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Csík Mónika

AZ AKÁCOSNÁL BALRA
(A 2013. évi Gion Nándor Novellapályázat

I. díjjal jutalmazott írása)





Anyó pirkadat előtt halt meg, még az elsőt sem kukorékolta el a 
kakas, a töpörödött testet máris a kopasztókádba fektették. Öt 
vödör vizet löttyintettek rá, langyosat, nem mintha neki már bár

mit is számított volna, de a mosdatóasszonyoknak nem akaródzott 
hideg vízbe nyúlkálni, hát melegítettek egy fazéknyit a sparhelten, 
és langyosra hűtve vödrözték ki. Méretes volt a kád, nagyobb ser
téseket is kényelmesen forgathattak benne, négyen körbeállták, s a 
forró víztől megpuhult disznóbőrből könnyedén tépték ki a sertét, 
majd, miután kizsigerelték az állatot, feltűrt ruhaujjal löbözték a 
szartól megtisztított, bolyhos disznóbelet. Mindegyiket felfújva el
lenőrizték, hogy sérült-e vajon. A kád hófehér lutfballon-kígyókkal 
telt meg ilyenkor, s a böllér kedvtelve turkálhatott közöttük, a leg
hosszabb, legátlátszóbb belet keresve a kolbásztöltelékhez. Szalonna 
sózására is megfelelt a kád, négy-öt oldalnyi is pácolódhatott benne 
egyszerre, csak időnként kellett kissé átmozgatni, hogy a szikkadó 
szalonnatáblákon ki ne ütközzön a penész. Amíg anyó a szülésekkel 
volt elfoglalva, és évente új porontyot altatott a kádban, kénytele
nek voltak disznóvágás idejére a szomszédtól teknőt kérni, de utóbb 
már nem ringatta senki, csak torokra meg néha fürdésre akasztották 
le a spájz mennyezetéről. Anyó aszott teste lebegett az ötvödörnyi 
langyos vízben. Az ajtóból hófehér hátát meg a farát lehetett látni. 
Üszik, akár a vízbefúltak, jegyezte meg az egyik mosdatóasszony, 
miközben anyó hosszú, varkocsba font haját tőből lemetszette. Neki 
már nincs rá szüksége, a parókás meg jó pénzt ad érte, tette hozzá, 
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s elcsomagolta a hajfonatot. Mit mondasz a parókásnak, ha firtat
ja, honnan szerezted, kérdezte tőle egy vastag karú, enyhén zihá
ló asszony. Szappanozd a lábát, ne kíváncsiskodj, torkolta le amaz, 
és az imént használt szabóollót is a táskájába süllyesztette, pedig a 
varrógép mellől emelte el. Átfordították a tetemet. Megkísérelték 
felültetni, hogy ne kelljen egyiküknek folyamatosan tartania, de 
már nem akart hajolni a derék, nyúlt ki vissza, mintha a végtagokat 
zsinóron húznák. Ökölben maradtak az ujj ai, lehet, hogy markol 
valamit, szólalt meg egy sápkóros, hitvány kötényt viselő asszony, 
azzal bontotta is ki egyenként az ujjakat, de csalódottan állapította 
meg, hogy nem rejtett semmit, a haláltusa során görbülhetett úgy 
a tenyér. Üres, mondta a sápkóros még egyszer, s a mosószappa
nért nyúlt, hogy a hónaljakat is behabosítsa. Nem maradt ennek 
semmije, a kölyke világnak ment, az ura meg az utolsó egérfogót is 
elitta, rántott levesen éltek hónapok óta, azért ilyen sovány, mondta 
a vastag karú, enyhén ziháló asszony, és lepedő után nézett, amibe 
a testet beburkolhatja. Kérdezd meg az öreget, hol tartják a tiszta 
ágyneműt, szólt a sápkórosnak, s az, hitvány kötényébe törölve ke
zét, a ház előtt üldögélő öreg után nézett. Fogalma sincs ennek sem
miről, valami legénykori tekeversenyről halandzsázik, meg arról, 
hogy tökös lepényt ehetnék, fahéj nélkül, mert érzékeny a gyomra, 
lépett vissza a konyhába s a nagyszekrény felé indult, abban sejtette 
a lepedőket. Négyfelől emelték meg, s fektették a padlóra a testet, 
a lecsorgó fürdővíz patakokban folydogált a padló repedései felé, 
elsárgult, slingelt damaszttal itatták fel a halott bőréről a cseppeket. 
Száras bugyogóból, szürke szoknyából, pruszlikból állt anyó utol
só öltözéke. Ebben járt templomba, ünnepekkor is ezt öltötte fel. 
Maguk, falusi öregasszonyok olyan egyformák, mintha futószala
gon készültek volna, onnan lehet tudni, melyik a képes felük, hogy 
arról van nyílás a fejkendőkön, viccelődött a gesztenyesütő fiú min
denszentekkor a temetőkapuban, mialatt anyó aprópénzt keresgélt, 
hogy kifizethesse a gőzölgő gesztenyét. Bennünket már ebben is te

8



metnek el, mondta távozóban a gesztenyesütő fiúnak, s intett köszö
nés helyett, pedig az már nem is figyelt rá, a következő kuncsaftjával 
egyezkedett. Anyó minden hétfőn mosott. Előbb az ágyneműt fe
hérítette ki, majd az alsóneműt, végül kiöblítette a fekete öltözéket. 
Széles mozdulatokkal vasalta ki őket, miután beszáradtak, s a nagy
szekrényben szortírozta el. A szoknyát és a pruszlikot a felső polcra 
helyezte mindig, az olvasójával meg egy fából faragott feszülettel, 
hogy kéznél legyenek, ha úgy alakulna. Nyakába szánta az olvasót, 
összekulcsolt kezébe a feszületet. Nem lehet imádkozóra összefon
ni, megmerevedett, mondta a negyedik mosdatóasszony, és meg
kísérelte még egyszer összefogni a kézfejeket. Kötözzük össze az 
olvasóval, ajánlotta a sápkóros, és akár befőttesüvegek nyakán a gu
mit, háromszor-négyszer áthurkolta anyó csuklóján a rózsafüzért. 
Kipeckelték a kereszttel. Kössük be a fejét is, javasolta az, amelyik az 
imént megnyírta, ezzel már hajtotta is háromszögre a fejkendőt, és 
a homlokon egész előre húzva, az áll alatt bogba ügyeskedve kötötte 
körbe a fügefejet. Szinte semmit nem változott az elmúlt évtizedek 
alatt, ijesztő még holtában is, gyerekkoromban nyakamba lódított 
egy váj dling mosogatóvizet, nem állhatta a bámészkodókat, attól 
kezdve mindig a túloldalra tértem át, ha a házuk elé értem, jegyezte 
meg a sápkóros, és egy-egy tízdináros pénzérmét tett a félig lezárt 
szemhéjakra nehezéknek. Elkészültek az öltöztetéssel. A támlás, fa
ragott nagyágy innenső térfelére helyezték át anyót, az ura helyére. 
Vigyük ki innen, hely kell a siratóknak, mondta a vastag karú, eny
hén ziháló asszony, és közjóban cipelték ki a kopasztókádat. Vegyé
tek ki a fogsorát, szólt rájuk az öreg, ahogy a verandán elhaladtak 
mellette, hogy a virágoskertbe löttyintsék az ötvödörnyi vizet. Me
rev már az állkapcája, bajos lenne kipiszkálni, válaszolta a sápkóros, 
mire az öreg feltápászkodott, hogy akkor majd ő. Csak keríteni kel
lene valami hegyeset.
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A csipai ember miatt alakult így minden, motyogta az öreg, és 
megemelte az ülepét, hogy a nővérke ki tudja rajta cserélni a pe
lenkát. Pár hónapja, amikor kijöttek az egészségügyisek, hogy ez 
nem mehet így tovább, tata, magára valakinek felügyelnie kell, nincs 
már anyó, a kakukkos órára mégse lehet bízni egy öregembert, aki 
ráadásul kikapcsol néha, megindul a tanyáról mezítláb, hajadon
fővel, máskor meg az árokszélen hever húgyos gatyában, akkor ő 
csak hümmögött, hogy nem kell ide senki, főleg nem ez a mézhajú 
gyereklány, feszes fehér köpenyben, mit tudna ez a kis nővérke itt 
lendíteni, azóta meg lám, hogy megszokta, már az autója zúgását 
megismeri, ahogy a kis piros Renault befordul az akácosnál. Hoz
tam hagymát, tarhonyát, két cipót is vettem a péknél, sorolta a nő
vérke, miközben kirakodott a polcra, majd átsegítette az öreget a 
székre, hogy kicserélhesse a nyirkos ágyhuzatot. Ha tudtam volna, 
hogy mindent hall és olvas az emberek fejében, kétszer is meggon
doltam volna, mit beszélek, kesergett az öreg, és sovány nyakán in
gatta a fejét, ütemesen, mintha nem is akarná abbahagyni. A nővér
ke teavizet tett fel a gázrezsóra, két bögrét készített, kekszet vett elő, 
úgy döntött, itt uzsonnázik. Mára otthonosan mozgott a konyhában.

Kezdetben zavarta, hogy minden edény csempe, hogy vizet a 
kinti kútról kell behordani, hogy semmi nincs a helyén, mert az 
öreg folyton tesz-vesz, és hogy a falakból árad ez a savanykás doh
szag, de újabban már elidőzik itt, nemcsak a kötelező pelenkacserét 
bonyolítja le, hanem főz is ezt-azt, nagyjából kitakarít, s meghall
gatja a fura történeteket, amelyekkel tele az öreg elméje. A fingás 
miatt dühödött fel a csípai ember, pedig ott se volt, hogy hallja. Ha
tan ültünk a vonat fülkéjében, a két Balog, a sánta Maris, Teri a 
nyúlszájú lányával meg én. Azt vitattuk, hogy ki mennyit ad majd 
a csípai embernek, amikor elfingottam magam. Na, én ezzel fize
tem ki, viccelődtem, a fene gondolta, hogy valahogy megtudja. Ott 
romlott el minden azzal a fingással, magyarázta az öreg, és meg
markolva a szék támláját, megpróbált visszakecmeregni a frissen 
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áthúzott ágyba. Karoljon belém, utasította a nővérke, átsegítette, s 
már lépett is vissza a tűzhelyhez, a bádogkannában forrni kezdett a 
teavíz. Kamillát inna vagy csalánt? A kamillavirágok szépen kiszá
radtak a napon, tegnap vászonzsákba töltöttem őket, a csalán ugyan 
még nem száraz teljesen, de tavalyról maradt valamicske, úgyhogy 
azt is főzhetek, ha jobban kívánja, szólt hátra a válla fölött, de vá
laszt sem várva, mindkettőből vetett a suhogó vízbe valamicskét. 
A csípai ember mindent tud, hatalma van a kövek, a fák, a szelle
mek és a gyógyító erők felett. Kávébabból meg csirkecsontból jósol, 
és olyan kotyvalékot készít, amitől megjön a némák szava. Láttam 
egy sánta embert kijönni tőle, azt állította, hogy ő ördögpatákkal 
a talpán született, és a csípai ember szabadította meg a patáktól, 
mert ehhez is ért. A nővérke teásbögrét nyomott a motyogó öreg 
kezébe. Tettem bele cukrot meg citromsavat, hogy ne legyen annyi
ra émelygős. Kavargassa egy kicsit, csak azután igya. Az ebédről is 
gondolkodjon el, hogy mit enne, készíthetek bundás kenyeret vagy 
kevés liszttel cicvarát, esetleg almakompótot, ha a tojást ma nem 
kívánja az epéje, magyarázta, miközben összeseperte a konyha kö
zepét és a gangot. Hófehér, kurta köpenyében úgy tüsténkedett a kis 
parasztházban, mint aki bármikor szárnyra kaphat. Ilyen angyalok 
lettek a gyerekeimből is, el sem köszönhettek, úgy mentek el, leg
alább az utolsót szerettem volna itthon tartani, mondtam a csípai 
embernek, hogy valahogy bírja maradásra, de kiebrudalt, hogy 
azzal a fingással már le lett minden rendezve, és indulhatok haza, 
ahogy jöttem. Anyó nagy, száraz szemekkel mondta itthon, hogy 
ha semmit se intéztem, nincs mentség, és hogy hiába maradt meg 
ez az egy, ha másfelé húzza a szíve. Az öreg mohón, nagy kortyok
ban itta a teát, de mire befejezte volna, elszenderedett. Félültében, 
az ágyvégnek vetett háttal, tátott szájjal szedte a levegőt. A nővérke 
megkent néhány szelet kenyeret zsírral, megszórta pirospaprikával, 
és egy tányéron az ágy mellé készítette. Mikor a kis piros Renault 
az akácosnál a Patócs-tanya felé vette az irányt, az öreg még mindig 
horkolt, összekulcsolt tenyerében a kihűlt teásbögrét szorongatta.
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Kovács Jolánka

A KIS KÍGYÓ
(A 2013. évi Gion Nándor Novellapályázat

II. díjjal jutalmazott írása)





Egy kis kígyó van a homlokomon, balról. A bőr alatt. Olyan kis 
görbe kígyó, még a farka is spicces. A Homokosba ugrottam 
fejest egy nyáron, mert azt hittem, mélyebb ott a víz. Nem volt egy 

méter mély se, és pont valami régi lábas szélére zuhantam. Vládóék 
rögtön kihúztak, mert látták, ahogy piros csíkban jön fel a vérem a 
víz alól. El voltam ájulva egész. Akkor rohant oda a mamám meg 
valaki a fürdőzők közül, azt se tudom, ki, mondom, úgy el voltam 
ájulva, fölvettek óvatosan, így mesélik Vládóék, betettek egy autó
ba, és bevittek a kórházba. Ott varrták be a homlokom, de maradt 
rajta ez a kis kígyó. Ha megnő a hajam, nem látszik, de ha megnyi- 
ratkozom, akkor előbújik. Sokáig nem is bántam, hogy van, mert 
évekig én voltam a Kígyós Törzsfőnök, ha indiánosdit játszottunk 
Vládóékkal, persze, még kölyökkorunkban. Más nem lehetett a 
Törzsfőnök, mert senki másnak nem volt ilyesmi a fején, állat vagy 
akármi, amit nem úgy festett rá. Vládó azt mondta egyszer, nem 
véletlen az, hogy egy kis kígyót hordok a fejemen. Nagy ember lesz 
belőled, híres ember, te mafla, mondta Vládó. Mert meg van jelölve 
a fejed, mint Gorbacsovnak. Ki a fene az a Gorbacsov, kérdeztem 
tőle. Az egy nagyfejű orosz, mondta Vládó, egy okos politikus, de 
már nem az, csak volt. És hogy Gorbacsovnak a feje tetején van egy 
barna folt, ami a homlokától indul, és pont úgy néz ki ettől a feje, 
mintha letojta volna egy madár. Ez a te kígyód sokkal komolyabb 
jel, mint az orosz fején a folt, figyeld meg, mit mondtam, tette hozzá 
Vládó komolyan. Még azt is hozzátette, hogy ő is szeretne egy ilyen 
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kígyót a homlokára, csak hát ehhez véletlenül kell rázuhanni egy 
rossz lábas szélére, nem pedig kitervezve.

Az osztályban már nem téma a kis kígyó a fejemen. Amikor első
sök voltunk, nézegették a többiek, tapogatták is, volt, aki azt hitte, élő 
kis kígyó, csak alszik. Persze én hagytam, hadd higgyék. Aztán meg
szokták, hogy ott van, már nem is emlékszem, mikor nézegette valaki.

Csak Vica... De arra gondolni se szeretek. Mert azt mondta egy
szer nekem, tán még az első héten, ahogy az osztályba érkezett, 
hogy: „Jé, neked egy kis kígyó van a homlokodon! Hihi. Hogy ért
sem? Neked két kis kígyód van akkor? Egyik fent, a másik lent?!”

Azt se tudtam, mit mondjak erre. Megállt bennem a vér.
Mert azon, hogy nagy ember leszek, ha már kígyó van a homlo

komon, sokáig csak röhögtem, ha eszembe jutott. Nem mondom, 
néha elgondolkoztam rajta, hogy jó lenne már megnőni, hogy lás
sam végre, valóban híres ember leszek-e. Mondjuk űrhajós, színész 
vagy autóversenyző.

De erre, amit Vica mondott, nem gondoltam soha. Szerencse, 
hogy szünet volt, és lármáztak a többiek, hát nem hallotta senki 
más. Én a helyemre somfordáltam, és úgy éreztem magam, mint 
egy hülye kis óvodás egy nagylány mellett. Vica utánam jött, leha
jolt, lendült a keze, hogy megsimogassa a homlokom, még mondta 
is: „Na, ne haragudj, Zsoltika, hadd simogatom meg a kis kígyódat”, 
de én elrántottam a fejem. Vica azóta békén hagyott, nagyon gyor
san ki is derült, hogy ő csak a nyolcadikos fiúkkal barátkozik.

Most már tényleg azt gondolom, hogy ez a kis kígyó valami jel, 
csak attól félek, hogy nagyon rossz jel.

És hogy Glóri...
Holnap szerda van.
Hogy szakadna rám az ég... Vagyis holnap tudom meg, hogy 

rám szakadt-e egészen.
Glóri szeptember óta minden szerdán a nagymamájához megy, 

aki arrafelé lakik, amerre én, így hát Glóri velem jön egészen hazá
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ig. Alig várom a szerdákat, mert akkor hazafelé süketrádiózni szok
tunk. Ezt Glóri találta ki, azt mondta, amikor kitalálta, hogy játsz- 
szuk ezt, míg megyünk hazafelé, hogy gyorsabban múljon az idő. Én 
rögtön belementem a játékba, persze mibe nem mennék bele, amit 
Glóri mond? És tényleg jó játék a süketrádiózás. A lényege a dolog
nak, hogy amit az egyik súg, persze gyorsan és minél halkabban, a 
másiknak ki kell mondania hangosan. Ezeken a hülyeségeken aztán 
annyit nevetünk, hogy a végén már dülöngélve megyünk hazafelé, 
mint a részegek. Csakhogy a múlt szerdán Glóri olyat súgott, hogy 
én azt se tudtam, hogy most nevetnem kellene-e vagy komolynak 
maradnom, vagy mit is csináljak. Amikor a fülembe súgott, jó volt, 
mert a haja megint megcsiklandozta a fülem, de úgy értettem, hogy 
azt mondta: „Réparetek.” Ki is mondtam, ő meg nagyot nevetett, és 
újra súgott, de akkor már egészen belehajolt a fülembe, hogy be- 
leborzongtam, mert a száját is éreztem a fülemen, kicsit nedves is 
maradt a fülcimpám. Akkor tisztán hallottam, hogy azt mondta: 
„Szép a szemed.” Mintha villám csapott volna belém, olyan volt, 
bár nem hinném, hogy ilyen jó érzés lehet egy villámcsapás. És én 
hülye, meg se tudtam szólalni, csak mosolyogtam bambán. Glóri 
megállt, a szemembe nézett, és nagyon komolyan kérdezte: „Értet
ted?” „Igen” - feleltem, és nem ismertem a saját hangomra, olyan 
nyiszlettnek és vékonynak és gyávának tűnt. „Akkor mondd ki!” - 
mondta Glóri, és a legszebb mosolyával nézett a szemembe. Hiába, 
sose álltam ezt a mosolyát. Ha így mosolyog rám, rögtön menekül
nöm kell, mert olyan érzésem van, mintha valami gyönyörű akarna 
belém költözni, és rögtön elfog a félelem. Hogy ha belém költözne, 
biztos rögtön rájönne, hogy nem vagyok eléggé szép és jó hely a 
számára. Most is gyorsan lesütöttem a szemem, és annyit tudtam 
csak kinyögni, hogy: „Majd kimondom, szia, reggel találkozunk.” 
Közben éreztem, hogy ennél nagyobb szamárságot nem is mond
hattam volna, de ezenkívül semmi se jutott az eszembe.
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Beléptem a kapun, mert szerencsére épp a házunk elé értünk. 
Glóri intett, borús volt az arca, láttam, nekem meg, ahogy a küszöb
re léptem, azonnal bevillant, hogy mit kellett volna mondanom. 
Azt kellett volna mondanom, hogy: „Neked is szép szemed van”, és 
legalább a kezét meg kellett volna fognom, vagy megsimogatnom 
az arcát, vagy legalább a szemébe nézni szépen és közelről.

Egész délután rosszkedvű voltam, nem találtam a helyem, rá
adásul beállított hozzánk Kriszta, a mamám barátnője, aki a haja
mat szokta megnyírni, amikor a mamám odarendeli. És olyankor 
nyiratkozni kell, ha van hozzá kedvem, ha nincs. Hát jól leszedte, 
nem mondom, elő is bújt a végén a kis kígyó. No, én azt se bántam, 
csak hagyjon már békén, hogy Glóriról gondolkozhassam. Éjjel alig 
aludtam, törtem a fejem egyre, hogy vajon mi lesz másnap, lehet, 
hogy Glóri rám se néz majd többet, arról nem is beszélve, hogy 
egész biztosan nem akar majd többé süketrádiózni velem. Tehát les
hetem, hogy odahajol-e még valaha a fülemhez.

Glóri, akivel a világon a legjobb hazafelé menni.
Glóri, akinek a világon a legszebb haja van. Ügy csillog, mintha 

hullámos arany lenne.
Glóri, akinek a legszebb zöld szeme van a világon. Úgy csillog, 

mint a drágakő. Egyszer megnéztem az interneten, melyik drágakő 
zöld színű. A smaragd az, most már azt is tudom, de még nem mer
tem bevallani Glórinak.

Szóval, Glóri ilyen csillogó.
Olyan, mint egy kincs.
Csakhogy erről én nem beszélek senkinek. Szerintem Glóri se, 

mert még nem csúfolt bennünket senki az osztályból. Épp ezért 
nem is nagyon forgolódom körülötte az iskolában, elég nekem az, 
ha néha összenézünk, vagy ha épp mellém kerül, véletlenül összeér 
a vállunk. Igaz, egyszer a folyosón várt az utolsó óra után, szerdai 
napon, én már majdnem odaértem hozzá, előttem meg Ákos jött 
ki az osztályból, és odakiáltotta neki, hogy: „Várod a párod?” Glóri 
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nem szólt semmit, csak piros lett az arca hirtelen. Én se szóltam 
semmit, de nagyon tetszett, hogy miattam pirult el ennyire.

A múlt szerda óta Glóri nem hajolt oda a fülemhez, nem is szólt 
hozzám.

Valamennyire értem is, miről van szó, mert nemrég tanultuk 
a közmondásokat magyarból, és az egyik így szól: „A baj nem jár 
egyedül.” Hát ez az én nagy bajom. Meg az, hogy attól félek, ezután 
már szerdán is egyedül járok majd haza.

Mert alighogy elügyetlenkedtem a dolgot Glórival, másnap már 
nagyobb baj történt.

És mindennek Vica az oka.
Vica, aki egy évvel ezelőtt, ötödikben érkezett hozzánk egy 

messzi faluból. Legalább két fejjel magasabb a többi lánynál az 
osztályban. Akkora mellei vannak, hogy alig merek ránézni. Úgy 
öltözik, mint az énekesnők a televízióban. Az osztályfőnök már 
többször rászólt, hogy ilyen kivágott blúzokban meg ilyen szűk 
nadrágokban nem jöhet iskolába. Mégis olyanokban jár. Az utolsó 
padban ül. És még olvasni sem tud rendesen. Mondtam egyszer 
a mamámnak, hogy nekem nagyon furcsa ez a Vica, hogy olyan 
nagy és már majdnem asszonyos. A mamám meg csak legyintett, 
és azt mondta: „Vica? Nem csodálom. Szerintem az öreganyja még 
pipált!” Meg se mertem kérdezni, miért mondja ezt a mamám. De 
csak azért nem mertem, nehogy feltűnjön neki, hogy ennyire ér
deklődöm Vica iránt. Mert akkor azt is be kellett volna vallanom 
talán, hogy én nem érdeklődöm, de nem értem, miért figyelem 
annyiszor titokban, amikor ötödikben olyan szörnyűt mondott ne
kem a kis kígyóról, hogy még most is rossz rágondolnom? Mi a 
fenének figyelem egyáltalán, hisz Glóri százszor szebb nála? Attól 
is félek, hogy Glóri egyszer majd észreveszi, hogy figyelem Vicát. 
Pedig Vica rám se néz.

No, ez sem egészen igaz, mert a múlt csütörtökön aztán rám nézett.
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Az történt, hogy aznap a nagyszünetben Glóri meg még néhány 
lány bement a könyvtárba a Toldiért. Gondoltam, bemegyek én is 
utánuk, a könyvtárba bemehet bárki, és hátha sikerül összenéz
ni Glórival valahogy. Vica meg már bent volt, és még két lánnyal 
együtt azt a könyvet lapozgatták az egyik asztalnál, a polcok mögött, 
amiről azt mondta egyszer a könyvtáros néni, hogy ez egy komoly 
könyv, és tudni kell azokat a dolgokat, amik benne vannak, de aki 
nevetgél ezen a könyvön, az nőjön még egy évet, aztán lapozgassa. 
Meg hogy ezt a könyvet nemcsak nézegetni kell, hanem olvasni is.

A könyvnek az a címe, hogy Nagy gyermekkönyv a szexualitás
ról, szerb nyelven van írva. Tavaly én is nézegettem egyszer Ákossal 
meg Erikkel, de Erik akkorákat nevetett közben, hogy a könyvtáros 
néni odaszólt, hogy jól van, akkor csukjuk be a könyvet most, és 
nőjünk egy évet, aztán nézegethetjük.

Igen ám, de most annyian voltak a könyvtárban, hogy a könyv
táros néni nem tudott mindenkire figyelni, hogy ki mit nézeget és 
nevetgél-e valaki, mert beszélgetni azért szabad a könyvtárban, csak 
nem hangosan. Hogy a házi olvasmányos polchoz jussak, Vicáék 
mellett kellett elhaladnom, de addigra még három lány hajolt a 
könyv fölé, az egyik Glóri volt. És halkan beszélgettek meg nevet
géltek. Vica épp megfordult, amikor odaértem, megfogta a kezem, 
odahúzott közéjük, és azt mondta: „Gyere már, Zsoltika, magyarázd 
meg ezeknek a lányoknak, mi ez. Mert ők még nem láttak ilyet.” És 
a képre mutatott, egy viccesen megrajzolt meztelen fiúra, annak is 
a legközepére. A lányok visszafojtották a röhögést, úgy néztek rám 
egyszerre, de én Glórira néztem, aki komoly volt, és ijedt tekintet
tel meredt rám. Megpróbáltam kiszabadulni Vica szorításából, de ő 
még erősebben fogta a karom, röhögött, és azt mondta: „Na mond
jad már, Zsoltika, ne szégyenlősködj. Te legalább tudod, neked ket
tő is van. Majd nagyra nő ez is, itt, a homlokodon, ha nagy leszel...”

Láttam, hogy Glóri elvörösödik, megfordul, és a kijárati ajtó felé 
törtet, a lányokból kitört a röhögés, ugyanabban a pillanatban a 
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csengő hangját hallottam. Vica elengedte a karom, s már rohantam 
az ajtó felé. A könyvtáros néni hiába próbált megállítani, hogy: „Mi 
történik, Zsolti?”, majd Vicáékra szólt rá, hogy: „Elég volt, lányok, 
különben is csöngettek, menjetek órára!” - ezt hallottam még, mi
kor kirohantam az ajtón, majd fel, az osztályba, elvettem a táskám, 
és rohantam kifelé, hogy kiszökjek, mielőtt bejön a biológia-tanár
nő. Glóri a padra borulva ült a helyén.

Az osztályfőnök másnap behívatta a mamámat. A mamám nem 
tudta, hogy három óráról meglógtam, mert nem mertem hazamen
ni előbb, lementem a sportpályára, ott üldögéltem egy óráig.

Nem válaszoltam semmit, amikor arról kérdezgettek, miért 
szöktem meg az órákról. „Te, Zsolti, én nem ilyennek ismerlek” - 
mondta az osztályfőnök. „Mindig rendes gyerek voltál, hát mi tör
ténik veled?”

„Megáll az eszem” - mondta a mamám, és sírt. „Sose volt vele 
baj. Legalább nekem mondd el, kisfiam. Miért hallgatsz?!”

Vagy fél óráig faggattak, aztán abbahagyták. Az osztályfőnök vé
gül beírt három igazolatlan órát.

A mamám napokig szemmel tartott, kérdezgetett, de nem 
mondtam el neki semmit. Inkább semmit, mint hogy belebonyo
lódjak a magyarázásba. Annyit mondtam csak, hogy ne aggódjon, 
nem csinálok többé ilyet.

