
BENEDEK MÁRIA
a képernyőn 
havazik



B EN ED EK  M ÁRIA 1953-ban született 
Becsén. Az elemi iskolát szülővárosában, az 
egészségügyi középiskolát Zentán végezte. 
Munkái 1970 óta jelennek meg a vajdasági 
lapokban és folyóiratokban. Jelenleg 
egészségügyi technikusként dolgozik Becsén.



B E N E D E K  M ÁRIA • A K É P E R N Y Ő N  H A V A ZIK



GEMMA K Ö N Y V EK  12.

AZ ÚJ SYMPOSION FOLYÓIRAT AJÁNLATA



BENEDEK MÁRIA

A KÉPERNYŐN 
HAVAZIK

FÓRUM KÖ NYVKIAD Ó



BOGNÁR ANTAL UTÓSZAVÁVAL



Kezedbe veszed a gyógyszeres lapot, nagybetűkkel írja rajta, 
hogy TEREP. Az orvos mosolyog melletted, mint ahogy kezdő 
nővéren mosolyoghat egy középkorú orvos, gúnyosan, csip
kelődve: -  Majd meglátjuk, meddig bírja panasz nélkül.

Mintha irigyelné jókedved, lelkesedésed.
Az első tereped, méghozzá szülővárosodban. Csodálkoztak 

is, amikor diplomáltál az Egészségügyi Középiskolában: hogy 
szeretheti valaki ennyire a locspocsot. Öt évi kiesés után, csak 
a főutcák neve marad meg az emberben.

Sarki parasztházban, a topolyai út végén laknak Petrovicék. 
Betegek az ikrek. Másfél évesek lehetnek, egy lány és egy kisfiú. 
Hogy nemrég kezdtek el járni, azt már az udvarban meg lehet 
állapítani. A nyitott ajtóban keresztbe fektettek egy széles desz
kát. A nagytata is így reteszelte el a kiscsirkéket, de azok csak 
kiszöktek az istállóból, megszárnyasodtak, fölrepültek a desz
kára. Megállsz a deszka előtt. Várod az asszonyt, majd félre
húzza és bemehetsz. A köszönésedre kiszól, hogy lépd át. Át
rakod az egyik lábad, kicsit kellemetlen, mi lenne, ha fölakad
nál? Valamikor nagy élvezettel mászkáltatok át a kiskapun, 
többször fölakadtál. Nem érte el a lábad a kilincset. Mint egy 
gyógyszertári mérleg karja, inogtál az udvar és az utca között. 
Amikor átemeled a másik lábad, arra gondolsz, hogy az asszony 
láthatta-e a bugyid? A kevés bútorral berendezett földes szobá
ban plédeket terítettek le. Félrelépsz a plédre, szőnyegre? Félsz, 
hogy rádszólnak, ki látott már ilyent, cipőben járkálni az ágyon. 
Egy hokkedlin előkészíted a gyógyszert. Az egyiknek sárgát, 
a másiknak fehéret. Kétszer is megnézed a papírt, hogy melyiket 
kapja a lány, melyiket a fiú.

Indulsz.
Az asszony visszatart. Arra kér, magyarázd meg neki, hogyan 

kell a mosógépet bekapcsolni, mert tegnap vették és ő még 
nem tudja kezelni, meg hát neked több iskolád van, te biztos
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jobban értesz hozzá. Kéred a használati utasítást. Azt mondja, 
nem ér az semmit, mert azt tegnap a férje is áttanulmányozta 
és ő sem értett meg belőle semmit, pedig ő sofőr ám. Nem mered 
megmondani, hogy nektek nincs mosógépetek. Még nincs!

Remegve a használati utasításba nézel — és megindul a gép. 
Szívja a vizet, az asszony meg áll előtte meghatódva, észre sem 
vette, hogy elmentél.
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Középkorú nő. Állandóan mosolyog. Közben csitt-csatt!
-  kioszt két-három pofont a gyerekeknek.

Amióta beléptél, azóta ömlik belőle a panasz.
-  Két gyerek I Pokol az ember élete. Itt sohasem lehet ren

det csinálni! Itt mindig cirkusz van!
Mielőtt beadod az injekciót, ismét elcsattan néhány pofon. 

A négyéves Svetozar üvöltözik, rugdalódzik. A pofonokat már 
megszokhatta. Ahogy fölrántja a nadrágját, az asszony kivezet 
a konyhába, rázárja a gyerekekre az ajtót. Kávét főz. Két kis 
tálba szlatkót rak és ásványvizet tölt a poharakba. Az ajtó üve
gén, a félreráncigált függönyök mögött könnyes gyerekszemek 
csillognak. Kérdezget tőled mindenfélét, érzed, nem figyel 
válaszaidra.
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Kicsit remeg a kezed.
Tiszta, kékszemű lány. Tízéves. A homlokán öt centis varrás. 

Átkötöd. Minden nap, amikor befejezed a kötözést, szinte ész
revétlenül hozzáér a kezedhez. Ha nem látnád a másik ágyon 
a harmincéves, mellrákos anyját, azt hinnéd, incselkedik.

Mint a gyerekek.
Annak örül a legjobban, ha kötéstől szabadon maradt arcát 

megsimogatod. Érdekes, keveset beszélsz vele. Ha mondani 
akarsz valamit (a gyerekek azt mondanák, hogy gombóc van 
a torkukban), nem formálódnak hangok, belédfulladnak. Attól 
félsz, hogy nem azt mondanád, amit vár tőled. Azt tudja, hogy 
az anyja meghal hamarosan. Érezni az egész házban.

Tízéves.
Az iskolában március 8-án (minden gyerek anyukája ott volt) 

ő is szavalt egy verset a beteg édesanyáról (mintha neki írták 
volna). A felét el is mondta, akkor összeesett. Az egyik pad 
sarka hasította fel a bőrt a homlokán. Arra gondolsz, hogy 
mennyire tiszták a gyerekek. Mennyire értettük mi a fölnőttek 
világát tízéves korunkban? Erről elfeledkezünk. Azt mondod, 
hogy szép a ruhája, meg kedves a szalag a hajában, megrándul 
a szája -  de csak egy pillanatra. Nagyon szépen mondja, hogy: 
csókolom.
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Magas, tágas szobába lépsz. Nagyon régi bútorok közt egy 
gyerekágyban a kis beteg. Az asszony harmincéves, ősz és 
végtelenül nyugodt. Állandóan halkan beszél, csókolgatja a síró 
kisfiút. Az orvosságos üvegek egy tálcára vannak készítve, 
mellettük szétterített újságpapír, hogy az asztalterítőre ne 
csöppenjen. Kellemes bent a meleg, egy kétméteres cserép
kályhában tüzelnek. Félénkké válsz ettől a nagy nyugalomtól.

Később mesélték, hogy iszákos az ember, mogorva, sőt 
kártyázik is.

Az alkoholista férj ingerlékenységének ellensúlyozására ren
dezte be ez az asszony az életét, hagyta megfehéredni a haját. 
És el lehet neki nézni azt a rengeteg csókot, mellyel a gyermekét 
körülveszi.
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Déli tizenkét óra.
Arra gondolsz, ide még bemégy, utána abbahagyod. Őrült

ség ebben a hőségben biciklizni. A 137-es számnál megállsz. 
Mennyire poros ez az utca. Megnyitod a barnára meszelt kis
kaput. Nehezen nyílik, nyikorog, nyoma a téglákon, mint egy 
játékvasút sínpárja. (Két vaskarika, ha megemelné a kaput...)

Az udvar füves. A diófa árnyékából egy sovány fiatalasszony 
siet eléd. Zavarban van, mintha takarna valamit. Amikor jobban 
mögé nézel, meglátod a férjét egy pléhteknőben. Lábai két 
oldalt kilógnak, mintha szánkón ülne, készen leereszkedni 
a lejtőn. Kezével a füvet csipkedi. Mellénél habzik a víz. (Vala
mikor nálatok is egy ehhez hasonló pléhteknőben állt a víz a 
napon.)

Fürdik. Hatalmas ember.
Mondod az asszonynak, hogy jöttél megnézni a gyereket. 

Tanácstalanul fordul a férje felé, mintha parancsra várna.
Megcsobban a víz.
-  No ereszd csak be! Majd megmondja, hogy egy gyerekkel 

lehet-e ilyen helyen lakni! -  hallod a teknőből.
Megindulsz az asszony után.
Egy tágas, de sötét konyhába vezet. Nem nézel szét, ösz- 

tönszerűen már egy pillantással is fel tudod mérni a helyiséget. 
Villanytűzhely, mosógép, a kétrészes konyhaszekrény, hűtő- 
szekrény, asztal négy székkel, mosatlan kávéscsészék, rádió, 
vasaló (biztos az ablakban van a helye).

Az asszony benyit a szobába. Utána mégy. Divatos szekrény, 
fotelek, bársonyhuzatú kaucsok. Valami nagyon szokatlan. 
Hirtelen a mennyezetre nézel. Két lópokrócot szögeztek oda 
föl.

-  Látja?
-  Mikor szakadt le? -  kérdezed.
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-  Még tavaly. Nem akarja a gazda megcsináltatni. Azt mond
ta, keressünk másik lakást, ha itt nem tetszik.

-  Maguk is megjavíthatnák.
-  Mi? Más házát? Soha! Nem vagyunk hülyék! Még hogy 

a pénzünket más házára költsük?
-  Akkor miért nem keresnek másik lakást?
-  Nem tudunk mi havonta nyolcszázat fizetni. Itt havonta 

csak háromszázat fizetünk, ezt még kibírjuk.
Visszamégy az udvarba. Egyéves kislányuk a teknő körül 

tipeg. Szép, fejlett gyerek. Azt írod majd a kartonjára, hogy 
jól táplált.

-  No, lehet? -  hallod a türelmetlen férjet.
Ránézel. Az előbbi, félig fekvő helyzetben látod. Haja lisztes, 

az arca is, meg a válla. Lábszárain fehérük a szőr. Biztos a ma
lomban dolgozik.

-  Ó, laknak még rosszabb helyeken is -  mondod.
-  Nézzünk oda! — szól cinikusan. -  Jó  vigasz!
-  Miért nem keresnek másik lakást? -  kérdezed.
-  Nyolcszáz az nagyon sok havonta. Adjon a község, vagy 

a vállalat lakást.
-  Az is legalább hatszázba kerül.
-  De az már a mi lakásunk lesz. Csak a szegény embernek 

nem adnak ám lakást.
-  Dehogynem -  sietsz a válasszal. -  Be kell menni a szociális 

munkáshoz és meg kell vele beszélni.
-  Nem tudom én, hogy hova kell bemenni. Szóval maga 

szerint ez nem is olyan rossz hely? Lakna maga egy ilyen lakás
ban?

Zavarban vagy. Lóbázod a táskát, mint az óvodás gyerek, 
ha megakad a verssel. Magad elé nézel, úgy szeretnél megindul
ni.

-  Nézze, én nem háztűznézőbe jöttem -  mondod. -  Engem 
az érdekel, hogy egészséges-e a gyerek, vagy sem. Én nem keres
hetek maguknak lakást. Annyiban segíthetek, hogy írok egy 
igazolást, hogy beteges a gyerekük, egészségtelen környezet
ben nevelkedik. Dehát ez a gyerek nem beteges, nem is sovitty
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Esetleg megmagyarázhatom, hogy hol keresse a szociális 
munkást.

El szeretnéd neki mondani, hogy apád nagyon kis ember, 
alig ötven kilós. Munka után két hónapig verte a válykot, 
s mire megszületett az öcséd, épített egy szobát meg egy kony
hát.

-  Látja, így kell fürdenem.
Úgy mondja ezt, mint aki biztos abban, hogy fürdőszobád 

van. Úgy mondja ezt, mint egy tönkrement gróf, aki kitapasz
talta a habfürdőket.

