be
rúgott a disznó tegnapelőtt”), nem lehetett kiirtani. 
Ezt a „költeményt” sem fogom már soha elfelejteni. 
Megfogadtam, ha egyetemi gyakorlatokon foglalko
zunk vele, nem mondom el a hallgatóimnak, de nem 
bírtam ki.

Egyetemistaként már sokkal több könyvet vehet
tem magamnak, anyáék is jóval többet vásároltak, 
mint korábban. Huszadik születésnapomra például 
megvették A tőkét három kötetben (persze benne 
még jó néhány kisebb művével a szerzőnek). Meg



kell valljam, nagyon örültem neki, különösen az 
egyetemen vettem hasznát az önigazgatású szocializ
mus, a marxista politikai gazdaságtan és a marxista 
szociológia nevű tantárgyakból. Nem tudom, mennyire 
nagy szégyen, de mondhatom, jómagam sokkal job
ban boldogultam ezekkel a tantárgyakkal, mint a 
legegyszerűbb matematikapéldával vagy tornagya
korlattal. Persze a rothadó-pesvedő kapitalizmusról 
szóló szövegrészeket hamar meguntam (ez a marxis
ta kiadványok állandóan ismétlődő fordulata), ezért 
miután levizsgáztam a marxista tananyagból, úgy 
döntöttünk szobatársnőmmel, hogy szomorú albérle
ti szobánk rozoga, feldőlni készülő szekrényének lá
bai alá helyezzük e könyveket mozgásgátlónak. így 
avanzsált a valamikori nagybecsű ajándék alátétté. 
Ekkorra már megteltek otthoni regálunk könyves
polcai. Ám nemsokára végérvényesen otthagytam a 
szüleim házát. Persze, az összes könyvem ott maradt, 
mert nem a magam pénzén vettem őket. Kezdhet
tem elölről a gyűjtést. Csakhogy addigra az irodalom 
alatti irodalomba egykoron sunyorogva bevezető 
nagyanyám meghalt. Ezért kénytelen voltam a hiva
tásos irodalom szintjén maradni.



BOLONDOK

Ha valakiről kiderült az utcánkban, hogy az Apa
tini úton gyógykezelik, nem kerülhette el megveté
sünket, s nyomban valamiféle sötét, bűnszerű titok 
övezte a lényét. Hogy rács mögött tartották, szíjakkal 
kötözték az ágyhoz, kényszerzubbonyt húztak rá, 
amikor habzó szájjal őrjöngött . . .  Jó volt, borzon
gató ilyesmiről tárgyalni, rémtörténeteket fabrikálni 
esténként, játék után a sarkon, a kispadunkon. 
Mindemellett nagy adag rosszindulat, egyezményes 
hazugság vegyült viselkedésünkbe, hiszen gyerek
ként is tudtuk, hogy a „szélütéseseket” is oda viszik: 
a közeli kórház ideg- és elmegyógyászati osztályára. 
Nagyszüleink körében is ez a kór, az agyvérzés ara
tott leghatékonyabban, így látogatóként többször 
jártunk ott, de nem láttunk -  hiába reménykedtünk 
benne titokban -  egyetlen forgó szemű, habzó szájú 
bolondot sem. Képzeletünk mégis ezt az intézetet -  
amely a kórházkomplexumtól meglehetősen távol, 
akár egy valódi zárt osztály, több utcával odébb, 
külön épületben kapott helyet -  ruházta fel a bo
londokháza általunk hitt és tudott jellemzőivel. 
Azonban a szót magát -  bolondokháza, diliház, hü
lyekórház -  soha nem ejtettük ki, az intézet neve he
lyett -  a szépítés kimondatlan szándékával -  inkább 
a címét mondtuk; ha bent volt valaki az Apatini 
úton. A szüléink persze azt is tudták, amit mi nem,



hogy nem azért nem látunk mi „igazi” bolondokat 
ott, mert lekötözik őket, hanem mert nincsenek is, 
pontosabban a „súlyos esetek”, amilyenekről mi kép
zelődtünk, „nem ott” vannak. Gondolom, azért nem 
világosítottak fel bennünket, mert úgy vélték, annyi 
rettegésre, amennyit a bolondok, az őrültek létének 
és közelségének tudata okoz, még a gyerekeknek is 
szükségük van. Mivel lehet őket egyébként ijesztget
ni? „Ha ez így megy tovább, az Apatini úton kötök 
ki” -  tudatta velünk nemegyszer megterheltségének 
lehetséges következményét anya. De ezt nem kellett 
komolyan venni. Nemrégiben pedig egyik barátom 
kérdezi tőlem: „Ugye, adsz egy cigit, ha majd rázom 
a rácsot az Apatini úton!”

Számunkra az elmebeteg és a bolond két fogalom 
volt. Úgy véltük, az elmebetegek többségét zárt in
tézetben tartják, csak néhányuk van -  nem tudni mi 
okból -  otthon. Tőlük, azaz az elmebetegektől na
gyon féltünk. így falunk akkor még egyetlen sokgye
rekes cigány családjának torz külsejű, sötét szemével 
befelé néző fiától, akit messze elkerültünk, és soha
sem csúfoltunk. Amikor meghalt, kicsit sajnáltuk. 
Vízbe fúlt. Fuldokolt, és nem segített rajta senki. 
Szóval, hagyták. De lehet, hogy mese az egész. Az 
egyik ismerős néni kisbabaként kezelt negyvenéves, 
súlyosan fogyatékos fia láttán rendszerint hányingerre 
szorult a gyomrunk. De nem bírtuk ki, hogy ne néz
zünk oda. Távolról, ha a szüléink nem vették észre, 
még figyeltük is. Félni nem kellett tőle, mert moz
gásképtelen volt. Amikor meghalt, akkor hallottam 
először a szót, „örömhalott”, hogy „megkönyörült 
rajta az Isten”. A bolondokkal más volt a helyzet. 
Bolondnak tartottuk azokat a -  nemegyszer mókás -  
figurákat, akik mindig az utcán bandukoltak, a mi ut



cánkban is naponta megfordultak, némelyiküknek a 
szálláshelye (góré vagy istálló, ritkábban a házacská
ja) is a mi utcánkban volt. A magunk módján még 
szerettük is őket, a falu bolondjait.

Dumm Danit például tiszta szeretetből csúfoltuk 
megállás nélkül. Öregnek tartottuk, egyébként meg
határozhatatlan korú volt. Nagydarab, kövér ember, 
keze-lába bot, s odabent egy ötéves gyermek lelkisé
ge, naivitása. Csúfolódásunkra magasba emelt kézzel 
fenyegetőzött. Hátraköti a sarkunkat. Nagyon sze
rettük volna megtudni, milyen az, ezért néha, amikor 
kergetett bennünket (hamar kifulladt), hagytuk, 
hogy megfogjon. De Dumm Dani csak megropogtat
ta a derekunkat, a kislányoknak megkérte a kezét; 
vajszívű, ártalmatlan ember volt. Hirtelen esett ágy
nak. A gyámja mesélte, egész nap káromkodik, hátha 
elmúlnak a csomók. De nem múltak el. Meg is sirat
tuk. Pótolhatatlan űrt hagyott maga után öreg-kis 
barátunk.

Vezér Pista bácsi nyilván már sohasem tudja meg, 
hogy gyermekkorunkban az ő iszonyatos csoszogása 
volt félelmünk oldószere. Miután szüléink ágyba 
dugtak bennünket, és ránk borult a sötétség, képze
letünk rémvilága népesítette be a szobát. Aztán jött 
Pista bácsi, elhaladt az ablak alatt, s vele a csoszogá
sa. Bottal járt, és más is nehezítette a mozgását. Né
ha a falat is súrolta. Figyelni kezdtük, vajon hazata- 
lál-e, s ha nem, hányszor teszi meg a kört, végig a mi 
utcánkon, a párhuzamos utcán vissza. Megtörtént, 
hogy háromig kivártuk. Aztán elaludtunk. Vezér Pis
ta bácsi nem volt igazi bolond. Vagyis nem születési 
baj, vagy más baleset tette olyanná, amilyen, hanem 
„elitta az eszét”. Sokáig úgy gondoltuk, az öreg
asszony, akivel él, s akit mi -  mert részegségében min



dig ezt a dalt énekelte üvöltve az udvaron -  a Min
denkinek van egy álma névvel ajándékoztunk meg, 
szóval azt hittük róla, hogy a felesége. Csak később 
világosítottak fel bennünket anyáék, hogy Mindenki
nek van egy álma néni Vezér Pista bácsi anyja és 
nem a felesége, csak épp egykorúvá öregítette őket 
a „pia”. Vezér Pista bácsit és Mindenkinek van egy 
álma nénit nem szerették a felnőttek, mert túl zajo
san éltek. Pista bácsi nemcsak csoszogott meg dülön
gélt, de ordítozott is utca hosszat. Valamikori kupik 
hangulatát idézte fel az Ibolya utcában, amikor -  vé
szesen ropogtatva az „r” hangot -  azt kiáltozta: 
„Kurvák, riadó! Kurvák, riadó!” (Persze másnap 
megkérdeztük anyáéktól, mi az, hogy kurva és kup
leráj, s ezért is Vezér Pistát szidták.) Máskor meg 
bősz fenyegetőzésével („Vezér Bözsi, agyoncsap
lak!”) rémisztette el az utcát. De Mindenkinek van 
egy álma néni másnap élt és virult, csak egy púp ék
telenkedett az orrán, az sem biztos, hogy a fia s nem 
a pityóka tette vele. Néha Öcsi bácsi megsajnálta 
Vezér Pistát, ha nem találta a házát, felkelt éjnek 
idején, és hazavezette. (Öcsi bácsi, álmunk elrontó- 
ja!) Egyébként Mindenkinek van egy álma néni ter
mészetes halállal halt meg. Leesett a biliről, és bevé
gezte. Vezér Pista pedig megjavult. Egy mogorva 
vénember lett. Az első feleségét még „megkente” 
néha-néha, de a másodikkal már békességben élt.

Mérnök úr volt az egyetlen iskolázott bolond a 
közelünkben. Nem is bolond, inkább bogaras volt. 
Kisfia -  sokat veszekedtünk vele játék közben, ami
ért Mérnök úr „leteremtette” anyát, majd bocsána
tot kért -  a Bekaki becenévre hallgatott; eltették az 
első pisás-kakás pelenkáját, ezt anyáéknak meg is 
mutatták, verset írt hozzá az apja (ezért nagyon iri



gyeltük), és nyaranta napjában többször ment fagy
laltot, telente nyalókát venni. Anyáék ilyenkor rö
högtek, és azt mondták, „szegényeknek csak egy szo
bájuk van”. Mérnök úr nyáron fehér alsógatyában 
járkált otthon, télen pizsamában, duxer helyett is azt 
húzott a nadrág alá, mindig kilátszott az alsó szegé
lye. De Mérnök úr angolul is tudott, amikor az ut
cánkban még az államnyelvet sem beszélte rendesen 
senki, és ha azt mondta, mit csinálhatok, asszonyom 
(a feleségét nevezte így), tán verjem a fejemet a fal
ba, akkor tényleg nekiment fejjel a falnak, csak úgy 
zuhogott. Egyszer szétszerelte az olajkályhájukat, de 
visszafelé már nem ment, apát hívták segítségül, s 
ekkor kérdezte meg, amin aztán évekig nevettünk, 
hogy a karburátort vissza kell-e helyezni a kályhába, 
vagy pedig kidobhatja. Mérnök úr/elvtárs (ez még 
dühödt kommunizmusunk idején történt) ugyanis gé
pészmérnök volt. Később elköltöztek, vettek egy há
zat, de nem szeretett a sajátjában. Sokáig visszajárt 
a környékre. Már nem él. Sem ő, sem „asszonyom”. 
Bekaki is eltűnt az élet elnévtelenítőjében.