Vica úgy tesz, mintha mi sem történt volna. Észre se vesz, mint 
eddig.

A többi lány, Glórin kívül, mind körüldongja, az osztályban 
Vica a menő. Vicát most már utálom, de abban biztos vagyok, hogy 
sokkal többet tud azokról a dolgokról, amik abban a könyvben van
nak, mint mi mindannyian az osztályban.

Glóri hallgat.
A könyvtári eset óta nem láttam mosolyogni.
Holnap szerda.
Ha nem vár meg holnap, iskola után, elmegyek az iskolaorvoshoz.
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Ö talán meg tudja mondani, le lehet-e operálni rólam ezt az át
kozott kis kígyót.

Mielőtt nagyra nő.
Mert elegem van a kígyó-meséből.
És nem is akarok híres ember lenni.
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Móra Regina

ÉNOK APÓ 
ES TÖRTÉNETEI

(A 2013. évi Gion Nándor Novellapályázat
III. díjjal jutalmazott írása)





Felmentő orosz hadsereg érkezett a faluba, velük öröm és üröm 
vegyesen, mert nem hálátlan a nép, de a tény az, hogy a lányokat, 
a fiatalabb asszonyokat, akár szépet, akár csúnyát, rejtegetni kellett 

a kiéhezett muszka katonák elől. Mesélték a faluban, emlékszem, 
kisgyerek voltam, és dohányfűzéskor felmerült ez a mese is, mikor 
az Annust a kutyája megmentette a megaláztatástól, jól emlékszem, 
többször hallottam Énok apó történeteit. A férfiak elhalóban vagy 
valahol távol, a németet űzték kifelé az országból, a nők tették a 
dolgukat, dolgoztak, nevelték a gyerekeket, ahogy tudták, bírták. 
Ezt tette Annus is. Nem volt ő se csúnya, se szép, asszony volt, a 
munkától, a naptól cserzett a bőre, a kora meghatározhatatlan, ken
dő a fején, szedett-vedett gúnya a testén, de asszony, a muszkának 
meg éppen mindegy volt. Hatalmas diófa állt a kertben, Annus oda 
mászott fel mókusfürgeséggel, mikor megjelent a katona az udvar
ban. A támadó sem volt abból a gyenge, ügyetlen fajtából, és nem 
is adta fel könnyen, harcban edzett férfi, távol az otthonától, halál 
és embertelenség közepette, vadállat módjára vetette magát Annus 
után. Mászott volna ő is, de a farkaskutya megállította, harapott és 
ugatott, védte a területét, a magyarlakta földet az orosz felszaba
dítók ellen, oktalan állat, de hát az ösztön. Gazdasszonya félelmét, 
rettegését érezvén vicsorgott és harcolt, míg bírt, abban a pillanat
ban a kertbe élőlényt nem engedett, még a gazdurát sem engedte 
volna, ha az akkor megjelenik, míg bírt, mondom, mert lelőtte a 
felmentő sereg ezen képviselője, mentségére mondva, védekezett, 
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de legalább addigra a kedve is alábbhagyott, Annus megmenekült. 
Hát ilyen dolgok történtek meg akkor, meg még különbek is.

Emlékszem, kis házában, kis sámliján üldögélve Énok apó me
sélt. Alacsony ember lévén, házában is minden kicsi volt, és ala
csonyan helyezkedett el. Mint a mesebeli törpék háza, ami jó volt, 
mert gyerekként végre mindent elérhettem. Szívesen mentem oda, 
jó volt ott lenni, hallgatni őt. Ö mondta el többször ezt a történe
tet, emlékszem, jól emlékszem, a Szélső utcán történt, mindig így, 
pontosan így kezdte ezt a mesét. Nem volt ajánlatos az utcán lennni, 
csak akinek sürgős dolga akadt, ha éppen muszáj volt kimenni a 
határba, és ha éppen szerencséje volt, akkor haza is tért, de gyerek, 
asszony leginkább a házban tartózkodott, a padláson vagy a kert
ben kukoricaszárral letakart gödörben lapultak, ott ücsörögtek, és 
várták, hogy hátha lesz jobb, hátha nem lesz semmi, végre semmi, 
hogy nyugodtan alhassanak, hogy csak úgy legyenek, lélegezhesse
nek. A felmentés pedig eltartott, partizánok és katonaszökevények, 
na meg a muszka jött-ment, és bukkant fel váratlanul mindenhol. 
Kukoricafosztáskor estefelé történt, mikor ismét megjelent egy gép
fegyveres muszka, testtartása és fenyegető hangja is arra utalt, hogy 
akar valamit. A ház népe tudta, most valami történni fog, valami 
rossz. A rémült gyerekek fegyelmezetten, betanult módon a kuc
kóba menekültek, védelmet keresve a három faltól, és ekkor jött 
ő, Énok, kiállt a katona elé. Apró, sovány termete szinte nevetésre 
késztette a jelenlévőket, ha éppen nem lett volna olyan a helyzet, 
amilyen, talán. Ha már meg kell halni, őérte már nem kár, megette 
már a kenyere javát, valahogy úgyis bevégezzük, hát talán most jött 
el az ő ideje. Az orosz katona nem érezvén sem a helyzet élességét, 
sem a humorát, gépfegyverével a kezében terpeszben állva ordíto
zott, hogy ugorka, ugorka, sárkatiné, sárkatiné. Énok zenész volt, jó 
füle a hangokhoz, a nyelvekhez is talán, ezért a hangsúly komolysá
ga, az életveszély, az adrenalin növekedése arra bírta, hogy értsen, 
hogy értsen muszkául, és Ion a fejében világosság, teste még min- 
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dig mozdulatlan, de a szája már mozdult, és érthetően, hangosan 
szólt oda a kuckóba Miskának, hogy Miska fiam, eriggy át Sári Kati 
nénié, mongyad neki, gyűjjön rögtön. Miska jó gyerek volt, hallga
tott a szülére, és már ugrott is, piszkos kis lába a popsiját verdeste, 
úgy futott a szomszédba, küldetése volt. Hamarosan megérkezett a 
szomszédból a keresett és követelt Sári Kati néni, a száraz, aprócska, 
fejkendős, mezítlábas néni. Megállt ő is. Hárman álltak az udvaron. 
A felállás a következő: derékszögű háromszöget zártak be: a muszka 
katona a csúcsa, és a két szára végén Énok apó és Sári Kati néni. A 
katona ideges, az idő múlik, elégedetlen a belépte óta történő válto
zással, még mindig fenyegetően rángatta a fegyverét, ujja a fegyver 
ravaszán. Énok néhány odavetett szóval felvilágosította Sári Kati 
nénit, hogy mit is akar a katona, miért is kell ide ő. Sári Kati nénin 
az útbaigazítás után sem látszott félelem. Közömbös volt az arca, 
mintha csak sót kértek volna tőle. A muszka kendet keresi, ugorjék 
kend egyet neki. Kati néni gyorsan csípőre tette a kezét, összeütötte 
mezítlábas bokáját, és mintha csárdást táncolt volna, kettőt jobbra, 
kettőt balra tipegett, túlzás lenne, ha azt mondanám, hogy ugrott 
vagy szökellt, de a lendülete megvolt. A katona nem reagált, ezért 
ezt többször megismételte. Néhány pillanatra, míg Kati néni eleget 
tett a felkérésnek, megállt az idő, a levegő besűrűsödött, és mintha 
óriási buborékban lennének, a külvilág teljesen kizáródott, csak ők 
hárman léteztek. A lábak csattogása hangos volt, túl hangos, vagy 
annak tűnt. A katona arca néhány pillanatra megváltozott, az el
szántság, az erőszak lefolyt arcáról, a helyére döbbenet ült, és talán 
a meg-megránduló arc mintha mosolyt láttatott volna, talán mó
kásnak látta az ide-oda ugráló aprócska jelenséget, sarkon fordult 
és elment, de előtte még belépett az ajtón, a kenyeres kosár fedelét 
felcsapta, az egész hétre való kenyéradagot felnyalábolta, a kerítésbe 
még egyet belerúgott, elment. Talán arra gondolt, hogy ha már sár
gadinnyét, uborkát nem kapott, jó lesz a kenyér is. így a cirkuszból 
és kenyérből mindkettő megvalósult a számára.
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Hát ilyen volt Énok apó. Hogy hős-e, nem tudom. Az ilyesmit a 
kor, az adott helyzet hozza ki az emberből, talán, nem tudom, nem 
is fontos. Nem emlékezhetem rá, milyen volt fiatalon, már idős volt, 
mikor én születtem. Mozgása fürge, enyhén hajlott a háta. Mici
sapka a fején, mindig. Arca barna, mint a feltűrt ingből kilátszódó 
karok is, hogy így született-e, barna bőrrel, csak az anyja tudhatta, 
de nekem olybá tűnt, hogy valahogy az idő sütötte barnává. Mesélt, 
mindig mesélt, gyakran, többször ugyanazt mesélte, mondta, pon
tosan, szinte mintha bebiflázta volna, szóról szóra ugyanúgy me
sélte. A hallgatóság pedig rögzítette, nem tudatosan, de rögződött 
a fejekben, a történetei, akárcsak az utódok, továbbéltek bennük, 
bennünk, és ma is halljuk őket, ha már nem is meséljük, Énok apó 
történeteit.

Tréfás ember hírében állt Énok apó. Valóban nem vetette meg a 
jó viccet, és gyakran megviccelt másokat, aztán meg évekig mesélte 
a történetét. „Ilyen eset az is, mikor télvíz idején a Janival jöttünk 
haza Jázovóról, a bálban muzsikáltunk”, mesélte Énok apó. Mond
tam, hogy Énok muzsikus volt, és aki muzsikus, az muzsikál meg 
eszik-iszik, ha adnak. Hát itt adtak, annyit, hogy igen pityókásak 
voltak, de mondhatni, hogy a Jani részeg volt. Nem is a kövesúton 
jöttek, mert már akkor arra is létezett valamiféle kövesút, hanem a 
szántáson keresztül indultak haza, ott vezetett egy gyalogút, és azt 
követték, talán így rövidebb volt, vagy csak szokásból. Mint mesélte, 
jól be voltak kászmálódva, főleg a Jani. Megszólalt a Jani, hogy ide 
figyelj, Énok, álljunk mög, me neköm le köll guggulni. Erre Énok, 
hogy ide figyelj, Jani, neköm is. Mivel Jani nem állt jól a lábán, ismét 
kigondolt valamit, hogy ide figyelj, Énok, tőgyük össze a hátunkat. 
Úgy is tettek, így könnyebb volt a guggolás. Kikötözködtünk, me
sélte Énok apó, és mikor leguggultunk, megfogtam a Jani gatyáját és 
alánkhúztam, és mind a ketten beletrottyantottunk. Majd bekötöz- 
ködtünk, mesélte, és hazamöntünk. Másnap a két feleség tárgyalta 
az ügyet. A Jani felesége mondta, hogy mikó hazajött a Jani, nem
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lőhetett vele bírni, csak beledűlt a dunnába, másnapra már olyan 
büdös vót a házba, hogy még ű is mondta, hogy hallod, asszony, itt 
valami büdös. Mit töhettem, mesélte az asszony tovább, be köllött 
fűteni a pargétgatyát, olyan vót.

Lakott egy zsidó az apó mellett, jóban voltak. Órákat javított, 
vekkert meg amit még hoztak neki. Az órás orrára emlékszem, 
nagy volt, félelmetes, fekete ruhájában olykor átjött apóhoz, akár 
egy varázsló, olybá tűnt nekem. Féltem, és kész. Mesélte Énok apó, 
gyerekkorában hogy járt ő a zsidóval. Akkorjában egy tollas zsidó 
naponta többször bejárta a falut, és óbégatva hirdette, hogy tollat, 
bőrt venne, mivel ezzel kereskedett a lelkem. Senkit sem bántott ez a 
tollas zsidó, csak ordított, és talán ez zavarhatta a gyereket. Egyedül 
volt otthon, mikor ismét elvonult a házak között a zsidó, hangosan 
hirdetve cégére jelszavát, hogy vásárolna tollat, bőrt. Apó felszaladt 
a padlásra, és a padláslukon keresztül kikiabált, hogy vegye meg 
kend a pelcsám bőrét. Hallotta meg nem is ezt a tollas zsidó, semmi 
sem történt. El is feledkezett róla apó. Eljött az este is, a szülők ha
zatértek a határból, vacsora, készülődés a lefekvéshez, mikor is be
kopogott a tollas zsidó. Aznap este a nadrágszíjjal jól kikapott Énok.

A tollas zsidóról jutott eszembe annak a gyermektelen zsidó 
házaspárnak a története, akik Énok szüleire bízták a házukat a 
Dűlőn. Mikor kitört a háború, elmentek. Mondták, hogy vissza
jönnek. Nem jöttek, nem tudtak, nem akartak, nem tudni. Ez egy 
nagyon különös ház volt, mesélte apó, más mint a többi, kitűnt a 
sorból, mintha élt volna. A ház udvarában, a kertben egy kút állt. 
Gyógyvizet adott ez a kút. Márványlapokkal volt kikövezve, és sár
ga üvegkupola fedte. Ha rásütött a nap, mintha aranyból lenne. A 
vizet palackozta a zsidó házaspár, ezzel foglalkoztak békeidőben. 
Aranyat adott. Miután Énok szülei gondozták, és kitört a háború, 
nem kellett a gyógyvíz senkinek, aztán meg a kormány nem enged
te a kút működtetését. A gyönyörű kert, a különös virágok, a fák, a 
varázslatos kút fokozatosan az enyészeté lett, ahogy öregedtek Énok 
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szülei, úgy pusztult a környezetük. Az új vezetők döntést hoztak, 
gyógyvízközpont kell a népnek, fúrtak, faragtak, megsértették a 
gyógyvízforrást, és többé már nem folydogált a keserűvíz. Eltűnt a 
zsidó házaspár, a ház, a kert, a kút, Énok szülei, mintha... és így tűnt 
el Énok apó is, mintha nem is lett volna.
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Rényi Ádám

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
(A 2013. évi Gion Nándor Novellapályázat 

III. díjjal jutalmazott írása)





Halkan gördültek be a kocsik egymás után a kovácsoltvas kapun, 
de persze akadtak jó néhányan, akik az 59-es villamos megál
lójától gyalog baktattak fel. Folyt róluk a víz ebben a dögmelegben. 

Elég sokan eljöttek az osztályból, őszintén nem is gondoltam vol
na. Az osztályfőnök az elsők között érkezett. Éppen ma van a hat
vanadik születésnapja. Micsoda egybeesés! Sosem titkolta, mikor 
született, az osztályfőnök szerette az ünneplést, a felhajtást. A be
járatnál gyülekeztek, ölelgetve köszöntötték egymást a többiek. Pá
ran virágot is hoztak. Nem kiabáltak, de azért érződött, hogy sokan 
megörültek a másiknak, vagy legalábbis hitelesen alakítottak. Nem 
voltunk igazán jó osztály, minimum két egymástól viszolygó tábort 
alkottunk, de a táborokon belül is ment a frakciózás. Persze tizenkét 
év után megfakulnak a rossz emlékek, és édes nosztalgiával töltik el 
az ember szívét. Már akiét. Én már a négy évvel ezelőtti találkozón 
megfogadtam, hogy legközelebb nem megyek el, annyira ment a 
képmutatás meg az önmenedzselés. Mintha ez bármit is számítana. 
Kit érdekel, hogy mi lett a másikkal, ha úgysem tartottuk a kapcso
latot már régóta. Jó, páran tartják. Például a Novák Ági vörös hajú 
kisfiának a Petra lett a keresztanyja. Mondjuk elég perverz, hiszen 
korábban a Novák Ágival járt a Szabolcs, aki most a Petra férje és a 
vörös gyerek apja. Ügyvéd lett, de aztán ráunhatott a dologra, mert 
egy ideje valami biozöldségfarmot működtetnek a Petra szüleivel.

Négy évvel ezelőtt a Fészekben előadta a menő vállalkozót. „Ál
lati jól megy a biogazdaság - mondta -, alig győzzük kielégíteni 
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az ügyfeleink igényeit.” Mit fölényeskedik? - gondoltam magam
ban. „Ügyfeleink igényeit”, hogy oda ne rohanjak... Jót röhögtem, 
amikor eljöttem, és azt látom, hogy Szabolcs, a bioistenkirály éppen 
egy időszámításunk előtti Lada kombit próbál sokadik nekifutásra 
beindítani. Csoda, hogy átengedték a műszaki vizsgán. Az osztály
találkozónál hazugabb műfaj nem létezik. Mindenki előadja, hogy 
bejött neki az élet. Álomállás, álomcég, álomfizetés, álomutazás, 
álomférj, álomfeleség, álomgyerek. Aztán húzogatják a ruhájukat, 
hogy ne látszódjon a zöldeslila folt, amit álomférj ejtett egy hosszú 
és űrtartalmas este után hazatérve az Álom presszóból. Én ebben 
akkor sem vettem részt, most meg hallgattam, mint a sír.

Közben újabb villamos állt meg a bejárattól pár lépésre. Üjabb 
osztálytársak közelednek. A Réka is eljött. Van pofája. Pedig meg
mondtam neki, hogy látni sem akarom soha többé. Hát úgy lát
szik, azt gondolta, ez már nem érvényes. Azok után, hogy legutóbb 
majdnem hajtépésig ment a vita közöttünk a melegek örökbefoga
dásának ügyében. Hogy ez hogy került elő mint téma, nem emlék
szem. De valahogy minden társaságban két-három óra és négy-öt 
pálinka után előkerül. A halálbüntetés legalizálása már 2 pálinka 
után. Na, nem mondom, én is mindig beszálltam a sehova nem ve
zető üvöltözésbe.

Van vagy harmincöt fok árnyékban. Olvadoznak az osztálytár
sak a sötét ruháikban. És a kaputól még fel is kell ugye mászni. Az 
kemény lesz. Hábetler fut be. Hábetler szerelmes volt belém har
madikban. Ezt persze nem merte megmondani, sőt úgy viselkedett, 
mint egy óvodás. Szinte csak a hajamat nem húzta meg időnként. 
Engem ez csak mulattatott. Nem gondoltam volna, hogy államtit
kár lesz belőle. Senki nem gondolta volna az osztályból, abban is 
biztos vagyok. Amilyen jellegtelen kis senkiházi volt. Nem is értem. 
Taxival érkezett, nem valami nagy fekete állami kocsi szállította. Ö 
is hozott virágot. Az osztályfőnök azonnal rávetette magát, ölelgette 
perceken át. Amilyen sznob az osztályfőnök, nyilván nem ölelget
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te volna Hábetlert, ha mondjuk előadó lenne az önkormányzatnál, 
vagy annak a taxinak a vezetőüléséről mászott volna elő. De az ál
lamtitkárokra büszkének kell lennie az embernek - gondolhatta. 
Vagy lehet, hogy az járt a fejében: jó lehet ez még valamire. Talán 
meg akarja pályázni az igazgatóságot? Hatvanévesen? Minek?

Elindult a csapat felfelé. Tényleg, mindjárt kezdődik. Ömlik a víz 
mindenkiről. Rossz az időzítés - jegyzi meg a dagadt Tompa moso
lyogva, és nagyot kortyol a szentkirályis üvegből. Réka hátba veri.

A négyesben lesz! Gyertek erre! - mondja az osztályfőnök. Mit 
fontoskodik itt is, pedig tizenkét éve nincs joga senkinek paran
csolgatni. Pláne nem egy ilyen eseményen. Ahogy felérnek, valaki 
elindítja a zenét. A kedvenc számom - suttogja Petra. Hát igen, ne
kem is.

Kezdődik. Mindenki körbeáll. Balra a család és a barátok. Jobbra 
az osztálytársak. Elhallgat a kedvenc számom. Ismeretlen komoly
zenére vált a CD-lejátszó. A pap elkezdi a búcsúbeszédet. Páran 
bőgnek. Anyám összeomlik. Az osztályfőnök vigasztalja. Rövid be
széd, hiszen csak harminc évet éltem, nincs mit felturbózni. Szórják 
a virágokat meg a földet, ölelgetik egymást, fancsali képet vágnak. 
Négy éve megfogadtam, hogy soha többé nem megyek osztálytalál
kozóra. Betartottam.
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PAULA

Tibor második felesége két éve, novemberben halt meg. Rákja 
volt. Három évig szenvedett, a nemzetközi hírű specialistától a 
hírhedt kuruzslóig mindenkit felkeresett. A kisházat el kellett adni 

Lőrincen, hogy fizetni tudják a drága kezeléseket. De hiába. Győ
zött a rák. Általában győz. Most is győzött.

Tibor tulajdonképpen sosem szerette második feleségét, de meg
szokta. Öt évet éltek le együtt. Unalmas, eseménytelen öt év volt. 
Az asszony halála óta Tibornak nem volt se kutyája, se macskája 
- ahogy mondani szokták. Napjait jórészt egyedül töltötte. Unokái 
nemigen látogatták. Második felesége nem szerette a gyerekeket, 
így fia, a Kistibi, inkább félig román anyósáékhoz vitte a gyerekeket 
Erdélybe, ha azt akarta, hogy töltsenek el pár napot jó levegőn. Va
lahogy nem szoktak vissza azóta sem, hogy Apóka megözvegyült. 
A kisebbik unokája, Tekla nevezte el Apókának, ami azért túlzás 
volt, lévén, hogy Tibor, a nyugállományú rendőr alezredes csak öt
vennyolc éves volt. Tekla sem jött évek óta. Pedig már harmadikos 
az általános iskolában. Waldorfba jár, mondta büszkén a telefon
ba a Kistibi, amikor tavaly karácsonykor utoljára beszélt az apjá
val. Tibor azt hitte, fiáék Ausztriába költöztek, kereste is a térképen 
Waldorfot, de kiderült, az valami iskolatípus. A Rátóti főhadnagy 
ikerfiai is oda járnak. Szóval Kistibiék sehova nem költöztek, ők is 
Kispesten laknak, csak a Wekerle másik végén.
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Tibor megszokta, hogy egyedül van, mégis hiányzott neki egy 
társ, aki elviseli a bolondságait, aki vele tart mindenhova, aki csend
ben hallgatja, amikor előadja olykor furcsa elméleteit a világról.

Május vége felé a Városligetben sétálva látta meg Paulát. Azelőtt 
sosem hitt a megérzésekben, mégis, amikor elhaladt Paula mellett 
a Petőfi Csarnok mögötti parkban, és ők ketten egymásra néztek, 
Tibor tudta, hogy ő lesz a társ, ő lesz az, akinek köszönhetően véget 
érnek a magányos évek. Paula gyönyörű volt, nagyon ápolt, ahogy 
Tibor később beszélt róla: „valódi dáma”. Valósággal ragyogott a 
tekintete, amikor a hatvanhoz közel is nagyon jó kiállású egyko
ri rendőrtiszt rámosolygott. Paula is magányos volt, bár Tibor alig 
tudta elképzelni, hogy egy ilyen szépség senkihez ne tartozott vol
na. „Hát lehet ilyen szerencsém?” - kérdezte önmagától.

Ettől kezdve elválaszthatatlanok lettek. Paula beköltözött a kis
pesti házba, együtt ücsörögtek a teraszon naphosszat. Paula néha 
felásta a kertet, ugyan Tibor ennek nem volt híve, de soha nem szólt 
rá. Naponta háromszor sétát tettek a környéken. Már amúgy is rég
óta kellett volna járni, hiszen az orvos előírta Tibornak, hogy a szíve 
miatt rendszeres testmozgásra van szüksége, de egyedül nem volt 
hozzá kedve. Paulával minden valahogy más volt. Ősszel kétszer 
még vadászatra is elkísérte urát.

Újra visszaszoktak Apókáékhoz az unokák. Minden második 
hétvégén Tekla és Bori Kistibi kíséretében pontban délben becsön
gettek a Rákóczi utca 15-be. Paula már várta őket, és estig együtt 
játszottak, míg Tibor és Kistibi beszélgettek. Paula azonnal család
tag lett, mintha valahogy mindig is ott lett volna. Egy idő után Tekla 
már így nyaggatta az apját: „Mikor jövünk újra Pauláékhoz?” De 
Tibor ezen nem sértődött meg, csak mosolygott katonás rendőrba
jusza alatt. Boldog volt, elégedett az életével.

Február végén egy csütörtöki napon néhány perc alatt történt 
az egész. A déli séta közben egyszer csak minden előzmény nélkül 
Paula otthagyta Tibort. Rohanni kezdett utcáról utcára, mint valami 
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őrült. Tibor képtelen volt utolérni a rossz szívével. A Határ útnál 
csak egy sikító fékcsikorgást hallott, majd egy csattanást. Paula a föl
dön feküdt, nem mozdult. Több méterre hajította testét a 66-os busz.

Mire Tibor odaért, már többen körülállták Paulát, döbbenten 
néztek, de senki sem segített. Tibor dúvadként lökte félre a bámész
kodókat. Lehajolt, felemelte Paulát, és hideg fejjel elindult vele a két 
sarokra lévő kórházig. Paulát azonnal a műtőbe vitték. A percek 
ezúttal nem tűntek óráknak. Perceknek tűntek, és alig tizenöt lehe
tett belőlük. A műtőből kilépő Tamási doktornak meg sem kellett 
szólalnia: az arcára volt írva minden. Tibor némán, könnyek nélkül 
indult el lefelé a lépcsőn. Hát ezekre már nincs szükség - dörmögte 
magában, és az első szemetesbe dobta a pórázt és a szájkosarat.
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HÁROM CSENGETÉS

Ferenc négy éve, hosszan tartó betegség után halt meg, ahogy 
azt mondani szokták. „A nyugállományú okleveles könyvvizs
gálót életének 71. évében érte a halál” - fogalmazott ennél is töké

letesebben a Népszabadság halálozási rovata, ahova özvegye már 
másnap elhelyezte a gyászjelentést. Ica évek óta nagy érdeklődéssel 
olvasgatta mások halálhírét, így Ferenc elvesztésekor azonnal tudta, 
hova forduljon. Amikor síri hangon telefonáltak a Péterfy Sándor 
utcai kórházból, azonnal taxit hívott, de mivel a diszpécser tízper
ces várakozást jósolt, ő addig felhívta a halálozási rovatot. Ica rend
szerető, sőt rendmániás volt, minden helyzetben igyekezett meg
felelni környezete elvárásainak, rettegett attól, hogy barátai vagy a 
szomszédai esetleg megszólják valamiért. A Fiumei úti sírkertben 
azonban nem kellett idegeskednie: Ferenc temetése flottul ment, 
Ica méltósággal és eleganciával fogadta a részvétnyilvánításokat 
kifogástalan fekete selyemruhájában, melyet már férje legutolsó 
CT-eredménye után beszerzett. Ica özvegy évei békességben teltek. 
Ugyan nem élt intenzív társadalmi életet, de kéthetente azért eljárt 
bridzselni a lányokkal. Azokat a vénasszonyokat hívta így, akikkel 
együtt járt még az angolkisasszonyokhoz. Minden hétfőn elment a 
Kossuth moziba, a filmek többségét nem nagyon értette, de igyeke
zett kihasználni a nyugdíjas kedvezményt. Minden hónap első hét
végéjét pedig Siófokon töltötte a lányáéknál. Ica megszokta, hogy 
a piacról az üres lakásba tér haza, és ugyan a szürkehályogja miatt 
már nem nagyon olvasott, tévét is alig nézett, de minden második 
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szerdán a Zeneakadémiára is eljárt Aliz húgával. Ilyenkor Gábor, 
Aliz fia értük is ment, sőt Icát felkísérte a negyedikre.

Azon a szerdán is éppen a Zeneakadémiára készült Ica, amikor 
a jól ismert három csengetést meghallotta. Évek óta nem csengetett 
senki így, az asszony gyanakodva sietett az előszoba felé. Amikor az 
ajtóban halott férjét pillantotta meg egy csokor jácinttal a kezében, 
sikoly helyett valami hörgésszerű hang jött ki a torkán, majd gyor
san leült az előszobái hokedlire.

Negyed óra múlva már a nappaliban ültek mindketten, Ferenc 
kedvenc bögréjéből itta a teát, a filtert szokás szerint elfelejtette ki
venni. Ica percekig némán ült, és úgy nézett a férjére, mint aki kí
sérletet lát, megszólítani is alig merte.

- Mit keresel te itt? - kérdezte kevés örömmel, annál több felhá
borodással a hangjában Ica. - Halottnak kellene lenned - sóhajtotta 
gondterhelten, és vázába tette a jácintot.