-  Ó, hát nem is olyan rossz ez -  mondod félénken. Félsz, 
hogy utánad jön.
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Négy év után nem ismersz a kisfiúra. Pólyás volt, amikor 
hozzájuk jártál. Az anyja a régi. Felismer, mondja mindjárt, 
hogy az első férje nagyon kellemetlenül féltékeny ember volt. 
Nemsokáig bírták együtt. Megfogadta, a második csak olyan 
lehet, aki mellett az asszonynak is van szava. Sikerült is. -  Most 
nem panaszkodhatom -  mondja.

Férje a konyhából siet elő lefogni a gyereket. Szép arcú, kö
vér asszony, nagy kerek, fehér színű ebédlőasztalnál festi a kör
mét, zöld virágos pongyolában. Férjet, lakást cserélt, kocsit 
vezet és nem soványodik.
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Nézed a papírt, a címet, hol lehet ez az utca.
-  A szemétdombra néz a ház -  magyarázza egy kolléganőd.

-  Tudod hol a városi szeméttelep ? A szenttamási úton, jó messzi, 
de betonos az út.

35 fokos melegben pörkölődsz, míg odaérsz. Négy-öt kilo
méter testvérek között is. Jó  időben fölgyújtják a szemetet, 
mint most is. A füsttől alig találod az ajtót. Bántja a szemed, 
a torkod.

Egyszobás házikó, előtte kartonpapír előszoba, nylonzacskó
ablakokkal. Két-három méterre a háztól a konyha. Papírknnyba. 
Kurosawa Dodeskadenje, egy az egyben.

A szemétdombra kihordott kartondobozokat összegyűjtötték, 
lécek segítségével ügyesen falaztak belőle konyhát. A teteje 
is papír, nylonzacskókat húztak rá.

Ha most jönne a farkas, egyet fújna és összedőlne a papírhá
zikó -  mosolyodsz el. Az egész udvar két-három méter magas 
papírtorlaszokból áll. A szobában szőnyeg helyett kartonpapír: 
Carnex, Servo Mihalj, Kandit...

Nem mersz kérdezősködni, mert ezekkel az emberekkel 
kiszámíthatatlan a bizalmaskodás. Még azt hinnék, hogy csú- 
folódsz. Ügy a szádon van: nem félnek, hogy kigyullad a konyha, 
hisz itt ég előttük napról-napra pár hektárnyi felületen a város 
piszka, ráhordhatja a szél a parazsat, isten ments, mi kell egy 
papírkonyhának? Dehát ők tudják, mi közöd hozzá.

Nyolc napig jártál a gyereket oltani. Aztán egy hétre rá 
mondják, no Mari, leégett a dubristei tereped (ahogy a Gyer
mekgondozóban emlegettétek), tíz perc alatt leégett, porrá 
égett a papírkonyha és mellette a ház is.
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Közben megérkezel egy másik helyre. Ez egy olyan ház, 
ahol egy igazi család lakik. Két gyerek, az asszony nem dolgozik. 
A férfi géplakatos. Ezt a családot szereted. Mert hasonlít a 
gyermekkorodra. Ti is ketten voltatok testvérek, és ugyanilyen 
szegényen, egy keresetből élt a család.

Ha az asszony most megkérdezné, iszol-e egy kávét, bizto
san elfogadnád, bár nem szokásod. Ez az asszony szívesen adná. 
(Anyád is szívesen kínálta meg vendégeit, bármivel.) Itt innál 
kávét. De az asszony nem kínál meg. Továbbmégy.
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Égnek áll a hajad. Már megint Popov. Mikor nő már meg 
az a gyerek, hogy ne legyen beteg? Három és fél kilométert 
kell karikáznod. Vagy nyolcán sürögnek abban a hatszor-hatos 
modern konyhában, ahol végül is kisszéken készíted elő a gyógy
szert, mert minden más hely foglalt. Ha belépsz, valamennyien 
köszönnek. Rendszerint három öregasszony ül a konyhában, 
most négy. Sosem tudod kiválasztani, melyik a nagymama. 
Mind a négy odarohan a gyerekhez, mind a négy azt meséli 
egyszerre, hogy nem kell félni, semmi az egész, csak egy bolha
csípés. Az egyik azt ígéri, hogy majd jól elver, amiért beoltod 
ezt a kisgyereket. A másik megfenyeget: -  Nana, rossz néni, 
bántod ezt a kisfiút, majd kizárunk és nem engedünk be többet. 
A harmadik a gyerek fejét simogatja: -  Ne sírj, kicsim, ne sírj.

A gyerek nem sír, annyira elbűvöli ez a cirkusz, ez a hang
zavar. Amikor beoltod, akkor sem sír, hisz a negyedik anyó, 
aki az ölében tartotta, míg te készítetted a gyógyszert, addig 
paskolta a kicsi popsiját, hogy az teljesen elzsibbadhatott. 
Amikor kihúzod a tűt, szinte egyszerre sóhajtanak fel: -  No 
látod, már kész is !

A gyerek csak ámul-bámul nagy zöld szemeivel, azon csodál
kozhat, milyen csönd lett.
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Gyorsan kezded hajtani kerékpárod. Kell a lendület, hogy 
felérj a hídra. Aztán meg jól rá kell dőlnöd a kormányra, ha 
lefelé gurulsz a léjtőn, akkor tovább jutsz hajtás nélkül. Nem 
sokáig kell hajtanod. A sarki háznál megállsz. Egy udvari 
szobában, a lakók fia a beteg. Bent fene nagy a tisztaság. A váza 
és a hamutálca már tegnap is, tegnapelőtt is ugyanazon a helyen 
állt és ragyogott. Biztos senki sem cigarettázik a lakásban, és 
a vázát sem a virág miatt rakták az asztalra. Az asszonynak az 
a dolga, hogy rendben tartsa a lakást. Az első nap, amikor rá
léptél a konyha szőnyegére, az asszony súrolókefe-tekintetével 
nézett cipődre, de nem szólt.

-  így a helyes! -  gondolod. -  Mit képzelsz, majd levetem? 
Takaríts, azért vagy!

Nem zavartatod magad. Kikészíted a gyógyszert, még to
pogsz is olyankor, ha az asszony a lábad nézi. Tudod, hogy 
kölcsönösen utáljátok egymást. Az asszony a sáros cipődért, 
te pedig...

Mert ilyen a téli terep. Náthás, mindenki bűnös.
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Az utcák szétszaladnak előtted, valahol a város végén elsza
kadnak. Ismered mindegyiket. Egyiket-másikat nevéről szó
lítod. Vannak kiválasztott utcáid, azokat szereted.

Van egy utca a városon kívül, azt a levegőjéért kedveled 
mindegyiknél jobban. Hárs illatú tavaszi napok, zápor utáni 
nyári délelőttök, a lekvárfőzés íze fészkeli ezt az utcát. Három
százig mennek itt a számok.

A 150-esben laknak Kissék. Ott öt gyerek van. A házakat 
csak a gyerekek számáról jegyzed meg. A Kissék háza külö
nösen foltos, meszeletlen ház. Olyan foltos, mint a gyerekek 
ruhája. Reggel nyolckor érkezel hozzájuk. A legkisebb gyereket 
kell beoltani. A ház az udvarban van, a kaputól kibetonozták 
az utat. Ez meglep. Kutya nincs. Benyitsz az ajtón. Nehéz, 
sötét ajtó, mint a helyiség, ahova lépsz. A szagokat sohasem 
választod szét ilyen helyeken, sohasem tudni, melyik érződik 
jobban. A füst kaparása, vagy a piruló hagyma. Ezek bántják 
a szemet is, kicsit könnyes lesz, de elviselhető.

Korán van. Nem hiszed, hogy a reggeli szagokat éreznéd, 
ezek a szagok tegnapról maradtak itt. Az előszobából két ajtó 
nyílik. Bekukucskálsz az egyik ablakán. A helyiségek olyanok 
itt mint a testvérek. Ötször mondod, hogy halló, meg három
szor, hogy jó reggelt! Oldalt ágy mozog, nyikorog. Ütemesen. 
Benyitsz.

Három gyerek alszik a másik ágyon. Az nem mozog. Egy 
gyerek a kocsiban nyöszörög. A kocsi is mozog. Az ötödik 
gyerek az asztalnál ül. Gyufaszálakból egy házat formál, meg 
pálcika-embereket. Nem köszön. Pedig már hét éves elmúlt. 
Az ágy mozgása abbamarad. Az asszony kilép a takaró alól. 
Lehuzgálja a hálóruháját, egészen nyugodt mozdulattal végig
simít a haján. Kiemeli a gyereket a kocsiból. Beadod az injek
ciót. Kisietsz.
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Gyorsan kezded hajtani kerékpárod. Csak el innen, ki ebből 
az utcából. A szoknyád messze lobog utánad, mintha hátul 
lenne a hasad, úgy látod magad egy kirakatüvegben.
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Nagyon messzire kell menned. Visszafelé mindig rövidebbek 
az utak. Kint a határban van a ház. Egyedül, egymagában. 
A fiatalasszony, aki nagyon ismerős neked, meséli, hogy pén
zükön a városban csak portát vehettek volna. A földet itt any
juktól kapták. Jobb mint házbérben, kicsit messzire esik, de 
mondogatják, 5—6 év múlva utca lesz már erre. Akkor meg jó 
lesz. A kisfiút Gáspárnak hívják, és mert tetszik a neve, mindig 
kedves vagy vele. Az asszony kávét ígér holnapra, ma sietsz.
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A saroktól a második ház. Nagyon nehezen nyílik a kiskapu. 
Tolni kell. Itt biztos nincs férfi a háznál -  gondolod. A konyha
ajtó nyitva, a kisebbik szobában ég a villany. Ott fekszik a gyerek 
egy kaucson. A szeme behunyva, talán alszik?

-  Szervusz -  mondod, és a gyerek visszaköszön.
-  Egyedül vagy? Anyukád?
-  Dolgozik.
Az ágyhoz oda van húzva a kisasztal, és megpakolva minden 

jóval. Cukorka, narancs, tea meg keksz is van rajta. A kaucs 
előtt egy fehér zománcozott lavór, ha hányni kellene a gyerek
nek -  gondolod.

-  Szédülsz?
-  Igen. Meg hányok, és be kell hunyni a szemem, mert akkor 

nem forog a szoba.
-  Anyukádat nem írták ki betegszabadságra melléd?
-  Nem lehet, vigyáz egy kisbabára. Onnan nem lehet eljönni, 

mert fölmondanának neki.
Alacsony gerendás szoba. Mintha most tapasztották volna 

be, olyan szagú. A gyerek még mondja, hogy parízerl enne, de 
te már sietsz kifelé. Nem tudsz beszélgetni ezzel a gyerekkel. 
Vagy felvágottat kellene hozni neki, igen-igen, dehát holnap 
is megkívánhat valamit, nem hozhatsz minden nap. Fölteszed 
a táskát a kormányra és megindulsz. Arra gondolsz, nem kell 
elfeledkezni róla, te csak oltani jársz a házakhoz.

Másnap bevitték a kórházba, agyhártyagyulladással.
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Irtó piszkos, rendetlen, nagy udvar. Hinta, kutyák, csirkék, 
kacsák, disznók.

Viliké, Józsika, Rózsikám, Bellám, a Pista meg az Imike -  
szokta mondani az asszony. Vidám, mosolygós, mindig meg
kérdezed, mikor csináltatja meg a fogait, Giziké, tíz évvel fia- 
talabbnak látszana.

-  Á, eszi fene, nem érek én rá fogorvoshoz járni, a doktornő 
is mondja mindig, hogy nézek ki, dehát elvitték a gyerekek a 
fogaimat, jól vagyok én már így is.

Végtelenül szereted ezt az asszonyt. És annak semmi köze 
ehhez a szimpátiához, hogy rengeteg tojást meg túrót, tejfölt, 
vágott csirkét, hurkát, kolbászt rak a táskádba minden alka
lommal.