És a többiek? Bolond Máró, aki egyszer anyaszült 
meztelenül vonult végig a főutcán, ahol egy héttel 
korábban Tito elvtárs is elhajtatott egy fényes autó
konvoj élén. Kivonult tapsolni az egész falu, és anya 
sokáig azt hitte, neki is intett Tito elvtárs, de aztán 
kiderült, még sokan hiszik ugyanezt. Bolond Máró- 
ért meg kijöttek a bolondokházából egy mentőautó
val, és két megtermett fehérruhás is loholt utána 
vagy kétszáz métert, mire elkapták, és ráhúzták a 
kényszerzubbonyt. Ugyanígy járt Bunkó Kata, aki 
egy nap minden házba betért az Ibolya utcában kö
zölni, hogy meghalt a férje, és piros ruhában megy el 
a temetésére. De Bunkó Katának nem is volt férje,



és este már szomszédunk háza előtt ordítozott, hogy 
„nagyfaszú komám, gyere ki”. Azt mesélték, Kovács 
bácsi, amíg kiértek a mentők, véresre harapdálta az 
ajkát mérgében, és fogadkozott, hogy kimegy és 
agyonüti, de Kovács néni letérdelt elébe, úgy kö- 
nyörgött, hogy ne, mert bezárják, és akkor nem lesz 
miből a családnak megélnie. Mi Bolond Máró és 
Bunkó Kata miatt is alaposan pórul jártunk. Először 
azért, mert Bolond Máróval együtt „vonultunk” a fő
utcán, és még biztattuk is, amikor a két manus ker
gette, s nekünk még „meztelen képeket” sem volt 
szabad látnunk, nemhogy hús-vér meztelen nőt. Má
sodszor meg anya kiabált ránk csúnyán, hogy „mars 
be”, s tudvalevő, hogy egy szerető anya ilyent nem 
mond a gyerekeinek, s ezt nagyon bánta, de ránk volt 
mérges, mert olyan helyzetbe hoztuk. S hol vannak 
a többiek? Az a nevenincs pár (vagy csak én felej
tettem el a nevüket?), aki mindig együtt ivott és da- 
nolta, dülöngélte végig az utcákat, egyszer meg élő
ben produkált pornófilmet a csatornaparton (a 
bolondoknak, mondta egyszer valaki, sokkal erősebb 
a nemi késztetésük), amiért leállt a hajógyár, mert az 
összes munkás őket nézte. És erről jut eszembe Bo- 
riska, aki diákkorában nem mulasztotta el eldicse
kedni soha, hogy ő nem akármilyen, hanem speciális 
iskolába jár. Később meg három-négy-öt gyereket 
szült, s egynek sem volt törvényes apja, de amikor 
egy ápolónő megsajnálta, és megpróbálta felvilágosí
tani a fogamzásgátlás módszereiről, sértődötten tá
vozott, mondván, hogy ő készakarva szül, mert neki 
ez a hobbija. S hol van már Lacsi, akit pólyás korá
ban hiába csavartak az apja vőlegényingébe, mégis 
megfogta a frász, ezért később nem lett „rendes”, 
nyargalászva közlekedett az utcán, mosolygott, és



kedvesen invitált: „Dzsere, hallgazsd meg a lemezse- 
met!” Nem tudom, volt-e Lacsinak valamilyen leme
ze, mert nem mertem elmenni meghallgatni, meg is 
szidtak volna otthon, pedig Lacsi senkit sem bántott 
volna egy világért sem, úgy látszott, a „lemezs” egész 
életre szólóan boldoggá tette. Mert Lacsi tényleg 
boldog volt, és ahogy elnézem a városi bolondokat, 
a maiakat, úgy gondolom, a mi falusi bolondjaink 
nem hatottak ilyen szerencsétlennek (egyikük sem 
volt teljesen hajléktalan, nem haltak éhen, és nem 
fagytak meg), de az az igazság, hogy a gyermekiét is 
vidámabbnak tűnt akkoriban. A felsőbb iskolában 
azt tanultuk, hogy nem is olyan könnyű megállapíta
ni, ki bolond és ki nem, hogy ennek nincsenek pon
tos mérőeszközei. Az alkohol meg -  mondták -  öl, 
butít és nyomorba dönt. És ezek a dolgok teljesen 
összezavartak bennünket. Láttuk, hogy Vezér Pista, 
amióta nem iszik, búskomor, napról napra sová
nyabb, elfújja a szél, Mindenkinek van egy álma néni 
után megy. Ha meg olyan kicsi az átmenet beteg (ké
sőbb már nem volt szabad azt mondanunk, hogy bo
lond) és egészséges lelkületű között, ha olyan 
könnyű az átfordulás, akkor velünk is megtörténhet, 
esetleg nem is tudjuk . . .



KÍSÉRTETEK

A mama ablaka világra nyíló ablak. Fura alakok 
tekintenek be rajta a mából. Vállukon súlyos ke
resztjük: sorsuk, lényük mássága. Értékes és kegyet
len bélyeg. Görnyedt a hátuk, ragyog az arcuk. Be
szédük az értelmetlen dadogás és a látó életbölcselet 
különös keveréke. A figyelem ritka kegyét jelenti 
számukra ez az ablak.

Dumm Dani kopogtat legelőször. Mama hallgatá
sánál csak a kislányok társaságát becsüli többre. El
ragadtatással siet feléjük az utcán. Dumm Dani! -  
kiabálják felé izgatott csúfolódással. De ő úgy tesz, 
mintha nem hallaná. A karja ölelésre tárva. „Hívom 
anyukámat!” Dumm Dani szalad utánuk néhány lé
pést. Aztán megtorpan. Liheg is. Épp most múlt öt
ven. Fél is. Hátha bottal ront neki, vagy a kutyát 
uszítja rá egy ordítozó, izzó szemű asszony. Vissza
megy mama ablakához. „Milyen jó is beszélgetni ma
gával, Jula néni!”

Jula néni nem félti tőle az unokáit. Akkor sem ha
ragszik, ha megfogja, megszeretgeti valamelyikün
ket. „Majd libát hozok kérőbe. Szép kövéret.” Jula 
néni szeme nem parázslik már úgy, mint a fiatal- 
asszonyoké. Nem is fényes, mint a kovács fogója. „A 
sógor. Hogy vigyem a francba a vén libáimat. Dógoz- 
ni nuku. Csak a temetéseken ácsingózni. Majd ha 
kérőbe megyek. Meg a temetések. Vinni a körösztöt.



Tegnap az, márna ez. Virrasztóba kell mennem. Teg
nap megint ott állt a kovács az ajtóban . . .”

Mama egy szót sem szól. A dühöngő anyáknak 
elég csak a pillantása. Dumm Dani a légynek sem 
árt. Kislányokkal barátkozik. Belül ő is csak annyi 
éves. Amazok egykettőre nagylánnyá cseperednek, ő 
meg csak várja, várja, hogy a maga ura lehessen vég
re, hogy a legszebb, a legkövérebb libáját vigye ké
rőbe, és. a sógor se kiabálhasson. „Dógozni nuku.” 
Az asszonyoknak is megmondaná. Meg a kovácsnak 
is. Nem mondaná, hogy „ilyen lovat. . . ”

Dumm Dani, ha épp nem a libáit gardírozza, és 
ha nem Jula néni ablakánál ácsorog, temetésekre jár. 
Viszi a körösztöt. A kovács meg ott áll a műhely aj
tajában. Fényes fogó van a kezében. Érzi a hátában 
a szúrós tekintetét, amikor elhalad a menet élén a 
kereszttel. És tudja, hogy csak a halott iránti kegye
letből nem kiabálja oda, hogy „ilyen lovat. . .”

Ő nem akarta. A sógora mondott ilyeneket. A csi
kóról, amit meg kell karikázni. Nagyon megijedt. 
Tudta, hogy leskelődnek utána. Neki meg elege volt. 
Nem tudott mit kezdeni magával. És tényleg keresett 
egy karikát, és ráhúzta a hímtagjára. Baj lett belőle. 
Beledagadt. Vizelni sem bírt. A nővére kiabált. 
„Nem elég hülye, még nagyobbat csináltál belőle. 
Készakarva, mi? Hogy diliházba vigyék. Mert van ré
sze a házból?” Megijedt, mert se a szegényházban, 
se a diliházban nincsenek kislányok, meg libát se le
het nevelni. De az orvos csak elmosolyodott. Kovács 
kell. Nem orvos. Azok nem fékezték a nevetésüket. 
Kotkodáltak. A földön hemperegtek. A kovács lába 
rogyadozott, rázkódott a röhögéstől, s folyton azt 
hajtogatta, „ilyen lovat, ilyen lovat sem patkoltam 
m ég. . . ”



Ha Kati néni közeledik mama ablakához, Dumm 
Dani megy is már. Ötven éve szomszédja, de ki nem 
állja. Elmondja mindenféle „gyubrinak” a gágogó li
bái miatt. Istentelen ebadta az utca összes „randalí
rozó” kölyke. N.-ke pedig a falu cédája. A mama 
nem szól. Tudja, mi baj. Majd elmondja, ha akarja. 
„Már megint a Vince. Mit akar már a vén hülyéje?!” 
Azt, hogy „hülyéje”, halkan mondja. Mert még a fal
nak is füle van. Meg nem is gondolja komolyan. Azt 
sem, amikor azt kiabálja neki, hogy „éppen téged 
hoztak vissza”. Az „öreg Vince” egyszer tényleg azt 
gondolta, hogy nem lesz belőle öreg Vince. Mint
hogy vele is megásatták a sírját. De jöttek valami sza
kadt katonák, és szabó kellett nekik. Az volt. 
Visszahozták. Azt mondják, csak napok múltán kez
dett el reszketni, de úgy, hogy hetekig abba sem 
hagyta. Aztán rendbe jött. Még gyereket is csinált 
utána. Még most is bírja a dolgát. Most már baj. 
„Erősen bírja.”

Annus néni nem bír az ablaknál álldogálni, ezért 
Jula néni, aki a mi nagymamánk, behívja, és leülteti 
a gangszobában. Bennünket meg kitessékel az ud
varra, mert tudja, hogy úgysem bírjuk ki nevetés nél
kül, ha Annus néni behabászol egy egész tepsi mákos 
kalácsot, nagy zsebkendőjével megtörölgeti hája 
hajlatait, vagy szellentés közben megemeli hatal
mas farát a széken. Annus néni a legkövérebb asz- 
szony a faluban, mégis rettenetesen sopánkodik, ha 
egy-két kilóval kevesebbet mutat a mázsa a magazin
ban. Mert nincs olyan mérleg, amelyen Annus néni 
megméretkezhetne, csak a mama mázsája, amelyre, 
ha Annus néni rááll, nem győzi rakni a súlyokat. 
„Úgy járok, mint az anyám. Fogyott. Az orvos meg 
kiküldte. És az a csúfság érte holtában.” Mama meg



győzőén bólogat. Pedig az egyik gyanúsított -  aki 
Annus néni szerint készakarva ejtette be a súlyos ko
porsót a sírgödörbe, hogy az deszkáira hullott, és a 
sírásó csapkodta össze valahogy, ahogy bírta, a halott 
körül -  épp az ő férje, a mi nagyapánk volt. Annus 
néni csak tömi magába a mákos kalácsot. És mama 
nem szól rá. Később majd azt mondja, Annus néni 
nem torkos, csak ilyen sokra van szüksége, s ha nem 
böfögne meg fingana utána, megbetegedne, összeke
verednének a belei (mint az anyjának), és meghalna. 
Az meg, hogy a hája hajlatait törölgeti, csak azt mu
tatja, hogy milyen tiszta asszony.

Van, hogy egész kis csoport álldogál mama ablaka 
alatt. Régen beleszólt a világ dolgaiba. Most értéke
sebb a hallgatása. Van asszony, aki iszik az Ibolya 
utcában. Megbeszélik, melyikhez járnak ketten is. 
Szembetűnő a borzongásuk, ha Panna babó megy el 
mellettük. (Mind babonásak.) Éjiéikor fekete macs
kává változik. Nemrégiben jött hazafelé az „öreg 
Vince” a kocsmából, s ez a boszorkány, bizonyára 
rontás szándékával, a bokorból bújt elő. Közben a 
mama pofon vágja egyikünket, ki a felnőttek beszédé
be illetlenül beleszólni merészkedett. „Biztos pisálni 
kellett a babónak.” Sokác Jélót is kinevetjük, amikor 
a legújabb bánatát elsírja. (Záporoznak az átszálló
sok.) „Jaj, beleugrálok a Dunába! Isten bizony, be
leugrálok a Dunába!”