Ferenc nem érezte özvegye felháborodását, és nagy lelkesedés
sel adott elő egy zagyván lírai történetet arról, hogyan kapott újabb 
esélyt a jóistentől, hogyan térhetett vissza holtából, hogy újra kitölt
se az űrt, amit maga mögött hagyott.

Ica vallásos neveltetése ellenére nem hitt Istenben, minden tu
dományosan nem bizonyított jelenségre csak legyintett. így meg
lehetősen nehezen tudta a helyére tenni, hogy férje, akit legutóbb 
akkor látott, amikor kékesfehér arcára rácsukódott a bádogkoporsó 
teteje, most ugyanazzal az idegesítő nyáladzással szürcsöli a teáját, 
mintha csak éppen a közértbe ugrott volna le egy pár percre. Az 
asszony évekkel ezelőtt viszonylag gyorsan elfogadta, hogy férje 
nincs többé, és meglehetősen tanácstalanul állt a helyzet előtt, hogy 
Ferenc minden előzetes értesítés nélkül újra betoppant életébe.

Ami azt illeti, Ferencnek igen jó színe volt, különösen ahhoz ké
pest, hogy négy hosszú esztendőn át megszakítás nélkül volt halott, 
hófehér, frissen vasalt inge pedig csak kihangsúlyozta napbarnított 
(?) arcát. Ráadásul míg Ica háta tovább görnyedt az évek során, Fe
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rencen semmi nem látszott meg az idő múlásából, a szeme is élén
ken ragyogott.

Ha a férfin múlott volna, legszívesebben ott folytatta volna, ahol 
annak idején véget ért az élete, de Ica komoly óvintézkedéseket ho
zott annak érdekében, hogy a titok ne derüljön ki. Megtiltotta, hogy 
Ferenc elhagyja a lakást, felvegye a telefont, sőt az ablakhoz sem 
mehetett közel, nehogy meglássák az utcáról. Még a lánya előtt is 
titkolta, hogy az apja visszatért a sírból, de leginkább attól tartott, 
hogy a lakóközösség megneszeli, és valaki feljelenti, hogy jogosulat
lanul veszi fel az özvegyi nyugdíjat, vagy ami még rosszabb, kihívja 
a tévéseket. Ügy tűnt, Ferenc elfogadja kényszerű szobafogságát, és 
naphosszat a híradókat nézte meg a régi Népszabadságokat olvasta, 
hogy behozza azt a pár évet, ami érthető módon kimaradt. Ám egy 
kedd délelőtt, a szokásos bevásárlásból hazafelé tartva, Ica véletle
nül felnézett, és lakásuk balkonján a férjét pillantotta meg, aki atlé
tatrikóban és sötétkék tréningnadrágban locsolta a petúniákat egy 
másfél literes visszaváltható Margitszigeti kristályvizes palackból.

Ica először számon akarta kérni Ferencen óvatlanságát, de mire 
felért a negyedikre, kész tervet eszelt ki arra, hogy ne kelljen többé 
attól rettegnie, hogy képét bulvárlapok címoldalán kelljen viszont
látnia, és tébolyult tekintetű ördögűzők kérjenek bebocsátást a 
Wesselényi utcai lakásba.

- Sötétedés után menjünk el sétálni a Duna-partra! - mondta vá
ratlanul az ebédnél Ica, miközben jó adag krumplipürét mert férje tá
nyérjára. Oda, ahol először randevúztunk - tette hozzá mosolyogva.

Ferencet nem kellett hosszan győzködni, még az ellen sem tilta
kozott, hogy a júniusi meleg ellenére sísapkában és napszemüveg
ben üljön be a taxiba. Este tíz is elmúlt, mire Icáék elindultak, sze
rencsére nem találkoztak egy lakóval sem. Ica már a Jászai Mari tér 
előtt megállította a taxit, onnan gyalog mentek.

Ferenc boldogan botorkált le a kövekig, és mosolyogva nézte 
a Margitsziget fényeit. A mosoly akkor sem fagyott le az arcáról, 
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amikor Ica a táskájában rejtegetett levélnehezékkel határozott ütést 
mért a halántékára. Ferenc néhány másodpercig még támolygott, 
majd beleesett az árvíztől felduzzadt folyóba, amely másodpercek 
alatt elnyelte a férfit. Ica utána dobta a zuhanás közben leesett sísap
kát, majd visszasétált a Jászai Mari térre, felszállt a 4-es villamosra, 
és hazament.

Másnap újra zeneakadémiás szerda következett, de Ica délután 
még kiment a temetőbe. Ferenc sírján kicserélte a virágot, végigsi
mította a márványtáblát, és elégedetten sóhajtott fel. Hazafelé be
ugrott a Sparba, hogy kávét vegyen a jövő heti bridzspartira, és a 
vonatjegyét is megvette a Keletiben Siófokra.

Pénteken délelőtt éppen a bőröndjét pakolta össze, amikor vala
ki hármat csöngetett. Ica úgy döntött, ezúttal nem nyit ajtót.
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MOSOLY

Egy májusi szerda délutánon egy Somogyi Béla utcai körfolyosós 
bérház negyedik emeletén Sonnenbaum Kálmánné, Alizka egy 
meisseni porcelánból készült antik teáskannával, két teáscsészével, 

egy doboz édesítővel megpakolt bádogtálcát tett le férje elé. Alizka 
az elmúlt négy évben mindennap szertartásszerűen lefőzte a teát, 
majd szépen megterített a zöld filccel fedett asztalon.

Éppen azon az asztalon, ahol Kálmánkával - így hívta a férjét - 
és Lieberman doktorral meg a feleségével évtizedeken át vérre 
menő bridzspartikat tartottak. Akkoriban gyakran összevesztek 
egy-egy robberen, ilyenkor néhány hétre abbamaradt a játék, az
tán persze mégiscsak felemelték a telefont, és folytatódott minden 
úgy, ahogy azelőtt. Aztán úgy tíz évvel azelőtt Liebermannét elvitte 
a csontrák, Lieberman, aki addigra előrehaladott Parkinson-kórja 
okán leadta a praxisát, nem sokkal később kiköltözött a fiáékhoz 
Wiener Neustadtba. Nem kártyáztak többet.

Azóta Alizka csak a születésnapjára kapott egy-egy üdvözlőla
pot, amit Lieberman doktor fia gépelt le, mert az apja már írni sem 
tudott a remegő kezével. Sonnenbaumné egyáltalán nem élt már 
társadalmi életet, de persze a műhelyben - amit már csak heti há
romszor tartott nyitva - volt napi egy-két érdeklődő. Négy évvel 
ezelőtt Alizka vette át a férje munkáját, harminckilenc év alatt meg
tanult mindent a kiváló mestertől, aki szakmájának talán legjobbja 
volt. Azóta is minden nap hazatérve a munkából, Alizka elmesélte a 
bozontos szemöldökű, fehér hajú férfinak, mi történt a műhelyben.
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Kálmánka csak némán ült a karosszékben, mindig mosolygott. Ez a 
mosoly megnyugtatta a törékeny asszonyt.

Azelőtt olyan ritkán mosolygott, most meg olyan jó ránézni - 
gondolta sokszor elégedetten, bár időnként hiányzott neki Kálmán
ka hangos zsörtölődése. A délutáni tea során sokszor emlékezett 
vissza a régi időkre, amikor Kálmánka a műhelyben volt, ő pedig 
csak elöl dolgozott a pultnál. Sok volt a megrendelés, tisztességgel 
megéltek, és majdnem minden évben leutaztak a Napos-partra - 
idézte fel magában a teáját iszogatva.

Kálmánkának és Alizkának sosem született gyereke. Alizka sze
retett volna nagy családot, de a férje ellenezte. Idegesítette a gye
rekzsivaj, annak idején még kedvenc kisvendéglőjükből is mindig 
egy kis kerülővel mentek haza, mert Kálmánka nem akarta érinteni 
a közeli játszóteret. Az asszonynak sokáig fájt, hogy már minden 
barátnőjének van legalább két gyereke, neki pedig nem lesz, ám egy 
idő után beletörődött férje döntésébe. Pedig most milyen jó len
ne, ha lenne egy lánya, unokái, egy tisztességes veje, aki jól bánik a 
gyerekekkel. Talán elvinnék magukkal kirándulni, főzhetne nekik 
is teát, de akár ebédet is. Stefánia vagdaltat. Kálmánka kedvencét.

Alizka jól beidegződött mozdulatokkal visszatette a teáscsé
széket meg az édesítőt a tálcára. Óvatosan tipegett ki a konyhába. 
Kiöntötte férje érintetlenül hagyott teáját, de nem haragudott rá. 
Inkább fájdalmas mosoly ült az arcára pár másodpercre. Aztán 
gyorsan elmosogatott, majd felakasztotta halványsárga kötényét a 
konyhaajtóba vert görbe szögre.

Éppen elindult vissza a szobába, amikor csengetést hallott. Akár 
két percig is eltartott, míg az idős asszony elfordította mind a há
rom zárat. Magas, bajuszos ember állt az ajtó előtt, kezében jókora 
zsákkal.

- Kezeit csókolom! - mondta kellemes bariton hangon a férfi. - 
Sonnenbaum urat keresem. A tudakozóban adták meg a címét. 
Lenne a számára egy munka. A nagybátyám javasolta, hogy őt ke
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ressem meg, neki is dolgozott évekig. Magasházy Csaba, talán tet
szik emlékezni.

- Mi van a zsákban, fiatalember? - kérdezte Alizka.
- Róka, kezicsókolom - töltötte meg hangjával az udvart.
- Tudja, a férjem már négy éve nem dolgozik. De hagyja csak 

itt azt a rókát. Most én viszem a preparátorműhelyt. Mikor jönne 
vissza érte? Egy hét azért fog kelleni. De meglátja, olyan lesz, mint
ha élne. Ha akarja, mosolyt is tudok csinálni a pofájára. A mosoly a 
specialitásom, fiatalember!
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Balogh Gábor

GALAMBOS, AZ INDIÁN





Galambos voltaképpen indiánnak született, bár ezt akkor még ő 
maga sem tudta. De ahogy teltek az évek, s ahogy egyre több 
vadnyugati filmet nézett, egyre több Kari May- és Cooper-könyvet 

olvasott, úgy lett mind erősebb benne ez a tudat. Míg osztálytársai 
rendőrnek, katonának, kamionsofőrnek készültek, a reálisabbak 
gengszternek vagy nőgyógyásznak, addig ő csakis indián törzsfő
nök akart lenni. Vagy esetleg indián varázsló. Ha a téren vagy a la
kótelep mögötti elvadult senki földjének vállig érő gaztengerében 
játszottak, Galambos mindig indián volt, ellentétben a szomszéd 
Adler Attilával, aki mindig cowboyt alakított, vagy ahogy ő mond
ta, kombojt. Galambos sehogy sem értette, hogy valaki nem nemes 
lelkű rézbőrűnek készül, hanem aljas és hazug sápadtarcúnak, de 
hát Adler akkor is labancot alakított, mikor történelemóra után el
játszották a Rákóczi-szabadságharcot.

Szóval Galambosnak már zsenge ifjúkorában is határozott el
képzelései voltak pályaválasztását illetően. Ám ha tükörbe nézett, 
be kellett vallania, hogy sem arcvonásaiban, sem testtartásában 
nem volt semmi indiános. Viszont szentül meg volt győződve ar
ról, hogy egy valamirevaló harcos úrrá tud lenni a testén. Ezért éj
szakánként mutatóujját orrnyergére szorítva aludt, hogy orra egy 
délceg sas csőrének ívét vegye fel, akárcsak a tizenkilencedik század 
fakó dagerrotípiáiról az utókorra visszanéző rézbőrű harcosoké. Sá
patag és szeplőkkel sűrűn pettyezett bőrét szándékosan süttette a 
déli nappal, hogy bronzszínt kapjon, minek következtében újra és 
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újra borzalmasan leégett, és bőre nem egy indiánéra emlékeztetett, 
hanem inkább karibok üstjében puhuló hollandus matrózlegényre.

Ám a kudarcok nem szegték kedvét. Ha testét nem tudta meg- 
edzeni, edzette hát a lelkét az eljövendő indiánéletre. Törzsfőnöki 
méltósággal ült a buszon, ment az utcán. Tekintetét büszkén - és 
mereven - a távolba vetette, nem fordított figyelmet a körülöt
te nyüzsgő sokaságra, a hitvány fehér férgekre. Néha megbotlott 
ugyan ebben-abban, járdaszigetben, kiálló csatornafedélben, busz
megállóban várakozó utasok táskáiban, cowboylábakban. Előfor
dult az is ilyenkor, hogy elesett, a közelben levők nagy mulatságára. 
Ilyenkor Galambosból mindig elővillant az eljövendő nagyfőnök: 
szemét megvetően a nyavalyás népségre villantotta, arcvonásai 
megkeményedtek - mintha orra is sasorrá görbült volna kicsit -, 
és ment tovább ugyanazzal a merev és méltóságteljes tartással, mint 
azelőtt.

Hangját, azt a cérnavékony egérhangot is igyekezett erősíteni, 
ami néha sikerült is neki, ha nagyon koncentrált. Különösen, mi
kor az iskolában valamelyik fiú belekötött. Olyankor grúz templomi 
énekesek basszusán szólt:

- Úgy látom, hogy köztem és közted éles ellentét áll fenn! - dör- 
mögte, egészen az első pofonig, amit mindig ő kapott. Hiába, az a 
sok cowboy az iskolában nem nagyon szerette az indiánokat, így 
Galambos a saját bőrén tapasztalhatta meg a kisebbségi lét min
den keservét. Az osztályban egyre jobban feltűnt, hogy Galambos 
kilóg a sorból, és az iskolás fiúk kegyetlensége már-már felülmúlta 
Custer tábornok kékmundérosaiét. Először azt híresztelték, hogy 
Galambos buzi, ám miután látták, hogy a fiúk éppen oly kevésbé 
érdeklik, mint a lányok, elkönyvelték, hogy ha nem is homokos, de 
legalábbis hülye.

Ennek köszönhetően Galambos főnök kerülte a társaságot, 
ahogy igazi harcoshoz illik. Magányosan kóborolt a városszéli ipar
területek határát övező parlagföldeken, amelyek legjobban emlé
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keztettek a prérire, és terveket kovácsolt. Mind világosabban látta, 
hogy indiánnak lenni Magyarországon nem túl szerencsés dolog. El 
kell hátjutnia Amerikába, ahol az övéi között lehet. Gyűjteni kezdte 
hát a zsebpénzt. Amit mások mozijegyre, fagyira tettek félre, azt 
ő repülőjegyre kuporgatta. Néha elnézett a belvárosi utazási iroda 
felé, és az árakat böngészte. Kiszámította, hogy ha így halad, akkor 
húsz év alatt gyűjti össze a repülőjegyre valót. Ettől teljesen két
ségbeesett. Harmincéves öregemberként álljon igazi indiánnak? Ö 
addig nem tud várni!

Ha ő nem tud elmenni Amerikába, jöjjön el Amerika őérte! 
Tudják meg az indiánok, hogy él itt a távolban egy őszinte hívük, 
aki sokat tesz értük. És ha megismerték itteni munkásságát, bizo
nyára majd meg fogják hívni magukhoz. Talán még az útiköltségét 
is fedezik!

Galambos akcióba lépett. Kiáltványt fogalmazott, melyben sza
badságot követelt a fehérek elnyomása alatt élő indián nemzetnek. 
Filctollal rajzlapra írta az érzelemtől és pátosztól lángoló sorokat, s 
miután gyártott belőle vagy egy tucatot, elindult velük, hogy a város 
több pontján kifüggessze azokat. Rajzszeggel fák törzsére biggyesz
tette kiáltványát, melyet Pettyes Galamb néven írt alá. Bár a Pettyes 
az iskolai csúfneve volt szeplői miatt, de ennél indiánosabb nevet 
sehogy se tudott kitalálni.

Pettyes Galamb akciója csúfos kudarccal végződött egy mun
kásmozgalmi hősről elnevezett parkban, ahol a parkőr leleplezte 
tevékenységét, mi több, botjával jókorát sózott az indián aktivista 
kobakjára, mikor az éppen egy fa törzsét próbálta meg rajzszegei
vel kilyuggatni. Noha a parkőr öreg ember volt, de kutya keményet 
tudott ütni, amivel Galambost két dolog felismerésére serkentette:

1. Nehéz dolog indiánnak lenni Európában.
2. A parkőr is egy nyavalyás cowboy.
Ezek után Pettyes Galambnak elment a kedve a kiáltványírástól, 

és új terveken töprengett szobájába zárkózva, ahol a falról Gojko 
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Mitić nyomasztóan domború mellkasa tornyosult fölé. Egy szem 
gyermekét egyedül nevelő édesanyja egyre növekvő aggodalommal 
figyelte csemetéje viselkedését, aki már senkivel nem barátkozott, 
és az iskolát leszámítva el sem járt hazulról, csak otthon kuksolt 
indián könyvei között.

A botrány akkor tört ki, mikor a friss napilapok arról adtak hírt, 
hogy indiánok foglalták el a dél-dakotai Wounded Knee települést, 
ahol cirka száz évvel azelőtt az utolsó szabad sziú törzset lemészá
rolták a fehérek.

Ütött hát a szabadság órája! Galambos ujjongott. Mivel repülő
jegye még mindig nem volt, így utazni sem tudott. De hogy szo
lidaritását bizonyítsa az FBI-ügynököktől körülzárt lázadók iránt, 
másnap temperafestékkel harci díszeket mázolt arcára, s úgy ment 
iskolába.

- Hát hogyan lesz így belőled felnőtt, kisfiam? - kísérte sírva 
haza édesanyja, miután az iskolaigazgató telefonon beszólt a mun
kahelyére.

Utána néhány évig Galambos nem harcos, hanem csendes indi
án volt. A rossz nyelvek szerint az anyja pszichológushoz hordta, ám 
biztosat erről tudni nem lehetett. Mindenesetre elvégezte az általá
nos iskolát, nem is rossz eredménnyel. Különösen történelemből 
és irodalomból jeleskedett, mert úgy gondolta, hogy az indiánok 
csak úgy tudnak felemelkedni, ha ismerik a történelmet, és jártasak 
a kultúrában. A reál tárgyakkal már nem volt ilyen jó a viszonya, 
de hát mi szüksége lenne egy rézbőrű nyomkeresőnek arra, hogy 
törtszámokat hozzon közös nevezőre? Testnevelésből nyápicsága 
és ügyetlensége miatt a tornatanár meg akarta buktatni, s csak az 
igazgató erélyes közbenjárására kapta meg a kettest. Egyébként a 
tornatanár azelőtt katonatiszt volt, s mint ilyen, bizonyára a cow- 
boyokhoz húzott, érthető volt tehát rosszindulata.

Pettyes Galamb életében ezután fordulópont állott be. Kollégi
umba került, kisvárosból nagyvárosba, s ezt úgy élte meg, mintha 
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rezervátumba zárták volna. Bár különös rezervátum volt ez, ő volt 
benne az egyetlen indián. Bezzeg büdös lábú cowboyokból nem 
volt hiány!

Galambos világosan tudta, hogy ebben az ellenséges környezet
ben óvatosnak kell lennie. A sok addig elolvasott könyvnek hála, 
okosodott valamicskét. Úgy döntött, hogy indián mivoltára nem 
fogja felhívni senkinek a figyelmét sem.

Ez sikerült is ideig-óráig, ám egyszer a délutáni szilencium al
kalmával, a Bata nevű sunyi padtárs, aki ránézésre is az indiánölő 
medvebundás Miles tábornok gyerekkori kiadása volt, ellopta Ga
lambos féltve őrzött titkos spirálfüzetét.

- Ezt nézzétek! - kiáltotta. - Galambos haditervet csinál!
Osztálytársai röhögve kapkodták ki egymás kezéből a füzetet, 

melynek borítóján nagy betűkkel tényleg az állt: Haditerv. A bel
ső lapokon pedig már-már kínos részletességgel összeállított terv. 
Az Egyesült Államok indiánok általi elfoglalásának pontos forga
tókönyve.

Megtudta hát az egész osztály - s mivel a hírek gyorsan terjed
nek, bizonyára hamarosan az USA elnöke is -, hogy a titkos fegy
verszállítmányok a Behring-szoroson keresztül érkeznek majd 
Alaszkába. Onnan terítik majd az indián ügynökök szét a többi 
tagállamba, Hawaii kivételével, ahol, Galambos jól tudta, egyetlen 
indián sem él. Viszont azt az államot kijelölte fehér rezervátum
nak. Oda kell majd internálni a legmegátalkodottabb indiángyű
lölő sápadtarcúakat, akik nem akarják aláírni a hűségnyilatkozatot 
(lásd 18. oldal). Az alaszkai és a Mexikói-öböl-beli olajipari létesít
ményeket a helyi törzsek szállj ák meg. A houstoni űrközpontot az 
apacsoknak kell elfoglalniuk, a Cape Canaveral-i kilövőállomást a 
szeminoloknak. Egy időben indul összehangolt támadás a repülő
terek, a vasútállomások, a postahivatalok, a telefonközpontok és a 
katonai létesítmények ellen. Galambos tisztában volt vele, hogy a 
keleti part nagyvárosait nem tudják elfoglalni, ahhoz túl kevesen 
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lesznek. így azt a vidéket majd blokád alá veszik mindaddig, míg 
önszántukból meg nem adják magukat. Számításai szerint fél év 
alatt az indiánok megválasztanák az IEA, azaz az Indián Egyesült 
Államok elnökét. Attól fogva az országban a fehérek nem viselhet
nek közhivatalt, nem tölthetnek be vezető pozíciókat, és természe
tesen nem lesz szavazati joguk sem...

Az osztály kezdeti nevetése lassan valami tiszteletfélévé változott.
- És mindezt te találtad ki? - kérdezte Csukly, egy pihent agyú 

behemót, aki állandóan harckocsikat és meztelen nőket rajzolt egy 
Galamboséhoz kísértetiesen hasonló spirálfüzetbe. Visszaadta neki 
a haditervet.

- Nem semmi! - biccentett busa fejével, s mivel Csukly volt a 
legerősebb az osztályban, a többiek sem mertek már nevetni Ga
lamboson, aki immár indián lehetett titkolódzás nélkül.

Szép, alkotó hónapok következtek. Pettyes Galamb a gyenge- 
elméjűeknek kijáró tiszteletet élvezhette. Hosszasan beszélt az in
diánok életéről, szokásairól, dicső és szomorú történelmükről, és 
mindig volt hallgatósága. Indián voltát olyan nyíltan vállalhatta, 
hogy testnevelésórán, mikor a kollégium parkjának öreg fái alatt 
futottak, jobb kezét melle elé nyújtotta, lazán ökölbe szorította, fe
jét, felső testét pedig murisán előre-hátra mozgatta, mintha lovon 
vágtázna.

- Lovat a Galambos alá! Lovat neki! - ordítozták kórusban a 
felmentettek, és röhögtek, de ez a röhögés Pettyes Galamb fülének 
cseppet sem volt bántó. Futott tovább kezével a nem létező ló nem 
létező gyeplőjét fogva, elfeledve azt a tényt, hogy az igazi indián 
szőrén üli meg a lovat, s legfeljebb a sörényébe kapaszkodik, vagy 
abba sem.

Egy este, mikor a kollégiumi hálókörletben a többiek szokás sze
rint vonalzóval méricskélték, hogy kinek hosszabb a farka, és kinek 
bozontosabb a szeméremszőrzete, valaki észrevette, hogy Galam
bos ágyéka teljesen csupasz.
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- Mi van, te pisis? Neked még a pöcsöd szőre se nő? - vetette 
oda valaki, de Galambos máris kész volt a válasszal.

- Egy igazi indián nem tűr szőrt a testén!
- Azt akarod mondani, hogy borotválod?
- Nem. Kihúzkodom.
- Mivel?
- Csipesszel.
- Te! Az baromira fájhat!
- Egy indiánnak el kell viselnie a fájdalmat!
Ez után a beszélgetés után a Galambost övező tisztelet még na

gyobb lett. Hiszen nem is indián ez, hanem valóságos fakir! Arról 
nem tudtak a többiek, hogy Pettyes Galamb hazudott. Mert bizony 
nem akart sarjadni az a fanszőrzet sehogy sem. Bár mint indián, 
Galambos ezt egy cseppet sem bánta.

Szinte fecskeszárnyon repült el a négy év, és Galambos leérett
ségizett, szakmát szerzett, bár hogy egy erősáramú villanyszerelő 
mihez kezd majd az indiánok között, arról fogalma sem volt.

Ám az álmot, hogy egyszer indián lesz, soha egy pillanatra sem 
adta fel. Mivel a repülőjegy ára még mindig nem gyűlt össze, elhatá
rozta, hogy nem Amerikában, hanem odahaza lesz indián. És maga 
mellé gyűjti a hasonló érzelmű szerzeteket.

Elkezdett hát indiántábort szervezni. Az utolsó kollégiumi he
tekben szinte minden iskolatársát megkörnyékezte.

- Ti olyan jók voltatok hozzám! És barátokká lettünk! Gyertek el 
a nyáron, remek indiántábort fogok nektek szervezni! Többé úgy
sem fogunk találkozni tán az életben soha, hiszen majd kit erre fúj 
a szél, kit arra!

És láss csudát! Sorban álltak a jelentkezők! Galambos szívét el
öntötte az öröm. Már látta, hogy mégis beérett hosszú évek munká
ja. S hirtelen világosan felragyogott előtte a jövő. Indiántábor-szer- 
vező lesz a foglalkozása! Ezt az első tábort még ingyen szervezi, de a 
következőt már jó pénzért, s biztosan meg is tollasodik majd belőle.
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Mindenkinek kiosztotta leendő feladatát. Ki varázsló lett, ki 
felderítő, ki őrszem, ki törzsi vadász. A kövér Szigetváryt megtette 
hadtáposnak, ami nem vallott valami nagy bölcsességre egy leendő 
törzsfőnök részéről, mert az eszébe se jutott, hogy az a hústorony az 
egész törzset kizabálhatja az éléstárból.

A város határában elterülő parkerdő ideális tábornak tűnt. Kije
lölte a helyet, ahol majd a sátrak állni fognak. Megbeszélték a nyitás 
időpontját. Mikor érettségi vizsga után elbúcsúzott a leendő indiá
noktól a közeli viszontlátás reményében, észre sem vette, hogy min
denki vigyorog a háta mögött.

Otthon előkereste az 1974-es Fiúk Évkönyvét, mert emlékezett 
rá, hogy abban remek tippek voltak arra, hogyan kell sátrat állíta
ni, tüzet rakni, halat fogni és hasonlók. Kiszámította, hogy legalább 
tizennyolc sátorra lesz szükség. Mivel az indiántábort hosszú távra 
tervezte, praktikusabbnak tűnt a sátrakat nem bérelni, hanem meg
vásárolni. Mivel pénze nem volt, hazautazott, és lenyúlta a családi 
kasszát. A táborig helye sem volt, ahol a felszerelést tarthatta volna, 
így a parkerdő peremén kivett egy hétvégi házat. Az élelmezés is
mét nagy fejtörést okozott neki. Ennyi indián zabái, mint a sáska! 
S bár nem ő volt a hadtápfőnök, jobbnak látta az élelmezést is saját 
hatáskörbe vonni. Ám mivel a pénze megint elfogyott, ismét haza
utazott, ahol anyja zokogva fogadta, mondván, valami besurranó 
tolvaj elvitte a megtakarított pénzüket.

- Én voltam, Anyuka! Meglásd, visszafizetem, csak még adj egy 
keveset, mert további befektetésekre van szükségem.

A könnyező anyában felcsillant némi reménykedés, hogy gyer
meke a pénzt egy lányra költötte, és könnyeit felszárítva magához 
vonta Galambost.

- Na mesélj róla! Mi a neve?
Pettyes Galamb mindig is tudta, hogy a mamára bármikor szá

míthat. A fülébe súgta:
- Vörös Felleg Indiántábor!
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- Hát soha nem komolyodsz már meg? - sikoltott fel az anya.
Attól a naptól kezdve Galambos megosztotta idejét a táborszer

vezés és a kórházi látogatások közt. Az élelmezés kérdésével pedig 
nem foglalkozott többet, elvégre egy indián a jég hátán is megél, 
most pedig jég sincs sehol, ellenben a nyári erdő tele van minden
féle vadgyümölccsel, bogyóval, gombával. A törzsi vadász majd fog 
nyulat, a törzsi halász meg halat.