A hat gyerek közül valamelyik mindig beteg. A szobában 
rendszerint feje tetején áll minden.

-  K i győzi ezt összerakni -  mondogatja minden alkalommal.
Nem is bántó ez a rendetlenség. Itt mindig jól letörölöd

sáros csizmád, vagy leveted a cipőd, viccelsz a gyerekekkel, 
akik mintha nem is testvérek volnának. A Pista, aki három éves, 
rettentő veri Rózsikát meg Bellát, akik jóval nagyobbak. Bella 
szopja az ujját, Vili már tizedikbe jár és nagyon dolgos.
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Ennek a J-nek az anyja most a második felesége egy rokonod 
első férjének. Ennek a J-nek az apja az első férje annak az asz- 
szonynak, ahonnan most jössz. Az asszony a J  apjának a har
madik felesége, és a J  anyja a második felesége volt az ember
nek. Az első feleségétől van egy fia, aki egyik kolléganőd férje. 
A kolléganőd anyjának második férje együtt dolgozik J  anyja 
második férjével (aki első férje a rokonodnak), és a rokonod 
második férjével.

Jó  nagy, komplikált család.
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Nem először jársz ebben az utcában. Tetszik. A régi Mező 
utca. Becsöngetsz.

-  Ko je? -  visszhangzik egy éles gyerekhang.
Ismerős helyeken visszaszólnál, hogy a Sandokan, de itt még 

nem voltál. Kócos, középkorú nő nyit ajtót. Tudod, hogy az 
egyik orvosnőd komasszonya. Azt várod, hogy csinos legyen, 
sovány, szép. Kedves parasztasszonyra hasonlít. Belépsz. A jó 
napot után mormolod, hogy Máriának hívnak, táskádról lát
hatja, miért jöttél. Rádkacsint, amikor a négyéves kicsi azt 
kérdezi, hogy mit akarsz, felel is helyetted hogy kávézni jött 
anyukához.

A szoba világos helyiség. A bútor drága lehetett, bár semmit 
sem őriz fényéből, sem a féltésből, mellyel más helyeken óvják 
az éveknek. Összefirkált, rágógumi-darabokkal pöttyezett, 
pár ajtó nyitva rajta, benne összedobált fehérneműk, pulóverek, 
a gyerek játékai. Vigyázni kell hova lépsz, mert a padlón ren
geteg a játék. Egy fotelba süppedsz. Várod az asszonyt, aki 
kávét főz, hogy visszajöjjön és bocsánatot kérjen a rendetlen
ségért. Tudod, azt fogja mondani: -  Ne nézzen most szét, 
épp ma akarok föltakarítani. -  Mindenhol ilyeneket hallasz, 
mégha öt perccel előbb tettek rendet, akkor is ezzel fogadnak.

Fura mosollyal egy tálcával tér vissza. Találgatod kik szoktak 
így mosolyogni. M egvan! Buta kisdiákokat biztató tanító nénik.

Leteszi a két csésze kávét. A gyerek mintha csak ezt várta 
volna, nekirohan az asztalnak, jó nagyot belerúg. Elveti magát 
a szőnyegen.

-  Ohh-ho-hó -  nevet.
-  Ej, Mile, Mile, kis huncut -  mosolyog az asszony megsza

kítás nélkül.
Nem először csinálhatja. Törlőruháért megy. Kitörli a kis

tányérok alját. Alighogy befejezi, a gyerek fontoskodva megáll 
az asztal előtt, bal lábát az asztallapra teszi:
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-  No, tán nem merem? -  kérdezi.
Nem incselkedik. Biztos a dolgában.
-  Ne, kisfiam, te olyan okos kisfiú vagy, mondd meg inkább 

a néninek, hol dolgozik a te apukád.
Furcsállod a kérdést. A gyerekeket mindig azzal szerepeltetik 

előtted, hogy verset mondatnak velük, vagy a játékaikat muto- 
gattatják meg.

-  A gyárban igazgató -  hadarja a gyerek.
-  Igeeen? -  kérdezed csodálkozva.
-  Igen -  vágja rá a kicsi.
-  És honnan hozta ezt a traktort neked? -  kérdez az anya.
-  Párizsból. Budapestről meg ezt a mackót hozta.
A gyerek láthatólag unja ezeket a feleleteket.
Már megittátok a kávét is, elszívtatok három cigarettát. A 

táskádért nyúlsz félénken. Tudod, ma még becsapjátok valami
vel (de csak ma). Hátat fordítasz a kicsinek. Mégis észreveszi 
a műszereket. Hirtelen ordítani kezd, torkaszakadtából. Érde
kes, más gyerekek előbb pityeregnek, majd halkan sírni kezde
nek, s ha meglátják, hogy közeledsz feléjük a tűvel, erősödik 
a bőgés. Felkészülten az asszonyra nézel, aki mozdulatlanul a 
fotelban ül és még mindig mosolyog.

-  Meg kéne fogni -  mondod.
Az asszony magához húzza a gyereket, aki rúgkapál, mindent 

megtesz, hogy kiszabaduljon. Még az a szerencse, hogy elég 
erősen fogják. Valahogy beoltod. Az ordítás nem szűnik meg. 
Amikor az asszony elengedi, a kicsi mintha csak erre várt volna, 
nekimegy az anyjának. Szegény asszony nem is tudja, hogy a 
lábát húzza-e félre a rúgások elől, vagy az arcát védje a pofonok
tól.

-  Jebem ti majku! Ubicu te! -  üvölti a gyerek.
Az asszony védekezik és mosolyog. Hozzá hasonlóan te is 

vigyorogsz, mintha helyeselnéd magatartását, hogy azt higgye 
rólad, az ő helyében te is így tennél.
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Könnyen megtalálod a házat. Hatalmas udvarba építették, 
és egy hosszú folyosóra nyolc ajtó nyílik. Egyik a Szabóéké. 
Melyik?

Benyitsz. Igazi meleg konyhában találod magad. Egy tizen
két éves gyerek áll a sparherd előtt. A sparherd az ajtó mellett 
van. Egy lábasban víz sistereg. Nemsokára fölforr.

-  Szervusz -  mondod a gyereknek. Az nem szól.
-  Zdravo -  próbálkozol újból. A gyerek szőke. A kezében 

egy gyűrött törlőrongyot tart, különben rend van körülötte. 
Leteszi a törlőrongyot és egy teásdobozt emel le a polcról. 
Egy kamillás dobozt. Odaáll a sparherd elé, és várja a vizet.

-  Jöttem adni az injekciót, te vagy a beteg?
A gyerek komolyan figyeli a vizet. Szobor.
-  Hogy hívnak? -  kérdezed. -  Te vagy a Szabó Jóska?
Nem mozdul. Végignézel rajta. Úgy néz ki ez a gyerek mint

ha a Szabó Jóska lenne? Hogy teát főz, az rendben. A betegek 
szoktak teát főzni. Ha meg beteg, be kell oltani. Le teszed a 
hokkedlire a táskád, amelyben a tűket, meg a gyógyszereket hor
dod, nagy barna táska. A gyerekek mind ismerik az ilyenfajta 
táskát. Csak orvosoknak lehet ilyen táskájuk. Ha sírnak, amikor 
megjelensz, az a táska bűne. Ha az utcán idős emberek kitérnek 
előled és köszönnek is, tudod, az a táskádnak szól.

A gyerek nem néz a táskádra. Ügy tűnik, ha látná, akkor sem 
tudná, mi van benne.

-  Hogy hívnak? Kako se zoves? -  kérdezed. -  Anyukád 
itthon van? Egyedül vagy?

Hallod, hogy a víz már hangoskodik a lábasban. A gyerek 
megmozdul. Egy marék kamillavirágot szór a lábasba. A víz 
ügyesen forgatja őket. A gyerek odamegy az asztalhoz, az asztal 
a szoba közepén van. Terítő nélkül. Ráteszi a teás dobozt. 
Visszamegy a sparherdhoz és a törlőronggyal leemeli a lábast. 
Jó  szag van bent. Nem először csinálja. A gyári munkások ki
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mért mozdulataira emlékeztet. Még nem nézett rád. Szép gyerek, 
gondolod.

-  Hogy hívnak, mondd már, te vagy a beteg? Jöttem adni 
az injekciót.

A kredencen egy levél. Megfogod a táskád, odamégy. Föl
emeled a papírt, hogy megnézd, milyen névre címezték. Itt 
laknak-e a Szabóék? Más név van rajta. Leteszed. A gyerek az 
asztalra teszi a lábast és rádnéz. Szép szeme van. Talán most, 
gondolod. Üjból kezded.

-  Hogy hívnak? Süket vagy? Beszélj már! Hogy hívnak?
-  Bandinak. Barna B andinak.
Tisztán, hangosan, szépen mondja a nevét.
-  Hát a Szabóék hol laknak? Melyik az ő lakásuk?
A gyerek a gőz fölé tartja a kezét, ismét szobor. Tudod, 

hogy többé nem fog megszólalni. Köszönsz és kimégy a kony
hából. A harmadik ajtó Szabóéké. Beoltod a gyereket. Megkér
dezed, hogy milyen emberek ezek a Barnáék? Az asszony meg
vonja a vállát.

-  Senki sem szereti őket, különösek.
Átsietsz a folyosón és végtelenül örülsz, hogy teaszagot ér

zel ruhádon.

27



Az ember, aki ajtót nyit, két méteres, szőke. Azt mondták, 
ő a kihágási bíró. Nem hasonlít bíróra. Annál kedvesebb. 
Fölvezet a lépcsőn, egy nagyon egyszerűen berendezett szobába 
nyit. Az asszony-feleség egy dundi, szőke kislányt simogat az 
ágyon. Dúdolhatott neki, mert megretten, ahogy kinyílik az 
ajtó és szájában megáll az é hang. Nem ismered ezeket az embe
reket, az az érzésed, hogy nagyon rendesek, azon veszed magad 
észre, hogy vigyázol a mozdulataidra, mindent nagyon pontosan 
akarsz csinálni, mint egy vizsgán. Ahogy beszúrod a tűt, nem 
megy a gyógyszer. Próbálgatod, aszpirálsz, újból nyomod, 
nem megy. Bedugult. A fene enné m eg! Pont most és pont itt! 
így van ez a vizsgákon is, amikor a legjobban akarod, akkor 
nem sikerül. Mondod, hogy nem tehetsz róla (nyelne el a föld, 
annyira szégyenled magad). Az asszony szinte biztatóan rád 
mosolyog és azt mondja, nem baj, nincs semmi baj. Kicseréled 
a tűt és beszúrsz megint.

Nagyon gyorsan összepakolsz, hogy mielőbb kiérj.
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A Tisza-part felé hajtasz. Van ott egy utca. Meséskönyvből 
vágták össze. Kis törpék vagy tündérek építették házait, mégis 
olyan lakások ezek belül, amit nem lehet elképzelni. Egyszer 
megpróbáltad. A legszebbet. Nem sikerült. A gyerekek külön 
szobában laktak, a férjednek és neked is jutott egy-egy szoba. 
Nem jó! Neked sokkal jobban tetszik, ha egy szobába rakod 
tieidet, mind egy rakásra, egy ágyra, egy igazi családba.

Odaérsz. Egy padlásszobás ház. Szép, bólintasz, szép, de 
most nem kívánkozol ide. Már nem. Talán azért, mert innen el 
kell menni a Tóthékhoz, ahol rengeteg gyerek van és megesznek 
minden reggel egy háromkilós cipót, és a lábasokat sem mossák 
el, hadd maradjon meg a tegnapi csirkepaprikás íze a mai krump
lipaprikásban is. Talán azért, mert amikor először jöttél ide, 
eltévedtél.