A mama ablaka világra nyíló ablak. Fura alakok 
tekintenek ki rajta a mára. Dumm Dani, aki nem 
sokkal mama után távozott az élők sorából. Már nem 
volt, aki meghallgassa. Annus nénit nem érte szé
gyen holtában. Azt mondják, lassan elfogyott; mire 
meghalt, nem volt egy deka hája sem. Kati néni sincs 
már meg. Nagyon sietett „öreg Vince” után. Nem



volt, kire kiabáljon. Sokác Jéló nem tudni, hova tűnt 
a világban. Panna babó megvan még. „Tud” valamit. 
Azt mondja: „Csigalépcsőt építettek Jula néni abla
ka helyébe. Pedig csak a mesék futnak fel az égbe!”



IBOLYA UTCA

és én megtisztelve érezném ma
gam, ha egy lehetnék közülük. . . "

(Bohumil Hrabal)

Az Ibolya utcában fél hétkor kezdődik a nap, ami
kor N. András festő és mázoló (más néven Kutyás 
Bandi) kenyérért indul öreg, de -  miként az egy pe
dáns piktorhoz illik -  jól megőrzött kerékpárján, s a 
kiszolgált kétkerekűnél is nagyobb becsben tartott 
házőrző farkaskutyája társaságában. A kerékpárral 
(a zsúfolt: durva lökdösődések, hirtelen súrlódások, 
nők véletlen érintése és tarkóra szálló lehelete fül- 
lesztette autóbuszok helyett) nap mint nap a városba 
karikázik, a kutya pedig az egyetlen élőlény a köze
lében, akivel szándékosan emberkerülő, dacos, ezért 
titok övezte magányát megosztja.

Reggelente rosszat sejtető vicsorgással rohan felé
jük a környék kicsapott kutyáinak csapata. Valósá
gos ebhad, hisz a falunak ezen a részén -  hajdani 
bölcs mondásoknak megfelelően -  a szegénység ter
heinél, s a gyerekek számánál csak a kutyák csapata 
gyarapodik gyorsabban, s a méltóságteljes társ meg
jelenése éppúgy a dühös csaholás ingerét ébreszti 
bennük, mint ahogy a gazda rejtélyes különcsége is 
indulatokat, heves rosszallást vált ki a környék lakói
ból. Ám Kutyás Bandi szeme sem rebben ilyenkor,



mert már rég tudja, az itteni ebtársadalomban az ő 
kutyája a legerősebb, az úr, s hogy ő maga is király 
a saját, kerítések övezte kis birodalmában. S ezért 
egyszer sem tekint hátra, miközben a kutya szünte
len lihegését, ritka csahintásait s poroszkálásának 
alig kivehető neszeit hallgatja. Ilyenkor biztos ben
ne, hogy már nincs egyedül ebben a kisszerű világ
ban, ahol csak a belevalóknak terem babér, a zsebek 
mélyére tekintve osztják az elismerést, s eddig a nők 
hűségében nem, csak a kutyák rendíthetetlenségé- 
ben bizonyosodhatott meg, s ahol ő már többé nem 
fogja elismételni nem igazán fülbemászó, nem is iz
galmas, mi több, régimódi, ám mindenképpen tisz
tességes, választékos mondatait:

-  Kisasszony, maga is egyedül van, én is. Kössük 
össze az életünket! Nekem van egy kis házam, ahol 
lakhatunk, s maga gondoskodhat felőlünk.

Sohasem érti meg, hogy ezek a nagyapja és az ap
ja által is elsuttogott, szépen felfűzött szavak, ame
lyek örömmel, vagy legalább megnyugvással töltötték 
el a hajdani lányokat, az anyját és a nagyanyját egy
aránt, miért váltanak ki a mostaniakból kacagást. De 
reggel, fél hét táján, nem gondol ezekre a szúrós ne
vetésekre, csak a kutya botorkáló neszezését figyeli, 
és fényes pír ül ki az arcára, miközben embertársait 
üdvözli:

-  Mindig az a valami! Mindig az a valami!
Ilyentájt még nemigen mutatkoznak az utca lakói.

Nincs fontos dolguk a reggeli nap alatt, hisz lótniuk- 
futniuk látástól vakulásig csak a gazdagoknak, a 
pénzszerzőknek kell. Kutyás Bandi vonulását reggeli 
édes álmuk megszokott időjelző részleteként élik át 
terebélyes asszonyaik lagymatag, de meleg, biztonsá
got sugárzó húsába, vállába kapaszkodva a férfiak,



s kidüllesztett, párnás faruk mögött érezvén enyhén 
szesz- és dohányszagú férjeiket az asszonyok.

Csak Lina néni váija már ébren -  maga mögött tud
va néhány órányi öreges, éjszakai hánykolódását -  
Kutyásék érkeztét. Új hírekre várva álldogál nap
hosszat a házát bekerítő, dúcokból és deszkákból tá- 
kolt, foghíjas kerítés mögött, ahonnan belátja az ut
cát, számba véve az érkezőket, a távozókat és az 
útirányokat, élő radarként teljesítve így megfizethe
tetlen szolgálatot a környék lakóinak. Színes ruhái, 
amelyeket télen is, nyáron is egyformán visel, messzire 
világítanak a fáradt olajjal sötétre mázolt deszkala
pok közül, s elütnek viselőjük korától, testalkatától 
éppúgy, mint előkelő hangzású, légies könnyedségű 
neve: Mirandolina. Egy ilyen szép névvel bizonyára 
a beteljesültnél különb sorsra szánták rég elhunyt 
szülei, bár azt is el kell mondani, hogy Lina néni sem 
volt mindig magányos, s főleg nem görbebotra tá
maszkodó vénasszony. Két férjet szolgált ki, teme
tett el tisztességgel, s az elsőtől, az Ócskás Palitól lett 
is egy jóindulatú, kicsit bohókás gyereke, akinek 
ugyan van tisztességes neve, mégis az apja csúfnevén 
szólítja és ismeri mindenki. Több évtizeddel ezelőtt, 
kisgyerekként, amikor az anyja még karcsú, szép, kí
vánatos asszony volt, nemegyszer szaladt érte böm
bölve a boltba, ahol dolgozott:

-  Anyi! Api otthon tördel, mert nagyon baszna!
S Lina néni -  a jelenlevő vásárlók legnagyobb meg

rökönyödésére -, ahelyett, hogy csitítgatta volna, így 
leplezve a gyerekszáj kibeszélte családi titkot, azon
nal otthagyta a vevőket, s hangokat ferdítő, idegenes 
kiejtéssel mondta:

-  Metyek, metyek! Adok neki, mert idetyün, és 
lehussza a putyimat!



A péktől hazafelé Kutyás Bandi a Szabó ikrekkel 
találkozik először, akik ugyan mindig idejében indul
nak, az iskolába mégis késve érkeznek, s akikkel az 
utcán -  a délelőtti tanítás ellenére -  a nap minden 
szakaszában találkozhatni, mintha a falu minden 
pontján egyszerre ott lehetnének, s akiknél boldo
gabban még egy diák sem cipelte pecsétes-piszkos 
vászontáskában, agyonhasznált füzetekben, mások 
által kidobott könyvekben az egyeseit. Kötelesség- 
szerűen ők az iskola legrosszabb tanulói, ám járni 
oda mégis megtiszteltetés számukra, a tízórai meleg 
tea, tejeskávé miatt is érdemes. Nagy szerencséjük 
lesz, ha napszám helyett takarítónőnek szegődhet
nek, s ha megosztja velük ágyát valamely részeges 
lump, aki egy csomó gyereket csinál nekik, ám a be
tevő falatról annál kevésbé gondoskodik. De mind
ezt ők még nem sejthetik. S bár minden osztályt két
szer járnak ki, rajtuk kívül senki sem énekli olyan 
nagy átéléssel, torkaszakadtából a gyermekdalokat 
zeneórán és otthon is.

-  Jó mén? Jó mén? -  sohasem felejtenek el Ku
tyás Bandi és mások hogyléte felől érdeklődni.

Pontosan nyolckor Suttogós Jucika félliteres bög
rében vizet tesz a tűzhelyre, majd néhány perc múlva 
a felszálló kávéillattal együtt süvít végig az utcán éles 
hangja:

-  Kati, gyere kávézni!
Később Suttogósék családi életének főbb részle

teit játsszák el az utca kölykei, nem mintha maguk 
teregetnék ki mások előtt privát életük történéseit, 
csak arról van szó, hogy Suttogósék -  legyen szó akár 
veszekedésről, akár kedveskedésről -  képtelenek 
halkan beszélni, s úgy ordítozzák egymás képébe leg
hízelgőbb mondataikat, mint amilyen hangok kísére



tében szokták mások egymás haját tépni. Különösen 
tavasztól őszig, amikor kitárulnak az ajtók és az ab
lakok, akkor érdemes Suttogósék reggeli kávézásá
nak hangjaira ébredni, mert ilyenkor Jucikának is 
jobb kedve van, s néha olyant nevet, hogy beleremeg
nek az ablakok, s az irgalmatlan nevetés végignyargal 
az utcán, belopakodik a hálószobákba, s van, aki erre 
jókedvre derül, s maga is nekiáll kávét főzni.

Volt, hogy Pista bácsi is itt sántikált az utcán: Sut- 
togós Jucika nevetésére, vagy a Kutyásék kiváltotta 
utcai csetepatéra okvetlenül kikandikált a kiskapun. 
Még kora gyermekkorában tekerte jobb karját frász 
vagy más gyermekbaj formájában hátra a sors, mi
után azt már többé nem bírta a helyére rakni, és úgy 
hatott járás közben, mintha örökösen keresne vala
mit a háta mögött. Később még egy szélhűdéssel is 
szembe kellett fordulnia, meg kellett küzdenie az 
életéért, amitől az egyik lába bénult meg, s most már 
nemcsak a kezét, hanem a lábát is maga mögött von
szolta, hogy végül egy harmadik kór képében jöjjön 
el érte ismét a kaszás. Suttogós Jucika nevetésében 
takaros és korához mérten csinos felesége (akivel 
testi baja ellenére két igen szép gyermeket nemzett) 
vendégségből való korai hazatértét vélte felismerni, s 
amikor mégsem az asszony jött meg, dühösen vonult 
vissza a fészerbe, vagy a hátsó udvarba rakodni, miköz
ben olyan cifra káromkodásokat, szitkokat szórt a keze 
ügyébe akadó tárgyakra vagy az útjában lábatlankodó 
baromfira, amilyeneket senki, sehol, soha, s amiért tré
fás kedvű szomszédai nem átadottak átkiabálni:

-  Vigyázzon, Pista bácsi, mert nem kap búcsúra új 
ruhát!

Pista bácsi és „oszt jó van”-ja, amellyel a világ dol
gairól, köztük a búcsúi új ruháról is mindig lemon



dóan nyilatkozott, kitörölhetetlen űrt hagyott maga 
után az utca életrendjében, s most már csak abban 
bízhatni, hogy odaát mindig új ruhás búcsú van, és 
senkinek sem kell a végtagjait maga mögött hordani.

Alighogy Kutyás Bandi egész napra szólóan be
csukja maga mögött a kiskaput, Anica jelenik meg a 
színen, akinek a háza fölül már teljesen lekorhasztotta 
a nádat az idő, s ezért őszi, hosszú esőzések idején egy 
nyitott esernyő alatt kénytelen gubbasztani odabent is. 
Maga előtt összekulcsolt kézzel, lehajtott fővel tart a 
falu központja felé. Azt mondják, gyógyíthatatlan sze
relmét hordozza magában ilyen súlyos teherként, 
amitől átszellemült arccal tekint néha az ég felé, s 
ekkor embertársait is elmulasztja köszönteni. Ehe
lyett alig hallhatókat böffent maga elé, mintha így 
mondana becsmérlő véleményt a világról, ahol nem 
terem beteljesült szerelem minden nő ölén.