A tábornyitás előtti napon a bérelt házból a hátán cipelte ki az 
erdőbe a felszerelést. Jól elrejtette, nehogy valakik valamit is ellop
janak. Többször fordult, mire minden odakint volt. Akkor aztán 
nekilátott felverni a sátrakat. Sosem csinált még ilyet, nem is bol
dogult sehogy sem. De hát elvégre ezt a törzsnek közösen kell majd 
elvégeznie!

Ezzel a tudattal várta a virradatot. Nyár ide vagy oda, hideg volt, 
később a szél is fújni kezdett, sejtelmesen mocorgott az erdő, mint 
valami álomból eszmélő fenevad. Galambos félt. Jó lett volna tüzet 
rakni, de a gyufa beszerzéséről elfeledkezett. így hát rázta a hideg, s 
mikor elreccsent az erdő mélyén valami korhadt faág, kiverte a hi
deg veríték. Azon se csodálkozott volna, ha a hajnali ködből Custer 
hetedik lovasezrede vágtat elő kivont kardokkal.

De nem jött senki, csak a nap. Akkor lett a leghidegebb, mikor 
vörös tányérja megjelent a dombok felett. Galambos szétnézett bi
rodalmán, s addig kőkemény indiánszívét kétségek sebezték. Az éj
jel félt. Méltatlanul egy rézbőrűhöz. Még jó, hogy senki sem látta. 
A sátrak és más kellékek úgy hevertek szerteszét, mint Nagy Láb 
minnekonzsu főnök harcosai a wounded kneei mészárlás után. 
Hogy lesz itt rendes indiántábor estére?

Kiállt a gyalogútra, és a város felé kémlelt. Úgy beszélték meg, 
hogy a tábort napkelte és napnyugta között kell elfoglalni. Ki lesz 
az első? Öt fogja kinevezni helyettesének. Kémlelte az áttetszőén 
tiszta reggeli levegőben fürdő erdőket, szántóföldeket. A közeli or
szágúton autó futott. Lám, erre nem is gondolt. Hogy a táborlakók 
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akár autóval is jöhetnek. Lóval tán jobb lenne, bele is fogja venni a 
háziszabályba, hogy indián nem használhat autót.

Megkönnyebbült, mikor a kocsi lassítás nélkül továbbhaladt.
Kezdett éhes lenni. Igazán jöhetne már valaki, és kaja is legyen 

nála. A sátorverés meg majd ráér evés után.
Egyre melegebb lett, már szinte visszasírta az éjjel hidegét. Le

het, hogy a többiek nem találnak ide? Hiszen ezerszer jártak erre az 
osztállyal sportnapokon, és Csuklyék - ezt jól tudta - ide szoktak 
jönni kimaradáskor cigizni meg piálni.

De hátha rosszul emlékeznek az idevezető ösvényre. Fogta ma
gát, és kiballagott az országúiig. Leült az árokpartra, onnan szem
mel tarthatta az utat.

Ha valaki felbukkant az út fölé hajló lombok alatt, az árny és a 
fény játszott rajta, távolabbról indiánnak tűnt. Közelebbről aztán sé
táló szerelmespár, kutyát futtató lány, túrázó nyugdíjas lett belőlük.

Déltájban izgatni kezdte a gondolat, hogy a többiek, jó indián 
módjára, nem az úton közelítették meg a tábort, hanem torony
iránt, s most türelmetlenül várják őt, a főnököt. Vágtázva ment hát 
vissza a sátrakhoz, testét előre-hátra lóbálva, s reménykedve várta, 
hogy a bokrok mögül megszólaljon a „lovat a Galambos alá!”

De csend volt az erdőn, a tábor pedig üres, nem számítva egy 
kíváncsi mókust, amely a felfordított bogrács körül ugrált, és bizo
nyára éppen olyan éhes lehetett, mint Galambos.

Teltek az órák. Pettyes Galamb le-fel őrjáratozott a tábor és az 
országút között, egyszer a remény hőmérője is felszökött benne, 
mert az ösvény végében autó állt, ám közelebbről indiánok helyett 
meztelenül ölelkező emberpárt talált a fűben, amitől elrettenve 
visszavágtatott a táborba, s közben még lóra ülni is elfelejtett.

Késő délután újra feléledt benne a remény, hiszen ismerte jól 
régi osztálytársait, a tábor leendő lakóit, és egyre bizonyosabb lett 
abban, hogy vidám természetükhöz hűen itt leselkednek a fák kö
zött, és őt figyelik.
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így hát indiánhoz méltó komolysággal leült a porba, és egy sziú 
harci dalt kezdett énekelni, melyet ő szerzett évekkel ezelőtt, legalább
is a dallamát, mert a szövegét egy indiánokról szóló könyvből vette.

Rám itt ne számíts, felkelek, utószor.
Sziklás folyómnak partja csobban, 
Szívem temesd el ott.

Pettyes Galamb énekelt hát kappanhangján, ám a többiek nem 
bújtak elő a bokrokból.

Pettyes Galamb berekedt.
Pettyes Galamb éhes volt és szomjas.
Pettyes Galamb fáradt volt.
Pettyes Galambnak elege lett az egészből.
Mire a nap lement, rádöbbent, hogy becsapták. Hogy nem buj

kál senki a galagonyabokrok között. Cserbenhagyták a nyomorult 
cowboyok, nem jött el a táborba senki.

Azt nem tudta, hogyan lehet ez után a csalódás után élni, csak 
azt tudta, hogy még egy éjszakát nem bír ki élve a félelmetes park
erdőben.

Ott hagyott hát mindent a fák között. Sátrakat, üstöket, cöve- 
keket, matracokat. Elindult az éjszakában haza. Nem akart többé 
indiántábort, mi több, már indián sem akart lenni. Nem akart lenni 
semmi.

Boldogtalan volt, bár sejtette, hogy ennek most az anyja kivéte
lesen nagyon fog örülni.

Mert Galambos, bár ezt akkor és ott még nem tudta, de felnőtté 
lett, amint búsan ballagott az éjszakában, széltől susogó lombok kö
zött, el, egyre távolabb a sziklás folyók csobbanó partjaitól.
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A FALKA

Bundás, a szerető anya. Rex, a mindig játékra kész. Betyár, a taní
tó. Az én családom. Ma is sokat gondolok rájuk, és a velük töl
tött időkre. A deres hajnalokra, mikor Bundás testével melengetett, 

forró nyelvével arcomat mosdatta, és hozzábújva újra álomba szen- 
derültem, hallgattam anyukám szívének dobbanásait, leheletének 
gőze nyakamat simogatta. Mire felébredtem, már Rex is otthon volt, 
csatakos szőrét szárítgatta a gyenge napon, és közben fáradtan la
posakat pislantott. Nem igazán tudtam, hogy merre járhatott éjsza
kánként, de hogy nem tisztes úton, azt könnyen leolvashattam a jó 
öreg Betyár rosszalló tekintetéről. Voltaképpen nem is biztos, hogy 
Betyár öreg volt, lehet, hogy csupán tapasztalt. Sokat tanultam tőle, 
mindig bölcs jósággal viseltetett irántam, pedig bánthatott is volna, 
hiszen ő volt falkánk vezére. Csak egyszer fordult elő, hogy felém 
kapott fehér fogaival - ó, mennyire irigyeltem értük! - még az első 
időkben, mikor az ő táljából akartam kiinni a levest. Később jó ba
rátok lettünk, megmutatta, hogyan kell elásni az ételmaradékot, hol 
az a hely, ahova sosem fúj be a szél, ahova nem esik be az eső, hol le
het egeret, vakondot fogni. Ezt kaptam Betyártól, mint ahogy Bun- 
dástól az anyai szeretetet, Rextől pedig a vidámságot. Mert Rex sok 
játékot tudott, minden nap másikat mutatott, feltéve, ha nem volt 
túl fáradt az éjszakai csavargásoktól. Füleit ha hegyezte, sárga sze
meit ha rám emelte, már tudtam, hogy játszani fogunk, s ilyenkor 
mellemet csaknem szétrepesztette az öröm, miközben kíváncsian 
lestem, milyen új mókát eszelt ki megint a számomra. Néha Bundás
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is játszott velem, főleg mikor Rex aludt, és én addig dögönyöztem 
anyámat, míg ő be nem adta a derekát. Olyankor hancúroztunk a 
fűben, a porban. Bundás elégedetten morgott, néha tréfásan meg- 
legyintette arcomat zászlós farkával, orrát az enyémhez nyomta, és 
fülembe suttogott kutyanyelven, amit, azt hiszem, akkor még sokkal 
jobban értettem, mint most. Játékkal és tanulással telt az egész nap, 
sokszor olyan gyorsan, hogy észre sem vettem az idő múlását. Érez
tem, hogy napról napra okosodom, Betyárnak és a többieknek hála. 
Csak az étel volt kevés, sokat éheztem, főleg az első időkben. Talán 
Bundás is észrevette ezt, mert ha a kertben bóklászva eltöltött idő 
után visszajött, nyitott számba finom, forró falatokat öklendezett. 
Ez jó volt, s ha rá gondolok, ma is könnyes lesz a szemem. Kristóf 
és Matild kora reggel szoktak elmenni, és csak késő este jártak haza. 
Nem tudom, napközben merre lehettek. Esténként Matild bevitt a 
házba, velük aludtam, s csak reggel térhettem vissza az én drága 
jó Bundás anyukámhoz. Kristóf és Matild engem Bercinek neve
zett, pedig nekem a Rexi jobban tetszett volna. Őket nem nagyon 
szerettem. Előfordult, nem is ritkán, hogy este különös, dülöngélő 
járással jöttek meg. Olyankor rossz szaguk volt, és sokat kiabáltak. 
Főleg a Kristóf, aki meg szokta ütni a Matildot, és bizony engem is. 
Ha így történt, Matild és én a pajtában aludtunk. Ezért szerettem, 
ha Kristóf vert, mert bárhogy fájt is, akkor kint aludhattam a falká
val. Csak azt kellett megvárnom, míg Matild elaludt, s akkor oda 
tudtam mászni Bundáshoz. Ha ő végignyalogatott, minden keser
vemet elfeledtem, a verést, Kristóf szidalmait, mindent. Ha Kristóf 
csendes volt, és bent aludtam a házban, különös fényességes éjsza
kákon hallottam a falkámat énekelni. Ha kinéztem az ablakon, meg 
is láthattam őket, amint ültek az udvaron, fejüket felvetették, és úgy 
köszöntötték a Nagy Fényességes Urat, melyet holdnak is neveznek. 
És eljött az idő, mikor már én is együtt daloltam velük, ők kint, 
én bent, arcomat nekinyomva az ablaküvegnek, leheletem párájától 
nem látva mást, mint az elhomályosuló, de egyre nagyobbodó hol- 
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dat. Kristóf őrjöngött, fogd be a pofád, te kis dög, kiabálta, és kido
bott az udvarra. Ott kint jó volt, s hamarosan megtanultam, hogy 
nem kell mást tennem, ha az enyémekkel akarok lenni, csak ugat
nom kell a holdat, még akkor is, ha az nem jött el fölénk. Ezután 
Kristóf minden éjszaka kirugdalt a házból, mert nem tudott tőlem 
aludni, én pedig boldog voltam, hogy túljártam az eszén. Akkori
ban határoztam el, hogy egyszer falkavezér lesz belőlem is, olyan 
okos, mint amilyen Betyár, vagy tán még okosabb. Azokban az 
időkben voltam a legboldogabb. Matildot és Kristófot szinte nem is 
láttam, vagy ha mégis, nem voltam velük valami sokat. Napközben 
már Rex útmutatásait követve én is ki tudtam bújni a kerítés alatt, 
és olyankor jókat hancúroztunk a ház melletti legelőn meg az út 
árkában, miközben mellettünk büdös, pöfögő szerkezetek robog
tak el. Nem törődtünk velük, pedig néha meg is álltak, és éreztem, 
hogy kíváncsi szemek bámulnak rám. Olyankor elfutottam. Aztán 
egy napon azoknak a pöfögő masináknak az egyike lekanyarodott 
az útról, és bejött hozzánk. Emberek szálltak ki belőle, és Kristó
fot szólongatták. Megugattuk őket, erre elmentek. De este, mikor 
már Kristóf és Matild is otthon volt, újra eljöttek. Sokan voltak és 
sokat kiabáltak Kristóffal és Matilddal. Végül egyikük megfogott, 
felemelt, és elvittek. Hiába morgott mérgesen Betyár, hiába ugatott 
Bundás, hiába ordítozott Kristóf, és hiába nyüszítettem én is. De 
azért a kezébe jól beleharaptam az embernek! Akkor láttam utoljá
ra a falkát. Nagy-nagy világosság lett aztán, fájdalmas, bántó fehér 
fény, más, mint a holdé. Víz alá tettek, sokáig mosdattak, hogy újra 
nyüszítenem és harapnom kellett, pedig ez csak a kezdet volt, mert 
később ruhát adtak rám és cipőt erőszakoltak a lábamra, és egyedül 
kellett aludnom. És emberek jöttek, egyik a másik után, és mind
egyik engem akart látni. Tanítani kezdtek, és már én is tudok két 
lábon járni segítség nélkül, és már használni tudom az evőeszközö
ket is. Azt mondják, szépen fejlődök ahhoz képest, amin keresztül
mentem. Ez biztos azt jelenti, hogy nagy falkavezér leszek egyszer.
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Az emberek ugyanazt ismételgetik. Hogy a nevem Berci. Szórádi 
Berci. De én a Rexit akkor is jobban szeretem, és éjszakánként, ha 
feljön a hold, kiülök az ablakba, és énekelek. És ha jól hegyezem a 
fülem, meghallom még a falka válaszát.
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Benedek Miklós

A FEHÉR HÁZAK





Még egészen kicsi voltam, amikor először hallottam a két fehér 
házról. Nagymamám mesélt róla csodás dolgokat. Igazából 
senki sem tudta, hogy valójában minek vannak ott, a Július 13. ut

cában, a Krivaja mellett, mi a céljuk, vagy egyáltalán van-e valami
lyen funkciójuk. Amikor először mentem el mellettük, semmit sem 
éreztem. Olyanok voltak, mint a többi ház, azzal a különbséggel, 
hogy nem volt szép piros cserepes tetőjük, hanem mintha azt ki
felejtették volna, a plafon magasságában hirtelen véget értek. Ügy 
néztek ki, mintha a Képes Bibliából csöppentek volna ide, és beme
szelték őket. Anya fogta a kezemet, és anélkül, hogy engedte volna, 
hogy alaposan megnézzem a két fehér házat, továbbrángatott. Még 
a fejét sem fordította az épületek felé. A házak nem gyakoroltak 
különösen nagy hatást rám, óvodába, iskolába másik úton jártam. 
Amikor biciklivel mentem, nem figyeltem a házakat, csupán akkor 
akadt meg a szemem rajtuk, amikor a siptárhoz mentem kenyérért, 
mert az ugyanabban az utcában volt, és ki sem tudtam kerülni.

Akkor keltette fel a figyelmemet, amikor Zoli összebarátkozott 
az egyik lakójával. Gorannak hívták, és egy Niš melletti kis falu
ból származott. Ha Zoli nincs, én sem ismertem volna meg Gorant, 
hisz mindig is visszahúzódó típus voltam, inkább kerültem az em
bereket. Zoli pedig igazi csibész volt, mindig valami rosszaságon 
törte a fejét, és bárkivel leállt beszélgetni. Tízévesek voltunk. Goran 
huszonkettő. Sokat mesélt a fehér házakról, de még többet a falu
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járói, amelyről azt mondta, soha többet nem fogja látni. Mi nem 
értettük, hogy mire céloz, de azután elmesélte.

A fehér házak olyan helyen vannak, ahol valami erővonalak vagy 
micsodák metszik egymást, és ennek köszönhetően különleges ki
sugárzása van a helynek. Erre az emberek már több mint kétszáz 
éve rájöttek, ezért is jöttek ide az újratelepítéskor. Itt Goran még 
mesélt valami misztikus dolgokról meg a transzcendenciáról, de ezt 
Zolival nem igazán értettük. Elmondta azt is, hogy a két házat még 
valamilyen monarchia idejében építették, és azóta minden évben 
egy-egy tehetséges tudós és művész lakik bennük. A második vi
lágháború utáni politikai helyzet miatt egy ideig senki sem lakta, de 
a rendszerváltás után felújították, és újra vannak lakói. Azért csak 
egy évig, mert utána el kell költözniük, és a helyüket át kell adniuk 
másik két tehetséges embernek. Goran festett, és a művészeknek 
fenntartott házban élt, a szomszédja egy ugandai fiatal tudós volt 
(ő volt az első színes bőrű, akivel találkoztam). Elmondta, hogy tíz
évesen döntötte el, hogy festő lesz, és azóta teljesen annak él. Azért 
jött a fehér házba, hogy az erővonalak jótékony hatását kihasználja. 
Itt már a ház megépülése óta komoly munka folyik, egyes falubeliek 
segítenek a lakóknak, mindent biztosítanak nekik, de csak egy évig. 
Egy évig ingyen élhetnek a házban, utána azonban rögtön el kell 
pakolniuk.

Gorannak még fél éve volt hátra, amikor megvett egy házat a 
faluban, a Jovan Jovanovic Zmaj utcában. Ott rendezett be egy mű
termet, és Zolival ezután állandóan ott lógtunk, mivel akkoriban 
még nem volt tévénk, és különben is csak a háborús propagandát 
nézhettük volna. Goran pedig mesélt és festett. Két hónapra rá meg
tartotta az első önálló kiállítását, hogy bemutassa a falubelieknek, 
hogyan halad, és hogy egyáltalán halad-e. Ha nem számoljuk a há
zak gondozóit, akkor elmondhatjuk, hogy nem volt nagy az érdek
lődés, hisz az átlagemberek valami babonás félelemmel viseltettek 
a házak mindenkori lakóival szemben. De Goran nem keseredett el 
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emiatt, azt mondta, hogy ezt már akkor tudta, amikor beköltözött 
a házba. Másnap reggel, miután éjszaka feltöltődött erővel, szintén 
megjelent a műteremben, és tovább festette a képeit, amelyek szá
munkra teljesen semmitmondónak tűntek, amíg Goran el nem me
sélte mindnek a történetét, amit éjszaka álmodott meg, és minden 
vonal megtelt jelentéssel.

Ahogy egyre közeledett az év vége, Goran is egyre csendesebb 
lett. Már nem mesélt olyan nagy buzgalommal a képekről, és a fehér 
ház titkairól sem tudtunk meg többet. Karácsonykor már a műte
rembe sem ment le. Láttuk, hogy a lámpa világít a fehér házban, 
de nem jött ki, hiába kopogtunk neki. Aztán vége lett az évnek, és 
a fehér házakba új lakók költöztek, akiktől már mi is tartottunk. 
De lehet, hogy csak úgy gondoltuk, hogy miattuk kellett Gorannak 
elutaznia.

Februárban egy francia nyelvű prospektust kaptunk egy bo
rítékban. A levelet Goran küldte, de nem üzent semmit, csak a 
prospektus volt benne, ami az első külföldi kiállítását hirdette sok 
képpel, amelyeknek a zömét már ismertük, de új képeket is láttunk 
rajta. Majd körülbelül havonta kaptunk érthetetlen és olykor tel
jesen kibetűzhetetlen szöveget tartalmazó prospektust, a világ szá
mos országából. Gorantól azonban egy sor személyes üzenetet sem 
kaptunk, pedig nagyon vártuk, hogy majd külön nekünk is ír. Egy
szer a tévében is láttuk. Angolul beszélt, és egy monoton hangú férfi 
fordította, amit mondott. Goran hangját nem is tudtuk kiszűrni, de 
legalább láttuk, ahogyan mozog a szája, és azt is észrevettük, hogy 
nagyon megöregedett az alatt a három év alatt, amióta elment.

Majd eltűnt. Mintha a föld nyelte volna el. Nem küldött pros
pektusokat, nem láttuk a tévében, és az újságokban sem találkoz
tunk többé a nevével. Lassan kezdtük elfelejteni, majd egy idő után 
még csak nem is gondoltunk rá.

*

69



Aztán eljött a 2009-es év, és engem meg Zolit bíztak meg a pa
rókia levéltárának a rendbetételével. A régi számlákat és a több év
tizede érvényét vesztett szerződéseket zsákokba raktuk, hogy majd 
csütörtökön, amikor a szemetet szállítják, elvigyék. Ahogy rakos
gattuk a papírokat, egy többnyelvű papírokat tartalmazó paksaméta 
került a kezünkbe. Zoli hívta fel rá a figyelmemet, rögtön szétszed
te a csomagot, és elkezdte forgatni a lapokat, amelyek valamilyen 
szerződéseknek tűntek. Mint néhány pillanat múlva kiderült, tény
leg azok voltak. A fehér házak lakóival kötött szerződések 1944-ig. 
Nézegettük a papírokat, és számtalan híres festő, költő, zeneszerző, 
csillagász, fizikus nevét láttuk bennük. Egyre izgatottabbak lettünk. 
Elolvastuk az egyik szerződést, majd egy másikat és még egyet. És 
ekkor megálltunk, mert úgy gondoltuk, hogy eleget láttunk.

A szerződésekben ki volt mondva, hogy a művész vagy tudós egy 
évig élhet a fehér házban. Itt a legjobb körülmények között csiszol
hatja mesterségbeli tudását, és minden szükséges felszerelést, alap
anyagot, kelléket biztosítanak számára. Egy év után külföldre viszik, 
hogy ott folytassa pályafutását. A legjobb kiállítótermekben állít
hatja ki munkáit, a legelismertebb folyóiratokban publikálhat, és a 
szervezet garantálja számukra a sikert. Nem csak egyszerű szakmai 
sikerekről van szó, hisz a szerződést aláírók között Nobel-díjasok 
neve is szerepelt. De az utolsó záradék tartalmazta a siker és a hírnév 
árát. A művész vagy tudós négy év múlva meghal. Bármit megtehet, 
bármit elérhet, de négy év után a biztos halál vár rá. Azt azonban 
nem sikerült megtudnunk a szerződésből, hogy miféle halál.

És akkor, hosszú idő után először, eszünkbe jutott Goran. Meg
értettük, hogy mit keresett a fehér házban. Megértettük, hogy mi
nek köszönhette a sikerét. Megértettük, hogy egy idő után, talán 
pontosan a négy év letelte után, miért nem jelentkezett többé. Azt 
azonban nem sikerült megértenünk, hogy volt képes lemondani az 
életéről négy év sikerért. Ez az ő titka maradt. Meg azé a néhány 
száz másik személyé, akik eddig aláírták ezt a szerződést.
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A tiszteletestől próbáltuk megszerezni a 44 utáni szerződéseket 
is, de nem volt hajlandó átadni, mivel azokat hatvanöt évig titkosít
ják, és egyelőre senki sem férhet hozzájuk, amikor pedig hozzáfér
hetőek lesznek, már a kutyát sem fogják érdekelni.

*

A két fehér házban ma is ketten laknak. Egy távol-keleti nő és 
egy bolgár férfi. Nem ismerem őket, de a szerződések hatására el
döntöttem, hogy megismerkedem velük, hisz talán választ adnak 
arra a kérdésre, hogy néhány boldog évért érdemes-e odadobni egy 
egész életet.
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Borbély László

MENEKÜLÉS BÁCSKÁBA





1.

Almomban az égbolt kéklő hajszálrepedésein egymásra fényképe
zett repülőgépek tűnnek fel. Szeretném megszámolni, hány van 
belőlük, de édesanyám tarkómnál fogva lenyomja a fejemet a fű közé.

- Ne nézz oda, Lacika! Hunyd be a szemed!
Mellettünk hasal a két nővérem, Rózsika átkarol, hogy ne fél

jek. Remeg a teste, érzem. Tériké édesanyám mellett fekszik, keze 
ügyében vannak a csomagok, a ruháink bőröndben, hátizsákban, 
az élelmiszer fonott kosárban.

Tériké gondolatban már fogalmazza a hozzád írott levelet, apám. 
Emlékszem a múltkorira, amit Piliscsabára küldtünk neked a lak
tanyába: „A mai délelőtt borzalmai után azonnal tudatjuk, hogy mi 
még egészben vagyunk. Imádkozz értünk ezekben a nehéz napok
ban, mert a pokol minden kínját végigszenvedjük, amikor a rob
banásoktól sötétben reszketünk az óvóhelyen. Itt most mindennap 
megjelennek a repülőgépek, a napfényben szép látványt nyújtanak, 
de kicsit mindig remegünk, amikor százával repülnek a fejünk fö
lött. Lacika képzeletben mindig készít magának egy állást, és onnan 
lövi a gépeket. Eszébe sem jut félni tőlük. Múltkor lepottyantottak a 
sínek mellé egy bombát, de semmi kárt nem okozott.”

Budapesten a rádió megszakítja adását, és megszólal egy fegyel
mezett, ellentmondást nem tűrő hang: „Légi veszély, Bácska-Baja- 
Budapest!”
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Az óvóhelyek megtelnek gyerekekkel, asszonyokkal és idős em
berekkel. Talán fél óra, és robbanások félemlítik meg a várost, le
rombolják az évtizedes sugárutak palotáit és a körfolyosós bérhá
zakat, géppuskák lövedékei szántják fel a rohanó léptek mögött az 
utcakövet.

Ránk nem pazarolják a lőszert. A kötelék utolsó gépei még el 
sem repülnek felettünk, amikor Rózsika tiltakozása ellenére, a há
tamra fekszem, kezemet a szemem elé teszem, hogy a júliusi nap 
szikrázó káprázata ne takarja el a látványt. Gyermekpillantásaim 
lefényképeznek mindent.

Nem félek, a szabad ég alatt biztonságosabb, mint a penészes, 
túlzsúfolt óvóhelyen.

A háború nem kegyelmez a játékoknak sem. Alig hozhattam 
magammal néhány ólomkatonán, autón és könyvön kívül egyebet. 
Elszakadtam tőlük, ahogyan tőled is, apám, mióta tartalékos utász
ként újra egyenruhát kellett öltened magadra.

Mind a ketten a mérleg jegyében születtünk, életünk a kiegyen
súlyozatlan krízis záloga.

Egyetlen fiad vagyok, utolsóként született gyermeked. Nővéreim 
már kifelé kacsingatnak az életbe, ahová sorsuk szólítgatja őket. Éb
redezik bennük az önállóság utáni vágy, őket is szereted, gondjukat 
viseled, de én vagyok a fiú, akire vártál. Tenyereden hordoztál azok
ban az években is, amikor még nem a háború, hanem filléres gondja
ink okoztak temérdek keserűséget. Irodaaltiszti fizetésed egy részét 
félretetted, hogy az ünnepnapokon megajándékozz minket. Nekem 
olyan játékaim voltak, hogy a házban lakó kisfiúk csodájára jártak.

Emlékszel? Tavaly, 1943 karácsonya után néhány nappal kü
lönös gondolat kerített hatalmába. Megmagyarázhatatlan, hogy 
miért támadt olyan érzésed, mintha nem ajándékoztál volna meg 
eléggé engem.

Egyik nap, mialatt édesanyám a két nővéremmel rokoni látoga
tásra ment, azt vettem észre, hogy veszed a kalapodat meg a kabá
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tódat. „Elfelejtettem elintézni valamit, kisfiam - mondtad -, hamar 
visszajövök, megígérem.”

Nem tudtam mire vélni a dolgot. Egyedül tettem-vettem a lakás
ban, belelapoztam az új képeskönyvbe, majd előszedtem katonái
mat a faládából, lehasaltam a földre, és játszani kezdtem. Közben 
odamentem a karácsonyfához, hogy néhány szem cukorral csilla
pítsam éhségemet. Türelmetlen mozdulattal nyúltam a harmadik 
darabért, amikor a fa hirtelen megmozdult, és dőlni kezdett.

Hazatérve, a lakásba belépve azt láttad, hogy fiad a karácsonyfa 
alatt fekszik, és keservesen sír. Letetted a földre a hónod alatt tartott 
csomagot, hogy kiszabadítsál. Közben megérkeztek édesanyámék 
is. Közösen kezdtetek vigasztalni. Ez viszonylag könnyen ment, mi
vel időközben kiderült az is, hogy miért hagytál magamra.

Ajándékért mentél a Liszt Ferenc tér és az Andrássy út sarkán 
található Cserei-féle játékboltba. Vásároltál nekem egy kis traktort, 
amit ha felhúztak, magától ment a parkettán, még kormányozni is 
lehetett, hátul pedig szikrákat szórt. A házban lakó gyerekek attól a 
karácsonytól kezdve még jobban irigyeltek engem.