És mérges voltál akkor. Az eső is esett, mire rátaláltál a 
házra, jól eláztál, meg vesztettél is egy egész órát. Utána jó 
meleg kávéval kínáltak, csupa ragyogó edényeket sorakoztattak 
eléd, meg zene is szólt. A gyereken is szép hálókabát, te csak 
álmodtál ilyesmikről. És akkor ott bent öt percre el is felejtetted 
tán, hogy eltévedtél.
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Esik.
Hideg januári havaseső. Ma kijön a mackó a barlangjából és 

nem fordul a másik felére... Egyenletes koppanások a csöppek 
kikötői, fejeden, kezeden, arcodon. Meghajtod kerékpárod. 
Soha többé nem vennél minibiciklit. Semmire sem való. Terepre 
pláne nem.

Az Ady Endre utcába igyekszel. Ebben az évben rengeteg 
utcátokat átkeresztelték. Nincs már Vadász, sem Mező utca.

Molnárékat szereted. Kisfiúk két éves, Jánosnak hívják, ez 
ma már ritka névnek számít. Az előszobában ott áll a karácsony
fa. Meleg van az egész lakásban, még nem szedték le, hullik. 
Angyalhajas. Úgy szeretnél leülni, bár hellyel sohasem kínálnak. 
Az asszonynak szigorú zöld szeme van. Nehezen nevető szemek. 
Hatodszor vagy náluk. A nagyobb kislányra csak ránéz, és 
olyan csönd lesz bent, olyan csönd, mint ahol nincs is gyerek. 
Mondod, tegyen újságpapírt a szőnyegre, mert sáros a csizmád, 
csöpög rólad a víz.

-  Csak jöjjön nyugodtan, egész nyugodtan -  mondja.
Ez tetszik neked és megfeledkezel a szemeiről. A kisfiú sír, 

néha selypítve beszélsz hozzá, talán az anyja kedvéért. Ö is 
selypítve beszél vele.

Az asszony mindig csak az előszoba ajtajáig kísér.
Erre még nincs betonjárda, minden második sarkon ki kell 

a sárhányóból piszkálni a sarat. Újfalunak hívjátok ezt a részt.
Ügy tűnik, még jobban esik. Az arcodba vágódó csöppek 

szúrós jégcsapok. Fáj ez az eső. Messze van a következő hely, 
papírod az utcanevekkel, házszámokkal elázott már zsebedben.
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Hatalmas ház. Kedved lenne végigjárni a szobákat. Szétnézni. 
Talán azért, mert az előszobából sohasem láttál be a helyiségek
be, mintha szándékosan becsuktak volna előtted minden ajtót. 
Pálinkafőző kisiparosok. Bár hideg az előszoba, az asszony mé
gis pokrócba csavarva kihozza a gyereket — nehogy besározd 
véletlenül is a benti szőnyeget?
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Kedvenc utcádban hajtasz, csak most mindent elront ez az 
eső. Szidod a vasutat, hogy nem képesek egy rendes átjárót 
építeni, mindig le kell szállnod a bicikliről. Az átázott földben 
mély nyomok maradnak utánad. Két idős nénit kísérsz, nem hall
ják, hogy a hátuk mögött jössz, csöngőd sincs.

Egy vert falú ház előtt állsz meg. A deszka kiskapu nem nyílik. 
Vered a kilincset. A szomszéd ház előtti újságos bódéból szól 
ki az asszony, hogy: jövök! Jön. Sovány, fiatalos külsővel, 
szinte hihetetlen, hogy hatéves fia van. Az előszobában leteszi 
a papucsot, benyit a szobába. Fölgyújtja a villanyt. A gyerek 
fölöltözve ül az ágyon, a televízió bekapcsolva. Reggeli nyolc
kor még nincs műsor A képernyőn havazik.

-  Miért kapcsoltad be a televíziót, nem látod, hogy nincs 
még műsor! -  hangoskodik az asszony.

-  Hogy ne féljek — mondja halkan a gyerek.
-  Akkor csapd föl a villanyt.
Csönd lesz. Elkészíted a gyógyszert. A gyerek hasra fekszik 

az ágyon és vár. Nehéz meleg van a szobában. Frissen vert 
vályog szaga. És a bútorok régi, álmos, barna színe megöregít 
itt mindent. Kellene ide egy két színes kispárna, egy világos 
faliszőnyeg. Fiatal még ez az asszony. Biztos sokat dolgozik. 
Állandóan hangosan beszél. Mint akinek semmi sem sikerült 
az életben, olyan a hangja. Anyádra gondolsz...

A gyerekhez lépsz. Ahogy beszúrod a tűt, megfeszíti az 
izmait, lehetetlen befecskendezni a gyógyszert, bedugul a tűd. 
Nem megy. Kicseréled, megint beszúrsz. Az előbbi szúrás he
lyén egy vércsöpp jelenik meg, vastag csíkban lecsordul a 
gyerek farán az ágytakaróra. Kicsit megijedsz. Törölgeted, 
beszélsz hozzá zavarodban butaságokat. A vérzés eláll. Össze
pakolsz. A következő sarkon arra gondolsz, mi lenne, ha az 
asszony kiabálna utánad, hogy: meghalt a gyerek, meghalt 
a gyerek!...
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Az emeletes házakat nézed. Bátyaság, azoknak nem is kell 
tüzelniük. Autók haladnak melletted, az ellenségeid.

Alacsony parasztháznál állsz meg. 79. Mást vártál, mivel 
az orvosnál láttad a lányt. Tizenhét éves és úgy ki volt öltözve, 
mint egy primadonna, mintha legalábbis emeletes házuk volna. 
Alacsony gerendás szobák, nehezen nyíló, sötétbarna ajtók. 
A szoba, ahol a lány fekszik, finom meleg. Előbb azt hitted, 
hájaskiflit sütnek, annak az illatát érzed, csak később veszed 
észre a befűtött kemencét. Magas, félig megvetett családi 
ágyban alszik a lány, mint óriás téglák, úgy sorakoznak mellette 
a párnák. Nagymamádnál aludtál ilyen párnabástya mellett 
kiskorodban.

Lassan készíted elő a gyógyszert. Szeretnél minél tovább itt
maradni, itt minden olyan nyugodt. A bútorok is pihennek.

Ide naponta eljönnél.
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Egy harmadik emeleten csöngetsz. Kövér, idős nénike 
nyit ajtót.

-  Jaj, dobar dán, jaj, jöttek az injekciót adni, izvolte tamo, 
tu unutra, ide e, tu injekció, gyere babi gyorsan ide, tu raditi...
-  és mond mindent, azt hiszi, hogy szerbül beszélsz. Amikor 
előkerítette a gyereket, belépett egy ,,klimaxos dáma” . A nagy
mama -  gondolod mert az előző néni nem a háziak közül va
ló. Az biztos, hogy parasztasszony, aki otthon disznókat meg 
csirkéket nevel. Biztos tejesasszony szombaton, meg kedden 
a piacon, mert olyan pirospozsgás az arca, amilyen csak a tejes
asszonyoké lehet.

Elkészíted az injekciót. A kislány ötéves, bőg, amióta megje
lent. Állsz az asztal mellett és vársz, majdcsak valaki megfogja 
a gyereket. Senki sem mozdul. Szólsz, hogy fogják meg.

A „dáma” azt mondja, hogy várj. Vársz.
Á gyerek áll a szekrény előtt és toporzékol, könyörögnek neki:
-  Kiscicám, mackókám, kiscsillagom, ne sírjál, gyere ide 

édeském...
A gyerek vérszemet kap. Te vársz. Öt percig, tíz percig. 

Kicseréled a tűt, attól félsz, hogy a gyógyszer beleszárad és 
bedugítja, esetleg desterilizálódik. Ismét szólsz, hogy fogják 
meg a gyereket.

-  Várjon, ilyenkor a gyerek sokkban van, és csak szépen 
kell vele bánni — magyarázzák.

-  Sokkban lenne, ha kapna egy pofont -  mondod mérgesen.
-  Hogy beszélhet így, nagyon sokat ért maga a gyerekhez

-  szólnak vissza.
Végül odavezetik, odacibálják a kislányt az ágyhoz. Kapá- 

lódzik, dobálja magát, öklözi a nagymamit, aki mosolyog, pró
bálja a kislány bugyiját lehúzni.

-  Édeském, ne sírjál, csillagocskám...
Odamész, megfogod a gyereket és valahogy beleszúrod a tűt,
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mire a gyerek alaposan megrándul, s a tű elgörbül, de a gyógy
szer bemegy. A nagyanyja magánkívül van:

-  Maga egy barbár, sintér, így kell adni az injekciót? Maga 
még az injekciót sem tudja adni, ilyeneket küldenek gyerekek
hez. Maga egy barbár!
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Itt már többször jártál. Ez a gyerek mindig beteg. Pedig 
milyen gyönyörű emeletes házban élnek. A gyerek anyja nyit 
ajtót. Az asszony egy penicillines üveget tesz eléd.

-  Most ezt kapták? -  kérdezed. Tudod, hogy mindig geo- 
mycint adtál a gyereknek.

-  Igen -  mondja az asszony -  az a sárga nem segített.
Fölszívod a fecskendőbe a penicillint. Az asszony az ölébe

fekteti a kicsit. Beoltod. Pakolsz vissza a táskába. Az asszony 
szól, hogy adjál még egy vattát, mert vérzik a tű helye. Amikor 
bekattintod a zárat, az asszony elordítja magát:

-  Jaj istenem, meghalt a gyerek, jaj, meghalt a gyerek, meg
halt a gyerek!

A gyerek, ahogy az anyja ölében feküdt, úgy maradt. Meg
meredt és kék, lila, zöld. Odakapsz. Hideg és vizes. Penicillin
sokk, villan át agyadon. Ledobod a táskád, amikor a kazettáért 
nyúlsz, már nem te nyúlsz a kazettáért, megjelensz egy képernyőn, 
mintha ketten lennétek és az egyik éned nézi, hogy kapkod a 
másik. Calciumot, synopent, dexasont húzol a fecskendőbe. 
Előtted sohasem látott élességben megjelenik a kockás füzet 
az aláhúzott sorokkal: calcium, synopen, dexason -  így tanul
tátok az iskolában! Érzed, gerinced verejtékezik. Remeg a 
kezed, keresed az urbasont. 40 mg-osat sohasem adtál gyerek- 
nak. Ha meghalt, úgyis mindegy, ha még nem, talán ez segít. 
A fecskendőbe húzod az adrenalint is, még ezt sem adtál gyerek
nek soha. Mindegy! Ha meghalt, tényleg mindegy. Míg resze
led az üveget, néhányszor összekoccannak fogaid, az asszony
nak nem szabad látni, hogy mennyire félsz. Kezed remegését 
nem titkolhatod. Félrenézel, nem tudod, hogy beadd-e a gye
reknek az adrenalint, amikor megjelenik a bíró. Az ember rit
kán hallucinál ennyira tiszta képekkel. A bíró egy hatalmas 
tárgyalóterem közepén ül, kalapácsával csapkod az asztalra,
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fejed elrántod. Azt mondja, hogy bűnös vagy, mert adhattál 
volna adrenalint i s ... Látod a bírót, meg a rendőröket...

Beadod az adrenalint. Fölemeled a gyereket a lábánál fogva, 
rázod, majd az ágyra dobod. Mint egy zsák. Meghalt -  gondo
lod. Az álla leesett és csorog a nyála. Az arca lila. Az asszony 
áll a sarokban összekulcsolt kezekkel, mintha filmezne, fi
gyeli minden mozdulatod. Ráordítasz, hogy azonnal szerezzen 
kocsit valahonnan. Kirohan. Még kétszer fölemeled a gyereket, 
pofozod, vízzel locsolod. Az iskolában tanultátok... mester
séges légzés! A műanyag bábú, amibe fújtatok. Mindenki fer
tőtlenítette a baba száját a gyakorlati órán. A gyerek fölé ha
jolsz, még mozdulatodba fér az utálkozás a hideg, nyálas száj
tól de a másik pillanatban fújsz. Egyszer, kétszer. Kapcsolsz: 
az egyik kezeddel be kell fogni az orrát, a másikkal nyomkodni 
kell a mellkasát. Ismét fújsz. Meghalt! Fölállsz. Hiába! Egyszer 
csak megrándul a gyerek teste. Él! -  gondolod -  éél! A gyerek 
hörög, öreg, asztmás emberek lélegeznek így. Él -  gondolod. 
Hörög. Kinyitja a szemét. Hirtelen remegni kezd, rángatózik, 
dobálja magát. Az epilepsziás görcsök is így néznek ki.