S az utcában utoljára az írónő és a férje ébred, 
akiket foglalkozásuk és magatartásuk sodort a falusi 
életnek erre a perifériájára. Mert az írónő azok közé 
tartozik, akik soha életükben nem tudtak pénzt és 
földi javakat szerezni. És utoljára is -  anyagias szá
mítások helyett -  tizenkét könyvvel ment az ágyba 
aludni, amelyek aztán hol a párnán, hol a paplan 
alatt tűntek fel, zavarva éjszakai pihenésüket, ám az 
egyikben talált egy novellát, amelyet egy cseh író írt 
isten báránykáiról: az elesettek, a szegények, a habó- 
kosok és a művészek világbéli nagy hadáról, s amely 
arról szólt, hogy közülük egynek lenni, közöttük ma
gunkat otthonosan érezni mégis különös kiváltsága 
a sorsnak. S az írónő ettől kezdve kezdte magát egy
re jobban érezni.
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KAKUKK A VÍZPARTON

Számold meg, hányat szól a kakukk. Addig élsz. 
Annyi évet élsz.

Ötvennyolc. Ötvennyolc mindannyiszor. így hát 
még negyven éve van hátra (s ez számára negyven 
év súlyos házastársi hűséget is fog jelenteni) ezen a 
kísértetekkel és kísértésekkel egyaránt telt világon, 
mely képzelete szerint nem kevésbé rettenetes, mint 
a kínjaiban és borzalmaiban előre kimért (így hát 
kellő alázattal, szeméremmel és hittel elkerülhető) 
pokol, annak sötét bugyrai, melyektől a plébános 
atyától hallott hittanórán, meg az édesanyjától is va
lamikor régen, kora őszi estéken, amikor megenged
te (s tán maga is úgy akarta), hogy apró gyerekei vele 
bújjanak ágyba, s hogy mocorgásukkal, pihegésükkel 
kitöltsék háborúba hurcolt férje helyét.

J. tizennyolc éves volt. S a kakukk szava szerint az 
életnek épp ekkora szeletével fog többet élni, mint 
szegény, jámbor, s -  főleg az apja gorombaságai által -  
elgyötört édesanyja, aki egy esztendeje halt bele a szü
lésbe. Ugyanakkor tíz évvel kevesebbet lát majd a vi
lágból a nagyanyjánál, aki pedig e tudást hagyományoz
ta rá a kakukk szaváról. S e tudás igazságában egyáltalán 
nem kételkedett, mint ahogy a tudós öregasszonyok kí
sértetekről és ördögi rontásról szóló rémisztő meséit is 
maradéktalanul elhitte. Főleg, hogy valóságukról foly- 
ton-folyvást meggyőződni vélekedett.



Éjszakánként csatornára néző házuk mellékesé
ben -  abban az alig szobácskábán, amelyet a család 
számbeli gyarapodása következtében szokás falu
helyt a gang elejéből lekeríteni, kisablakos helyiség
gé alakítani, majd az eladósorba került lányok biro
dalmává kijelölni („a nagyobb fiúk alhatnak az 
istállóban is, a kisebbek a kuckóban, a priccsen vagy 
az anyjuk lába végében a konyhában, de ezeknek a 
nagylányoknak már nem ott a helyük . . .”), s ahova 
hajnal felé bomlásszagú, ám kipirult arcára, nyirkos 
homlokára mégis enyhet intő szellő száll be a víz 
felől - , itt mindig édesanyja szellemsuhogását vélte 
felismerni a bútorok és a padló nyikorgásában, míg 
a beszüremlő holdfény vibrálásában rossztól s szé
gyentől intő-féltő ujját.

Édesanyám, hát hogy fedezzem fel a rosszat, hogy 
védekezzem ellene, ha egyszer mindenben ott gyö
keredzik. Nem is a külső világból, hanem belülről, a 
has tájékáról vagy tán a test alsóbb fertályaiból ered, 
nem látszik külsőleg, de ott van az emberben, zava
ros gondolatokat kavar az agyban, s a legváratlanabb 
pillanatokban tör elő. Nagymosás közben, amikor 
térdig gázolva áll a csatorna vizében, amikor szok
nyáját és parget péntőjét -  ahogy kell -  a víz fölött 
tűzi össze, hogy ne érje nedvesség, de azért kellő
képp takarja nap sosem látta fehér combjait. Ám hi
ába csinál mindent szabály szerint, a szoknya alja 
mégis vizes lesz, odatapad a combjához, s aztán már 
magától csúszik felfelé a nedvesség. Ő meg akkorá
kat sújt a mosófával az előtte heverő szennyes ruhá
ra, amekkorákat bír, ám minden hiába. Körülötte 
fodrokat vet a víz, s enyhén szétvetett két combja 
belsejéről, mint valamely híd két pilléréről, visszave
rődnek ezek a rakoncátlan fodrocskák, felloccsan



nak egészen az ágyékáig, úgy mosogatva, nyaldosva 
azt, mint ahogy a partról lehajtó ágakat, cserjéket 
mossák fényesre a hullámok. S ilyenkor már az a kis 
szűk, combszorító szoknyácska is egy merő víz, amely 
helyett -  s ezt a városban cselédeskedő leánypajtásai 
súgták meg neki -  fehér selyem, csipkés, a lábak kö
zött elvékonyodó nadrágocskát hordanak a nagysá
gák. Azt nem árulta el, hogy valami hasonlót ő is ka
pott nemrég. „A menyasszonyi ruha alá kell felvenni”, 
mondta a nővére, aki már asszony. Igaz, az övé nem 
selyem, hanem egyszerű fehér gyolcs, s nem véko
nyodik el középütt, hanem mélyen lenyúlik a combtő
re. Ugyanilyen anyagú inget és pruszlikot is kapott 
hozzá. Neki ugyan az utóbbira egyáltalán nem lesz 
szüksége, de hát mint menyasz-szonynak, illik viselnie.

S a kanálisban állva, mosás közben, ahogy egyen
letesen csapkodta a rongyait, el-elnézte az asszonyo
kat s a lányokat is, amint inget feszítő, fehér, kerek, 
duzzadt mellük ritmusos rengéssel követte a mosás 
ütemét. S a szoptatós anyák úgy fedték fel feszülő, 
eres mellüket a férfiak előtt is, mintha az már nem 
ugyanazon testrész lenne, amelyet egyébként oly 
szemérmesen illik takargatni, elrejteni. Neki meg 
azon a helyen csak két kemény púpocska-gombocska 
hegyesedett, s a bő ingben teljesen el is veszett. 
Egyik fiatalember, akinek erősen kommendálták, 
épp ezt kifogásolta. Hogy vegyem el, nincs is melle? 
Mire az anyja kényelmetlenül feszelgett, mintha ő leg
alábbis testi fogyatékos lenne. Ám az apja egészen 
elvörösödött. Csak úgy ömlött a szájából a mérges 
epe. Még hogy nincs melle! Hát csöcsöréssze a jó 
öreganyját. A mi lányunk nem kurva! Az az igazság, 
hogy neki sokkal, de sokkal jobban esett apukája dü
he, mint anyuka vállvonogatása, hiszen azt mondta,



hogy a „mi lányunk”, amiből arra következtetett, 
hogy mégis elválaszthatatlanul a sajátjának, jónak, 
kedvesnek tartja, bár mindig úgy érezte, mert nem 
fiú, apuka látni sem bírja. S már csak két nap van az 
esküvőjéig, amikor majd felhúzza azt a fehér nadrá- 
gocskát, pruszlikot és inget a menyasszonyi ruha alá, 
s azután már nem tér vissza apuka házába, mellékes 
szobácskájába, haza. „Vigyázz, hogy tiszta legyél! Jól 
rejtsd el, és habfehérre mosd a rongyaid”, okította 
nemrégiben a nővére. „Ha elmarad a bajod, tudd, 
hogy úgy vagy. Ha meg eljön az időd, jól figyelj, s 
küldj a bábáért, ha elmegy a feje vize. Csúnya az, 
nyálkás, véres, zöldes, mint a csatorna felülete, de 
olyannak kell lennie. Csak akkor van nagy baj, ha 
tiszta, élő vér megy tőled, mint anyukától, amikor meg
született a Péterke.”

Úristen! Édesanyám! Vigyázó ujjad! Hova lett a 
Péterke! J. nem is gondolkodott, hatalmas csobba- 
nással vetette magát a vízbe. Mert ugyan hova tűn
hetett volna máshova a kisöccse, aki még nem is jár, 
csak mászik, tipeg egy kicsinykét, s akit most is reá 
bíztak, mint mindig, amikor vasárnap délután már el
rendezte a fényesre sikált edényeket a stelázsin, a 
bátyja a kocsmába ment, apuka meg a szomszédba. 
Ő meg itt mindenféle bűnös dolgokról képzelgett, a 
kakukkot hallgatta, s közben nem vette észre, hogy 
a kisöccse belement a vízbe, vagy a halott bátyja 
nyúlt ki érte, így állva bosszút apukán, aki nagy bűnt 
követett el ellene. Egyszer megverte, hogy mindvég
re nyomorék maradt. S amikor már felnőttkorú lett, 
kést vett magához, nála volt mindig, amiért apuka 
nagyon tartott tőle. Na nem azért, mintha robusztus 
termetével nem bírt volna elbánni vele, szegény nyo
morékkal, bármilyen gyilok lett volna is nála. Csak



attól tartott, hogy abban a döntő pillanatban egysze
rűen nem lesz ereje még egyszer lesújtani rá. És aztán 
másfajta bosszút eszelt ki a bátyja, s egyszerűen be
leölte magát a csatornába. Halála után lett anyuká
nak a Péterke.

Valósággal bugyborékolt álla alatt a víz, ahogy hiába 
visítozta, hogy Péterke, Péterke. Mert nem hallat
szik a kiáltás le oda. Talán a vízbe kellene belekia
bálnia. Vagy lemerülni magának is, mert ha apika 
megtudja, hogy figyelmetlensége miatt vízbe fúlt Pé
terke, kettéhasítja, vagy egyszerűen őt is belefojtja a 
csatornába. Ó, nincs szörnyűbb a hullámsírnál! Arad 
beléd a víz, burát von köréd, a hangokat egészen el
tompítja. Egyszer-kétszer még felmerülsz a felszínre, 
levegő után kapkodsz, ki akarnál ugrani, de lehúz a 
mélység. S aztán csend, tompa fehérség vesz körül, 
kapkodsz még a víz alatt, s aztán vége. Ó, nem lesz 
neki két nap múlva lakodalma! Ó, nem negyven év 
még az élet, miként azt a kakukk mondta. Csak egy 
lépés meg egy pillanat még.

így is történhetett volna. Ám J., ahogy még egy
szer a part felé fordult, búcsúzóul az utolsónak szánt 
lépés előtt, érezte, hogy belerúg valamibe a víz alatt, 
valósággal elakad benne a lába, s az nem iszap, nem 
hínár, hanem egy tömör kis testecske. Fölkapta, 
élesztgette, rohant ki vele a partra.

Két nap múltán megtartották az esküvőjét.
Egy pillanattal és huszonkét évvel élt többet an

nál, mint amennyit jelzett számára a kakukk szava.
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Hosszú idő után ismét kegyetlen november eresz
kedett a tájra. Az esők legrosszabbika, az a szitáló, 
mégis mindent elárasztó, csontig ható, elviselhetet
len, az egész falusi világot lucskos szürkeségbe mosó 
eső nem akart alábbhagyni. S ahogy kitekintett az 
ablakon -  csak úgy, a szoba közepéről, mindenféle 
izgalom, odahúzó érdeklődés nélkül -, N.-né K. Ju
lianna, annyi megélt évtized után, megint hadakat lá
tott vonulni az úton. S néha a csípős őszi szél is el
eisüvített a vidék felett, mintha csak ennek az újabb 
háborúnak az árnyát teregetné rá lassan az amúgy is 
ködfátyolba burkolódzott falura. De ez az újabb há
ború K. Juliannát, aki kilenc éve élt egyedül, özve
gyen, egy cseppet sem érdekelte. Nem úgy, mint az 
az másik kettő, amelyet átélt életében, így az első, 
amikor gyerek volt, messzire vitték az apját, múltak 
az évek, s belenyugodtak a nemlétébe, de egy nap, 
szürkületkor, miután bezártak, becsuktak -  ahogy 
olyan házhoz illik, ahol a gyerekekre és az asszonyra 
(különösen rá) nem borul vigyázó férfikar -  minden 
ajtót, ablakot, megzörgették a spalettát. S mindjárt 
tudták -  mert a távolról érkezők mindig szürkület 
után toppannak be -, hogy az apjuk jött meg. Mind
annyian ott toporogtak, vártak rá a gangon, pedig 
jobban féltek tőle, mint az Isten haragjától, és cso
dálkozva látta, hogy az anyja, az ő -  ma már némi



lenéző hangsúllyal mondja ezt -  jámbor és lúgszagú 
(vagyis szappanszagú; nem volt szagos szappan, csak 
a kurvák használtak efféle kenceficéket -  ahogy 
mondták akkoriban) édesanyja sír örömében. Hossza
san ölelgeti, karolgatja az apját, és az ő rém goromba 
édesapja viszonozza, még feléjük is int, megsimogatja 
őket, pedig korábban csak veréskor érezték a keze sú
lyát. (Később is csak mindig olyankor.)