A traktor odahaza maradt a Csengery utcai lakásban, ahogyan a 
sikló, a kisvasút és még sok minden.

A legkedvesebb tárgyakat nem hozhattuk magunkkal, de a hoz
zájuk fűződő érzések és emlékek velünk vannak, s nem a csomagja
inkban, hanem a lelkűnkben, ahonnét téged is megpillantalak néha, 
mikor a nővéreim azt hiszik, hogy alszom még, de te és én tudjuk: 
olyankor behunyt szemmel, ébren álmodom a régi vasárnapokról.

Apám, betettelek az imakönyvem első oldalára, ebbe a fehéren 
tündöklő, égő szeretető panoptikumba, meszesedő ütőereidet meg
töltöm emlékeinkkel, és a háború hiába próbál elvenni tőlünk, mérleg 
mivoltom visszavonhatatlan egyensúlyban tart az élet és halál mezs
gyéjén, míg kalapács edzette karod újra a nyakam köré nem fonod.

A fenyvesek egyszerre nagyon messzire húzódnak a vasúti töl
téstől, a közeli dombok tetején utolérhetőek a kálvária elsietett 
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megállói, mélyedéseikből kitekintve, elsoványodott arccal néznek a 
felnőttek a tovaszálló gépek után.

- Nem szeretnék a pestiek helyében lenni - jegyzi meg egy pa
rasztember, miközben széles tenyerével fekete nadrágját porolja.

Feltápászkodunk mi is. Rózsika megfogja a kezem. Elindulunk a 
nyílt pályán veszteglő szerelvényhez.

Tériké a karórájára pillant, az arca gondterhelt.

2.

A péterrévei jegyző udvarias, figyelmes ember. Nem engedi, 
hogy állva forduljunk hozzá kérésünkkel. Nekem csak Rózsika tér
dén jut hely, fészkelődöm, túl kényelmetlen.

Kimerültek vagyunk, karikás a szemünk. Az éjszakát Szegeden 
a pályaudvaron töltöttük, mert lekéstük a péterrévei csatlakozást. 
Csak reggel szánhattunk vonatra.

Tériké tanítónő, édesanyánk úgy látta jónak, ha inkább ő beszél 
a jegyzővel.

- 1944 nyarán megjelent egy felhívás, hogy a főváros lakossága 
költözzék vidékre - mondja, tárgyilagos a hangja, mintha órát tar
tana az iskolában. - A kihelyezési kormánybiztos Péterrévét jelölte 
ki számunkra, minthogy Bácskának ez a része a kijelölt felvevőte
rület a Terézváros lakossága számára. Édesapánk katona, két test
véremmel és édesanyánkkal menekültünk ide a bombázások elől. 
Kevés ingóságot hoztunk magunkkal, ágyneműt, edényeket, gye
rekágyat, ruhaneműt, rádiót.

A jegyző bólogat, néha belepillant a hivatalos papírokba. Elő
vesz egy keskeny szelvényt az asztal fiókjából, gyorsan kitölti, né
zem a kezét, szép pecsétgyűrűje van, közben beszél hozzánk.

- Balassa Sándoréknál fognak lakni, a Szent István utca 22-ben, 
már várják magukat, a fiam, Lajoska odaviszi magukat kocsival.

78



Feláll az asztal mögül, az ideiglenes lakásbejelentést igazoló szel
vényt a nővéremnek nyújtja át, a szeme mosolyog, megsimogatja a 
fejemet.

- Neked különösen tetszeni fog nálunk - fordul hozzám -, szép 
a nyár Bácskában, jókat fürödhetsz majd a Tiszában a többi gye
rekkel.

3.

Útközben ismerkedik a szemünk a településsel, a házak előtt 
beszélgető emberek kíváncsi tekintettel méregetnek bennünket. 
Velem egykorú gyerekek szaladnak a kocsi után, de a kamasz fiú, 
Lajoska tempósabb ügetésre biztatja ostorával a lovakat, hogy ne 
tudjanak utolérni. Néha hátrapillant rám, hogy élvezem-e a sebes
séget, édesanyám közelebb húz magához.

Balassa Sándor és felesége, Viktória néni a kapuban vár ránk. 
Mind a ketten idősebbek édesanyámnál. Kezet nyújtanak nekünk, 
Terikét, Rózsikét és engem megölelnek. Lajoska segít bevinni a cso
magokat a házba, miután a dolgát elvégezte, még ácsorog egy kicsit 
a konyhában, hátha megkínálják őt is. Az asztal már terítve van, a 
tányérokon kolbász, kenyér, a kövér befőttesüvegben savanyúság.

- Egyenek! - kínálgatja az ínycsiklandozó falatokat a háziasz- 
szony. - Biztos megéheztek a hosszú úton.

Lajoskának int, hogy bátran szolgálja ki magát ő is, ha kedve 
tartja.

Nem kell neki kétszer mondani, két pofára tömi magába a kol
bászt. Balassa Sándor rá is szól, hogy ne egyen meg előlünk min
dent. Hirtelen felugrik a helyéről, mintha elfeledkezett volna va
lamilyen sürgős dolgáról. Sietve kér bocsánatot a háziasszonytól, 
meglepve veszem tudomásul, hogy „Viktor néninek” szólítja.
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Megmutatják a szobánkat, tágas, kényelmesen elférünk benne 
mind a négyen, az utcára néznek az ablakai. Balassa Sándor meg
nyugtat, hogy délutánra elhozzák az ingóságainkat a pályaudvarról.

4.

Harangszó járja át az utcát, csak néhány sarokra van a katolikus 
templom, megjegyeztem a plébános arcát, amikor a téren keresztül
hajtottunk a kocsival, integetett nekünk.

Az ötvenéves férfi arcán megkínozhatatlan a bátorság, homo
rú és színtiszta, egyetlen Isten három személyben, középen áll a 
ministránsai gyűrűjében, reverendája láthatatlan szárnyaival óvja 
őket, nemsokára engem is oltalmába fogad, és én addigra már 
azt is tudom, hogy Takács Ferencnek hívják, 1936-ban helyezték 
Péterrévére, szerkesztője és kiadója a Hírnök című hitbuzgalmi lap
nak. Amikor 1941-ben a Délvidék visszatért Magyarországhoz, or
szággyűlési képviselő lett.

Tartásának egyenessége, akár a plébániatemplommal szemben 
álló ecetfa, a hit bizonyosságának golyójárta korpusza, a csőre töl
tött fegyver vérszomjas parancsolata hiába löki a temető árkába, a 
csősz lapátja, mint százados lándzsája, megnyitja két hétig kínzott 
testének bordái között a feltámadás kérlelhetetlen valóságát. Hang
ja lefegyverezhetetlenül kemény, tekintete a mártírsors elpusztítha
tatlan távolságából ered, a lelke legyőzhetetlen, mint Jézusé, pedig 
ember, köztünk van, szentképet osztogat.

A vasárnapi misén rólunk is beszél, kihirdeti, hogy magyar csa
lád menekült a bombázások elől Péterrévére, akinek lehetősége van 
rá, segítsen bennünket. Kérésére egyre-másra érkeznek hozzánk az 
emberek, élelmet, ruhát, bútort adnak, és nem várnak érte semmit, 
azt mondják, talán őket is megsegítik ugyanígy, ha bajba kerülnek. 
Némelyik asszonyon látszik, hogy nem tartoznak a módos emberek 
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közé, mégis kitesznek magukért, talán napokig nélkülöznek miat
tunk, de adnak, és Takács Ferenc szava ott mosolyog a szemükben, 
lángoló oltár a gondviselésük.

A plébános ajánlólevelével Tériké elhelyezkedik a községházán, 
nyolctól négyig dolgozik, népmozgalmi nyilvántartó, részt vesz a 
népesség megszámlálásában, amit 1941 után előírt a törvény.

5.

A tanító úr barátságos velem, ősszel elkezdhetném az elemi is
kolát, addig is beültet a padba, nagyon okos ember, mindent tud, 
mialatt a konyhaasztalnál ülve pipázgat és fél szemét Terikén tartja, 
rengeteget mesél a Tisza mellett fekvő Péterrévéről.

Településszerkezete az alföldi falvakéra jellemző párhuzamos 
utcákból s azokat metsző, szintén egymással párhuzamosan futó 
keresztutcákból áll.

A környéken az első céhek Péterrévén alakultak, a hagyományos 
mesterségeket folytatók közül van cipész, papucsos, kosárfonó, ko
vács, órás, szabó, szűcs.

1854-ben a falu egyharmada leégett, a katolikus templom épüle
te is megrongálódott. A tűzveszély elkerülése vagy enyhítése végett 
1883-ban megalakult az Önkéntes Tűzoltó Testület. Otthonuk mű
velődési tevékenységnek, társas összejöveteleknek, mindennapos 
találkozásoknak a helyszíne is. Itt működtek a színjátszó körök, da
lárdák, s nem utolsósorban a minden település közéletében állandó 
szerepet játszó tűzoltó fúvószenekarok. A tűzoltók nemcsak a tűz
védelmi teendőket látták el nagy fegyelemmel, hanem egyenruhás 
testületként részt vettek a falu közéletében.

A századfordulóra megépült a falu számos, a településképet 
meghatározó épülete, köztük a zárda, helyet adva a kalocsai iskola
nővérek áldásos ténykedésének.
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Vasútvonal épült, postát, távírót, állomást kapott a falu, kiépült 
az állomás felé vezető főutca, két téglagyár és egy szikvízgyár is 
megkezdte működését.

Az első világháború viharai a péterrévei hadra fogható férfiak 
jó részét is magukkal sodorták. Sokan közülük sohasem, vagy csak 
hosszú hadifogság után tértek haza.

A trianoni békekötést követően - bár szülőföldjéről el nem 
mozdult - Péterréve lakossága is hazát cserélt.

A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, a későbbi Jugoszláv Király
ság, a többi utódállamhoz hasonlóan, igyekezett megszilárdítani 
hatalmát az elcsatolt területeken. Péterrévére elsősorban likai te
lepesek érkeztek, majd hercegovinál, montenegrói, dalmát és bos- 
nyák „kolonisták”, mintegy negyven család. Itt családonként úgy
nevezett „dobrovoljac-parcellát” kaptak.

A magyar honvédség 1941 nyarán vonult be Bácskába.
Péterrévét történelme során elsősorban a hajózás és a rév tette 

ismertté, s a falu árucseréjében is nagy szerepet játszott. Idefelé fő
képp sót, erdélyi szálfákat, követ, sódert és homokot, elfelé mező
gazdasági termékeket: gabonát, cukorrépát, nádat szállítottak.

A falu határának nagy részét igen jó minőségű termőföld bo
rítja. A kukorica mellett búzát, árpát, napraforgót, cukorrépát ter
mesztenek a határban.

Közvetlenül a folyómeder és a védvonalak között lombhullató 
erdők húzódnak. Elsősorban füzesek, valamint gazdasági haszno
sítású telepített nyárfaerdők, amelyek között köztes gyomként szép 
számban nő kőris és vadakác.

6.

A szomszédban élő gyerekekkel hamar összebarátkozom, édes
anyám mindennap elenged velük játszani a Tisza-partra. Megtaní
tanak arra, hogyan lehet a sáros agyagból lepényt gyúrni, beleköpni 
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a közepébe vájt lyukba és jól odavágni, miközben egymást túlki
abálva harsogjuk a mondókát: „Kakukk, kakukkpalánta, nagyot 
szóljon, mint a város puskája!”

Rózsika hozzászokott a konyhai munkához, Budapesten keres
kedelmi iskolába járt, de háztartásbeli édesanyánk mindig adott 
neki feladatot, miután hazament. Délelőttönként besegít, ahol 
szükség van rá. Inkább a konyhában szeret lenni, mint az állatok 
körül, mert a tűzhely környékén kiváltképp akad egy-egy kedvére 
való finom falat.

A ház körüli veteményeskertekben megterem a család minden
napi étkezéséhez szükséges zöldségféle, a baromfiudvarban az ün
nepi alkalmakra húst adó baromfi, a sertésólban pedig a disznó.

„Viktor néniék” jómódúnak számítanak a faluban, mégis csak 
akkor mondják, hogy „megvan mindnyájuk betevő falatja”, ha si
kerül megkeresni az egész család szükségleteire elegendő gabonát.

Odahaza, a kemencében sütik a kenyeret. Édesanyám és „Viktor 
néni” pirkadatkor kel, hogy mire a család többi tagja felébred, ott le
gyen az asztalon a friss lepény, a kenyértartóban pedig az egy hétre 
elegendő, három-négy cipó formájú nagy kenyér.

Tésztát gyúrnak és tarhonyát készítenek, melyeket jól kiszárítva 
hónapokig el lehet tartani.

Édesanyánk különféle gombócokat készít, és kisebb-nagyobb 
gömbökké formálva lobogó forró vízben főzi ki. A gombócba szil
vaszem vagy kiskanálnyi lekvár, olykor túró kerül. Amikor kifőtt, 
zsíron pirított morzsában forgatja.

Paprikás ételekhez gyakran főznek galuskát, melyet errefe
lé kanállal szaggatnak a forró vízbe vagy a paprikás lébe, ezért 
„kanálvertnek, gaggancsnak” is nevezik. Keményre gyúrva és uj
jal csipkedve készítik a levesbetétnek használt csipetkét, melyet a 
péterréveiek „csipedettnek” neveznek. Zöldségfélékből leginkább 
levesek, főzelékek, savanyúságok készülnek. Közülük is a krumpli, 
a bab, a répafélék a legfontosabbak.
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A háztartás hússzükségletét elsősorban az udvarokon nevelt ba
romfi elégíti ki. „Viktor néni” igyekezett a baromfiállományt úgy 
beállítani, hogy az év minden szakában legyen vágnivaló, de feles
legesen etetni ne kelljen.

A vasárnapi ebédnek viszont szigorú rendje van. Ilyenkor szár
nyasból vagy orjából, ritkán marhahúsból főtt aranysárga leves 
vezeti be az ételsort. „Viktor néni” által gyúrt hosszú finommetélt, 
levestészta van benne. A főtt baromfihúst tojáson kirántotta, s kom- 
pótot kínál hozzá. A főtt húsokhoz meggy-, paradicsom-, piszke
vagy kapormártás jár. Ilyenkor sütemény is készül.

7.

Aratáskor Sándor bácsi engem is hajnalban kelt, álomittasan bó
logatok a bakon Lajoska mellett, aki néha oldalba bök az ostorral.

Nem sok hasznomat veszik, de azért abban segíteni tudok, ami
kor kötelet fonnak a tövestül kitépett, még harmatos gabonából, 
mielőtt elkezdenék a vágást.

Némán nézem, ahogy a kaszás férfiak rendet vágnak, amit a mö
göttük haladó marokverő nők sarló segítségével nyalábokba gyűjte
nek és kévébe raknak.

A tábla végeztével széles, fából készült gereblyével összehúz
zák és bekötik a szétszórt „kaparékot”, majd a kévéket keresztekbe 
rakják.

A cséplést huszonhárom főből álló „banda” végzi. Egy „ban
dagazda”, valamint tizennyolc ember tartozik hozzájuk, míg négy 
fő - a gépész és a fűtő, mint állandó munkás és két, idényre felfoga
dott etető - a gépgazda alkalmazottja. Érdekelnek a gépek, de nem 
engednek a közelébe, nehogy bajom essék.

A kicsépelt gabonát zsákokba engedik, lemérik, majd magtá
rakban, padláson tárolják értékesítésig. Saját falapátom van, ami
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vei gyűjtögethetem az elhullott szemeket. Egy fémlapáttal kezdtem, 
de azt jótékony kezek elvették tőlem, nehogy egy eltévedt szikrától 
lángra lobbanjon minden.

8.

Kora ősszel huszárok érkeznek Péterrévére, Rózsika futva hozza 
a hírt, hogy minden háznál öt katonát és öt lovat szállásolnak el. 
Napfényben lebegő hangjuk rostáin táncol a lányok átszűrt árnyé
ka, és kisugárzik a tisztek kardjáig.

Tériké kimérten, édesanyánk mellett állva nézi, miként kezdik 
bevezetni lovaikat az istállóba. Rózsikéban forrong a lelkesedés, 
süvegcukorként hízelegnek benne édes álmai.

Lenyelem a konyhaasztalról elcsent maradék rétest, aztán enge
dem, hogy a legmagasabb huszár lóhátról békebeli mutatványaival 
elvarázsoljon. Ámulatba ejt, és minduntalan emlékeztet az iste
ni ajándékozás szeretetére, melynek törvénye szerint a háborúban 
sem maradtunk boldogtalanul magunkra, eltitkolt angyalok vannak 
körülöttünk, akik őrzik lelki békénket, hogy kevesebbet sírjunk, és 
megtanuljuk bőkezűen szeretni egymást, míg te a legszebb almafa 
alatt állva, a laktanya udvarán olvasod a hozzád írott sokadik levelet.
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Jódal Rózsa

NÉGY FAL





A

Úgy szégyellem magam! Tudom, hogy vár, hogy ideges. Egyre 
idegesebb, kétségbeesettebb. Talán sírt is már egy sort. Ilyen
kor minden botorság megfordulhat a fejében. Mondjuk, hogy a 

rossz lábammal és a műforgómmal olyan ügyetlenül kászálódtam le 
a buszról, hogy a kerekek alá zuhantam. Vagy hogy, amilyen szenilis 
lettem, elfelejtettem bevenni a Norvascot vagy az új Preductal MR-1 - 
amelyről egyébként az általános orvosnőm kikottyantotta, hogy a 
kardiológusok csak a végső stádiumban szokták felírni betegeiknek 
-, s ezért valahol, talán az egyik forgalmas utcán, hirtelen a szívem
hez kaptam, amely abban a pillanatban megállt. Gyakran képzel 
el ilyen hajmeresztő, képtelen drámaiságú teátrális helyzeteket. S 
közben izgalmában, maga gerjesztette rémületében megint nem 
tudta megenni az ebédjét. Az is lehet, hogy megint egy félig főtt 
vagy éppen agyonsütött, száraz húsdarabot kapott a főzelék mellé, 
s az ápolónők nem vagdosták el elég apróra, hogy megrághassa. Az 
meg, hogy mellette üljenek, amíg megeszi, elképzelhetetlen. Ren
geteg a rájuk bízott beteg. Pedig Ibi a hűdéses jobb kezét egyáltalán 
nem tudja használni. Óó! Én meg csak úgy egyszerűen elaludtam 
otthon, ebéd után. Üjabban olyan aluszékony lettem. Ahogy mo
hón lenyeldesem az utolsó falatokat, azonnal le kell dőlnöm, mert 
majd leragadnak a szemeim. Ö meg, szegénykém, vár, egyre csak 
vár. Engem vár.
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Jaj, ki ne lötyköljem már a madártejet, amit neki főzettem mára 
a bejárónővel. Ezt legalább könnyen le tudja nyelni. Már csupa 
csont és bőr. Viszek ma neki egy kis fasírtot is. Majd villával ellapo- 
gatom, hogy ne nagyon kelljen rágnia. Ez a második szélütés alapo
san kikészítette. Borzasztó volt, mikor kezdetben csak szalmaszállal 
itathattam meg, lassan, óvatosan, s közben látnom kellett, mennyire 
éhes, hogy kívánna ENNI, végre ismét kedvére ZABÁLNI, és hogy 
mennyire nehezére esik még azt a kis folyadékot is leengednie a 
megkínzott, engedelmeskedni nem akaró torkán. A szája szélén pe
dig csörgött vissza a mellényeit baracklé...

Milyen lassan döcög ez a kivénhedt, reklámokkal agyonpingált 
busz. A Futaki út jó öreg platánfái. Amikor az utcát négysávosra 
bővítették, és a legendás fasor egyik sorát ki kellett vágni, Sztáncsics 
Bandi színes tárcában siratta el a platánokat. Mennyi rajtuk idén a 
veréb! És hogy ricsaj óznak, tombolnak. Azt olvastam valahol, hogy 
a mi nagyvárosi zajunkat („Üjvidék Szerbia fővárosa”) próbálják 
túlharsogni, hogy a nagy tülkölésben, fékcsikorgásban, zeneboná
ban egymást is meghallják valahogy... Milyen fülledt meleg van 
ma. Rám izzad a zakó. Vagy a vérnyomásom szaladt fel megint? Ez 
a buta, fölösleges, mégis megszokhatatlan izgalom. A múltkor is, 
amikor nagy lihegve, a megerőltetéstől kalapáló szívvel betámolyog
tam a hatodik emeleti betegszobába, rám sem akart nézni. „Most 
jössz?!”, szűrte, sziszegte a foga közt, akadozó nyelvvel, és megpró
bált elfordulni. „Minek jöttél, ha... nehezedre esik? Nem... kell... 
alamizsna! Eredj csak... vissza a... nőci... kéidhez!” Alig kaptam 
levegőt a megbántottságtól. „Nézd..., ha úgy gondolod..., én... én 
akár vissza is fordulhatok!”, dadogtam én is. Ha felizgulok, mindig 
elfog a dadogás. Erre sírva fakadt. Csak néztem. Aztán sóhajtottam 
egyet, odabotorkáltam hozzá, és átöleltem. Mi mást tehettem vol
na? Ágyához húzva a széket, simogatni kezdtem. Megigazítottam 
a takaróját, úgy, ahogyan szereti, s ahogyan jobban tudja mozgatni 
alatta a jó lábát. A takarót igazgatva láttam, Néci milyen szépen ki- 
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pedikűrözte megint a lábán a körmöket. Erre külön gondot fordít, 
pedig nem lehet valami gusztusos ezeket az elbütykösödött, defor
mált ujjú, vastagra, zöldessárgára szarusodott körmű, dagadt boká- 
jú végtagokat ölbe venni, ajnározni. Talán a lelkifurdalása ad neki 
hozzá egy-egy lökést.

Szatyromból előhalásztam a madártejet. Akkor is azt vittem 
neki. Érdeklődve várta, mi kerül elő a lábasból. Játékosan előbb 
csak félig emeltem meg a fedőt, majd visszaeresztettem. Üjra fel
emeltem, most már kicsit magasabbra, ismét letakartam a lábaskát. 
Felkacagott. Már nem a régi, csilingelő, hosszan trillázó gyönyörű 
szopránján, de azért kacagásféle volt ez mégis. Nyújtogatni kezd
te feléje a megvékonyodott nyakát, és közben huncut várakozással 
pillogott rám. Erre valósággal megtáltosodtam. Mint egy rossz bo
hóc, mindenféle botcsinálta bűvészkedésbe fogtam. Közel vittem 
az arcához, majd hirtelen elhúztam az edényt. „Juj!”, mondtam 
ripacskodva. „Vigyázni kell vele, nehogy - elrepüljön!” Várakozó, 
nevetgélő gyanakvással figyelt. „Ma... dár?”, kérdezte hitetlenked
ve. „De mekkora!”, suttogtam sejtelmesen. „Csak nem... s... sas?”, 
vette a lapot. „Hideg”, jelentettem ki szárazon. „Mert ez itt... fehér! 
Habfehér, úgy ám!” „Ha...ttyú... ha... ttyú... ha... ttyú!”, ütöget- 
te erre ütemesen a takaróját. „Ez csak a madárkának a valamije. 
Aki meg akarja magának szerezni, annak ki kell találnia, mije. Hm? 
Nos? Van valami elképzelése róla, hölgyem?” „A tojá... sa.” „Lan
gyos. Csak langyos. Könnyítés: a tojásaiból fejt...” „Ma... dártej!”, 
kiáltott fel diadalmasan, mint egy jól felelő diáklány. Sután meg
ölelt, és megpuszilta a nyakam tövét. Ahogy hozzám ért, éreztem 
álla apró, kemény szőrtüszőcskéinek böködését. Néci gondosan ki 
szokta pincettával szedegetni a „szakállát”, de úgy látszik, legutóbbi 
látogatásakor elfelejtette.

Szalvétát terítettem a hasára (hogy felpuffadt, pedig olyan so
vány, akár az agár), kivettem éjjeliszekrényéből a kanalat, és lassan, 
figyelmesen etetni kezdtem. Miközben nyelt, hálásan, elégedet- 
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ten nézett rám. „ízlik az én madárkámnak?” Szaporán bólogatott. 
„Te is!” mondta aztán. Számhoz emeltem a kanalat, és úgy tettem, 
mintha szürcsölnék belőle. „Fincsi”, cuppantottam. „Hű, de finesi 
ez a madártej! Most megint te egy kanálkával.”

„Még hogy nőcik!”, nevetgéltem közben magamban. Mintha 
nem venne róla tudomást, hogy túl vagyok a nyolcvanon. Hogy 
mondjam meg neki, hogy számomra még mindig ő a Nő? Az egyet
len, a pótolhatatlan? így, a megmaradt kis színevesztett hajcsutak
jával, a fogcsonkjaival, hiszen sokszor már irritálja a műfogsora, és 
ki-kiveszi (egy fedeles szappantartóba pottyantja, de néha az ágya 
alatt találjuk meg), ráncosán, a béna fél oldalával és a deformáló
dott végtagjaival is. Csak az a gyönyörű nagy szeme lángol a kis 
aszott arcában. Nem tudok neki erről beszélni, pedig tudom, hogy 
ezt várja, szavak nélkül is ezt kérincséli. Éhes a dicséretre, minden 
jó szóra, de engem ott minden zavar. A nagyothalló, szószátyár, kí
váncsiskodó, félbolond szobatársnője, a be-bekukkantó nővérek, a 
véletlen látogatók, a mindig nyitott ajtó előtt elbotorkáló, bebámu
ló többi beteg. Olyan idegen ott minden. Csak ülök és simogatom 
a kékeres, pigmentfoltos kézfejét. A balt. Mert a beteget mindig a 
takaró, kendő, törülköző vagy más alá rejti. Az mindenki számá
ra rejtegetett, szégyellni való tabu. Megfésülöm. Odakínálom neki 
a kézitükrét, de elhárítja. Nem kívánja magát látni. Vizet hozok a 
fürdőszobából, lemosom az izzadt arcát, törülközővel megtörlöm 
a hónalját, a nyakát. Kínálgatom az otthonról magammal hozott 
ebédpótlékkal. A lányai küldte encsembencsemekkel. Néha úgy 
magamhoz szorítanám, hogy egy kis erőt öntsek beléje, belém, hisz 
én is olyan árva vagyok, de hát lehet azt ott?

„Mikor viszel már haza?”, kérdezi még néhanapján, pedig már 
tudja (vajon csakugyan felfogta-e?), hogy hiába. Esengve néz rám, 
bűvöl azzal a valaha olyan csodálatos, kifejező szempárjával, én 
meg tudván tudom, hogy a szobája már rég az ikreké, a nagyszoba 
az elvált fiunké, én magam is kiszorultam a kisszobába. Nincs ott
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már hely az ő számára. A bútort is kicserélték a gyerekek. Meg aztán 
mihez is kezdhetnénk vele otthon? Én már a kétszer is megműtött 
sérvemmel nem tudnám emelgetni, óránként tisztába tenni. Olyan 
lett, mint egy kisbaba. Egy szaros pólyás. Sokszor érzem rajta a sza
got. A szagokat. Én is ilyen leszek majd? Lehet, hogy máris. Azt 
mondják, az öregeknek öregszaguk van... Itt szakemberek teszik 
a dolgukat, vigasztalom magamat bűntudatosan. Mindig vakítóan 
tiszta az ágyneműje, a szobája, állandó orvosi felügyelet alatt áll, 
ügyelnek a diétás étkeztetésre, gyógyszereinek rendszeres beadá
sára. Van tévéje, maroktelefonja, táskarádiója. Minden lehetőt be
szereztünk neki. Szívesen hoznék olvasnivalót is, de hát nem tud 
lapozni. És rosszul is lát. Egyre rosszabbul. Mintha a színeket sem 
tudná már rendesen megkülönböztetni. A múltkor is megkérdezte, 
miért vettem fel a zöld zakóhoz kék inget. Pedig halványzöld volt 
rajtam. A kedvéért ráhagytam. Legyen neki igaza. Olyan diadalmas 
lett hirtelen az a megváltozott kis arca. „Látod, még mindig nekem 
kell rád ügyelnem, nehogy elhagyd magad! A tudományok dok
tora ne hányja magára úgy a gönceit, mint egy vigéc!” Valaha - a 
boldog időkben - idegesített, hogy mindenbe, az öltözködésembe 
is beleszólt. Ha valahova készültem, ő készítette ki az öltönyömet, 
választotta ki a hozzá való inget, nyakkendőt, mandzsettagombo
kat. Akkoriban még azokkal hordtam az ingeket. Milyen szeretettel 
vasalgatta a habfehér ingeimet! „Jencinek holnap jelenése van!”, di
csekedett olykor a barátnőinek, én meg beharaptam a szám szélét, 
hogy el ne nevessem magam a jelenés szóra. „Jelenések könyve!”, 
csíptem ilyenkor csitítólag a saját karomba. Ma már nem bánnám, 
csak visszatérnének azok az idők.