-  Pedig kinyitotta a szemét, lélegzett is -  mondod a bírónak. 
Nem tehetsz róla.

Aztán hirtelen fölül a gyerek, épp akkor érkezik meg az any
ja az emberrel. Fölkapod a gyereket és intesz, hogy menjetek. 
Mondod a sofőrnek, hogy gyorsabban hajtson. Közben beszélsz 
a gyerekhez, de az nem akar szólni. Kifejezéstelenül bámul. 
A orvos mindenre helyesel, jól van, nincs semmi baj, jól van, 
penicillin-sokk, jól van, mintha mást nem is tudna mondani.

Amikor visszavittétek a gyereket, az asszony kávét tett föl, 
te pálinkát ittál volna, jó sokat. Leültél egy székre. A gyerek 
az ágyon hirtelen sírni kezdett. Zokogott két percig, majd ela
ludt. Az asszonnyal néztétek egymást, megittátok a kávét, ő 
még nem tudott mit kérdezni, te meg már nem tudtál mit 
mondani.
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Észre sem vetted, hogy mikor értél Karcsiékhoz. Karcsiék- 
nál dugult be a tűd. A kiskapu zárva. Láttad, hogy az asszony 
hova akasztotta tegnap a kulcsot. Odanyúlsz. Leveszed, kizárod 
a kaput. A gyerek megint ott ül az ágyon, sötétben. Fölkap
csolod a villanyt. Köszönsz.

-  Csók’lom -  válaszolja. Fölkel, az ablakhoz megy, fölhúzza 
a redőnyt. Azután a villanykapcsolóhoz megy és elkapcsolja 
a villanyt.

-  Nem látok így -  mondod.
-  Pedig elég világos van -  válaszolja, és végigfekszik az 

ágyon, várja az injekciót.
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Ismét a bíró utcájába kell menned, a szomszédjához. Sokszor 
megtörténik: két-három napig jársz egy helyre és a szomszédba 
is kiküldenek. Rájöttél a turpisságra. Ha egy szülő meglátja, 
hogy a szomszédba kijárnak gyereket oltani, nem akar ő sem 
lemaradni.

A kisfiún látszik, hogy valóban beteg. És nagyon aranyos. 
Köszön, ha belépsz, nem sír, ha beoltod. Miiére gondolsz, aki 
hasonló korú.

Az asszony nagyon sovány, görnyedt. Nézed a szobát. A vi
rágokat az előszobában, a tiszta szőnyeget, a vasalt szalvétát 
az asztalon, a kikeményített kispárnát az ágyon, a friss virágot 
a vázában, a kamillateát a csészében, a csésze alatt a tálcát, a 
kisfiún a tiszta pizsamát, a nagyobbik gyerek iskolatáskáját, 
az íróasztalon a füzeteket és hallod a másik szobából egy aszt
más bácsi köhögését. Meg lehet ezt csinálni egyenes gerinccel, 
frizurával, kifestett szemmel?

-  Maga Újvidéken dolgozik? -  kérdezed. Láttad már több
ször az ötórási buszon.

-  Igen. Utazom minden nap -  mondja szerényen.
Nem teszi hozzá, hogy fárasztó, nem panaszkodik az asztmás 

apósára, az ágyban fekvő anyjára, sem arra, hogy mennyi 
baj van egy beteg kisfiúval.

Ahogy kiballagsz az útra a kerten át, visszanézel a terméskő
vel kirakott házra. Szép ház. Anyádék külföldön dolgoznak és 
nyilván ehhez hasonló kertes házról álmodoznak minden este.

Meséled másnap Damjanka néninek, hogy milyen asszony 
ez a D-né. Damjanka néni már harminc éve dolgozik a karto- 
tékán, szinte mindenkit ismer, akinek gyereke van. Azt mondja, 
nem tudja, miből van meg az az asszony. A férje börtönben ül, 
állítólag a levél után bukott le, sikkasztott, onnan a ház, a szü
leik betegek, ráadásul naponta utazik Újvidékre.
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-  Ez most melyik? -  kérdezed a lány vagy a fiú? Olyan 
egyformák. Kétszer szült az asszony ikreket. Még van itt egy 
tizennégy éves lány is. Tulajdonképpen ő neveli a gyerekeket. 
Az asszony rendszerint az ágyban fekszik, nyakig betakaródzva. 
Állandóan nyöszörög, hogy ő is beteg, meg hogy nincs pénzük. 
Csak a kamaszodó legidősebb lány dolgozik szakadatlanul. 
Ha nem ismernéd az anyját, azt hinnéd, az ő gyerekei ezek a 
kicsik. A sparherdon pelenkák gőzölögnek, a sarokban mosó
gép zúg. Hosszú cső vezet a gépből az udvarra, az ajtón fúrtak 
neki egy lyukat. A csövet két helyen összetoldották, rongyokkal 
bebugyolálva a toldásokat, a toldások körül nedves a föld.

-  Jaj istenem, olyan beteg vagyok! -  sóhajtozik az asszony.
-  Gyereket csinálni nem vagy beteg -  szól közbe a lány, 

míg kiszedi a feketekávés csészét nyolcéves öccse kezéből.
-  Te ne ugass! -  mordul rá az asszony.
A lány vállat von, fintorog. Olyan ez a fintor, hogy: hallgat

hatok, ha neked így jobb, de azért rettenetesen utállak. Az 
asztal mindig tele van mosatlan feketekávés csészékkel. A 
másik szobából előlép vasutas egyenruhában az apa. Szikár. 
Talán ivott? De lehet, hogy csak szomorú. Azt mondja ülj le, 
majd a kislány főz egy kávét. A kislány rád néz. Úgy néz rád, 
mint aki biztos benne, hogy ilyen helyen nem szoktál kávét 
inni. (Ő sem inna a helyedben.) Megáll kezében a rántást kavar- 
gató kanál és néz, látszik, hogy szívesen főzne, hisz akkor le
ülnél, tovább látná a ruhád, a cipőd, ujjadon a csöpp briliáns
gyűrűt, szemeden a festéket, körmödön a lakkot.

Táskádban ide-oda pakolászol. Fél szemmel a lányt nézed. 
A lány várja, hogy kimondd: hát akkor kérek egy kávét. 
És kérsz. A kormos dzsezvába belemér két csésze vizet. Irtó 
zavarban vagy. Nem tudod, hogy kihez szólj. Az ágyban az 
asszonyhoz, a szomorú, álmos, cigarettázó emberhez, vagy a 
lányhoz, aki a szobából tiszta ruhát hoz és előtted, hogy lásd,
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kitöröl két kis csészét. Nem is tudtad, hogy ilyen sokáig forr 
fel két csésze víz. A lány is leül és néz. Mint egy színésznőt.

-  Nekem is főzöl? — kérdezi nyöszörögve az asszony.
-  Te már ittál, hallgass! -  szól vissza a lány. Aztán, hátat 

fordítva szüleinek, úgy néz, hogy csak te láthatod az arcát, 
úgy szól, hogy csak te halld: -  Egyszer úgy elmegyek innen, 
hogy azt sem tudják, hogy létezem.

Pislantasz egyet, mintha helyeselnéd. Nézed a gőzölgő kávét. 
Nagyokat nyelsz... Csak a kislány ne vegye észre, csak minden 
sikerüljön, csak ő, aki mellett kis taknyosnak érzed magad, csak 
ez a lány ne gondolja rólad, hogy elérhetetlen vagy.
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A2 asszony megint a férjéről mesél: tizenöt évig ivott, része
ges disznó volt. Minden pénzt elivott, ő meg férfi munkát 
végzett, zsákolt is, hogy legyen mit enniük.

-  A fene rágja ki a belit, ű meg döglött a hűvösbe -  mondja. 
De ha még egyszer kezdené, biztos nem így csinálná. Sohasem 
építene házat. Mind bolond az, aki házat épít.
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A Hajdúk Veljko utcába mégy. A kislány három éves, aszt
más. Időnként rohamai vannak. Rengeteg injekciót kapott már 
tőled. Ahogy belépsz a kapun, hallod a bömbölését. Ezt a fajta 
sírást -  jól ismered -  semmivel sem lehet csillapítani. Kár pró
bálkozni. Tudod, ha megkapja az injekciót elhallgat. Körül
nézel. Itt mindig alaposabban körülnézel, mitől kaphatta a 
gyerek az asztmát? Vizes a lakás?

Régi, vert falú ház, alacsonyak a szobák, de nem látni a falakat, 
hogy vizesek-e, mindenütt körülrakták bútorral. A heverőkön 
sok színű horgolt terítő. Az ablakon rózsás függöny, a falakon 
nagy arany minták. Az ajtó előtt egy darab rongypokróc. A fo
telekben kerek, lapos, tarka kispárnák. Lila, narancssárga, 
rózsaszín! Egy állvány, pár cserép virág. Az asztalon hatalmas 
művirágcsokor.
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Andrea. Szép kislány. Azt kérdezi: miért jött a néni. Mielőtt 
válaszolnál, a nagymama közbeszól, akkor ismered föl, gyermek
korodban az óvodában dolgozott, alaposan megöregedett, 
már unokája is van. Magyarázza a kislánynak, hogy a néni a 
mamihoz jött kávézni, meg beszélgetni. Itt elmegy fél óra, 
mire beadod az injekciót. Az ebédlőasztalhoz ültetnek, hozzák 
a kávét. Arra kérnek suttogva, hogy próbáld úgy előkészíteni 
a tűt, hogy a gyerek ne vegye észre. Szegénykém, úgy fél -  
sóhajtoznak -  biztos nagyon fog majd sírni.

-  Szoktak -  szólalsz meg halkan.
Utálod az elkényeztetett egykéket. Ennek a nagymamának 

megbocsátasz -  hát igen, az óvoda.
Bejön a nagytata és ketten lefogják a kislányt, az anyja is 

beront, majdnem együtt sír a kicsivel. Amikor kihúzod a tűt, 
Andreának mindhárman azt ígérik, majd jól elvernek, nem en
gednek be ide többé. M AJD BEZ Á R JÁ K  A NAGYKAPUT.
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-  Maga keresett minket délután? Mondták a szomszédok, 
hogy volt nálunk, én meg kimentem a bosztánba, oszt otthon 
maradt a kicsi, akkor lehetett maga ott, pedig apósom otthon 
vót, de ki nem dugná az orrát, adja a süketet, az anyja istenfáját, 
de tűlem ott dögőhet meg. Amikó az első kislányom született, 
hát persze inekciókkal tartották fönt, mert gyenge vagyok, 
meg sovány, azt mondta mindig, no ez se lesz rendes, majd 
hülye lesz a sok inekciótól, azt mondja, nem vagyok képes egy 
gyereket szarni inekcijó nékű, én meg mondom, nem baj, ha 
hülye is lesz, nem a magájé, oszt mit ér az, hogy a magájé normá
lis, ha nincs itthon.