A második háborút már hat gyerekkel és nagy has
sal -  az ég a gyermekáldást mindig bőven mérte -  
csatangolta, bujkálta végig. A környékbeli tanyákon 
húzódtak meg. Két év alatt ötféle hadsereg vette bir
tokába a falut, és sohasem lehetett tudni, hogy félni 
kell-e vagy sem, hogy aztán a győztesek rendezzenek 
váratlan békebeli vérfürdőt. Akkor is november volt, 
s úgy esett az eső, mintha el akarná mosni ezt az át
kozott világot. Az árok is színültig telt vízzel, és 
sáros-szennyes vércsíkot hagyott az asszonyok lábán 
és karján, amikor a férjüket vagy a fiukat, vagy mind
kettőt, néhány nap múlva kihalászták. Aztán több 
évig parlagos, megműveletlen volt a határ. Mint ami
lyen, ha asszony- vagy gyermekkéz műveli.

Amikor nyolcvanéves lett, N.-né K. Julianna töb
bé nem dolgozott. Hónapokon át csak raktározott és 
megsemmisített. Élete rengeteg kacatjával, hasznu
kat vesztett bútordarabokkal, ruhákkal, megrögzött 
szokásokkal, fontos teendőkkel és elhallgatott érzé
sekkel együtt a házi munka is a felejtés lomtárába 
került. Épp csak annyit tett, hogy ne legyen piszkos, 
de így is úgy hatott, mintha örökösen meszelne, ra
kodna vagy költözködne. De mindez már régen nem 
számított. Most csak -  munka helyett, ami valamikor 
élete egyetlen lehetséges célja volt -  emlékezett. 
Pontosan azt tette, amit régen, amikor még paran



csoltak neki, s a fölösleges beszéddel, az érzelmeske
déssel együtt megvetendő és tilos volt számára. Min
dig Isten nevével érveltek a családjában, a leendő 
büntetéssel, de ahogy lassan elhaltak mellőle a hoz
zátartozói, rá kellett jönnie, hogy minden tilalom, 
korlát, lánc bennük és -  másokkal szemben -  benne 
nyugodott. Mindenki vigyázott mindenkire, minden 
csak a másiktól függött. Volt, aki nagyon tudta eze
ket a szabályokat, hangoztatta őket és elítélt máso
kat (volt, aki csak ezt az utóbbi dolgot tette), s volt -  
mint ő is -, aki csak betartotta őket.

A konyhában üldögélt, azon a helyen -  a folyosó, 
a gang elején -, ahol régen nem volt szoba, s ahol 
nyaranta a nagyanyjának -  a téli párás-meleg istálló 
után (jól „fűtöttek” a barmok) -  kifeszített szúnyog
háló alatt az „emberével kellett lennie”. Látta, hogy 
az úribb lányok, akik között volt, akivel egy napon 
pottyant a világra, a leánypajtásai, akikkel iskolába 
kellett volna járnia, játszottak az utcán, ment volna 
közéjük maga is, de nagy volt a hasa, és az emberével 
kellett lennie. N.-né K. Julianna, amikor kislány ko
rában ezt a sötéten, de a kötelességtudat büszkesé
gével előadott mesét végighallgatta -  egyébként a 
férjhez menés ellen tiltakozó nagynénje meggyőzé
sére, leparancsolására szolgált -, úgy képzelte oda a 
nagyapját a szúnyogháló alatti hevenyészett fekhely
re, amilyennek akkor látta, szikárnak, komornak, sú
lyos, repedezett tenyerekkel, s csak nemrég világo
sodott meg előtte, hogy az a férj, akivel az akkor még 
tizennégy éves nagyanyjának a házasélet nehezen 
vett kötelességét kellett teljesítenie, az is még in
kább gyerekember volt, mintsem férfi, jó, ha a húszat 
betöltötte, és egyetlen tulajdonával, a feleségével 
rendelkezett. Egyébként sohasem tudta meg, hogyan



alakult, rendeződött a nagyanyja későbbi házasélete, 
mert ezekről a dolgokról beszélni -  kivéve a család 
érdekeit szolgáló helyzeteket, vagy az egyenrangúak 
bizalmaskodását, na meg a „jogos” öndicséretet -  
szentségtörésnek számított. Ám minden fiatalkori 
keserve ellenére -  mit a megalázottság kötelesség- 
tudó vállalásával tűrt -  a nagyanyja sem lett másmi
lyen, a saját anyósánál különb asszonyi feje a család
nak. A menyére -  az ő szerény és tisztaságszagú 
édesanyjára -  a tenyészállatoknak járó megvetéssel 
nézett (neki magának csak három gyereke született, 
s ez nagy dolog volt akkoriban), olyan pillantásokat 
vetett, mint amilyeneket a hűségükben is hűtlen, 
gondolatban százszor is vétkező, a zülléstől és elkár
hozástól csak éber figyelemmel menthető asszonyok 
érdemeltek. Hogy mekkora a nagyanyja hatalma, azt 
még cseperedő Juliskaként egy elsuttogott beszélge
tés, némajáték kapcsán érezte meg. Számára persze 
akkor még értelmezhetetlen volt az egész.

-  Kinn jártam a határban -  mondta egy asszony 
és odahajolt az ő -  ültében is serénykedő -  édesany
jához. Találkoztam K. B. Ferenccel meg a J. Péter 
feleségével.

S az ő ijedt szemű, mosakodásszagú édesanyja el
képedve emelte fel tekintetét. Egy pillanatra talán 
még a lélegzete is elállt.

-  Mhm -  mondta a nena széles vigyorral, majd 
olyan nevetésben tört ki, meg-megbökdösve az édes
anyja pruszlikos vállát, mint amilyen nevetéssel az 
ember más hőstettén derül. De az ő szegény édes
anyja csak ijedten tekingetett a gang felé, nem hal- 
lotta-e meg az anyósa, hogy ő ilyesmiről beszél, hogy 
egyáltalán ilyen istentelenségről tudomása van. S a 
mára már N. mamává öregedett Juliska, akit a sok



gyerekétől lett kevés unokája közül néhány öreg
lánynak csúfol -  nem hasítja őket ketté senki, miként 
vele tették volna a szülei ilyen szó hallatán ma már 
a saját bárgyúságán is sokat nevet.

Leginkább a szerelem fűtötte, háborúk szabdalta 
emberélet lefolyásán, annak saját tapasztalataiból le
vonható hiábavalóságán gondolkodott. Sohasem fe
lejti el azt a késő délutánt -  ünnep lévén nem dol
goztak -, amikor az urával kisétáltak a határba 
megnézni a búzaföldjüket. Gyönyörködni szerettek 
volna munkájuk gyümölcsében. Amikor már közel 
voltak, úgy tűnt, valami megbontja a már majdnem 
fakadó búzatábla egyhangúságát. S amikor még kö
zelebb értek, már tisztán lehetett látni, hogy embe
rek azok, s mert gyalog mentek a poros úton, nem 
vették észre őket, tovább hemperegtek, s a nő, mert 
egy nő és egy férfi volt az, a lábát is felemelte, a férfi 
nyakába tette, láthatóan jól érezte magát, miközben 
a férfival együtt, általa -  aki összehúzott lábakkal, 
összeszorított ajkakkal, sietve, szégyenkezve szeret
kezett -  sohasem tapasztalt fújtató, lihegő, sikongató 
hangokat hallatott. Ő ijedtében az út menti bokrok 
közé guggolt, arra kérve a jó Istent, hogy ne kelljen 
velük szembekerülnie, ne tudja meg senki, hogy ő 
látta ezt. Mert aki ott szertelenkcdett a búzájukban, 
az nem is asszony, hanem egy lány volt, s akivel hem- 
pergett, az nem a férje, nem a vőlegénye (talán még 
bocsánatosabb bűn lett volna), hanem az anyja test
vére, azaz a lány nagybátyja volt. S ha ilyesmiről nem 
is beszéltek soha nyíltan a szüleivel, azt valahogy 
mégis a tudomására hozták, hogy arra, aki a rokoná
val vétkezik, a földi és az égi törvény egyaránt lesújt. 
Az ura is odabújt hozzá, kicsit nevetett, kicsit szána
kozva nézett rá, és megfogta a mellét, amit azelőtt so



hasem tett, de tartóztatta magát. Ő már megint álla
potos volt. S mint a későbbi évek során kiderült, a 
lányt, akit láttak, a sors egyáltalán nem verte meg, 
mi több, a gazdag nagybácsi pénzén kitanult, férjhez 
ment, és városi úriasszony lett. S hiába mondogatta 
az anyósa, hogy ezek a városivá lett, úri viseletben 
járó, dohányzó nők mind kurvák, ő már nem tudta 
mit gondoljon a világ dolgai felől. Azt sem értette 
soha, hogy a szomszédasszonyuknak, akit Kikapós 
Katinak csúfoltak, és mindenki tudta róla, hogy bol
dog-boldogtalannal jóban van, „mindenkinek meg
áll”, miért megy mégis minden olyan jól. S a férje, az 
a szerencsétlen ember, akiről azt mondták, „fél világ 
sógora”, mégis miért szereti annyira. Ölelgeti, min
dentől megkíméli, „a tenyerén hordozza”. S ha átjön 
-  mert átjön, annak ellenére, hogy a múltkoriban, 
amikor a ház hátulját meszelte, látta, hogyan somfor- 
dál ki tőle a sógora -  azzal a cinkos mosolyával, el
viselhetetlenül szikrázóvá lesz a ház körülötte. Fur
csán ragyog a férfinép. Az ő férje is másként beszél 
a Katival, mint vele. Férfias dolgokról, pénzügyekről 
esik szó, Kati beleiszik az italába, s az ő ura hagyja, 
pedig neki biztos „leverte” volna a kezét. Ő meg 
tett-vett a szobában ilyenkor, azt se tudta, kiabáljon 
vagy sírjon, a gyerekeket gardírozta; egy mindig a 
mellén is csüngött. Tehén vagyok, gondolta ilyenkor. 
A Katinak meg a sok bujálkodás ellenére is csak egy 
gyermeke volt. Soha nem merte megkérdezni tőle, 
hogy tán az ő ura is . .  . Ötven év múltán pedig már 
mindegy. Most meri csak bevallani magának, amit 
úgyis tudott.