Azok az idők, amikor még semmink sem volt, de fiatalok vol
tunk, szerettük egymást, tele voltunk tervvel, és úgy éreztük, le
hetőséggel. Ni, ez itt jobbról a Jugoalat. Volt. Itt dolgozott szegény 
boldogult Emil. Hámlik róla a vakolat, tetőcserepei itt-ott elmoz
dultak, lejjebb csúsztak.
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Kezd begörcsölni a lábam. Nem mozgok eleget? Pedig naponta 
kijövök hozzá, ha esik, ha fúj. Ez az én Canossa-járásom. Ha már 
őt nem vihetem haza a megszokott fészkébe, legalább önmagamat 
vonszolom ide hozzá, újra meg újra.

В

Olyan homályos ez a szoba. Mintha a falak színe is megváltozott 
volna. Nem dohányzók, a nem létező nikotin nem barníthatta meg 
őket. Dezsőké bezzeg mindig úgy telefüstöli a szobáját, hogy min
den „patinás” lesz tőle. Még nevettünk is. Akkoriban. Otthon. Meny
nyit, de mennyit nevettünk. Minden semmiségen. Mondogattuk, 
hogy az ő cigije holtbiztosán kifüstöli a szekrényekből a molylepké
ket, és hogy az ő jóvoltából minden „konzerválódik” a szobájában. 
Azon is mennyit nevettünk, hogy dohányfüstje lassanként „össze
házasította” a fehér mennyezetet a sárga szobafalakkal: mindkettő 
„egyenszürke” vagy inkább szutykos homokszínű lett, meg azon is, 
hogy „szentté avatta” a csillárt: a dohányfüst olyan vaskos, arany-vö
rös karikát égetett a jó öreg Chippendale fölé a mennyezetbe, ami
lyenek a reneszánsz festők szentjeinek tonzúrái fölött ékeskednek. 
Dezsőké... és Árpi... Ugyan milyenek lehetnek most? Felém se néz
nek. Akkor... a háborúban... Semmit nem lehetett kapni. Tejporból 
és kakaóból mégis csokoládét kotyvasztottam nekik. Ezzel a két ke
zemmel, amelyeket azóta görcsbe rántott a reuma. Hogy is van csak? 
25 deka tejport 7 deka kakaóval szárazon elkeverünk. Fél kiló... fél 
vagy negyed kiló? Azt hiszem, mégis fél kiló cukorból és másfél deci 
vízből szirupot főzünk, amelybe forrón belekeverjük a tejporos ka
kaót. Simára keverjük, majd beledobunk egy darabka vajat. Ezzel 
addig keverjük, amíg a vaj elolvad benne. Kivajazott tálcára öntjük, 
majd vajazott késsel felvágjuk. Hát emlékszem még rá! És arra is, 
hogy nem szabad a cukrot „spinolásig” hevíteni, mert gyorsan szi
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lárdul. S a víz is csak egyszer forrjon fel, különben túl sűrű lesz. Ha 
volt, mogyoródarabkákat is kevertem bele, termett elég a kert alján. 
Nem győztük a bokrok alól összeszedni. A pelék is belesegítettek, 
némelyik mogyorón ott maradt a fogacskájuk nyoma. Árpi sajnálta 
őket elpusztítani. „Van itt annyi mogyoró, jut belőle nekik is, ugye?” 
Mindig nagy állatbolond volt, akárcsak a nagyapja... A masszát a 
kisebb peremes tepsibe öntöttem. Hat hosszú csíkot vágtam bele, 
majd keresztben kis négyszögekre osztottam. Hogy örült neki min
denki! Csokoládé! Akkor! Amikor csak úgy kongtak az ürességtől 
az üzletek. Sajtot is készítettem túróból, tejfelből, margarinnal. Én - 
sajtot! A gyerekeknek azt kentem két szelet kenyér közé, vihették 
az iskolába. A barátnőim mind tőlem írták le a receptet. Akkori
ban megtanultam kenyeret is sütni a remiben. Kicsit lapos lett. És 
elég kemény, szívós. De azért kenyér volt. Akkoriban szoktunk rá 
mi, Öreglányok a bodzaszörpkészítésre is. Nem is tudom, kié volt az 
eredeti recept. Katinkáé? Vagy talán inkább Jucié? Nem, nem em
lékszem. Az egész családot befogtuk bodzaszedésre. Hogy is szól a 
recept? „30 tenyérnyi nagyságú virágot önts le öt liter vízzel, és áz
tasd benne 24 órán át. Szűrd le, keverj bele két és fél kiló cukrot, egy 
evőkanálnyi citromsavat és egy kávéskanálnyi szalicilt.” Ezt sem fe
lejtettem el! Még. Annyi mindent elfelejtek. Nevek, évszámok - úgy 
kikottyannak a fejemből. Aztán fél óra vagy egy-két nap múlva ismét 
eszembe ötlenek. Néha olyan kínos. Szeretnék valamit elmesélni, és 
a legfontosabb adat nem jut eszembe. Helyesbítenem kell, „elkenni” 
a mondandómat. Egy esztendőben kétüvegnyi bodzaszörpöm vala
hogy elkeveredett, csak a következő évben bukkantunk rájuk a pa- 
radicsomlevek mögött. Támadt egy ötletem: hogy frissebb legyen az 
ízük, egy-egy citrom levét facsartam beléjük. Egész jól sikerült. Min
dig kitaláltam valamit, hogy kedvezzek nekik. Mindig a kedvükben 
jártam. És most idelöktek. Mint egy hasznavehetetlen tárgyat.

Milyen üresek ezek a falak. Sivárak. Négy sivár, tök üres fal. Va
lóságos Góbi sivatag. Nálunk otthon annyi kép van. Grafikák és fest
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mények, fotók és olaj nyomatok. Meg gobelinek. A mi családunkban 
valamikor mindenki gobelinezett. Ómi is, anyika is. Valamikor én 
is valósággal „futószalagon” gyártottam őket. A szemem majd ki
esett, annyit böködtem a vásznat. A gyerekeim meg az unokáim 
„hozományába” szántam. Azt hittem, majd összemarakodnak rajta, 
melyik kié lesz. Most meg, hallom, rájuk sem bírnak nézni. Mert
hogy olyan „giccsesek”. Inkább eladják őket. Bánom is én. Ha pénzt 
kapnak értük, akkor mégsem volt hiába. Habár valamikor úgy ra
gaszkodtam hozzájuk. A Napraforgókhoz. A szakadék szélén búsu
ló Szomorúfűzhöz. Meg a Vízimalomhoz a csörgedező, virgonc kis 
patakkal és a sok útszéli mezei virággal. Szerettem őket. Különös, 
hogy Sándor sem bánja a „kiárusításukat”. Olyan megalkuvó lett. 
Mindent rájuk hagy. A kegyeikbe akar férkőzni? Fordult a kocka. 
Most Ók a hangadók. Azelőtt azt mondtuk rájuk, ha fontoskodtak: 
„A bolha köhög.” És elnézően nevettünk rajtuk.

Megint nem működik ez a táskarádió. Százszor megmondtam 
már nekik, hogy rossz, de mintha a falnak beszélnék. Valamit büty
kölnek rajta, kicserélik az elemeket vagy miket, egy napig szól, aztán 
megint semmi. Modern vacak. A tévé se ér semmit. Nekem ugyan 
hiába kapcsolják be, halvány a kép, homályos..., mintha folyton 
árnyjátékokat vetítenének. NEM LÁTOM! Bóvli. Ilyen bóvlikat 
hoznak ide nekem. De nem is érdekel. Ezek a mai filmek... Csupa 
ordítozás, lövöldözés, vér, verekedések... Ugyan, ugyan. Ez a Stana, 
itt a mellettem levő ágyban, bezzeg folyton kapcsolgatja. Ki-be, ki
be, egyik csatornáról a másikra, egyikről a másikra, borzasztó! Pe
dig ő se látja, ő se érti, hallja, vagy mi a csuda baja van? Folyton en
gem kérdezget. Hagyjon engem békén! Süket vén majom! És hogy 
horkol! Úgy idegesít! Nem tudok tőle aludni!

Haza akarok menni! Az én jó kis ágyamba, a saját hímzésű, még 
magam tömte párnáim közé. Ezek a párnák olyan laposak. A plédek 
meg olyan..., én nem is tudom..., olyan más..., valahogy idegen sza- 
gúak. A lepedő kemény! Szinte karcolja a bőrömet. Nem bolondultak 
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tán meg, hogy keményítőbe mártsák? Kitelik tőlük. Talán azt szeret
nék, hogy ne piszkolódjon olyan könnyen. Mert lusták. Lusták mosni.

Ez a négy fal! Mindig ez a négy fal. Egész nap ezeket nézem. 
Minden foltjukat, repedésüket ismerem. Anyika gyerekkoromban 
azt duruzsolta, ha idegenben először alszom, számoljam meg a 
szoba sarkait, attól jót alszom majd. Utána pedig jegyezzem meg, 
mit álmodok, mert az valóra válik, s akkor boldog leszek. Boldog! 
Ezerszer is megszámoltam már ezeket a nyomorult sarkokat. Kény
szeresen is újra meg újraszámolom őket. A nagy dolgomtól. Úgy 
látszik, ez lesz a ticem. Néha azt hiszem, megbolondultam, mert 
azzal ébredek már, hogy csupa sarok a szobám, s már engem szúr
nak az éles, mély sarkok..engem tép ez a sokszögű BÖRTÖN!

Sándor néha beültet a tolószékembe, és lassan végigtol a fo
lyosókon. Azt mondja, nézelődjek közben. Még hogy nézelődjek! 
Ugyan mit? Lifttel levisz az otthon elé, odatol egy pad mellé, s tü
relmesen ott üldögél velem egy félórácskát, órácskát. Amíg győzöm 
cérnával. Micsoda kín! Elnézni, hogy mindenki jár körülöttem. A 
saját lábán. Oda megy, oda mehet, ahová akar. Vagy betol a nagy, 
közös étterembe, ahol zene szól, esténként táncolni is lehet. Fagyit 
rendel, és azt mondja, barátkozzam a többiekkel. A bentlakókkal 
és a látogatóikkal is. Még mit nem! Utálom őket! Mindet! Képes 
rábeszélni az ismerősöket, rokonokat, szomszédokat is, hogy láto
gassanak. Egy egész bagázst! Borzasztó! S azok nagy fanyalogva el 
is jönnek. Kötelességből. Meg a kedvéért. A kedvemért? No hiszen! 
Itt bámészkodnak rám óraszám, hozzák a kemény, vacak, otthon 
kotyvasztott sülijeiket, amikbe majd beletörik a fogam, hülye vic
ceket mesélnek meg pletykálnak. Nem tudják, miről meséljenek 
nekem! Érzik..., mert néhányan azért megérzik, hogy unom, hogy 
kínos, minden kínos, akármiről is próbálnak hablatyolni. Érdekel 
is engem, kinek hová vették fel az unokáját, milyen díjat nyert, ki 
kibe szerelmes (!), ki kit csal meg, hol nyaralt, hova jár szomszé
doló, szülinapozni, mit láttak a színházban, mit vásároltak nemrég 
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különböző áruházakban, a piacon..amikor én..én nem lehetek 
ott, nem mehetek oda... Sehova. Ide vagyok bezárva, félig megva
kultam, félig megbénultam..., és tudom, hogy rémesen nézek ki..., 
hogy megvénültem, megráncosodtam... én, aki a legszebb voltam 
köztük..., az Öreglányok között is... Micsoda hajam volt! Micsoda 
sűrű, göndör, gyönyörű... Ondolálni se kellett, magától kunkoro- 
dott, csavarodott csigába minden szála. És a bőröm, az én tejfehér 
bőröm... Látni se bírom őket! Aztán elmesélik Sándornak, hogy 
megint elbőgtem magam előttük, és hogy mennyire sajnálnak. Hát 
ne sajnáljanak! A sírásomat meg gyűlölöm! Mindig megpróbálom 
visszatartani a könnyeimet, de ez erősebb nálam. A sok fekvéstől... 
vagy az öregségtől, betegségtől, ki tudja..., valahogy elapadt az aka
raterőm. Az én híres, nagyasszonyos akaraterőm, amellyel évtizede
kig tudtam kormányozni a népes családomat. Meg a munkatársai
mat. Nem, azt hiszem, nem voltam komisz főnök. Csak igazságos. 
Meg nem alkuvó. És ami a munkát és a fegyelmet illeti, könyörte
len. Most meg? Egy síró-picsogó puhány! Undorodom magamtól. 
„Ne jöjjetek nekem ide többé! Nem bírom...”, kiabálok rájuk néha, 
s közben látom, mint kerekedik el a szemük. Akkor meg elfog a 
kétségbeesés. Mi lesz velem, ha többé senki még ajtót sem nyit rám? 
Ha még ők sem... Maradnak a sarkok. Meg a négy kopár fal! És 
akkor megint sírva fakadok, és - akaratom ellenére - gyáván viny- 
nyogni, rimánkodni kezdek nekik, hogy igenis csak jöjjenek, jöjje
nek ismét, úgy várom vissza őket, úgy várom, úgy szeretem... Pfuj!

Azt mesélik nekem ezek az én idecsalogatott, idekíváncsisko
dó látogatóim, hogy nehogy azt higgyem már, hogy én vagyok az 
egyetlen, aki öregek otthonába kerültem. Ma már ez a divat, ez a 
trend. Az ismerősök közül a legtöbben, akik leestek a lábukról, 
hasonló cipőben járnak. A családtagok egyszerűen nem érnek rá 
ápolni, kerülgetni őket. Fél napokat a munkahelyükön robotolnak, 
fél napokat meg a házimunkával nyűglődnek. Nem érnek rá fürdet
ni, pelenkázni..., pelenkázni, Istenem..., etetgetni, sétáltatni, pláne 
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még szórakoztatni is a szülőket, nagyszülőket. Olyan is megesik, 
hogy egy házaspár mindkét tagját „befizetik” az öregek otthonába. 
Itt a szomszédomban is van egy ágyhoz kötött öregasszony, akinek 
a még elég jól közlekedő férje egy emelettel feljebb lakik másodma
gával egy kétágyas szobában. Időnként kapja magát, és lebattyog a 
párjához egy kis dumcsira. Ha akarom, összehoznak velük... Na, 
köszönöm szépen! Még csak az hiányzik... Az Ilcsi pedig - ugye, 
emlékszem még rá - olyan csinos hamvasszőke (no persze festett 
szőke), és csak egy kicsit húzza a lábát? - amikor másodszor is meg
özvegyült, saját akaratából vett ki egy otthon földszintjén egy csinos 
kis apartmant. Ott lakik, ott étkezik, fogadja a barátnőit, de azért ki
jár, minden vasárnap ott van a művelődési egyesület teadélutánjain, 
hangversenyre, színházba, uszodába jár, szóval teljes életet él. Még 
hogy teljes életet! Ámbár ugye, ha kijárhat... és ha önszántából... S 
hogy örülhetnék, amiért az enyémek itt a saját városunkban talál
tak helyet a számomra, ahol rendszeresen látogathatnak. A legtöbb 
ismerős vidékre került, mert ott olcsóbb. S ott nincsenek ám ilyen 
luxuskörülmények, mint itt. Danicát pedig pláne - akit, ugye, hal
lottam, aggkori elbutulás, dementia senilis kapott el úgy egy jó éve - 
miután a férje, aki addig ápolta és ügyelt rá, hogy ki ne mehessen 
sehová egyedül, mert nem talál vissza, sokszor már a nevére sem 
emlékszik, nemhogy a címére -, szóval, miután Duško egészen vá
ratlanul agyvérzésben elhunyt, Danicát a fia egy „speciális” öregek 
otthonában helyezte el, amelyen rács van, zárt kapu meg egyebek.

Hát nem mondom, jól megvigasztaltak. Még hogy rács!... Azt 
mondják, luxuskörülmények? Hát igen. A tévé, a rádió, a mobil, a 
kormányozható tolószék, a külön kádas fürdőszoba meg a gombnyo
másra működő „speciális” ágyam. Ez is speciális. Ha ezt a gombot 
nyomom meg, felemelkedik a fejem alja, ha emezt, akkor leereszke
dik. Szabályozhatom is a magasságot. Ha meg felnyúlok, elérem a 
hevedereket, és feljebb húzhatom magamat. Fél kézzel. Ezentúl már 
mindig csak fél kézzel. Meg fél lábbal. Fél szívvel. Fél ésszel.

99



Nem jön! Mi történhetett vele? Már egy órája itt kellene lennie. 
Vagy több is? Megállt az órám! Megállt a karórám! Hány óra lehet? 
Stano? Koliko je... Ez már megint alszik. Stanooo! Meg se mozdul. 
Megpróbálok csengetni a nővérnek, bár a múltkor rám pirítottak, 
hogy ne molesztáljam őket feleslegesen, annyi a dolguk, a fizetésük 
meg semmis, egészen semmis kis összeg... Baksist várnak? Nővér! 
Nővér, kérem!... Nem jön!... Sándornak se híre, se hamva. Lehet, 
hogy jobb szórakozást talált magának. No, megállj! Ha én találok 
jobb szórakozást, akkor... Stana alszik. A fiókjában meg ott az al
tatója. Anélkül nem tud elaludni. Majd kölcsönveszem tőle... Hol 
ez a gomb? Kicsit megemelem a fejem alját... Most egy kicsit balra 
hajolok. Még egy kicsit. De messze van az éjjeliszekrénye! És úgy 
nyilall az oldalam. Milyen tehetetlen vagyok! Azért is. Megmuta
tom!... Na, végre... Mi ez itt? Olyan ragacsosnak érzem. Cukorka? 
Vén pákosztos... Papír. Ez még képes levelet írni. írogat is. Képze
lem, milyen hülyeségeket hord össze. De válaszolnak neki! Leve
leket kap... Valami kemény. Talán a tolla... Egy doboz. Ez lesz az! 
„Ne lopj!” „A cél szentesíti az eszközt.” Itt van. Jól meg kell mar
kolnom, nehogy kiejtsem, jaj, nehogy kicsússzon a kezemből, mert 
akkor vége. A padlóról nem tudnám felemelni. Megvan!... Nézzük 
csak... Nem ismerem ezt a gyógyszert. Remélem, ez az altatója. An
nak kell lennie. A többit azok adják be neki. Itt a vizem, az üdítőm. 
Hányat vegyek be? Mondjuk tízet. Vagy ötöt? Csak ráijesztek Sán
dorra. Ha nem veszek be egy egész dobozzal, nem lehet baj. Csak 
megleckéztetem. Legfeljebb hányok kicsit... És persze elalszom. Ha 
megjön, és meglátja mellettem a dobozt... Ha meglátja... Olyan 
nehéz... nyelni. Muszáj!... Hányat vettem már be? Talán elég is... 
Érdekes, máris elfogott a fáradtság. Olyan... álmos lettem... Mi ez? 
Földrengés? Úgy forog minden. Megfordult a szoba... A sarkok... 
Érdekes, nem négy sarok van, pedig azt hittem. Annyit számlál
tam meg mindig. Több van! Majd... újra-számolom... De olyan 
sok van... És ez a gomolygás? Füst ez? Pára? Nem látom tisztán.
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Mintha valami alak... Alak?... bontakozna ki. Lehet, hogy... a Szel
lem. Mitől? Az előbb, ahogy kinyitottam..., megcsavartam (!) Stana 
fiókjának gombját... Meg előtte... az ágyam gombját..., amikor 
megemeltem... Gombok. Csavargatás, dörzsölés. Ki mesélte? Aha. 
Emlékszem már. Karácsonyra kaptam a könyvet. Lehettem vagy öt
éves. Felelj: Aladdin szelleme vagy? Mit mondasz? Nem jól látlak... 
és olyan... olyan furán érzem magam... A gyomrom... talán. Itt... 
Ha az vagy..., kérlek, vigyél engem... Én vagyok ez egyáltalán?... 
Haza. Haza! Vegyél a hátadra... kedves Szellem, és mint az Ezeregy 
éjszakában... Haha! Abban minden lehetséges volt..., szerettem..., 
szállíts engem ágyastul..., mint Badrul Badur hercegnőt..., ne, ne 
Aladdinhoz... Haza..., csak előbb... előbb...
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Jódal Kálmán

HARÄKOLÄS





Elveszett. Én megmondtam, nem lesz ennek jó vége. Defini
tiv nincs. Hiánycikk. Először a szív rohad le. Aztán észrevét
lenül megnémul az ember. Volt. Talán nem is volt. Kotorászás az 

agy gőzölgő nyúlványaiban. Nem. Csak a nyílegyenes autópálya. 
Natürlich, hogy sehová. És a semmibe nyíló ablaktáblák nyikordu- 
lásai. Valami. Jó is lenne.

Azt mondták, odaadták. Azt mondták, elvették. Azt mondták, 
elvesztették. Azt mondták, nem találják. Azt mondták, soha, de 
soha nem létezett ilyesmi. Azt mondták, túl olcsó. Azt mondták, 
megfizethetetlen. Azt mondták, nem is rentábilis ilyesmit gyárta
ni. Azt mondták, az egészségre ártalmas ilyesmit konzumálni. Azt 
mondták, ne keresd a bajt, fiam.

Tudnivaló, hogy valami véget ért. Tudnivaló, hogy az a valami 
soha el sem kezdődött. Magától értetődő, hogy akasztás lesz. Magá
tól értetődő, hogy az akasztás elmarad. Csak a jelzőlámpák. És a be
tonfal. Valamint a szögesdrót-csokor. Csak azok ne lennének. Min
den egyéb könnyen tudomásul vehető, fogyasztható és integrálható. 
Kotorászás a nyúltagy és a lélek-lék levecses szubsztanciáiban.

Hallom, hogy nehezen lélegzik. Nem hallom, ahogy nem léleg
zik nehezen. Lélegzet. Igen, ez lenne az. Az álmegoldás álmegoldá
sa. Kacagtatóan ostobán. Akár egy kiszolgált, spermafoltos zászló
foszlány a metsző szélben. S mint a gyermekkori, száműzött ször
nyek ragacsos titok-doboza.
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Azt mondták, elmentek. Nem, nem is jönnek vissza. Úgy legyen. 
Vágyálmok.

Tudom, hogy észreveszik. Tudom, hogy mindegy nekik. Tu
dom, hogy meddő, eleve elvetélt dolog. Tudom, hogy teljességgel, 
vacakul lényegtelen.

Mindegy, hogy miért. Mindegy, hogy miért ne. Elvontan vagy 
holt-konkrétan. Úgyis hiába. Úgyis csak elvonatkoztatva. Nincs to
vább és nincs tovább utáni. Méla játszadozás a félelem. Bután és sü
ketül. Úgyis fölszedték már azokat a síneket. Azokat a síneket még 
le sem fektették. Nem merni. Merni nem merni. Holtpont.

Elveszett. Nevetségesen és visszataszítóan nyoma veszett. Már a 
hiánya sem ordít. Kicsomagolható és visszacsomagolható jelenlét- 
telenség.

Menni fog ez.
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Munj in Andrea

SZÖSZGYŰJTŐK





Egy falatnyi ébredés. Felemás émelygés. Naptól fakított moha a 
háztetőkön. A lábaveszett admirális sétáltatja nyurga feleségét 
a sűrűre sorolt házak között. Most fordulnak be a boltnál, ahol az 

aszaltszilva fejű árus néni bármit megmér a mázsán: szerelmet, csa
lódást, krumplit, álmot, tojást, igazságot, nyers húst vagy szokást. 
Persze, ha megfizetik az árát. Az admirális hiába fizeti, hiányzó lá
bának súlyát csak emlékeiben cipeli. A gyerekek, akik tegnap éjjel 
ázott bőrrel születtek, most prémlabdát rugdosnak, este pedig lyu
kakat vájnak a földbe, és ott alusznak. Túl tágas nekik még a világ. 
Megjelenik a szerető is, s végiglibben az utcán, a gebék feje felett, 
akik maguk után vonszolják még megmaradt életüket. A fekete asz- 
szony hajtja őket, foga között babszemeket forgat, rend és káosz pe
remén nem talál kiadó szobát. Hátát oly mélyen ülte meg a homály, 
hogy a földig görnyedve jár. A flúgos csősz teljes rozoga pompájá
ban szitkozódva küszködik az ajtózárral, és még emlékszik, milyen 
volt, mikor mélyen önmagába tudott látni. Előbújnak a szöszgyűj
tők is. Csendben menetelnek a poros úton. Keresnek, s minden 
szöszt begyűjtenek. Irén szerint sosem alszanak. Ö is kint áll, buzgó 
tekintettel támasztja háza falát. Kötője lyukas zsebéből időnként a 
földre hull egy-egy csalódás. Mérgesen nézi a gyűjtőket. Sosem sze
rette őket, mert sosem tudta, kicsodák. Honnan jöttek? Ki az apjuk? 
Mi értelme ennek a sok szösznek? Viszont lassan belenyugodott az 
évek során. Figyelmét most is elvonják a köré gyűlő, görbe lábú kot- 
lósanyák. Mindenki magával hozta más baját, hogy azon rágódhas- 
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sanak ebédig. Pedig ők tudják, hogy az ember olyan, mint a varrás. 
Ha túl szorosra fogják, bizony, hamar megráncosodik. Megérkezett 
Patás Béla is, aki mindig számon tart minden bikát. Kalapja mé
lyen a szemébe hullik, s ő semmiért sem aggódik. Amíg a gyűjtők 
elkerülik a házát, addig nem szöknek el a bikák. Csak tudná, mi a 
szösz? Mi az értéke? így, szösszel az agyán, észre sem vette, hogy 
megérkezett Csontváz Péter. Vékony, magas ember, még soha senki 
nem látta a homlokát. Ô is hozta aggodalmát, a sajátját. Elvették az 
összes földjét, s fajdalmában az ég felé igyekszik. Irén szerint örül
nie kellene, hogy van még föld a talpán. Egy nap kiássák azt is alóla, 
s mind a fejére hányják. Hirtelen megtorpan mindenki. Megkez
dődött a csigavirágzás! Tele minden bokor! A gyerekek hisztérikus 
élvezettel pattannak el a földtől. Még a kifejezetten orientális nevű, 
de lépteiben kissé dezorientált Török is előbújik a zajra. A múltkor 
már kettévágta a küszöb, ezért most óvatosan lépi át. A gyűjtők is 
megszakítják az előrehaladást. Várják, hátha valaki ejt egy-két hi
bát. A nap már lassan eléri derekát, rotyog a szentséges tökfőzelék, 
az öregek levetik a bundát. A kotlósok is kifogynak más bajából, s 
lassan elindulnak a sajátjuk után. Túl sok volt ez egy hajnalhasa
dásra. A nagy mellű kofák, akik eddig galambmódra erőszakolták 
mindenkire a választás jogát, most lassan behúzzák a nyakukat, és 
tenyerükben számolgatják az elmúló reggel árát. A sárga tavaszi szél 
végigkeringőzik a saját hátán, a nagy lábú aggleányok hajába kap, 
megnyugszik a dada dús keblén, belebújik az álmatlan férfiak ka
bátzsebeibe, végigsimítja a fiatal lányok lábát, majd beokádja az ab
lakon az élet szagát. Az erőteljesen szétüti a forró párát, felborzolja 
a vízben született gondolatokat, s megtelepszik a csempék között, 
a kád sarkán. Benne fekszik, ázottan és üresen, a falu esze. Mélyen 
magába szippantja a bűzt, s mohón maga alá emészti minden bá
natát. A hatalmas ablakokon beszűrődő fény eltompítja szeme vi
lágát. így áztatja halovány testét minden délelőtt. A kádban, a falu 
felett. Nagyon ritkán látogatják. Csontváz Péter néha bekukucskál 
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az ablakán, s rajta keresi elveszített birtokát. Régen a fiatal lányok 
titokban eljártak hozzá, de ahogy öregedtek, fontosabb dolgokkal 
törődtek, s lassan belegörbült a lábuk. Szeretője is elhagyta, s most 
üresen lebeg az utcán. így könnyű már az élete. Öt is elfelejtette.