-  Mert tudod a lánya is elment Németbe, oszt anyósom ami
kó lebetegedett, csak én, ez a hülye menye maradt neki, én 
meg mostam, főztem rá, ápótam, oszt mondta a lánya, hogy 
hozok majd neked ruhát, meg mindent Németbű, mert gondo
zod apát és anyát, asztán meg hozott lófaszt, no nem mondom, 
egy ruhát tényleg hozott, de mi az az egy ruha, mikó az annya 
itt haldoklott, én átam helt, asztán meg jött kikenyve, kifestve, 
én meg dög fáradt vótam, végű ászt mondta, hát itt laktok a 
házba, kötelessíged gondozni, de az anyád istenit, ha kötelessí- 
gem, akkó itt van apád, a pofájára fér annak, hogy én két gyerek
kel nyomorgok itt egy szobába, lent az alsó lakásba, ű meg fönt 
terpeszkedik, hogy azt mondaná, gyertek föl gyerekek, nekem 
elég lesz egy szoba is, ti mégis négyen vagytok, hát akkó főz
zön neki a lánya Németbű, de el is megyek innen, ha házbérbe, 
akkó oda, de engem ne baszogasson, mikó vettük a motrot, 
akkó is kértünk tűle pénzt, hát majd megadjuk, asztán mondom 
az uramnak, meg ne tuggyam, hogy apádnak visszafizeted 
a motor árát, ki fizetett nekem, hogy ápótam űket, azé nem is 
elég egy motor ára, hát nem?

-  Meg akartam nézni a kisbabát, eszik-e, szopik-e -  mondod.
-  Jó  van, eszik rizskót, meg kétharmados tejet, oszt ászt
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mondja az uram, hát nem akar ű veszedelmet, apa píze, megad
juk, megám, mondom én, nem vót képes a temetés után egy 
ruhát venni a gyerekeknek, de még ajnároztam a felesígit meg 
a szaros lepedőket mostam, addig mindent ígért, a lánya is, 
tojok rá, most vettünk mi sporhetot, meg hűtőt, majd lesz ne
künk Németország nékű is ...

És így hallgattad az asszonyt, aki még csak húsz éves, nagyo
kat bólogatva, vagy két órán át.
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Ma esik a hó.
Nagyon nehéz a biciklit hajtanod. Sokszor leállsz, gyalo

golsz, Fázik a derekad, vesegyulladásra gondolsz. (Télen me
legben, nyáron hűvösben -  ez lenne az igazi munkahely!)

A Szenttamási útra mégy, el is fordulsz az úttal. Fél méteres 
a hó. Az arcodon sündisznók gurulnak, a hópelyhek. Már fél 
órája baktatsz. A tizennégyes házszám nem lehet messze, az 
út jobb oldalán vásártér van, baloldalt fatelep és itt-ott egy ház. 
Botladozol, a hó betakarta a gödröket. Az jut eszedbe, hogy 
érhetett a Birgés Péter spediteres kocsival, két lóval egy óra 
alatt Szenttamásról ide, a Ver’ángyi temetésére. Ezen az úton 
képtelenség. Az is eszedbe jut, hogy a nyáron a Szenttamási 
út mellett szedtétek a pipacsot.

Megállsz.
Az anyj aj óistenit a Szenttamási útnak is,- meg az Igyosi 

útnak is, ha nem gondolkozol, amikor nekivágsz a terepnek!
És sokáig szidod magad, meg az utat. Jó  fél óra múlva érsz 

az igazi utcába. Kezed és lábad nehézkes a fagytól, még az is 
idegesít, hogy kedveskednek veled a házbeliek. Az asszony azt 
mondja, hagyd a biciklit, nem való az ilyenkor semmire, az ő 
lánya is arra fizetett rá, hogy biciklin járt, ahol-van-ni, hogy 
fekszik!

Azt akarod tőle megkérdezni: tudja-e mennyire van ide a 
Naftagas irodája, mert most oda mégy (4— 5 kilométer). De 
megtanultál mérgedben hallgatni. Még az asszony is bűnös, 
hogy már egy órája az Igyosi úton keresed őket. Mindenki bű
nös.
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Azt is megszoktad már, hogy az orvosok télen szívesebben 
írnak ki jobb módú családoknak terepet. Erre különösen érzé
keny vagy: otthon hatan forognak a gyerek körül (autójuk is 
van). Szerintük: mennyire egyszerűbb, ha te kimégy hozzájuk 
és beoltod a ,,szemük fényét” . Ezek az emberek azt hiszik, 
hogy pénzzel mindent meg lehet fizetni. 50—100 dinárt csúsz
tatnak a zsebedbe.

Ilyen helyeken nagyon keveset beszélsz. Egyszer gondolkod
tál is három utca hosszat, irigyelnéd talán ezeket az embereket? 
Még ha szikrányi irigységet is éreznél, azt is letagadnád. Inkább: 
sajnálod őket.

Mint ahogy megsajnáltad a Pálfi gyerekeket, ahol az asszony
nak az ember beverte az orrát. Mert meghallgattad ártatlan 
történetét, melyből kiderült, hogy: becsületes asszony, csak 
az ura hiszi, hogy kurváskodik. Akkor egy fél marék aprópénzt 
tett a zsebedbe. Négy-öt dinár volt. Másnap vettél rajta 10 dkg 
cukorkát és elvitted a gyerekeknek, talán még nem is ettek cu
korkát.
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Zabosék is biztos várják már a meleg napokat. A döglött 
Tisza-partján laknak. Az egy gyönyörű hely, ha nincs időválto
zás. Ellenkező esetben nagyon büdös, azért is hívják döglött 
Tiszának.

Van ott a Zaboséknak egy szobájuk, az ajtó mellett rakott 
sparherd, két kis zsalugáteros ablak az utcára, a két ablak között 
egy kasztni, a kasztni előtt egy asztal. A szoba jobb és bal olda
lán ágyak. Láda-ágyak. — Olyanok azok, mint a gyerekágyak
-  mesélted otthon csak nem rácsosak. Egy-egy méteresek szél- 
tükben hosszukban. Ha belenézel, ott fekszik a gyerek. Nohát, 
van három ilyen láda. Ezeket félig megtömték szalmával és 
letakarták báránybőrrel. Ez nem is lenne olyan rossz, ha a gye
rekek nem mozognának. Tulajdonképpen ezek a láda-ágyak 
gyerekekkel együtt tele vannak szalmával. Három ládás gyerek 
meg két ágyas. Az ágyas gyerekek már iskolások.

-  Jó  meleg van bent, mi? -  kérdezi az asszony.
-  Igen -  feleled.
-  Már reggel óta tüzelek, hogy meleg legyen bent, mire 

gyün.
Igen, eszedbe jut, hogy a múltkor láttad őket, a férjével két 

zsák hulladékszenet cipelt az állomásról. És nem köszöntek. 
Még a fejüket is elfordították.

A kasztnin egy befőttes üvegben, megbámult vízben pár 
szál virág. Furcsa. Télen? Olyan bimbójukban feledkezett ró
zsák, melyeket meglepett a fagy. OLYAN OK E Z E K , HOGY 
MÁR SOHASEM N Y ÍLN A K KI. Próbálsz kedveskedve 
beszélni, a nyelvükön.

A széngáz kissé megnehezíti a légzést.
-  Ha-ha-ha -  nevet az asszony - , a büdöstől még senki sem 

halt meg fijam, de a hidegtől már fagytak meg!
Többször jártál már itt. Szorongás fog el mindig, amikor 

belépsz, mintha fogorvoshoz mennél. Mint amikor kiskorod-
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bán a tanító néni meglátogatott benneteket és rájöttél, hogy 
nincs is fotelotok, pedig amikor a szobátokat kellett lerajzol
nod, három szép fotelt rajzoltál, meg televíziót is, pedig az 
sem volt. Akkor érezted így magad. Mintha rajtakaptak volna 
egy hazugságon.
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Amikor az asszony bevezette a gereket, azt hitted epilepsziás 
a fiú, azért rezeg. A gyerek megfagyott. Álltái előtte, nézted. 
Anyádra gondoltál, aki egykor oly meghatóan mesélt a meg
fagyott gyermekről. Ötéves korodban már te is fejből tudtad, 
de azért mindig megsirattad, ha hallottad. Öt napig jársz majd 
hozzájuk injekciózni. Az asszony az ötödik gyerekkel terhes, 
nem emlékszik, mikor látta az emberét józanul.
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Ilyenkor, fagyok idején, nem szoktál játszani. Valahogy a 
tél kiszorítja a képzelgést belőled, csak hazagondolsz a begyúj
tásra: jó meleg szobákra... Egy idősebb házaspárnál látott 
lakást lopsz magadnak, meg férjednek. A ház jó helyen van, 
szép. Berakod a gyerekeket valamelyik szobába... A kerékpá
rod nagyokat nyikorog, pattog a lánc (meg kellene kenni), 
ha dombra hajtasz.

Szidod Markovicékat, már tíz napja jössz hozzájuk, egyszer 
az egyik gyerek a beteg, máskor a másik. Nem tudod, mennyien 
vannak. De már három éve jársz ide, mindig kisgyerekeket 
oltasz, vagy nem nőnek, vagy észrevétlenül szaporodnak.
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Délelőtt nem látni a szobákban. Sokan meggyújtják a vil
lanyt. No, ezt szereted. Belesni az ablakokon. Pillanatokra meg
kívánni egy-egy szobát, esetleg mosolyogva, nagy megelége
déssel gondolni a sajátodra. Néha csak egy bútordarabot hoznál 
ki a szobákból, az ablakon keresztül.

A téli terep csak ezért jó!
Átmégy a hídon, errefelé már nagyon kevés a ház. Tanyák. 

Kukoricaföldek, búzatáblák emberei élnek itt. Bízhatnak 
ezek az emberek az időben. Várják a többieket, akik melléjük 
építenek, ők is várják az utcájukat, mint Gáspárék.

Most itt rossz hajtanod. Mint nyitvafelejtett ablakok között, 
olyan huzatos az út. A téglagyár udvarába épített lakások egyi
kébe mégy. Ezek a lakások mind egyformák. Mindegyikben 
ugyanott van a konyha, a szoba és a pici előszoba. Megkeresed 
a számot. Benyitsz. Kézzel szőtt, szláv mintás szőnyeg az elő
szobába terítve. Szép. Hazahoznád, ha neked adnák. Az asszony 
ruhája piszkos. Nemrég fokhagymát reggelizett. Ezt látod, 
érzed. Ha beszél, ha mosolyog kedveskedve. A gyereket -  
kicsi és babakocsiban fekszik, mert nincs még kiságya -  be
oltod. Sietnél ki, de az asszony már ötödször mondja, ez olyan 
gyerek, akinek a szemére nem jön álom. Mit kellene vele csi
nálni? Azt feleled neki, hogy majd az injekciótól alszik. Igen, 
ez a felelet elég holnapig. Csakhogy holnapra már mást kell 
kitalálnod. Kisietsz. Jó  sokat szívsz be a friss, ködös levegőből.
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Utcán lépcső! K i látott ilyent? A tengerparton, hegyes vi
déken érthető, de itt? Hülyeség! Mert a biciklit föl kell emelni 
és fölcipelni tíz lépcsőfokon és ugyanígy vissza le.

Dühösen vered a kiskapu kilincsét. Hogy a fenében nem tart 
kutyát az ember, ha már olyan süket, hogy nem hallja a zörgést. 
Vagy szerelne csöngőt! Végre kijön egy végtelenül kedves 
középkorú asszony.

-  Jó  napot, hallom én, hogy zörög valaki...
Jó , hogy hallod, gondolod magadban, már vagy tíz perce 

vered a kilincset.
-  Igen én zörgök, jó napot! -  mondod hangosan (mert még 

mindig arra gondolsz, hogy nagyot hall) - , jöttem átkötözni 
a kislányt!

-  Nagylány az már.
Hát valóban, tizenhét éves lehet, ahogy így a takaró alól 

kidugja térdig bekötözött lábát, lesüti titokban, halványan 
kifestett szemét.