Ez a szomszédasszony volt az első, aki először 
kezdte pedzeni, hogy „nem jó világ lesz itt”, háború 
és miegyéb, menteni kell, ami menthető. Mentett is



mindent jó előre, többek között a heptikás urát is, 
akinek szerzett valami felmentést a katonaság alól. 
A városi urak között is biztos volt, aki hergelte. És 
tényleg igaz lett minden. De a háborúból feléjük jó 
ideig nem látszott semmi a néhány behívón kívül, 
amit fiatal és nőtlen férfiak kaptak. Az emberek is 
olyanok voltak mint régen. A zsidók éppúgy kinyi
tották a kereskedéseiket, felvásárolták a búzát és a 
kukoricát, mint azelőtt. A németek közül csak néhá- 
nyan „hail”-oztak. „Hájas a jó öreganyád”, bólintot
tak, és mormolták csendben maguk elé ilyenkor. De 
egy reggel az izgatottságtól hol falfehéren, hol kipi
rulva újságolta Kati a hírt, hogy összeszedték és te
herautóra rakták a zsidókat anélkül, hogy bármit 
magukkal vihettek volna. Most mindenük szabad 
préda. De suttogva azt is hozzátette, ilyen cseleke
detre csak az alja nép adta magát. Azután utána jött 
az udvarba, a szobába is, s erről tudta, hogy ez még 
nem minden. Van még gyerek- és férfifüleknek nem 
való mondanivalója. S ez arról szólt, hogy K. J., mi
előtt teherautóra rakták volna őket, fölnyúlkált a zsi
dó asszonyoknak, nem dugtak-e el valamit oda. S 
nem tudja, mi történt akkor vele, de egyszerűen sírni 
kezdett, s ahogy rápillantott arra a nagyszájú Katira, 
csodálkozva látta, hogy neki is csupa maszat az arca. 
S ahogy így sírtak, a kristály cukortartóra és a mada
ras-virágos kávéscsészékre esett a tekintete, amit a 
kereskedőék hoztak a lakodalmukba. így került hoz
zájuk a sok alumíniumtepsi, -kanál és -villa közé, 
amit a szegény rokonság összehordott, ez a furcsa, 
úri portéka. Sértetlenül élték túl a múló éveket, hisz 
a kávéivás náluk nem volt szokás. Össze is csomagol
ta őket rögtön azzal a különös elhatározással, hogy 
majd a háború után, ha ismét itthon lesznek a keres



kedőék, segítségképpen, s hogy lássák, ő nem tarto
zik azok közé, akik a vagyonukat széthordták, majd 
ezt a cukortartót és a csészét odaadja nekik.

A férfiakat végül mégis behívták katonának. Az ő 
férjét is. Aratás idején érte a behívó. Be akarta ta
karítani a termést. A családja érdekében tette, nem 
gyávaságból. Nem jelentkezett mindjárt, vágta a bú
zát tovább, miközben végig az utat kémlelte, mikor 
jönnek érte. De nem jöttek. Végül összeszedte ma
gát, és a legrosszabbra is felkészülve jelent meg az 
irodán. De ott, legnagyobb meglepetésére, csak meg
veregették a vállát és hazaküldték, hogy nem kell be
vonulnia, mivel egyedüli családfenntartó. És még 
szörnyűbb idők és mindenféle katonák jöttek. Most 
is a szomszéd Kati boldogult legjobban. Marhasót 
meg kukoricalisztet szerzett, s mert ők csak hárman 
voltak, meg alighanem a sógor miatti hallgatásért, 
nekik is adott belőle. Az oroszokkal is jól kijött. Tet
ves, rongyos, de igazából jólelkű emberek voltak. 
Igaz, széthúztak mindent, de hoztak is helyette (le
het, hogy mástól) ezt-azt, a gyerekeknek kockacuk
rot osztogattak. És az is igaz, nem ismertek se istent, 
se embert, leteperték az asszonyokat, s közben nem 
értették, hogy ebben az istenverte háborúban, ami
kor az ő asszonyaikat is épp valamilyen katona kúrja, 
akkor ezeknek a tiszta és jó  szagú asszonyoknak mi 
a bajuk ezzel a dologgal. Es egyetlenegyszer az élet
ben ő is majdnem megbicsaklott a tisztességben. Egy 
tiszt egész éjjel muzsikált az ajtaja előtt, s még csak 
nem is döngette, amire aztán elindult, hogy kinyitja 
maga, egyszer hadd vétkezzék ő is itt, ebben a birs- 
almaszagú tisztaszobában, ahol még a hites urával 
sem szeretkezett soha. De ettől a gondolattól aztán 
végképp elillant minden merészsége.



Nem tudja, mi jött rá a falubéli asszonyokra. Túl 
sokat voltak férfi nélkül. Amit csak erőszakkal tettek 
meg az oroszokkal, gátlás nélkül űzték a bolgárok
kal. Igaz, hogy a bolgár katonáknál szebb férfiakat 
eladdig sohasem láttak. Az ő gatyás-kalapos férjeik 
mellett valóságos daliaként hatottak. De aztán a bol
gárok is elvonultak, s a kert alatti szerelmekből csak 
néhány zabigyerek maradt hátra, akiket később Bol
gár Pistának, Marisnak, bolgár gyereknek csúfoltak, 
de akiket a hazatérő férjek -  ki tudja, ők is kit hagy
tak ott valahol -  szó nélkül elfogadtak. És az asszo
nyok lassan elfelejtették a bolgár szeretőket, mert 
akármilyen csodás és szokatlan dolgokat éltek át ve
lük, terebélyes faruk, széles válluk melege mögé mégis
csak a saját emberük bújt.

És megint esik az eső, katonák vonulnak, ki tudja, 
kicsodák, hova tartanak, és mit akarnak. Ö meg itt ül, 
múlt életén gondolkodik, alig kivehető foszlányok 
tűnnek elébe. S e történeteknek halott már szinte 
minden szereplője. Ott pihennek már mind a jó 
anyaföldben minden tehertől mentesülve. A férje, 
akivel kilenc gyermeket nemzett, nevelt föl, s aki ta
lán néha tilos utakon járt a szomszédba. A sógor is, 
aki meg olyan nevetségesen lopakodott a hátsó ud
varban. A sógorasszony, aki biztos épp úgy nevetett 
őrajta, mint ő is szegényen. Kati is és minden szere
tője. K. B. Ferenc sem jár már J. Péter feleségével a 
határba cserkészni. És K. J., az utolsó céda, aki a zsidó 
asszonyokat bántotta, később meg beállt partizán
nak, de a faluban -  bár nem jelentette föl senki -  így 
sem volt maradása, neki is már valami túlvilági igaz
ságszolgáltatással kell szembenéznie. S hol vannak 
már az oroszok, akik megerőszakolták az asszonyo
kat, a bolgárok, akik kiváló szeretők voltak, a nagy



bácsi és az úriasszonnyá lett lány. Csak a szerelem, a 
háború és az eső örök, el nem múló e világon. Meg 
a madaras-virágos kávéscsészék, s a kristály cukor
tartók nem törnek el soha, ha úgy akarjuk. N.-né K. 
Julianna után sem marad más, ha ma este a süvítő 
szél szárnyán eltűnik a ködfátyolba burkolódzott 
tájban.



J. MA VISSZATEKINT ÉLETE 
TÖRTÉNETÉRE

Amit most hallasz tőlem, tudd meg, ez életem tör
ténete. Nem egy összefüggő mese. Nem is elmúlt 
éveimnek, napjaimnak áttekinthetetlen, szürke egy
másutánja, hanem megváltó élményeim, furcsa kis 
történeteim, igazából soha meg nem értett utam feled
hetetlen percei elevenednek meg előtted. Csak sors
döntő pillanatokban jutnak eszembe. Évszakok 
visszatérő szaga árad belőlük.

Az idő múlását nem folytonosságában követem. 
Nincs értelme a tegnapnak, és nem érdekel a holnap, 
mert félek tőle. Tudom, hogy egy csúf és sokat élt 
öregasszony önző, ha azt mondja: nem vágyok a más
világra, elhunyt szeretteim, szüleim és a férjem után. 
Nem vagyok vágyaimban sem nyugodt. Olyan va
gyok, mint voltam mindig: ingatag, ügyetlen, tétova. 
Közben annyi a józan és megfontolt ember körülöt
tem, a jellemes szokás-tudós, aki nem érezte soha, 
hogy a meglévő rend ellen fel kell lázadnia, hogy 
beleborzongok, ha erre gondolok. Én, ki a szabály- 
szerűségeket nem értettem soha, úgy érzem, van mi
ért félnünk az ilyenektől. Amíg mi nap mint nap 
megküzdünk értük, védjük, és sután dédelgetjük 
apró örömeinket, buta kis értékeinket, ők mindig 
tudják, mit mikor kell és szabad. Minden küszködé
sünk szemükben elviselhetetlenül értéktelen mégis.



Amikor meghalt apám, nem is sírtam. Ez egyike 
számtalan kis és nagy bűnömnek. Elmúlt nyolcvan 
évem alatt nap mint nap bűnöket és jótetteket ková
csoltam: fejtem, eladtam húsz tojást, megkapáltam 
két hold babot egyedül, forró tejbe nyúlt a gyere
kem, ezer éve nem volt velem az uram, eltörtem 
anyósom fazekát, a házaló a szoknyám után kapott, 
megint állapotos vagyok, asszony létemre szántani 
tudok, kurváknak való szagos szappant vettem, meg
fenyegetett az anyósom, ma ment először bálba a 
nagylányom . . .  Nem törvénnyel mérhető vétkek és 
különös jólettek ezek, de az élet írja őket, és hidd 
el, rajtuk áll és bukik az egész életünk. Minden.

Nem sírtam apám temetésén. De nem leánykori 
felakasztatásom miatt, miként anyám hitte. A húgom 
megsiratta, pedig velem együtt ő is fel volt akasztva. 
Egyszer egy fél téglával is megdobott. Hetekig lábra 
sem tudtam állni. Ez akkoriban nem volt nagy dolog. 
Apám házában sem maradt senki veretlen. Bár azt, 
hogy mi a verés, gyermekkorából ő is nagyon jól ismerte.

Apámnak volt egy nagyon nagy bűne. Egy vasár
nap délután inget és nadrágot vett magára. Megpa
rancsolta, hogy ne háborgassuk, mert olvasni szeret
ne. Okos ember volt. Több osztálya volt mint másnak. 
Ha a cséplőgép vásárlásakor nem csapja be a zsidó, 
biztos sokra viszi, nagyra fejleszti a gazdaságát. Alig 
olvasott el azonban néhány oldalt, amikor egyikünk 
szól, hogy megint bepisált az Imriske. Erre ő, ahogy 
olvasmányaiba feledkezett, kezében a könyvvel, le 
sem vette róla szemét, Imriskének egy iszonyatosan 
nagyot odacsapott. Később nagyon megbánta. Pa
rasztember létére szegény kicsi testvérünket még a 
leghíresebb pesti orvosokhoz is felvitte. Gipszágyba 
fektették, de nem segített. Felegyenesedni még húsz



éves korában sem tudott. Négykézláb közlekedett, 
mégis mindannyiunknál gyorsabb volt. A testvérei 
közül engem szeretett legjobban. Mindig kést hor
dott magánál. Azt mondta, egyszer még bosszút áll 
nyomorúságáért apánkon. Aznap temettük, amikor 
a pajtásait sorozásra vitték. A temetőkapuban le
esett a koporsója a kocsiról.

Azt beszélték az emberek, akik a kapu felett be
láttak az udvarunkba, hogy a nyakunkon szorult a 
hurok. Pedig a kezünknél fogva kötözött fel bennün
ket büntetésül apám. Alig ért le a lábunk, és a tűző 
napon mindketten elájultunk.

Nem sírtam, mert nem akartam. Csak mostaná
ban, amikor úgy érzem, hogy nem, és mégis öreg va
gyok, csak most jött meg a sírásom.

Tizenkilenc éves voltam. Mostam az udvaron. Mi
re beáztattam a szennyest a teknőben, csuromvizes 
lett a kötényem. Egyszer csak szólt anyám, hogy jöj
jek be, mert keres egy asszony. Engem? Ismertem 
jól. A nenám volt. Széles szoknyáit -  úgy ült le -  szé
pen elrendezte a ládánkon. Teli van már staférung- 
gal a ládád? Mert Gy., az unokatestvéred, nem túl 
közeli rokonod már, elvenne.

Estefelé mi, nagyobb lányok, az utcán gyülekez
tünk. Láttuk, amint Gy. a szüleivel bemegy a kapun
kon. Talán nem kért meg? Volt már egy menyasszo
nya. Öreg is hozzád. Hat évvel idősebb nálad. Ugyan 
már! Hiszen tudjátok, hogy rokonom!

A kapunkban találkoztam vele. Egy imakönyvet 
hozott nekem ajándékba. Ez az, amit most neked 
adok. Csak a csatja veszett el. Megkérdezte, nem 
kényszerítenek-e hozzá a szüleim. Izgatott voltam. A 
fejemben apám szavai kóvályogtak. Azt mondta, hogy 
férjhez menjek, ez az utolsó esélyem. Nézzek ma



gamra, és meglátom, hogy milyen vagyok! Nem tud
tam, hogy ez kényszerítés-e. Hát tudja, mondtam, én 
nem is tudom!