A mai délelőtt valamiért más. Érezte a levegőben, ázott, izzadt 
tekervényeiben. Kinyitották az ajtót. Maradék zsigerei még megrez
zentek, de nem tiltakozott. A szöszgyűjtők eljöttek hozzá. Fölé haj
tották meggyötört fejüket. Lassan, óvatosan kiemelték a piszkából 
és zsákjukba rakták, az összes többi begyűjtött szösz közé. Zsák
jukat szürke vállukra vetették, és örökre elvitték. Elveszítette saját 
értelmét.
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N. Czirok Ferenc

A HÁRTYASZÁRNYÚ





Valami nem mindennapi esemény történhetett Szikora Dömö
tör életében, mert egy téli napon beidézést kapott a bíróságra. 
Azelőtt soha, semmilyen peres ügye nem akadt, illetve, egy kis dol

ga mégis volt: anyja halála után a hagyatéki tárgyalás, de akkor előre 
tudta, miről lesz szó. Most nem is sejtette. Azon a napon is, mint az 
utóbbi húsz évben, hetente egyszer, általában hétfőn, kitakarította 
a kazán alatti hamugödröt. Három-négy, tizenöt literes műanyag 
vödör égéstermék gyűlt össze minden héten. A harmadik vödör 
tartalmát ürítette a szemeteskukába, amikor a postás érdes hangja 
megtörte a februári délelőtt fagyos csendjét. - Szikora, posta! - ki
áltotta a tömzsi testalkatú postás. Amikor Szikora Dömötör átvette 
a levelet, még annyit mondott: - Itt írja alá! - s mutatóujjával egy 
golyóstollat kipipált helyre bökött a postaszelvényen. A férfi hátra 
sem tekintett, úgy tolta be lábával a kiskaput. Forgatta, nézegette 
a kék borítékot, amelyről egy halványlila színű kerek pecsét apró 
betűs szövegét próbálta leolvasni. „Semmi kétség - gondolta -, a 
Városi Bíróságtól jött, ami eléggé furcsa, hiszen nekem semmilyen 
ügyem sincs.”

- De hiszen - motyogta -, itt a vezetéknév egészen más, és az 
utca neve sem azonos. Hiszen ez Široka Dimitri, én viszont Szikora 
Dömötör vagyok. Na és az utca - méltatlankodott a férfi -, hát az 
sem stimmel! Az én utcám egyszerűen Zöld utca, nem Zelengorska! 
Csak a házszám azonos, a huszonegyes. Ezt a butaságot el sem hi
szem. Hirtelen sarkon fordult, és kifutott az utcára. Hiába meresz
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tette szemét abba az irányba, amelybe a postás haladni szokott, egy 
lelket sem lehetett látni.

Szikora Dömötört elöntötte a forróság. Arca kipirult, homlo
ka tüzes lett, halántéka ijesztően lüktetett, amikor elolvasta a kék 
boríték tartalmát. „Most mit tegyek? Ez lehetetlen, ez érthetetlen! 
Ez valami elírás vagy tévedés lehet! - gondolta, és úgy rakosgatta 
egymásra gondolatait, mintha megfontoltan téglát téglára helyez
ve, most építené fel azt a falat vagy a házat, amely megvédheti őt 
minden emberi tévedéstől, rosszakarattól és hanyagságtól. Ismét el
olvasta a hivatalos levelet, azután az ebédlőbe rohant, és a bárszek
rényből kiemelt egy húszéves vilmoskörte-pálinkát, amelyet még az 
apósától kapott harmincadik születésnapjára. A „lepecsételt” üveg 
dugóját ideges mozdulatokkal tépte ki. Nagyot húzott az üveg tar
talmából. Amikor az ötödik kortyot is lenyelte, valamennyire meg
nyugodott. Később még kétszer emelte ajkához az üveget, majd így 
szólt szinte dörmögve, duruzsolva önmagához:

- Az, hogy a Dömötört Demeternek írják, még rendben is van, 
hiszen az államnyelv ábécéjében nem létezik az ö betű, csakhogy 
ebben az esetben Dimitrit írtak, és a Szikora helyet Sirokát írni fe
lelőtlenség és hanyagság!

A pecsétes papiros az ebédlőasztalon hevert. Akkor dobhatta 
oda, amikor a bárszekrényhez rohant. Most, hogy megpillantotta, 
mély lélegzetet vett, majd kétszer megismételte. Leült az asztalhoz, 
és újraolvasta a hivatalos levelet. „.. .február 9-én 11 órakor jelenjen 
meg ... - A szentségit! - kiáltotta -, de hiszen az ma van, és... nem 
hiszem el, mindössze háromnegyed órám van, hogy időben odaér
jek! Szikora Dömötört ismét elöntötte a forróság, és olyan hirtelen 
ugrott fel az asztaltól, mintha óriási légnyomás dobná fel a székről, 
s közben összeszorított fogai közül furcsa két szó szűrődött ki - 
„kuva anyá” -, amikor a jobb térdét az asztalba ütötte. Szökdécselve, 
sántikálva sietett az ebédlőből a szobába. Kapkodó mozdulatokkal 
átöltözött. Talán alsóneműt is válthatott volna - gondolta később -, 
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ámbár azt előző este cserélte a fürdés után, még tisztának számíthat, 
és egyébként sem lehet fontos a bíróság számára, mikor vett magára 
tiszta gatyát. Ahogyan öltözködött, taxit is rendelt, idegesen, kap
kodva. A pénztárcájáért visszafutott a teraszról. A taxiban ülve már 
csak azon gondolkozott, vajon bezárta-e az előszoba ajtaját. A kaput 
biztosan nem, arra világosan emlékezett. Nem tartotta fontosnak, 
de a ház bejárati ajtajának bezárásában nem volt biztos. „Remélem, 
mert ehhez a hirtelen jött meglepetéshez még csak az hiányzik, 
hogy időközben kirabolják a házat.”

Öt perccel tizenegy óra előtt ért a 13-as számú tárgyalóterem
hez. Hátát a folyosó falának támasztotta, szemben a 13-as szobával. 
Egyedül állt a vastag festékréteggel bevont, alacsony, de széles nyí
lású ajtó előtt. Hangosan szuszogott, közben zakója belső zsebéből 
előkotorta mobiltelefonját. A telefon kijelzője tíz óra ötvennyolc 
percet mutatott. Két perccel később, pontosan 11 órakor bekopo
gott a 13-as számú ajtón. Rövid ideig várakozott, s mivel semmilyen 
visszajelzést nem hallott, ismét kopogott és várt. Egészen közel ha
jolt az ajtóhoz. Semmi nesz, csak a folyosó végében várakozók be
szédmorajának hullámzását észlelte. Harmadszor is megkocogtatta 
a többszörös zománcréteggel bevont ajtószárnyat, de most egy pil
lanatig sem várakozott, a kopogás után azonnal benyitott. A szobá
ban, szemben az ajtóval, egy fakóbarna hajú, frissen borotvált férfi 
ült. Tőle jobbra, háttal az ablaknak, egy vörös hajú, húsz év körüli 
lány meresztgette ujjait a komputer billentyűzetén.

- Jó napot kívánok! - szólt Szikora Dömötör, és bal kezével be
csukta maga mögött az ajtót. A fakóbarna hajú férfi kissé felemelte 
fejét. Szikorának úgy tűnt, hogy a széles és hosszú íróasztal mögött 
ülő férfi inkább csak hosszú, csontos állkapcsát tolta kissé előre, 
amikor ő szinte katonás vigyázzállásban megállt előtte.

- Ön Široka Dimitri? - kérdezte a fakóbarna hajú férfi. - Kérem 
szépen, én Szikora Dömötör vagyok, és ön a bíró, ha jól gondolom, 
de itt valami félreértés vagy elírás történhetett, ugyanis ... - Nincs 
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itt semmiféle elírás! Az ügyvédje hol van? - kérdezte a bíró. Szikora 
Dömötör hallgatott.

- Nincs ügyvédje? Önmaga szeretne védekezni? Akkor kérem, 
írja alá ezt a nyilatkozatot! - mondta a bíró. Szikora azért hallgatott, 
mert tízig számolt. Csak úgy önmagában, lassan, nyugodtan. Kü
lönben hirtelen begerjedő ember volt. Felesége tanította meg vele, 
sok rábeszéléssel és gyakorlással, hogy mielőtt valakivel vitába bo
csátkozik, előbb számoljon el tízig, s csak utána nyissa ki a száját. 
- Nem hallotta, amit kérdeztem? - emelte fel hangját kissé a bíró. - 
Igen, bíró úr - mondta higgadtan Dömötör. - Csakhogy én Szikora 
vagyok és nem Široka... és az utca neve sem stimmel. - Tisztában 
van ön azzal, hogy egymilliós csalással vádolják!? - Vádolnak? Kik 
vádolnak, bíró úr, és ugyan miért? - kérdezte Szikora.

- Az ügy egyelőre magánvád alapján jött létre, ám az adóhivatal 
is érdeklődött az ön dolgai után, úgyhogy, véleményem szerint, ön
nek ügyvédre lesz szüksége!

- Tisztelt bíró úr, nekem nincsenek dolgaim.
- Vett fel banki kölcsönt mostanában, vagy valamilyen vállalko

zásba kezdett?
- Nem. Egyiket sem, bíró úr.
- Itt viszont önt egymillió dinár értékű csalással terhelik! Én 

most a tárgyalást elnapolom, de azt ajánlom önnek, két hét múlva a 
tárgyalásra legyen egy jó ügyvédje!

- Két hét múlva? - kérdezte Szikora, majd kissé hangosabban 
folytatta: - Már megbocsásson, bíró úr, de itt elírás történt, ez egy 
nevetséges tévedés, kérem! Sem a nevem, sem...

- Az, hogy mi nevetséges vagy mi szomorú, majd mi itt a bíróságon 
eldöntjük, önt pedig, Demeter, két hét múlva várom az ügyvédjével!

- Akkor mégiscsak... - motyogta Szikora Dömötör, miközben 
lassú, bizonytalan léptekkel hátrált az ajtó felé. Amilyen lassan hát
rált, szíve annál sebesebben vert. Amikor megfogta az ajtó kilincsét, 
úgy érezte, kiszakad a mellkasa.
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Akár egy elcsatangolt kutya, aki sárosán és mocskosán, néhány 
nap után meglapulva hazatér, úgy érkezett otthonába Szikora Dö
mötör, akit most már az ország, a haza törvénye értelmében is csa
lással, haszonlesésből elkövetett bűntettel vádoltak. Egyre súlyo
sabb gondjával sem feleségét, sem gyerekeit nem akarta terhelni. 
Lesz még rá elég idő és alkalom, talán a vacsora után vagy csak 
néhány nap múlva; akkorra ő is megnyugszik és röviden, értelme
sen kiterítheti gondjait, aggályait és félelmét is a családnak. Ezután 
leült az ebédlőasztalhoz, és bambán nézett maga elé. Megkísérelte 
felidézni, mi és hogyan is történt vele néhány órával ezelőtt. Jött 
a postás. Bírósági idézést hozott. Taxit hívott. Egy szobában járt. 
Fehér vagy sárga színű volt-e a szoba, vagy dohányzöld, mint az 
ebédlő színe; hiába próbálkozott, halványan sem emlékezett a szo
ba színére. A nő. Egy fiatal nő ült háttal az ablaknak. Előtte kisebb 
íróasztal, számítógép. Hol jobbra, hol balra tekintett, és mosolygott. 
Egyébként szokatlanul sovány volt, és festett, vörös haja úgy bom
lott az arcára, mint amikor az ember felhőtlen éjszakán a holdra 
tekintve egy kedves, szeretetre méltó arcot vél felfedezni. Erről az 
arcról jutott eszébe Szikora Dömötörnek a szomszéd lánya, illetve 
Kocsis szomszéd, akinek néhány évvel ezelőtt hasonló ügye volt a 
bíróságon. Szikora hirtelen felpattant az ebédlőasztaltól, és átsietett 
a szomszédjához.

- Megértelek, szomszéd - mondta Kocsis, miután Szikora rész
letesen beszámolt neki a vele történtekről. - Keresd fel őt, Tolvaj 
ügyvéd úr a legjobb! - javasolta a szomszéd. - Tolvaj? - kérdezte 
Szikora méltatlankodva. - Semmi gond - mondta Kocsis -, így hív
ják, ez a vezetékneve. - Akkor mindent köszönök, szomszéd - mo
tyogta Szikora -, majd felkeresem.

Az ügyvéddel Szikora másnap délelőtt tíz órakor találkozhatott. 
Tolvaj ügyvéd úr kedves és barátságos volt. Őszülő hajával, fino
man borotvált, sovány arcával és szimpatikus mosolyával inkább 
hasonlított egy kedves lelkészre, mint egy rámenős, nyerő ügyvéd
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re. Öltönyt és nyakkendőt sem viselt, mint más ügyvédek. Világos
kék, ujjatlan, kötött mellénye alatt kék csíkos fehér ing volt rajta. 
Miután Szikora helyet foglalt egy kényelmes borszékben, szemben 
az ügyvéd íróasztalával, Tolvaj ügyvéd úr kávéval és házi pálinká
val kínálta potenciális ügyfelét. Szikora csak a kávét fogadta el, de 
azt is nagyon megköszönte, majd igyekezett részletesen elmesélni 
különös történetét. Az ügyvéd figyelmesen meghallgatta Szikorát, 
majd így szólt: - Sajnos, a törvény olyan, mint a pókháló. A hártya- 
szárnyúak segítség nélkül aligha szabadulnak belőle, de ne aggód
jon, kérem, én ezt elintézem. - Szikora arca felderült. - Lehetséges, 
ügyvéd úr? - kérdezte. Az ügyvéd sovány arcán megbocsátó atyai 
mosoly ült. - Természetesen - mondta Tolvaj ügyvéd úr. - Önnek 
meg sem kell jelennie a következő tárgyaláson, csak azt az idézést 
hagyja nálam, és írja alá ezt a felhatalmazást, amellyel igazolja, hogy 
megbízott engem ügyének elintézésével. Szikora megkönnyebbült. 
Annyira, hogy egy könnyű testű, hártyaszárnyú rovarnak érezte 
magát, aki máris kiszabadult a pók hálójából. - Nagyon köszönöm, 
ügyvéd úr - mondta lelkendezve -, és nagyon hálás vagyok! - Min
den rendben lesz, kérem, csak a napokban hozzon nekem egy anya
könyvi kivonatot is! Igazolnunk kell, hogy ön nem azonos Široka 
Dimitrivel! - Hogyne, ügyvéd úr - mondta Szikora, repesve a meg
könnyebbüléstől -, még ma kérelmezni fogom!

Négy nap múlva Szikora Dömötör vidáman kopogtatott az 
ügyvédi iroda ajtaján. - Tiszteletem, ügyvéd úr! - mondta Szikora 
jókedvűen, amikor belépett az irodába. - Elhoztam a kivonatot! - 
Üdvözlöm, Szikora úr - szólt az ügyvéd -, esetleg valami mást is 
hozott nekem? - Mi mást hozhattam volna, csak ezt kérte az ügy
véd úr! - méltatlankodott Szikora, ám azonnal átvillant az agyán, 
hogy az ügyvéd kérhetett tőle még valamilyen dokumentumot, de ő 
határtalan örömében megfeledkezhetett róla. Tolvaj ügyvéd úr ar
cán atyai mosoly ült, amikor Szikora bűnbánóan bocsánatot kért 
feledékenysége miatt. - Nem nagy gond - szólt az ügyvéd -, de 
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adhatna valamennyit, vannak itt némi költségek az ügy elindításá
hoz! - Hát persze - motyogott Szikora -, elnézését kérem, hogy így 
megfeledkeztem róla! Mennyit illene adnom? - kérdezte, és őszinte 
gyermeki tisztelettel pislogott az ügyvéd atyai arcára.

- Csak valamennyit, hogy elindíthassam az ügyet - mondta az 
ügyvéd. - Mégis, körülbelül mennyit? - kérdezte Szikora, és re
ménykedve szegezte tekintetét az ügyvéd ajkára. - Mondjuk ezer 
eurót - szólt atyai mosollyal az ügyvéd. - Csak ötszáz van nálam! 
- vágta ki az alkudozáshoz sem igazán illő, rövid választ Szikora -, 
ám rögvest kirukkolt a folytatással is: - De vízvezetéket és padlófű
tést szerelek, és értek a tetőszerkezetek felújításához, valamint vá
laszfalak gipszlapokból készült beépítéséhez is. - Rendben - mond
ta Tolvaj ügyvéd úr -, beírjuk az ötszáz euró előleget ide. így ni! A 
tárgyalás után azonnal értesítem önt az eredményről, csak felírnám 
a telefonszámát. így. És elnézését kérem, Szikora úr, de nekem most 
a bíróságra kell mennem. Minden jót, és ne izguljon, kérem, szét
tépjük mi azt a pókhálót!

Szikora Dömötör enyhe kétellyel a szívében, de erős hittel a lel
kében érkezett haza családjához, és azonnal, mosolyogva mesélte 
el, mit intézett az ügyvédnél. Aggodalomra semmi okuk sem lehet, 
igaz, hogy az ügyvéd tiszteletdíja majdnem a duplája annak, mint 
amire számított, de már az alternatív fizetés módját is megbeszélte 
Tolvaj ügyvéd úrral, úgyhogy minden rendben, csak türelmesen ki 
kell várni a tévedésből vagy hanyagságból megszületett ügynek a 
család számára kedvező bírósági kimenetelét, amely természetesen 
Szikora Dömötör vétlenségét, ártatlanságát bizonyítja.

Ezután eseménytelen, szürke napok következtek Szikora életé
ben. Ilyenkor februárban nincs sok munka, holtidény uralkodik, s 
minden mozdulatlannak, bénának tűnik. Habár Kocsis szomszéd
dal már többször megvitatták az ügyet, és mindig arra a következ
tetésre jutottak, hogy minden rendben lesz, Szikorát nyugtalanította 
ez a téli tétlenség, amely tulajdonképpen most a várakozás ideje volt, 
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s már-már idegesítően szomorú is. Szikora nyugtalan szomorúságát 
a februári borús napok csak fokozták. Tíz nap múlva már egy percig 
sem tudott egy helyben maradni. Föl-alá sétált, és mobiltelefonját 
folyton a zsebébe dugott kezében szorongatta. Az ügyvéd hívását 
mindhiába várta. Aznap éjjel nagyon rosszul és keveset aludt. Reg
gel, kávézás közben, már tűkön ült. Kilenc órakor aztán nem bírta 
tovább a szürke, béna csendet, és felhívta az ügyvédet. - Minden 
rendben - mondta Tolvaj ügyvéd úr -, átnyújtottam a kérelmet, és 
most várnunk kell. Szikora úr, csak nyugodjon meg, lehet, hogy egy 
hónapba is beletelik, mire kézbe veszik a kérelmet, hiszen a bírósá
gon rengeteg az elintézetlen ügy, de ne aggódjon, Szikora úr, ha vala
mi történni fog, azonnal szólok önnek. - Ha így van, akkor rendben
- gondolta Szikora, de csak órák múlva tudott teljesen megnyugod
ni. Később a műhelybe vonult, és úgy tett, mintha dolgozna.

Másnap a borús, bénító némaságot a Zöld utca kutyáinak uga
tása verte fel. A kutyák szinte egy időben kezdtek el ugatni, amikor 
a postás Szikora nevét kiáltotta. - Tessék, Szikora úr, személyesen 
a kezébe, és egy aláírást is kérek! így ni, tessék - mondta a postás, 
és átnyújtotta a levelet. - Ez mi? Honnan jött? - kérdezte Szikora. - 
Ha jól láttam, az adóhivataltól - mondta a postás, és tovakarikázott 
sárga kerékpárján.

Szikora Dömötör izgatottan bontotta fel a levelet. - Micsoda?! - 
méltatlankodott Szikora. Ez nem igaz! Megbolondult a világ, vagy 
mit képzelnek ezek? Én nem tartozom, nekem nem lehet két évvel 
ezelőtti adóhátralékom, vagy hogyan is írták? Na, nézzük csak, ez 
se nekem szól! Na tessék: most meg Sikora Demeter, Zelengorska 
huszonhét! A múltkor a bíróságtól Široka Dimitri, és ezek sem tud
ják egyszerűen leírni azt, hogy Zelena ulica. Persze, a házszám sem 
stimmel. A múltkor legalább abban nem volt hiba. - A kurva életbe!
- ordította hirtelen torkaszakadtából Szikora. - Ne ordíts te, mert 
meghallják! - szólt rá a felesége, aki a hirtelen támadt kutyakon
certre ugyancsak kijött a házból.
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- Hadd hallják, ha ekkora idióták! - mondta Szikora most már 
valamivel csendesebben. - Ha azok is - szólt az asszony -, akkor 
sem kell ennyire ordítani! - De ez már kurvára bosszantó - mondta 
Szikora, majd hozzátette: - Hívjál taxit, megyek az ügyvédhez! - Jól 
van - szólt az asszony -, de talán mégsem kellene így rohannod!

- Kell, nem kell - mérgelődött Szikora -, megyek, mert rögtön 
felrobbanok!

Az ügyvéd úr nem volt az irodájában. Az íróasztalnál egy is
meretlen fiatalember ült, aki illendően köszöntötte Szikorát, majd 
közölte vele, hogy Tolvaj ügyvéd úr a bíróságra ment, és legkésőbb 
dél körül visszajön, de ő a rendelkezésére áll, csak mondja el, mi a 
gondja. Szikora jobb kezével legyintett egyet, a ballal már az ajtó 
kilincsét fogta, és azt mondta: - Nem fontos, különben az ügy már 
folyamatban van. - Akkor irány az adóhivatal - motyogta magá
ban, amikor kilépett az utcára. Az adóhivatalban az információs 
tolóablaknál röviden elmondta jövetele célját, és közben a marká
ban szorongatott iratot a borítékkal együtt a tolóablak mögött ülő 
fiatal hölgy orra alá dugta. Az ifjú hölgy kedvesen mosolygott, és 
megkérte Szikorát, fáradjon a hármas számú tolóablakhoz. Ott egy 
harminc év körüli, enyhén kopaszodó férfi a kilences tolóablakhoz 
utasította. Az ott dolgozó idősebb hölgy olvasgatta, forgatta az ira
tot, majd a borítékot is, azután szó nélkül felállt, és balra távozott. 
Szikora szemével követte, és látta, ahogy a nő eltűnik egy lengőajtó 
mögött. A férfi tehetetlenül és tanácstalanul bámult az ajtóra. Öt 
perccel később idegesen dobolni kezdett ujjaival a tolóablak lap
ján, majd izgatottan nézett körül a hatalmas teremben. Ekkor látta, 
hogy az ott dolgozók időnként más tolóablaktól is felállnak, majd 
eltűnnek egy paraván vagy egy ajtó mögött, és később visszajönnek. 
- Jól van - gondolta -, az én hölgyem is egyszer visszajön. Később 
jött is. Visszaadta Szikorának az iratot, és megkérte, hogy fáradjon 
a tizenhatos számú tolóablakhoz. Ennél nem sokat időzött. Az itt 
dolgozó idősebb férfi azt mondta:
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- Menjen fel az első emeletre a főnöknőhöz, a nyolcas számú 
szobába.

S mivel Szikora nem mozdult, csak bambán szobrozott, a férfi 
biztatni kezdte. - Menjen csak nyugodtan, én majd odatelefonálok 
neki, várni fogja önt! Szikora felvonszolta magát az első emeletre. 
A főnöknő festett fekete hajú, csinos asszony volt. Talán egy kicsit 
sok volt az arcán a smink, de ez Szikorát egy cseppet sem zavar
ta. Fáradt szemmel bámult a nőre, átnyújtotta neki az iratot és a 
borítékot, közben minden szót kissé visszafogva, hogy idegességét 
leplezze, azt mondta:

- Tévedésből elkövetett elírás történhetett.
- Ön Sikora Demeter? - kérdezte a főnöknő.
- Nem - szólt a férfi -, én Szikora vagyok, és nem a Zelengorska 

utcában lakom.
- Akkor miért jött ide? - szólt pattogó hangon a nő. - Maga 

írástudatlan, adja ezt az iratot annak, akinek szól! Nekem rengeteg 
fontos dolgom van, ne tartson fel, kérem!

Mint akit egy bili langyos tartalmával öntöttek nyakon, úgy húzta 
össze magát Szikora és szédelegve, megalázottan távozott a hivatal 
épületéből. Néhány lépésre a bejárattól megállt, és tanácstalanul bá
multa a széles és üres betonteret. Gondolkodni próbált, de egy értel
mes gondolatot sem tudott összehozni. Egyszerűen megállt az agya. 
Egy rollerozó gyerek majdnem nekifutott. Ötéves kislány szaladt a fiú 
után, és azt kiáltozta: „Niki, várj meg!” Niki, Niki, ismételte magában 
Szikora. Hát persze, a bíró! Niki, a bíró. Hogy ez idáig nem jutott 
eszébe! Határozott léptekkel átszelte a betonteret, s amikor a sugárút
hoz ért, a park irányába fordult. A park mögötti utcában lakik a bíró, 
akinek öt évvel ezelőtt szerelte a padlófűtést. Nikola bíró már nyug
díjba vonult, de azért segíthet - gondolta Szikora -, sőt, úgy érezte, 
már csak a bíróban bízhat. Útközben megnyugodott, s amikor a bíró 
házához ért, már az arca is vidám volt. Úgy érezte, mintha előre inna 
a medve bőrére, de egy csöppet sem bánta, most jól érezte magát.
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A bíró örült a látogatónak. Kávéval és házi pálinkával kínálta. 
Szikora mindkettőt elfogadta, azután hosszan beszélgettek minden
féléről. Egyszer csak a bíró azt mondta: - Figyelj csak, nekem most 
valami beugrott. Azt hiszem, egy alkalommal találkoztam a Široka 
névvel. Igen, Široka Dimitri. Most már csak arra kellene rájönnöm, 
hogy hol vagy mikor. - Tárgyalhattad valamilyen ügyét? - kérdezte 
Szikora. - Nem hiszem - mondta a bíró -, valahogy nem tudom 
a nevet a tárgyalóteremhez kötni. Talán egy helyszíneléskor vagy 
egy nyaraláskor. Nem tudom. Na igyunk még egyet, egyszer csak 
eszembe jut a helyszín.

Iszogattak és tovább beszélgettek. Amikor Szikora úgy vélte, 
hogy most már illene hazamennie, a bíró így szólt: - Te, figyelj ide! 
Van nekem egy nyugdíjas rendőr barátom a szülőfalumban. Meg
kérem, hogy szaglásszon körül egy kicsit. Szikora még egyszer meg
köszönte a vendéglátást és a bíró segítőkészségét, közben azt gon
dolta, okosan cselekszik, ha taxit rendel, és a kaputól tovább nem 
kísérletezik a gyaloglással. Amikor kiszállt a taxiból, homályosan 
látott, mintha leereszkedett volna a köd. Támolyogva s később ke
zével a falnak támaszkodva, lassan bejutott otthonába. Cipőjét sem 
vetette le, úgy dőlt az ágyára, mint egy ágaitól megcsupaszított fa 
törzse az anyaföldre. Mélyen aludt másnap reggelig.

Amikor felébredt, percekig semmit sem tudott önmagáról és a 
külső világról. Lassan, mint megrepedt csőből a víz, szivárgott tu
datába előbb az otthona, majd a ház előtt elszáguldó autók zúgá
sából ráeszmélt, hogy egy hatalmas világ létezik még körülötte, s 
abban a világban ő Szikora Dömötör vízvezeték- és fűtésrendszer
szerelő, akit a sors fintora hártyaszárnyú rovarként a törvény háló
jába vetett.

Felesége a konyhában sürgölődött. Az asszony, szokásához hí
ven, most nem tett megjegyzést, de Szikora azonnal észrevette ferde 
pillantását. Ezután hosszú, kínos csend következett. Végül mégis az 
asszony szólalt meg elsőnek. - Legalább intéztél valamit? - kérdez
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te. Szikora egy ideig azon gondolkodott, hogyan tálalja feleségének 
a tegnap történteket. Úgy döntött, egy kicsit sem fogja szépíteni a 
helyzetet, és így szólt:

- Az adóhivatalban hideg vízzel leforráztak, de Nikola bíró nyo
moztatni fog!

- Nyomoztatni? - kérdezte az asszony. - Miért, mégis eltitkoltál 
valamit?

- Nem, ilyen nincs a pakliban - mondta Szikora kissé felhá
borodva -, de nagyon valószínű, hogy létezik egy Sikora vagy egy 
Široka Dimitri nevű ember a község területén, s ezért történhetett 
meg a keveredés vagy a tévedés.