-  Veled mi lett?
-  Elütött a Pityu.
-  Pityu?
És megmondja a legény teljes nevét, aki miatt gipszbe rak

ták a kezét, bekötözték csúnyán összezúzott lábát.
-  Az ügyetlenje -  mondja szerényen, szemlesütve, azzal 

a pírral, amivel te is anyádnak mesélted, hogy a Feri azt írta 
az emlékkönyvedbe, hogy szeret.

És elmondja kipirult arccal, hogy hol lakik a Pityu, melyik 
sarkon szaladt ki a motorral és hogy vitte be az ügyeletes or
voshoz ...

Még kétszer mentél ki bekötözni, akkor mesélte, hogy mennek 
majd a bíróságra, jaj olyan izgatott, mert a kihágási bíró behí
vatta őket, mert jaj, ő nem menne, hát majd elmúlik ez (mutat 
a lábára) dehát az ügyeletes orvos jelenti a baleseteket a rend
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őrségnek... Arra gondolsz, tudja-e ez a lány, hogy fájdalom
díjat kérhetne. Dehát ki beszél itt fájdalomról, amikor a Pityu 
fog eljönni érte autóval, hogy bevigye a bíróságra, mert nem 
tud még a fájós lábára állni.
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Tudod, hogy itt majd kávét kell innod, megnézni a csirkéket, 
disznókat, macskákat, kutyákat. A takarítónőtök kisfia a beteg. 
Kisfia?

-  Karcsi, az anyád úristenit, mondtam, hogy feküdj lel 
Mit ácsorogsz itt kint?

-  Ne kiabájjon, eccé úgyis megölöm!
És az asszony, nem tudni, mosolyogni próbál-e, vagy pi- 

tyereg.
-  Látja, milyen, mennyit szenved az ember, mire fölneveli, 

oszt ezt kapja. Olyan mint az apja volt! Tiszta apja, de kiverem 
belüle!
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A doktornő azt mondta, amikor ide indultál, hogy itt majd 
biztos kapsz valamit. Igaza volt. Alighogy kinyitod a táskád, 
az asszony dobozos kekszet, frissen darált tizdekás kávét rak 
bele.

-  Nem kellett volna -  mondogatod, bár magadnak is ellen
szenves a hangod. Százszor megfogadtad, amit elfogadsz, 
vagy megköszönöd, vagy erélyesen azt mondod: -  Nem fo
gadhatom el! De sohasem tartottad be fogadalmad.
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A lábaddal is meg kell lökni a kaput, hogy kinyíljon. Jobb
kéz felől, úgy tizenöt méternyire, a gangajtó, barnára meszelt 
lécekből. Az udvar legalább száz méter hosszú. Nézed. Két 
ház elférne itt. Már ötödször kiálltod: -  Halló, halló! Ha nyitva 
a kapu, biztos itthon vannak. Félúton megkövülsz. Rettentő 
iramban közeleg a kutya, oroszlán lehetne. A kapu elérhetetlen, 
a gang ajtaja úgyszintén. Nincs menekvés! Állsz. Táskád ösz
tönösen a torkod elé emeled. Eszedbe jut az is, hogy a kutya 
nem tépi ki az ember húsát, csak elkapja a fogaival. Vársz. 
Érzed gerinceden a verejtéket. És a kutya fél méterrel előtted 
megáll. Hatalmas állat. Nem mersz mozdulni... Egész halkan 
szólsz:

-  Kiskutya, kutyu-kutyuli! -  még mosolyogsz is. Megcsó
válja farkát. Megszaglássza táskádat, lábad... Lassan, remegve 
megindulsz a gangajtó felé. A kutya kísér.

-  Jenő, az anyád istenfáját, nem mondtam, hogy csukd be 
azt a dögöt! Jenőőő!

Terebélyes asszonyság hadonász a tornácról az udvar felé. 
Az istállóból kilép egy húsz év körüli legény. Elégedetten 
vigyorog.

Mondod az asszonynak, hogy nyissa ki az ajtót, mert rögtön 
összeesel.

-  Nem merem, angyalom, mert ez a dög berohan és szét
szed darabokra! Ide még ember nem jött be, én sem merek 
kimenni, már kétszer megharapott. Isten csodája, hogy magát 
nem bántotta.
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Az asszony állandóan mosolyog. I-néra gondolsz, meg arra, 
hogy ez nem tanító néni, mi a fenét vigyorog. És a gyerekeknek 
is furcsán félre áll a szájuk. Egy kislány, meg egy kisfiú. Akkor 
veszed észre a nyúlszájukat. Érdekes. Szomorú dolgok nyomait 
keresed magad körül. Muszáj így keresgélned, mert elröhögöd 
magad.
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Tágas szobák. A kislány lába combtól bokáig bekötözve. 
Forró zsírt rántott magára. Kipakolod táskádból a kötszereket. 
Leülsz a gyerek mellé, csöndesen, egyenletesen sírdogál. Ki 
látott már három éves gyereket, hogy ne sírna az orvos jöttére. 
Jócskán fájhat egy ekkora égési seb. Amikor bepólyázod a se
bet, kötsz egy nagy masnit a lábfejére, nyuszifülnek, hogy 
szemet, szájat rajzolhass alá. A kislány abbahagyja a sírást, meg
mozdítja a lábát.

-  Tisnyuszi -  mondja, elmosolyodsz.
Az a baj, hogy másnap hatalmas doboz földieperrel várnak. 

Hálálkodnak, fölvidult a gyerek. És elvették kedved a további 
mókától. Pedig még a nyuszi hiányzó fogait is berajzoltad volna.
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Kicsi, sovány parasztasszony. Arca fiatalos, hogy is szülhetett 
három gyereket. Házukat jól ismered. Kívülről. Naponta el
jártál előttük. Boltba mentél, vagy a darálóshoz toltál tragacson 
kukoricát, búzát. Alacsony parasztház. Ennyi csirke, kacsa 
mellett fölösleges virágot ültetni az udvarba, úgyis lecsipkedik. 
A földes szobák félhomálya (mintha nagymamájukhoz mennél, 
nem hozzájuk), annyira közel áll hozzád. A rakott sparherd, 
a kemence patkája.

A gyerek ül a padkán, lábát lóbázza, hátát nekiveti a kemen
cének, fekete keretes szemüvege megkomolyítja arcát. -  Ne 
harangozz az ördögnek -  mondaná nagyapád, a megboldogult.

Az asszony gyors mozdulatokkal eléd rakja az ampullákat, 
villámgyorsan letolja a gyerek klottgatyáját. Zavara sejteti: 
csak munkádra figyelj, ne a lakást nézd, nincs azon mit nézni.
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Ha azt látod a papíron, hogy Kolubarska bb, az lehet a Laka
tosék, a Tóthék, vagy a Kissék háza. Egyen sincs szám és na
gyon egyformák. Városszéli cigánytelep.

Robi, Szilvi, Zolika...
Beszólsz a kerítésen, hogy megjöttél, fogják le a kutyákat. 

Az asszony kendővel kötötte át hosszú, barna haját. Jókedvű. 
Cirógatja a gyerekeket, bátorítja a középsőt. Három ágy van 
a szobában, egy kisebb asztal és a tűzhely, más be se férne. 
Az asztalon tiszta újságpapír. Véletlenül rácsöppen a gyógyszer. 
Holnap megláthatod, kicserélték-e a papírt. Szép asszony. 
A gyerekek is szépek.

Másnap új, tiszta újságpapír az asztalon.
Jó  erre az asszonyra gondolni, három gyerekére, szegénysége 

ellen viselt jókedvére, elégedettségére.
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Lapozol a terepes füzetben. Nézegeted a régi címeket: pár 
éve jártál náluk és tisztán látod konyhájukat, szobájukat. Mi 
az, ami egyes családokról kitörölhetetlen följegyzéseket hagy 
az agyban. Halálosan fehér bőrűek és kövérek voltak. A kislány 
mint egy vajbaba, az asszony hó-bőrén áttetszettek az erek, 
a fiú néha felnyihogott.

Különben nagyon illedelmesek voltak.
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Azt tudod, hogy itt lakik az óvónénid. Kisiskolás korodban 
úgy szerettél volna bemenni hozzá, olyan szép óvónéni volt, 
mindig csinosabb mint anyukád. Ujjad a csöngő gombján.

-  Te vagy az, Marikám! Erre gyere.
És bevezet. Húsz évvel ezelőtt is így málékodtál volna. 

Gyönyörűen berendezett lakása van. Azt gondolod, istenem, 
miért nincs itt gyerek. Hogy hiányzik innen a gyerek. A kis 
beteg a testvérbátyja fia. Nagyon hallgat. Óvónéni, akit most 
finoman Irénke néninek szólítasz, suttogva tájékoztat, hogy va
lami nincs rendben a gyerekkel, szülei most válnak, azelőtt 
rengeteget veszekedtek, valószínű ez kihatott a gyerek idegálla
potára. Hatéves és alig akar beszélni. Ha el tudják intézni, 
mert egyik szülőnek sem kell, ide fog költözni a kicsi.
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A kollégád kért meg, ha már a faluban jársz, ugorj be a N. J. 
29-be egy öregasszonyhoz.

-  Adj’ isten jó napot!
-  Jó  napot fiam neked is.
Farmer nadrágban, egy ingben, centis hajjal magyarázod 

neki, hogy lány vagy.
-  Nekem már mindegy, fiam, olyan egyformák vagytok.
Készíted a morfiumot.
-  Jól aludt a néni? Mit tetszett álmodni?
Csönd lett. Kezével megbizserézi az orrát egyet, kettőt szip

pant az ott összegyülemlett könnyből. Párnája alá nyúl. Hallod, 
hogy aprópénzzel csörög, majd kezedbe nyom egy papír tíz- 
dinárost.

-  Ó, nem kell mama, nem fogadhatom el.
-  Fiam, tőlem már tíz éve senki sem kérdezte meg, hogy 

hogy vagyok, hogy aludtam...
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Itt mindig bekapcsolják a televíziót. A gyerek sovány, ágyban 
fekszik és érkezésed sem zavarja a tévénézésben.

Dohos, nedves lakás.
Később jól megugráltatott benneteket ez a gyerek. A biz

tosító pénzén vitték az óvodásokkal nyaralni. Ráfér a tenger
-  mondtátok. S ahogy Vrsarra értek, a második napon össze
esett, alig tudták észhez téríteni. Az ottani orvos szerint: a rend- 
szertelen táplálkozáshoz, rossz levegőhöz szokott fiatal szerve
zet így reagált a reggelire, ebédre, vacsorára, a napra, a tenger 
örömeire, egyszóval a változásra.
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BENEDEK MÁRIA VILÁGA

Pillanatfelvételek laza sorából kialakított, szubjektív-lírai 
színezetű szociográfiai látlelet? Az írói „kamera” módszerének 
sajátos alkalmazásával létrehozott tényirodalom? A cselekvés
nek és a szemlélődésnek folyamatos, etikai igényű szétválasztá
sa és szintetizálási kísérlete a gyermekszemmel látott -  a vágyott
-  világ és a megérteni kívánt, változó, formálni óhajtott és 
embert formáló világ képeinek és tényeinek párhuzamos rög
zítésével? Elkötelezett, személyes reflexiókkal gazdagított tár
gyilagos megfigyelések vagy mikrorealista környezetrajzzal 
hitelesített monológ? Az igazi életforma keresésével egybe
fonódott írói kísérlet vagy egy riporteri nyersanyag irodalmi 
igényű feldolgozása? Viselkedés-szociográfiai, tömeglélektani, 
műhelyjellegű szépírói feljegyzések?

Ilyesfajta kérdések vetődhetnek fel Benedek Mária könyvé
nek olvasóiban, akik az olvasás élményén túlmenően ezeknek 
az írásoknak, ennek a világnak, ennek az írói világlátásnak, 
módszernek és a maguk olvasói élményének mibenlétét, a szö
vegek értékmozzanatainak jellegét és nagyságrendjét közelebb
ről próbálják a maguk számára meghatározni.