A Bibliát annyiszor olvastam életemben, hogy 
egyes részeit fejből is tudom. Pedig csak két osztályt 
jártam ki. A harmadik osztályban részeges volt a ta
nító néni, a padok tetején ugráltunk, erre azt mond
ta apám, ilyen iskolába nem kell járnom. írni és ol
vasni azért mégis megtanultam. A gyermekeim 
iskoláskönyveit előszeretettel olvasgattam. Némelyek
nél okosabb vagyok. Buzgó hívő nem voltam soha. A 
tanításból van, amit igen, s van, amit nem hiszek el. 
A szeplőtelen fogantatásban éppenséggel kételke
dem, ám valami csak mozgatja a világot, hiszen hon
nan van ez meg az, ami korábban nem volt. Temp
lomba nem járok. Mindennap imádkozom halottaim 
lelki üdvéért és azért, ha egyszer megbetegszem, 
rögtön haljak meg, ne kelljen évekig az ágyban szen
vednem. Vagy csak egyetlen napig legyek eszem
nél, ha igen.

Most a negyedik gyermekem születéséről mesé
lek. Minden gyermekem életben maradt. Magáztak 
bennünket. Engem a legidősebb fiam tegezhetett, ő  
volt a szerelemgyerek, és mindjárt fiú is lett. Én is 
első gyereke voltam anyámnak, de abból nem szár
mazott semmi előnyöm. Nekem minden testvérem
nél több munka jutott. Anyám látni sem bírt. Hara
gudott rám. Engem okolt a kishúgom haláláért. 
Kétéves sem volt. Egy meleg szeptemberi napon 
megfürdettem kint, az udvaron. Néhány nap múlva 
beteg lett, és meghalt. Anyám azt mondta, a fürde
téskor tüdőgyulladást kapott. Egy másik testvérem is



meghalt még babakorában. Még szerencse, hogy 
anyám azért is nem engem hibáztatott.

Ma már nincsenek olyan szállások. Ott éltünk, 
dolgoztunk a határban. A nagyobb gyerekek a falu
ban laktak, iskolába jártak anyáméktól. Apám aznap 
trágyát hordott. Én is dolgoztam kicsit odakint, de 
már nagyon fogtak a fájások. Az uram előtte való 
nap rettenetesen berúgott. Nem volt részeges egyéb
ként, ám akkor úgy hozta a sors, hogy mozdulni sem 
bírt, csak feküdt a díványon. Ez az egy mindig na
gyon fájt. Sohasem bocsátottam meg neki. Tudom, 
hogy úgysem bírt volna segíteni rajtam (egyébként 
nem is kellett), de ha odajön, ha egy jó szót szól, vagy 
legalább felém fordul. Amikor már megvolt a gyerek, 
akkor szóltam. Az isten szerelmére! Ott van egy olló 
a szekrényfiókban, mosd meg pálinkában. Erre nagy 
nehezen feltápászkodott. Nem messze tőlünk, állt 
egy régi szállás, lakott ott egy öregasszony, elment 
érte, az átjött megmosdatni a gyereket. Minden 
rendben volt. Már kint ült az udvaron, amikor hal
lom, megjött apám a ganéskocsival. Van lányunk! 
Tényleg? Ne mondd!

Soha, senki által sem hitelesített törvények, sza
bályok nehezednek kibírhatatlan súllyal életünkre és 
megmérgeznek bennünk minden szokatlan, a meg
engedettnél különb örömöt. Az írott törvényt nem 
nehéz betartani. Ezeket az íratlanokat annál na
gyobb keserűség. Bennük van a lényeg, mindennek 
mértéke: ruhánk feketesége, szemünk ragyogása, is
meretlen férfival való szóváltásunk, szavunk erőssé
ge anyánknak szánt válaszunkban, mozdulataink 
egyenletessége, szerelmünk, sok gyermekünk, sze
génységünk szégyene . . .  Ez még ma is így van. Még



mindig nem jött el, hidd el, a mindent felölelő őszin
teség ideje.

A legkisebb gyermekem váratlan jövevényként ér
kezett a családba. Negyvenkét éves voltam, a válto
zás korába érkeztem. A viseletem is rég fekete volt 
már. Egy ideig magam sem vettem észre a bajt. Tit
koltam az állapotom, amíg lehetett. Nem én voltam 
az egyetlen asszony a faluban, akinek az unokájánál 
is kisebb gyereke volt, mégsem mertem a fiaim sze
mébe nézni. A menyem faluszerte csúfolkodott. A 
kamrában szültem valami rossz díványon. A két idő
sebb fiam el sem jött a kishúga keresztelőjére. Annyira 
haragudtak. Aztán az idő mindent helyrehozott. A 
Mari is megnőtt. Később az egész család szeme fé
nye, öregségünkre vigasztalónk, az uram legkedve
sebb gyermeke volt.

Az egész falu kiköltözött a szállásokra. Ez azután 
történt, hogy halálbüntetés terhe alatt az egész falu
nak ki kellett vonulnia a futballpályára. Talán a ha
lálbüntetésről nem hallottunk, mert közülünk senki 
sem volt ott. Igaz, a kislányom nagyon kíváncsi volt, 
ment volna a többiekkel. Még papucsot is kért a 
szomszédban, mert nekem sem használható papu
csom, sem cipőm nem volt. El is indultunk, de csak 
a harmadik házig értünk, amikor jött szembe egy 
asszony. Jaj, ne menjenek sehova! Menekülni kell, 
amíg lehet! Fogdossák össze az embereket! Volt is 
nagy fölfordulás, sárba süllyedt kocsi, elveszett síró- 
rívó gyermek. Apámnak nagy szállása volt. Sokakat 
befogadott. (Ki tudja, mennyiért.) Minket nem. Azt 
sem tudtam hirtelen, hol hajtja le estére fejét a csa
ládom. Végül egy isten háta mögötti tanyán, idege
neknél kaptunk egy sarkot. Voltunk vagy ötvenen. A



férfiak elrejtőztek a határban, mert rablóbandák ga
rázdálkodtak, s féltünk, hogy elviszik őket, és nem 
jönnek többé vissza. Mi, asszonyok, reggeltől estig 
főztünk. Sokszor maradtunk éhen, mert mindent a 
gyerekeknek adtunk. Egy nap az utolsó szem krump
link is elfogyott. Mi lesz velünk? Éhen halnak a gye
rekeink. Fogtam néhány zsákot és a kislányom kezét, 
bementünk a faluba. Volt otthon élelmiszerünk. A 
házunk tele volt orosz katonával. Csoda, hogy baj 
nélkül hazaértünk. Az is csoda, hogy egyáltalán nem 
bántottak. Mire megszedtük a krumplit a pincében, 
jócskán beesteledett. Mindegy, hogy itthon, vagy az 
úton tepernek le, gondoltam magamban. Lehet, a 
házban el is rejtezhetem. Bementünk a melegkony
hába. Az egy ablaktalan szoba. Kitámasztottam vala
mennyi kilincset. Nem múlott el sok.idő, nekiestek 
mind a három ajtónak, feszegették, döngették, be 
akartak jönni. Addigra én már mindent, ami a szo
bában volt, minden bútort az ajtók elé húztam. Fél
tem, imádkoztam. Aztán megunták, abbahagyták. 
Csak egyikük harmonikázott hajnalig az ajtóban.

Amikor visszaértünk a szállásra, mondtam a csa
ládomnak, hogy menjünk haza. Visszahurcolkodtunk. 
Megfértünk valahogy egymás mellett az oroszokkal. 
Nem voltak rossz emberek, azonkívül persze, hogy 
olykor erőszakoskodtak az asszonyokkal. Egyébként 
mindenüket, amijük volt, odaadták. Valahogy meg- 
úsztuk. Csak egy értékes bunda tűnt el. A férjem 
szólt is valamilyen feljebbvalónak, az meg azt mond
ta, hogy meglesz, ne féljen, de nem ússza meg élve 
az, aki ellopta. Erre azt mondta az uram, hogy nem 
kell. Mimiattunk ne lőjenek egyetlen embert sem 
agyon. Mi azt nem viseljük el. Mi nem írjuk alá egy 
szegény ördög halálos ítéletét. Vesszen a bunda!



Mindig ingatag voltam. Soha nem hittem saját iga
zamban. Mégis, amikor a férjem egyik gyerekét 
majdnem kitagadta, azt tanácsoltam: „Ne tedd! Hon
nan tudod, hogy igazad van? Nem félsz, hogy té
vedsz, s vétkednek nem bírod majd viselni a terhét?”

Egyszer leestem a létra második fokáról. Eltört a 
csuklóm. Na, gondoltam magamban, most lesz nagy 
baj. Nem miattam, hanem az anyósom miatt. Halálos 
beteg. Ki ápolja? Szegény kislányomnak gyűlt meg 
vele a baja. Nem volt már az öregasszony magánál. 
Mindent széttépett, ami körülötte volt, a párnát, a 
dunnát, mindent. Volt azonban néhány tiszta perce, 
ilyenkor mindent szépen megköszönt, s a kislányom 
ujjacskáit egyenként megcsókolta. Felkelni rég nem 
volt ereje, de csak ment volna valahova. Ha hiszed, 
ha nem, halála előtt egy perccel felállt, iszonyatos 
erő költözött belé. Kiment az udvarra. Mindenki 
dermedten állt. Csak néztük. Senki sem értette, me
zítláb, alsószoknyában, a méteres hóban, vajon hova 
megy, mit akar. Én ezen már sokat gondolkodtam. 
Még akkor sincs mindennek vége? Még akkor is 
mennünk kell valahova?





LELTÁR





VÉGSŐ BÚCSÚ A PRÓZÁTÓL

Naplójegyzetek

Nem én vagyok az első, akitől „diszkóit” a próza. 
Legalábbis az a megjelenési formája, amelyet a „szép” 
előtaggal együtt szokás emlegetni, vagy az irodalmi 
jelzővel illetni. Egyszóval a novella. Az utolsó ilyen 
jellegű szöveget 1996 novemberében írtam. Ez volt 
a Bolondok. Azóta nincs tovább. Nincs mit tenni, bele 
kell nyugodnom, hogy ez a prózaírói pálya ilyen rövid 
röptűre sikeredett. Ami van: tizenkét szöveg. Együtt 
talán egy lefokozott családtörténetet jelenthetnek. 
Mindenesetre reménykedem, hogy egy virtuális irodal
mi kertben azzá válnak. Mást nem tehetek, mint meg
csinálom a leltárt.

LELTÁR

Nem tudom, kiket és milyen titkokat sértek meg 
most, ha sorba veszem mindazt, amit ezekről a szö
vegekről valaha is írtak-mondtak. Azért e hezitáció, 
hiszen a nyilvánosan publikáltak mellett vannak ma
gánlevél-részletek is. De egy aprólékos leltárnak 
mindent fel kell ölelnie.

„így idézheti meg az első díjjal kitüntetett novella 
egy lefokozott családtörténet nyomán a veszedelmes 
történelmi tapasztalatot. . . ” (Bányai János)



(Megjegyzés: Ez a Föld felett, ég alatt. Magyar Szó, 
Majtényi Mihály Novellapályázat, I. díj. Később azt 
nyilatkoztam, mindvégig tudtam, hogy én kapom az 
első díjat. Szerénytelenség, féligazság. Bár annyi 
alapja van e kijelentésnek, miszerint nem lehet el
képzelni olyan pályázót, aki nem az első díjas novel
lát, hanem a figyelembe sem vett munkák egyikét 
igyekszik megírni. Előtte csak néhány kisprózát ír
tam. Az utolsót abból is legalább hét évvel korábban. 
Sokáig gondolkodtam, mire asszociál ez a cím. Azóta 
tudom. Jókainak van egy hasonló című, kevésbé is
mert regénye. Én nem olvastam.)