Benedek Mária írásainak ugyanis vitathatatlanul fontos a 
szociográfiai dimenziójuk. Hiszen ha hivatásos újságírók, nép
rajzkutatók, szociográfusok teljesebb képet alakíthatnak is ki 
egy-egy közösség életkörülményeiről, életmódjáról, tudatáról 
és belső viszonyairól, igazi mélyfúrásokat végezhetnek már csak 
egy-egy család sorsának részletesebb megismerésével is, azért 
minden bizonnyal két kézzel kapnának olyan alkalom után, 
hogy esetleg mintegy az orvos vagy a tanító „inkognitójában” 
edzhessék megfigyelőképességüket a valóság egy nemcsak 
minden előzetes megfontolás nélkül választott, hanem valóban 
egészen esetlegesen, azaz öntörvényen adódó darabján, amely 
irodalmi eszközökkel láttatható igazán belülről. Az a kb. ötven 
vajdasági család, amelyről e könyvben szó esik, még így, életé
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nek egyetlen kinagyított mozzanatával is hiteles szociográfiai 
mintát nyújt arról, hogyan élünk ma Vajdaságban, s hogy ennek 
a könyv szerzője tudatában van, azt nemsak a tárgyilagosságra 
törekvő leírások bizonyítják, hanem azok a jelzések is az írások 
szövetében, hogy például Benedek Mária kíváncsi arra, ki 
fogják-e cserélni a gyógyszerrel lecsöppentett újságlapot, vagy 
hogyan viseli el egy rosszul táplált gyermek szervezete a nyara
lást - ,  a változás mozzanatai érdeklik tehát.

írásainak e szociográfiai dimenziója azonban azzal mélyül 
igazán el, s lényegül át egy személyesebb, irodalmi megvaló
sítást igénylő magatartás, szemléletmód etikai alaphangzatává, 
hogy hetven-egynéhány gyermekarc felvillantásával mutatja 
be ezt az egész -  hitelességében is személyes és autonóm -  
világot. Könnyű dolga van -  vethetnénk a szemére - , ami az 
elkötelezettséget illeti, hiszen a betegek és a gyermekek gondo
zói eleve és külön-külön is (még a hadszíntéren is) sérthetetlen
séget élveznek, s feladatuknak legbensőbb tartalma épp a 
humanista etika fölérendelése mindenfajta elfogultságnak: az 
élet -  minden emberélet -  eleve a legmagasabb rendű érték. 
Csakhogy itt nem egy idealisztikus erkölcsi példázat képzelt 
alakjairól van szó, hanem -  a jövőnkről. Ami a történelem 
hordalékából az egyes emberek tudatában, a családok belső 
viszonyrendszerében lerakodott, az nemcsak mai életformájukat 
határozza meg bizonyos mértékben, hanem -  ezeknek a gyer
mekeknek bennük nyomot hagyó közvetlen környezeteként -  
valamelyest a távolabbi jövőnket is. Kollektív jelenünknek a 
kollektív jövőnk egy részét hordozó metszete a szerzőnek sze
mélyes múltját őrző személyes jelene is: a jelenléte mellett 
tehát adva van számára a jelenlét rögzítésének belső morális 
kényszere is, mi már írói feladatot jelent. Az ábrázolt világ 
sajátosságát az jelenti, hogy gyermekarcok a összetéveszthetet
len egyénítettségükben villannak fel, s mindig egy egészen 
konkrét környezettel a háttérben. De ezzel együtt az írások 
személyességének és az ábrázolt világ autonomitásának a té
nyezői is -  hogy az írói személyesség egyrészről sohasem fordul 
egy pillanatra sem egészen befelé, másrészről az (összegező)
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állásfoglalásban a végsőkig tartózkodó -  kettős meghatáro
zottságuk folytán (az anyagból éppúgy következhetnek, mint 
a módszerből) egymás ellenében látszanak érvényesülni. S ép
pen ez nehezíti meg az írások irodalmi dimenziójának felismeré
sét: Benedek Mária elsősorban betegápoló, s e gyakorlatához 
képest a terepi napló szociografikus igényű, irodalmi riport
szerű feldolgozása minden tekintetben csak másodlagos szerep
pel bírhat. írói nézőpontja tehát látszólag egyáltalán nem kü
lönülhet el élethelyzetétől, írói világa a valóságos világától, 
a szemlélődés nem szakadhat el a cselekvéstől -  nincs tehát, 
úgymond, szorosan vett irodalmi problémája, amit csakis az 
írás által, az írásban oldhatna meg. A tárgyilagos leírások, 
amelyekbe személyes emlékek is belejátszanak -  ez még csak 
napló lenne, világától, stílusától függően érdektelen vagy érde
kes, de nem irodalom, mert a tényeknek, az emberi sorsoknak 
és a küldetéstudat megpróbáltatásainak is önmagukban véve 
csak képletesen lehet költészetük, lehetnek költészeti értékeik.

Számomra ezeknek az írásoknak az irodalmi dimenziója 
mégis evidens és nem kevésbé fontos, mint a szociográfiai vágy 
a publicisztikai. Korszerű kisprózának éppúgy (s talán még 
előbb) nevezhetném ezeket az írásokat, mint riportoknak, 
szociográfiai írásoknak vagy naplójegyzeteknek. Mert ha szer
zőjük elsősorban betegápoló, aki ír, akkor életformája is bizo
nyos értelemben kísérlet, kísérlet a saját életével, s az írás 
kísérlet is, kísérlet a distancia megteremtésére a látszólag egybe
eső írói nézőpont és írói helyzet vagy élethelyzet között. Aho
gyan az író önmagáról/önmagához egyes szám második személy
ben beszél -  s milyen magától értetődő természetességgel: 
gondolkodás nélkül elfogadjuk - , az számomra ezt a küzdelmet 
jelenti. S ebben a korszerű prózatörekvésekkel tart lépést. 
A jelenségek megfigyelésének és a beavatkozásnak az élet
helyzetből adódó és íróilag is megvalósított viszonyából (hogy 
a beavatkozás nem járulékos és zavaró mozzanata a megfigyelés
nek, hanem feltétele) adódik az emlékező (de nem általánosító 
jellegű) és naplóírói (de erősen objektivizált) hangvétel, egy, 
az irodalom ismérveivel rendelkező írásmű hangvétele, melyre
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legegyszerűbben azt mondhatnánk: realisztikus. Az írói néző
pont úgy válik el a világtól, hogy bizonyos értelemben „bele
helyeződik” -  visszaalakítja magát annak immanens, kiemelt 
fontosságú eleméhez (a gyermeki tudathoz -  mert a teljesség 
igazi otthona ez) - , maga a cselekvő élethelyzet pedig állandó 
distanciára kényszeríti a tudatot a megfigyelt és az ilyképpen 
figyelő világtól egyaránt. Azaz egyszerűbben: Benedek Máriá
ban úgy lépnek szövetségre az etikus egészségügyi munkás 
és az etikus író, hogy vitában állnak egymással.

Majtényi Mihály publicisztikájában ez az „öntegező” módszer 
az emlékezés nosztalgikus közösségkereső gesztusa, Brasnyó 
István prózájában egy expresszíven önmaga korlátait meghalad
ni óhajtó tudaté, Domonkos István regényében (vagy az ön
megszólító verstípusban általában) az önnön falai mögé vissza
szoruló gondolkodás sóvárgása az élet után. Itt a fenti distancia- 
teremtésnek, egy rejtett belső párbeszédnek az eszköze. Nincs 
szüksége felszólító módra, mert alanya tevékeny. Ez a módszer 
teszi, hogy az írói nézőpont állandó villódzásában tündéri 
lesz minden, ami súlyos és súlyossá minden, ami lebegő. Általa 
elfogulatlan gyermekszemmel nézhetünk körül ebben a világ
ban -  és tudomásul vesszük, hogy a világ, amiben élünk, ilyen. 
Itt kell helytállnunk.

így, azáltal, hogy a megfigyelés és a beavatkozás, a szemlélő
dés és a cselekvés, az élet és az írás pozíciója sohasem egyenlí
tődik ki teljesen, de sohasem is fordulnak szembe egymással, 
csakis így írhat le Benedek Mária pátoszmentesen zsörtölődve 
az eső miatt olyan ítéletet, hogy ,,mindenki bűnös” . Ez a gyermeki 
nézőpont (vád nélküli) ítélete. De a szocialista módon elkötele
zett humanista etikáé is, melynek pontosan ez az eszményi 
magaslata: mindenki bűnös, ha egy gyermeket baj ér, ha valami 
létfontosságú dologban hiányt szenved, mert kiszolgáltatott 
helyzete nemcsak társadalmilag, hanem biológiailag is deter
minált. (S hogy mi minden lehet az, arra egyetlen felnőtt és 
egyetlen gyermek véleménye sem lehet mérvadó, de az összes 
tudományok sem tudnak róla semmi bizonyosat, noha persze 
az irodalom és a szociográfia is tudja a maga módján; mivel
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a gyermek számára létfontosságú lehet az is, ami társadalmilag 
és szociálisan adott pillanatban indokolatlan, de egy utópiszti
kus, kiteljesedett ember számára nélkülözhetetlen -  amennyire 
elkerülhetetlen tehát ezeknek az igényeknek a szükségszerű 
lenyesegetése a beilleszkedés érdekében, annyira fontos életben 
tartásuk életünk megváltoztatásának szubjektív, pszichikai 
tartalékaként.) S ez a -  mondjuk így -  gyermeki megnyilat
kozás (a distancia folyamatos újrateremtésével határozott ala
kot öltő ,,írói én” nyelve ez) azért indokolt, mert ezeket a való
ságos és képzelt hiányokat konkrét társadalmi környezetben 
érzékid meg, azt a már korántsem gyermeki ítéletet demonstrál
va, hogy például egy elkényeztetett gyerekben önzőn és bután 
felkeltett mesterséges hiányérzetet nemhogy nem muszáj kielé
gíteni, de egyenesen maga jelenti a gyermek egyéniségének 
megcsonkítását. Az olyanfajta gyönyörűszép költői túlzásokat 
tehát, mint amilyen Füst Miláné, hogy megbocsáthatatlan bűn 
kedvetlen arccal nézni egy gyerek szemébe és elszomorítani, 
lehozza a földre, sőt, beleviszi a világba, amelyben él és ír: 
a költészet -  „tisnyuszi”  egy kislány bepólyált lábán.

Benedek Mária könyvének értékét tehát az írások szociográfi
ai, publicisztikai és szépirodalmi dimenziójának szerves együtt
élése jelenti. Számomra írói törekvésinek metaforisztikus fog
lalata ,,a képernyő, melyen havazik” az egyik mesében (a tévé- 
készülék egyébként is figyelemreméltó motívuma!): a való
ságnak nem is csak hű, hanem egyenesben való közvetítésére 
alkalmas médium „műsorszünetében” a képzelet hópelyhei 
hullanak, s a „havazó képernyő” ugyanakkor fényforrás itt, 
melyben egy meglesett, egyszerre objektív, ismeretlen és szemé
lyes valóság rajzolódik ki. A kisfiú nem félhet, mert az üres 
képernyő sem üres, ha egyszer „havazik” rajta, látja; s nem kell 
félnie, mert a „hóhullás”  fényében -  láthat. Az irodalom végső 
soron mégiscsak minden esetben híradás a valóságos, a lehet
séges életről, ha nem is híradás volta teszi irodalommá, hanem 
az eszközei. De még az eszközeit is anyagához (módszerét anyaga 
belső felépítéséhez) kénytelen idomítani. Mindezek után azt 
sem nehéz megállapítani, hogy szemléletbeli rokonság fűzi
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ezeket az írásokat Németh István nagyvárosi glosszáihoz, Bos- 
nyák István Laskói esték c ím ű  kötetéhez, Maurits Ferenc Telep 
című verseskötetéhez.
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