„Bence Erika egy prózájáról írok most. A Kilátó
ban olvastam, címe: Kakukk a vízparton. Ha jellegét 
kell megállapítani, akkor azt is mondhatom, hogy a 
népies próza van újjászülctőben ebben a különben 
nem szabályos novellában. Ezt az észleletemet meg
erősíteni látom a Fejünk felett süvít a szél című, az 
Üzenet új (4-6.) számában megjelent novellájában 
is. Igazságtalan lennék Bence Erikával szemben, ha 
arra szorítkoznék csupán, hogy ezt a tényt e két ol
vasott szövege alapján megmásíthatatlannak tarta
nám. Nem. Mert tudom és olvastam, írt revoltprózát 
a Hídban, s olvastam kitűnő Berzsenyi-tanulmányát 
is. S aki másfajta prózát is tud írni, azt, amit népies
nek mondok, az sem szabályos népies próza, mert 
felül tud emelkedni tárgyán is -  itt úgy, hogy a szöveg 
mélyében, mintegy középpontjában az érosz forró 
magmája hevíti azt a különben századvégre inkább 
jellemző esetet, hogy a nagylány szerelmi ábrándjai 
közben megfeledkezik kisöccséről a vízparton, és a 
kisfiú a vízbe fullad. Ugyanezt írhatom az Üzenet
beli írásáról is, amely verista családtörténet dió



héjban elmondva -  bácskai történet háborúkkal, gyásszal 
és szerelemmel. . . ” (Bori Imre)

(Megjegyzés II.: Elkerülni a népies hangot! De ha 
a családi történeteknek e részéből egyszerűen ez jön 
ki. Ha egyszer a vnép” voltak . . . )

„Harkai Vass Éva és Bence Erika a Hídban közölt 
prózájukban az eszmélkedés idejét keserű, önmarcan
goló realizmussal tárják f e l . . . ” (Fekete J. József) 

„(. . .) Harkai Vass Éva a gyermekkor szubtilis, 
mély átélésű megközelítését választotta. ( . . . )  Bence 
Erika keserűbb . . . ” (J-n)

(Megjegyzés III.: A sziváci temetőben -  ama 
„filszpapír fülű” [ld. Bordás-regény] irodalomterem
tő sírjánál történt beszélgetés közben mondtam H. 
V. É.-nak, hogy olvastam önéletrajzi ihletettségű 
prózáját; annál is inkább tetszett, mivel magam is 
megírtam már magántörténeteimet. Kicsit később B. 
I. tanár úr szólt, hogy a következő számban H. V. 
É.-val közöljük együtt az írásainkat. A különböző stí
lus és hang ellenére a később keletkezett írásokban 
is több analógia jött létre. Pedig sohasem beszéltünk 
róla, nem egyeztettük, mit írunk. Felettem -  tudom -  
azóta is ott lebeg a másolás, az idézés, az utánérzés 
gyanúja. Mit tehetek.)

„Elolvastam a szerkesztőségbe küldött írását, 
A mama ablaka címűt. Nem javasoltam közlésre. Rész
ben azért, mert egy félig korszerűtlen, népieskedő 
úton halad, részben pedig azért, mert az ún. tárca
novella műfaja sokkal több lehetőséget rejt magában, 
s ezt nem használta ki. (Mellesleg: sok elfogadott 
kéziratunk van.)” (Szekér Endre)

(Megjegyzés IV.: Na, ez a népiesség. Átírtam. Ke
restem egy másik szerkesztőséget. Mielőtt ebbe a



kötetbe szerkesztettem volna, megint átírtam. Ez 
lett a Kísérletek.)

„A napokban került a kezembe a Híd október- 
novemberi száma. Örömmel fedeztem fel benne az 
Ön írását. Kritikusként már ismertem, prózaíróként 
kellemesen meglepett. Ez az a hang, ami -  én úgy 
érzem -  nagyon hiányzik a mai prózai kínálatból. Jó 
lenne, ha a Mozgó számára is tudna küldeni valami 
hasonlót.” (Mező Ferenc)

(Megjegyzés V.: Ez le tt/l mi utcánkban tombol a 
nyár. A folyóirat egy nyári számában jelent meg. 
Nem kaptam tiszteletpéldányt. Lopnom kellett a 
könyvtárból, hogy legyen.)

„Ez inkább napi-, vagy hetilapba való szellemes 
jegyzet. Kérem, hogy nekünk igazi -  és kiváló -  no
vellát küldjön.” (Mező Ferenc)

(Megjegyzés VI.: Ez volt a Sunyin az irodalom 
alatt. Nem írtam át. Kerestem egy másik szerkesztő
séget. Később más is mondta, hogy rossz. Most sem 
írtam át.)

„Sunyin az irodalom alatt című novellájában Ben
ce Erika személyes élményekbe csomagolva arról 
mesél, hogyan éli meg, hogyan fogadja magába, s ho
gyan dolgozza fel magában egy könyvtől idegen kör
nyezet az olvasást, a regényeket, az irodalmat.” (ez) 

„( . . . )  ami bánt, az az, hogy nem írsz mostanában 
novellát, pedig a Te „női” hangod meghökkentően 
eredeti volt. Tán csak nem a tanárkodás és esszéírás 
csavarta el a fejedet ettől a szép, nehéz, de nemes 
műfajtól? Vagy a fiókodban gyűjtögeted az új novel
láidat? Sajnálnám, ha hátat fordítanál a műfajnak. . . ” 
(Németh István)



MEGJEGYZÉSEK

A Föld felett, ég alatt megjelenése után M. nena -  
kislányként szerepel több szövegemben is -  családi 
botrányt csapott. Nem ezért. A Föld felett. .  .-re hív
ták fel a figyelmét. Ebben én állítólag azt írtam, hogy 
valakik N.-né K. Juliannát kegyelemkenyéren tartot
ták. És N.-né K. Julianna a mama. Mintha az övéhez 
hasonlatos sorsok nem teremtek volna és nem te
remnének egyáltalán e bácskai tájon. Mintha N.-né 
K. Julianna sok más öregasszony -  és mind együtt -  
nem is lehetne. S egyáltalán a kegyelemkenyér szó 
miért okvetlenül pejoratív jelentésmezejű? Na meg, 
nyomdafestéket nem tűrő szavakat írok le. Ez még 
mindig szemet szúr valakiknek. Az eset komolyságát 
szegény anyám reagálása oldotta némiképp (ő hall
gatta végig a telefonban az ellenem zúdított kifogá
sok, vádak és pocskondiázások tömkelegét): minden 
bírálónak -  jobb híján -  felhívta a figyelmét arra, 
hogy a „megbasszák” szó igenis idézőjelben van az 
írásomban, s az nem ugyanaz, mintha nem lenne. 
(Tényleg?) Persze tudom, volt olyan író e tájon, akit 
novellája miatt halálos fenyegetés ért. Ez az én kis 
családi inzultusom ehhez képest semmiség. Igazából 
csak egy következménye lett a dolognak. Elkezdtem 
mindenféle kitalált neveket alkalmazni az írásaim
ban, de -  s ezt minden író tudja -, a fiktív sohasem 
vetekedhet az igazi névvel. Csika Butaló, Dumm Da
ni eredeti csúfneve sokkal találóbb. Végül a Falusi 
szél (korábban: Fejünk felett süvít a szél volt, de átír
tam, mert egy filmcímre asszociál) Virágné Botos 
Rozáliáját „visszaírtam” N.-né K. Juliannára, ami az 
igazi név. S volna, aki nyugodtan szerepelhetne már 
valós nevén is. Azért, hogy Vezér Pista igazából Ka



pitány Pali, Bolond Anica pedig Nado, ma már nincs 
ki szóljon. Most már mindegy.

AZ IGAZÁN SÚLYOS KÉRDÉS

Hogy reagál anya és apa*, ha elolvassa a Családi 
fénykép vagy A  mi utcánk szövegeit? Ez ideig szívó
san eltitkoltam előlük létezésüket. Vagyis elhallgat
tam, hogy több írásomban is félreérthetetlenül ott 
szerepelnek, és kiteregettem családi „szennyesünket”. 
(Még ha az annyira nem is szennyes.) Azt azért el
mondhatom, hogy bár ott működött létrejöttükben 
némi kis sértettség és indulat is talán, de ettől füg
getlenül e történéseknek van hitelértékük, nem fer
dítések, igazak, megtörténtek -  csakhogy az én szem
pontomból esik rájuk a fény. Az én szemüvegemen 
(vagy inkább nagyítómon) át láthatók azok a bizo
nyos mozgatórugók. Mégis úgy vélem, nem láttam 
rosszul a személyesség keretén belül sem. S végül: a 
vallomást bennem a szeretet(féltés) indította el. Re
mélem, nemcsak az én mindent megmutató tükrö
mül szolgálnak.

* Apa már sehogy. Égi mezők. Sohasem tudta meg hogy szerepel 
az írásaimban. (2001-ben -  a szerző.)



PHANTA REI

Úgy veszem észre, a tizenkettőből majd mindegyi
ket valamiféle végelszámolással zártam. A novellák 
befejezése egyfajta hiánylista, névsorolvasás, amely 
egyre-másra veti fel a hiányzók nevét, a megszűnt ér
zések nyomát, az elmúlás illatát. Az eltávozottak 
lajstroma az elmúlt három év alatt -  amióta egyszer 
sem nyúltam papír után, hogy számot vessek róluk, 
magántörténetem pótolhatatlan és szeretett alakjai
ról, tartozékairól -  iszonyatosra duzzadt. A Családi 
fénykép halottainak száma is nőtt eggyel, Lina néni 
sem vigyázza már kéretlen őrként is az Ibolya utcát, 
Anica sem kuporog már esős időben nyitott esernyő 
alatt, mert lekorhadt feje fölül a tető. Pótolhatatlan 
veszteségek: fura alakok, a falu bolondjai, isten bá- 
ránykái, miként Bohumil Hrabal nevezte őket. (Idő
közben már ő is felvétetett a hiányzók névsorába.)

Néha nem voltam eléggé pesszimista, sötéten lá
tó, amikor a jövő eshetőségeit latolgattam. Máskor 
meg véglegesnek, jóvátehetetlennek hittem, ami 
nem volt az. Például lebonthatatlannak gondoltam a 
meg nem értés falait. Aztán csodálkozva láttam, 
hogy egy gyenge kis taszításra milyen könnyedén 
tűntek el mégis. Úgy gondolom azonban, a róla szóló 
szövegek mégsem megsemmisítendők, mégiscsak ott 
vannak egy múltbeli valóságban, minek letagadni 
őket. Szeretettel ajánlanám őket -  ha ez nem volna 
mégis közhelyszerű -  azoknak, akikről szólnak.



CSAK EGY DOLOG

Csak az van hátra, hogy búcsút vegyek. Azon gon
dolkodom, mit is szoktak írni -  rossz helyesírással -  
a temetési koszorúk szalagjaira. Utolsó emlék . . . 
Végső búcsú . . .

Utolsó üdvözlet a prózaírásnak Bence Erikától!

Kupuszina, 1999. február 25-én
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ence Erika szépprózájára nemrég figyelhetett 
fel a vajdasági magyar olvasó. Most itt van 
előttünk írásainak gyűjteménye az oly beszé

des cím alatt. S nem szabályos, az epika törvényei sze
rint lehatárolt kisepikai alkotást teremtett. Ha ellen
ben a novellák egészen személyes hangját és tárulkozó 
magatartását nézem, akkor érthetővé válik az elhall
gatás vágya is: annyi az, amit a maga gyermekkori és 
fiatalkori élményeiből meg akart mutatni, s ez éppen 
elég ahhoz, hogy kibontakozzék egy nyugat-bácskai 
falu kispolgári világának, pontosabban: mentalitásá
nak a képe, s megfogalmazódjék az üzenet, hogy „va
lahogy így éltünk”, engedelmeskedve egy kialakult fa
lusi életrend szabályainak, és jaj annak, aki ezeket a 
szabályokat áthágja vagy viselkedésében vagy szerel
mi életében, miközben azt bizonygatja, hogy „csak a 
szerelem, a háború és az eső az örök”. S ebben az ele
ve elrendelt világban a narrátor nem érzi jól magát, 
gondolva, hogy „boldogok a beilleszkedni tudók”, 
mert ő éppen erre képtelen. Egy nagyobb szabású szo
ciográfiaként is olvasni lehet Bence Erika tizenkét no
velláját.

BORI Imre