Az asszony nem szólt többet, de minden mozdulata azt jelentet
te, hogy ha nem úgy történnek a dolgok, ahogy a felesége elvárná, 
akkor mindennek vége. Vége az elkészített reggelinek, vége az olaj
tól foltos ruhái mosásának, vége a heti szexuális játékoknak és a heti 
kielégülésnek. Teltek-múltak a napok. Új hír, információ sehonnan 
sem érkezett. Szikora Dömötör, habár nem tudta pontosan, mit je
lent a depresszió, úgy érezte, ő most depresszióban szenved.

Tíz nap múlva Nikola bíró telefonon értesítette Szikorát, hogy 
nyugdíjas rendőr barátja a szülőfalujában rátalált egy Sikora vagy 
Široka Dimitri nevezetű emberre, aki húsz évvel ezelőtt költözött 
a faluba, és többféle magánvállalkozásba kezdett. Öt évvel ezelőtt, 
fejlesztés céljából, kölcsönt vett fel az egyik regionális banktól, és 
a vállalkozása után illetékes adót sem fizette rendszeresen, tehát 
innen eredhet az ügy, illetve onnan, hogy a bank és az adóhivatal 
részéről elírás történt. Ám az sem zárható ki a történtek alapján, 
hogy vagy Široka Dimitri, vagy Sziroka Dömötör követett el csalást 
a szerződések aláírásakor. Ennek értelmében az ügy évekig is eltart
hat, de végül minden tisztázódhat, és Szikorának nyert ügye lesz.

- Értem és köszönöm, Nikola - mondta Szikora Dömötör a tele
fonba -, de nem lehetne ezt az ügyet rövidebbre fogni, gyorsabban 
elintézni?
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- Nem tudom, mester - szólt Nikola bíró -, meg kellene szoron
gatnom egy kicsit a rendőrt, azt az embert, aki éveken keresztül se
gítette a munkámat. Kapcsolatok és információk kellenek, mester, 
és ez időbe telik, viszont a lányom házában a belső munkálatokat 
már be kellene fejezni valahogy, tudod, várandós, úton van a má
sodik unokám...

- Ugyan, Nikola - szakította félbe Szikora a nyugdíjas bíró mon
dandóját -, hiszen ismersz engem! Azt mondd meg, mikor kezdjem 
a munkát!

Másnap reggel Szikora Dömötör bepakolta szerszámait rozsda
foltos személygépkocsijába, az öreg Jugóba. A munka megnyugtat
ta, sőt, jókedvét is meghozta, annak ellenére, hogy tudta: a munka 
végeztével nem tarthatja markát a fizetésért. Az ügy tisztázása érde
kében, ártatlansága és becsülete védelmében cselekedett, dolgozott 
naponta tíz órát is. Hol Nikola bíró lányának házában szerelte a fű
tést és végzett úgynevezett utolsó simításokat a ház belsejében, hol 
Tolvaj ügyvéd úrnál szerelte gipszkartonlapokból a válaszfalakat, 
és javítgatta a tetőszerkezetet. Az otthoni tavaszi kerti munkákra 
alig jutott ideje. Két hónap múlva, május elsejére, Nikola bíró lánya 
házszentelést rendezett. Szikora Dömötört és feleségét is meghív
ták. A nyársonsült illata már elárasztotta az egész telket, amikor 
Tolvaj ügyvéd úr is megérkezett a feleségével. Először a házigazdát 
köszöntötte, majd annak feleségét, Nikola bíró lányát, ezután ke
zet fogott a bíróval és a feleségével, majd sorban üdvözölte a többi 
vendéget, végül Szikorához lépett, és barátságosan hátba veregette.

- Hogy van, mester? - kérdezte az ügyvéd. Szikora mosolyog
ni próbált, és udvariasan azt szerette volna mondani: köszönöm, 
jól, de csak bólogatott. Talán azért, mert meglepődött. Talán mert 
csodálkozott, hiszen Nikola bíró sohasem tett említést vagy célzást 
arra, hogy Tolvaj ügyvéd úrral is haveri kapcsolatban van. Szikora 
Dömötör lelke csendesen háborgott, ugyanis úgy érezte, átverték, 
visszaéltek bizalmával. Most azt kellene tennem - gondolta -, hogy 
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észrevétlenül intsek a feleségemnek, és feltűnés nélkül távozzunk 
innen. Mégsem cselekedett így, hiszen gyorsan belátta, távozásával, 
menekülésével csak önmagának ártana, hiszen az itt lévő tehetős 
családok az ő jelenlegi és jövőbeli kuncsaftjai. Szüksége van rájuk, 
szüksége van a munkára, szüksége van a pénzükre.

- Ezek után jólesne egy hideg sör - motyogta magában Szikora, 
és ahogy a sörösrekeszek felé indult, észrevette, hogy az ünneplő 
társaság két csoportra oszlott. Az egyikben ügyvédek, bírók és bí
rósági alkalmazottak híres perek lefolyásának hátterét firtatták; a 
másik csoportban mindenféle foglalkozású emberek, nők és férfiak 
egyaránt egymást ugratták, vicceket meséltek, és jóízűen nevettek. 
Szikora ezekhez csatlakozott, ám kis idő múltán megunta a társal
gást és a lelőtt poénú viccek hallgatását, ezért kisomfordált a fiatal 
gyümölcsfákkal felújított kertbe. A kitaposott keskeny út szélén öb
lös diófa törzse hevert. Dömötör a fatörzs mellé állította a sörösüve
get, leült, és cigarettára gyújtott. Tekintete a kertet ölelő új téglafalra 
szegeződött. Most semmire sem gondolt, csak élvezte a langyos má
jusi napfényt és a dohány füstjét. Kissé elmélázhatott, hiszen észre 
sem vette Nikola bíró közeledését.

- Látod, mester - szólt a bíró -, ezen is túl vagyunk!
Szikora csak bólintott.
- Az ünnepek után, egy hét múlva megkapod a végzést. Az 

ügyed lezárult, mégis olyan mélabús a képed. Örülnöd kellene! Egy 
szót sem szólsz? Jól van, mélázz csak tovább, de talán nem nehez
telsz valamiért?

- Dehogy, Nikola - mondta Szikora -, csak elfáradtam, és egy 
kicsit kiszáradtam abban a bizonyos pókhálóban.
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Szép napsütéses májusi nap volt, szombat. Tisztán emlékszem, 
Pista bácsit másnap temettük.
Pista bácsi szegről-végről rokonunk volt, így még az illem is 

megkívánta, hogy elmenjünk a temetésére. Szép kort élt meg. 
Nyolcvannégy évesen hunyt el.

Mivel a holttestet már kora délután kiszállították a ravatalozó
ba, mi is gyorsan összekaptuk magunkat. Mi hárman. Feleségem, 
lányom és én, azaz a „nagy család”. Siettünk a virágüzletbe. Utolsó 
páráinkat költöttük virágra. Várhatott volna legalább addig Pista 
bácsi, legalább addig, amíg megkapom a fizetést.

A temetőbe érve az emberek már hozták csokraikat, koszorúi
kat. Messziről lehetett érezni a frissen vágott virágok illatát.

A temető ravatalozójának két helyisége van, a fekete és a lila. 
Kettő, nem kell több, ritkán van több halott. Kicsiny ez a mi város
részünk.

Pista bácsi a feketében volt elhelyezve. Sötétbarna koporsóját 
színes fafaragások ékesítették. A ravatal előtt három óriási koszo
rú állott, élővirágokból. Virágcsokrok mindenfelé, még a bejárati 
ajtóban is.

Míg a ravatalozó előterében álltunk, újabb halottat hoztak. Egy
szerű, világosbarna, giccses díszek nélküli, olcsó fedett koporsót he
lyeztek el a lila ravatalhelyen. Az aggok házából hozták ki. Egy idős 
néni. Senki nem kísérte ki. A központból bizonyára senkinek nem 
volt ideje elkísérni. Ez érthető is, hisz szombat délután, aki épp nem 
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ügyeletes, inkább a saját családjával tölti idejét. Mivel nem volt vele 
senki, a gondnok asszony a helyiségben lekapcsolta a világítást. Be
csukta a bejárati ajtó egyik szárnyát, a másikat nyitva hagyta, hogy 
szellőzzön. A csupasz koporsó körvonalai így is jól kivehetők voltak 
a félhomályban. A Pista bácsinak hozott virágok illata átszűrődött 
a sötét helyiségbe, s körülölelve a szegényes koporsót, kacagott ma
gányán.

Lányom ide-oda sétálgatott. Nem szereti ezt az épületet, a te
metéseket sem. Valójában az egész temetőtől irtózik. Én is ilyen va
gyok. Ebben teljesen rám hasonlít. Egyszer csak felém fordult:

- Apu, van nálad pénz? - kérdezte.
- Van egy kevés - mondtam halkan. - Egy kevés, mert még nem 

volt fizetés - s ezzel elővettem pénztárcámból az aprót.
Nem tudtam, mire kell, nem is kérdeztem. Fölöslegesen sosem 

kér pénzt. Észre se vettük, mikor elment, csak mikor egy virágcso
korral tért vissza. Vegyes csokrot hozott, mindenféle olcsó virágból. 
Ezért a kevés pénzért csak ilyet kapott.

- Minek a virágcsokor? - kérdeztem. - Már vettünk egyet.
- A nénire hoztam - válaszolta halkan, visszatartva sírását. Egy 

könnycsepp mégis lepergett az arcán. - Legyen a nénin is virág - 
mondta.

Bement a helyiségbe - ezt előtte nagyon ritkán tette, önszántából 
sosem -, s a koporsó fedelére helyezte a virágot. így már nem is volt 
annyira csupasz a magányos koporsó. A kicsiny csokor díszítette.

A gondnok asszony mindezt végignézve, visszakapcsolta a vilá
gítást:

- Ez neki is jár! - mondta határozottan. - Meg ha már virág is 
van rajta...

Pista bácsinak másnap volt a temetése. Ide már csak ketten 
mentünk feleségemmel. Lányom megbetegedett. Mikor kiértünk a 
temetőbe, azonnal észrevettem a változást. A lila helyiség tele volt 
emberekkel. Időközben ugyanis újabb halottat hoztak. A nénit át
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helyezték a ravatalozó melletti helyiségbe, a raktárba. Ezen senki 
sem rökönyödött meg, hiszen neki úgysem lesz pompás temetése, ő 
szegényesebb keretek között megy utolsó útjára. Ez mindenki szá
mára egyértelmű volt. így van rendjén.

Pista bácsi temetésére sokan eljöttek. Főleg tűzoltótársai. A kis- 
harang melletti tisztáson a helyi fúvószenekar zenélt. A tűzoltótár
sak díszőrséget álltak a koporsó mellett. Időnként, mikor váltották 
egymást, tisztelegve hagyták el társuk ravatalát. A ravatal előtt két 
piros párnán Pista bácsi kitüntetései voltak. Szépen sorba helyezve, 
épp úgy, ahogyan azokat az öreg mellén viselte. Kisvártatva megér
kezett a pap és a kántor. Megkezdődött a gyászszertartás.

Oszlopos sorban kísértük örök nyughelyére. Hosszú volt a gyász
menet. A tűzoltótársak kitüntetéseinek és a zenekar hangszereinek 
fényét a nap sugarai visszaverték. Vakító csillogásban pompázott 
az egész menet. A feleségemmel siettünk vissza, hogy segíthessünk 
a gyásztor lebonyolításában. Ügy adódott, a pappal és a kántorral 
együtt hagytuk el a sírhelyet, ök is siettek vissza, hogy elmondjanak 
egy imát a néniért.

- Nem kísérik ki a halottat a sírhelyhez? - kérdeztem a tisztele
test.

- Ha nincs hozzátartozó, akkor nem szoktuk. Elmondunk egy 
imát, s a temetkezési vállalat végzi a többi munkát - válaszolta.

Ennek hallatán lépteim lelassultak. Belül valami meleget érez
tem, bizonyára el is pirultam. Gondolatok százezrei suhantak végig 
agyamon.

- Ha mi kikísérnénk? - kérdeztem.
A plébános hirtelen megtorpant. Bölcs, becsületes embernek is

meri mindenki, szeretik is hívei. Felém fordulva csendesen, de ha
tározottan válaszolt:

- Akkor mi is kikísérjük a kántor úrral!
A jelenlévők közül sokakat megdöbbentett a raktár előtt lefolyó 

szertartás. A gondnok asszony látván ezt, gyorsan szétosztotta - is
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merősök között - a szertartási kellékeket: a fej fát, a kiskeresztet, a 
lobogókat. Egy dologban különbözött azért ez a szertartás. A nénit 
senkitől nem búcsúztatták el.

Tizenhárom személyből álló gyászmenet kísérte utolsó útjára. 
Pontosan olyan volt, mint akármelyik gyászmenet - a kis létszámtól 
és a nagyobb pompa hiányától eltekintve. Feleségemmel a koporsó 
mögött haladtunk, míg mindenki más előtte. Mi voltunk a hozzá
tartozók, a „rokonok”.

- Ö is megérdemli a végtisztességet! - súgtam közben halkan 
feleségemnek.

Megvártuk, amíg a földbe helyezik a koporsót, s elhantolják. 
Csak akkor láttam meg a nénike nevét és korát, mikor a fejfáját is 
elhelyezték: Kovács Katalin, élt nyolcvannégy évet. Megdöbbenve 
fordultam ismét feleségemhez:

- Egyidős volt Pista bácsival! Lehet, életükben ismerték is egy
mást.

Mindennek végeztével visszamentünk a ravatalozóhoz, Pista 
bácsi halotti torára. Szóba elegyedtünk néhány ismerőssel. Egyi
kük hetykén fordult hozzám. Egyenruháján a csillogó kitüntetések 
majd’ megvakítottak. Ö is a díszőrség tagja volt. Épp a puha, friss 
kiflit tömködte magába, kapkodva, mint aki még nem evett. Lenyel
ve a falatot, belehörpintett pálinkájába, s megkérdezte:

- Ez az öregasszony neked kicsoda?
- A nagymamám! - vetettem oda.
- A nagymamád? - kérdezte csodálkozva, majdnem félrenyelve 

kiflijét. - Tudtommal mindkét nagymamád már rég meghalt.
- Valójában mindhárom - válaszoltam. - Ilyen szempontból 

gazdag ember vagyok! Három nagymamám volt. Nagyapám máso
dik felesége, Juliska néni volt a harmadik. Ö pedig, akit most kikí
sértünk, a negyedik. A fogadott...

- Fogadott... - ismételte bambán. Látszott rajta, semmit nem 
ért. - Mikor fogadtad örökbe? - kérdezte gúnyos mosollyal.
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- Tegnap délután. Mikor kihozták. Nem volt senkije, így leg
alább volt valaki, aki elkísérte végső nyughelyéig.

Nem volt kedvem a további értetlen, gúnyos megjegyzésekhez, 
így odébbálltam. Tudtam, minden további magyarázkodás felesle
ges. Az ismerősöm csak állt egy helyben, mint akinek földbe gyö
kerezett a lába. Pedig, ismerve őt, biztosan szándékában állt még 
egy-két pálinkát lehajtani, hisz ő ezért megdolgozott, öt percet állt 
a koporsó mellett. Beszélgetésünk után viszont csak állt és bámult 
értetlenül.

A világon sok dolog van, amit nem értünk. Nem tudjuk okát 
és miértjét. De van, s megtörténik. Egy biztos, azóta alkalomadtán 
még egy sírhelyet látogatunk a temetőben. Kati néni sírját, a nagy
mamámét.
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Sándor Zoltán

ADÓSSÁG





A szertefröccsenő vércseppek vörösre festették a kutyaház olda
lát. A tyúkfej a porba hullt, a vackára zavart házőrző keserve
sen felvonított.

- Borzas, maradj nyugton, fellármázod a szomszédokat!
Az idős férfi kicsorgatta az élettelen jószág nyakából spriccelő 

vért, a még mindig rángatózó testet pedig a kopottas vájdlingba 
dobta a többi közé. Elhessentette a legyeket, és lefödte az edényt.

- Helyedre! - szólt rá a háta mögött már a véres tyúkfejeket szi
matoló pulira, nagy dobbantással nyomatékosítva felszólítását. - 
Ezeknek a tyúkoknak a fejéből nem eszel! Nagyon helyes jószágok 
voltak, meg sem érdemelték, hogy ilyen gyorsan végezzek velük...

Kézbe vette a budihoz támasztott ásót, néhány ásónyomnyi göd
röt ásott, felemelte a földről a három fejet, és a lyukba vetette őket. 
Mielőtt még rájuk húzta volna a földet, még egyszer végignézett a 
három örökre lezárult szempáron.

*

A kizacskózott baromfirészeket gondosan a frizsider hűtőrészle
gébe helyezte, majd a hálószobába ment.

- Apjuk, mit csinálsz odakint egész délelőtt? Már kétszer is hív
talak...

- Ne haragudj, nem hallottam. Amikor megnéztelek, aludtál. A 
krumplit töltöttem fel. Ha olyan lesz alatta is, amilyen a szára, akkor 
jó termésre számíthatunk.
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Az ágyban fekvő asszony bólogatva felpillantott férjére.
- Akarod, hogy elvezesselek a vécére?
- Még nem kell annyira, egy kicsit később.
- Készítsek valamit enni?
- Lehet.
- Mit kérsz?
- Tudod, mit ettem már rég? Főtt tojást. Ahogy itt feküdtem, 

eszembe jutott, és úgy megkívántam.
- Azonnal teszek oda. Mennyit kérsz?
- Egy is elég lesz. Kicsit sózd majd meg, és hozz mellé egy kevés 

kenyeret.
A bácsi egy kis lábas vízben odatette a tojást főni a tűzhelyre, 

közben vágott egy vékony szelet kenyeret.
- Milyen az idő odakint?
- Nagyon meleg van.
- Igen? Én meg betakarózva is fázom...
A férfi némán figyelte a bugyborékoló vizet, míg csak a felesége 

nem szólt, hogy elég lesz már. Megtörte a tojást, tányérra tette, meg
sózta, és a kenyérrel együtt tálcán az ágyhoz vitte.

- Hallod, apjuk, ez a tojás nagyon finom. Vérré válik bennem!
A férfi elmosolyodott, s gyengéden megsimogatta falatozó fele

sége haját.

*

Delet harangoztak, amikor az utcáról kiabálásra lett figyelmes. 
Az asszony éppen elbóbiskolt. Kiment. A bejárati kapuban két kék 
kezeslábasba öltözött férfi állt.

- Jó napot! Utasításunk van arra, hogy a rendezetlen számlák 
miatt kikapcsoljuk önnél a villanyáramot.

- Tessék?! De hiszen csak az utóbbi két hónappal vagyok elma
radva!
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- Sajnálom, itt az áll, hogy ki kell önnél kapcsolni az áramot és...
- Takarodjanak innen, mielőtt még magukra szabadítom a far

kaskutyát! Szégyelljék magukat!
A villanygazdaság két dolgozója higgadtan nézte az összeszorí

tott ököllel fenyegetőző idős férfit.
- Uram, jól gondolja meg, mit tesz. Amennyiben elüldöz ben

nünket, kénytelenek leszünk jelenteni a fenyegetését. Rendőr kísé
retében térünk vissza, szabálysértési eljárást indítanak ön ellen, sőt 
még büntetőjogilag is felelősségre vonhatják.

A néhány másodperccel ezelőtt még harcias férfi megsemmisül- 
ten nézte a két jövevényt.

- Uraim, értsék meg, hogy nem jószántamból nem fizettem, ha
nem azért, mert nincs miből. Adjanak, kérem, néhány nap haladé
kot! A nyugdíjam...

- Nézze, ha ez bármit is segít, emberileg teljesen megértem, de ért
se meg ön is, hogy nekünk ez a munkánk, ezért kapjuk a fizetésünket.

- Szóval nincs mentség?
A kék overallos férfi lesütött tekintettel megrázta a fejét, a bácsi 

pedig kitárta előttük a kaput.

*

A terebélyes diófához támasztotta kerékpárját, és az udvar végébe 
sétált. A házigazda éppen a szőlőlugasban hűsölt, és az újságot olvasta.

- Adjon isten! - köszöntötte.
- Öregem! - kiáltott fel a fehér trikós férfi, amikor megpillan

totta a váratlan vendéget. - Száz éve nem láttalak! Hogy vagy? És a 
szépséges nejed?

- Nem a legjobban, de vagyogatunk valahogy.
- Foglalj helyet, mindjárt szólok az asszonynak, hogy hozzon a 

barackból, és tegyen oda kávét, lement a kertbe, de mindjárt itt lesz.
- Köszönöm, de nem maradhatok sokáig...
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- Ugyan már! Negyven évet legürcöltünk együtt, most meg ha 
félévente eljössz felénk, akkor sincs időd egy kávéra meg egy kupica 
pálinkára!

- Barát, ne haragudj, de tényleg nagy szarban vagyok... A segít
ségedre lenne szükségem.

- Mi történt?
- Kikapcsolták nálam a villanyáramot.
- A kapitalista anyjuk úristenit, mindet falhoz kéne állítani!
- Nem ők tehetnek róla. Elhasználtam azt az áramot.
- De meg is dolgoztál érte! Az már nem számít?!
A vendég rezignáltan megvonta a vállát.
- Mindent, ami jó volt, tönkretettek! Amit nem lövöldöztek el, 

azt szétlopkodták vagy kiárusították és...
- Barát...
- Mondjad, öregem!
- Tudnál adni nyugdíjig háromezret?
A házigazda nagyot fújt, és végigsimította kopaszodó fejét.
- Ma még a megmaradt három tyúkot is levágtam. Egyszerűen 

nem volt miből jószágeledelt vennem nekik, két hete csak zöldet 
kaptak, attól meg lefososodtak, napok óta egy tojást sem tojtak, 
csak gubbasztottak a sarokban, attól tartottam, elpusztulnak, és 
még az a kevés hús is az ördögé lesz... Az asszonynak még meg sem 
mondtam. Meg az áramot sem... Azt sem merem neki elárulni, 
hogy mennyibe kerülnek a gyógyszerei, mert azt mondaná, hogy 
ne váltsam ki őket. Ha megszakadok, akkor sem elég...

- Nem tudom, mit mondjak... Ez annyira... kiábrándító. Szí
vesen megtenném, de sajnos ezúttal nem segíthetek rajtad. Még a 
múltkorit sem adtad meg..., de nehogy azt gondold, hogy azért... 
A fiam megint munka nélkül maradt, a menyem már évek óta állás 
nélkül van, tudod, ott a gyerek, őszre indul óvodába. Mindannyian 
az én nyugdíjamra szorulunk. Ne haragudj...

*
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A sarki kisboltban hirtelen többen is összefutottak, a polcok kö
zötti keskeny helyen alig tudtak egymástól megfordulni. A bácsi a 
bicikliküllőkkel vacakolva odakinn megvárta, hogy befejezzék a vá
sárlást, s csak azután ment be az üzletbe, hogy a csinos elárusítónő 
egyedül maradt.

- Ne haragudj, kislányom, tudom, hogy nem szép dolog, amire 
most kérlek, de... nincs más, akitől segítséget kérhetnék, és... szó
val..., megtennéd, hogy elveszel a kasszából háromezret, és beírod 
a nevemre, mintha levásároltam volna? Esküszöm, amint megka
pom a nyugdíjat, az összes tartozásom rendezni fogom... Én...

A boltoslány a pénztár alól egy füzetet vett elő, és megkereste 
benne a bácsi nevét.

- Sajnálom, a tulaj megtiltotta, hogy addig, amíg nem fizeti ki 
eddigi tartozását, a legalapvetőbb cikkek felett bármit is odaadjak 
hitelbe. Kenyeret, tejet még beírhatok, de azonfelül... Sajnálom.

- Megértelek. Elnézést az alkalmatlankodásért...
Ujjait tördelve fordult ki az utcára.

*

Végignézett a márványlapokkal kirakott ház előtt magasodó 
ezüstfenyőkön, és megnyomta a bejárati csengőt. Hosszan berreg- 
tette, hogy a bentiek biztosan meghallják. Egy fiatalasszony nyitott 
neki ajtót.

- Igen?
- Üdvözletem, asszonyom, a nagyfőnököt keresem.
- Éppen ledőlt. Nagyon sürgős?
- Meglehetősen.
- Ébresszem fel?
- Nagyon hálás lennék, én...
- Egy pillanat, azonnal szólok neki.
- Köszönöm.
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Néhány perc múlva egy szál sortban, a szemét dörzsölgetve a 
középkorú házigazda jelent meg az ajtóban.

- Adjon isten, öreg! Megbuggyantál?! A legmelegebben találtál 
kódorogni. Mi az a rettentően fontos, ami nem tud várni egy-két órát?

- Szevasz! Bocsánat a háborgatásért... Kölcsönre lenne szüksé
gem. Nagyon gyorsan.

- Értem. Mennyi kell?
- Háromezer. Amint kapom a nyugdíjat...
- Nem. Majd ledolgozod. Ha így megfelel...
- Jó..., jó..., nincs semmi gond... Mit kell elvégezni?
- A nagyutcai házam előtt ki kell venni a három gesztenyefát, 

összevágni és behordani a fészerbe.
- Háromezerért?!
- Igen, plusz a kamatért, azért azt se felejtsd el.
- De ez a munka legalább a dupláját megéri... Rámegy egy tel

jes hét!
- Ez van. Ha kell, elfogadod, ha nem, a melót majd elvégzi vala

ki más. Csak arra kérlek, dönts minél előbb, mert visszafeküdnék, 
amíg teljesen ki nem megy a szememből az álom.

*

A tolóablak mögött dolgozó hölgy annyira belemélyedt a számí
tógépes számlabevitelbe, hogy észre sem vette az ügyfél érkezését, 
csak három halk kopogtatás után kapta fel a fejét.

- Parancsoljon, kérem!
- A villanyadósságomat jöttem fizetni.
A szűk nyíláson keresztül a bácsi benyújtotta a számlákat és a 

pénzt. A nő bevitte az adatokat a komputerbe, majd a férfi felé fordult.
- Önnél kikapcsolták az áramszolgáltatást?
- Igen, ma...
- Azt is ki kell fizetnie.
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- Micsodát?!
- A ki-bekapcsolási díjat.
- De hát... önök kapcsoltak ki, miért kell ezért nekem fizetnem?
- Mert azzal, hogy nem törlesztette időben a tartozását, ön adott 

okot az intézkedésre.
- Mekkora pofátlanság!
- Uram! Kérem, figyeljen ide. Ez a pénz az elfogyasztott villa

mos energia kifizetésére elegendő, de még egy ezresre lenne szük
ség az említett díjra.

- Egy gombnyomásért ennyit kérnek el?!
- Nem egy gombnyomásról van szó, hanem az üzemanyagról is, 

amit az adósok felkutatásával megbízott dolgozók elfogyasztanak, 
no meg persze az adott díjnak büntetés jellege is van... De mindezt 
ön könnyen elkerülheti és megakadályozhatja, ha időben fizet.

- Fizettem volna, kisasszony, de nem volt miből!
- Erre nem tudok mit mondani... Nos, adja már azt az ezrest, 

más dolgom is van.
- Nincs nálam több pénz.
- Akkor mi legyen?
A nő felpillantott a monitorról, és az idős férfi arcába nézett. Te

kintetétől az idő vájta ráncok alig észrevehetően megremegtek. A 
bácsi lesütötte szemét, és megvonta a vállát.

- Rendben - sóhajtott a hivatalnoknő -, tudja, mit csinálunk? 
Ön most kifizeti a tartozását az elfogyasztott villanyáramért, a 
kapcsolási díj értékét pedig átütemezem a következő számlára. Jó 
lesz így?

A bácsi bólintott.
- És mikor kapcsolják vissza az áramot?
A nő felpillantott a faliórára.
- Ma már sajnos nem, két óra elmúlt, azoknak, akik ezzel fog

lalkoznak, lejárt a munkaidejük, s mivel péntek van, hétfő előtt ezt 
aligha tudják megtenni.
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- De... Kisasszony! - hajolt kétségbeesetten a tolóablakra az 
idős férfi. - Nem maradhatok egész hétvégére áram nélkül! Egy be
teg asszony fekszik otthon!

- Sajnálom, erre előbb kellett volna gondolnia. Én minden tő
lem telhetőt megtettem. Tessék!

A bácsi remegve zsebébe tette a befizetett számláról szóló bi
zonylatot és a visszajáró pénzt.

- Mi lenne, ha esetleg én magam... kapcsolnám vissza...
- Nem tanácsolnám, mert mindenképpen rájönnének, és ez egy 

újabb, sokkal súlyosabb büntetést vonna maga után.
- Akkor... így jártam...
- Annyiban segíthetek még, hogy hétfőn reggel megkérem az 

illetékeseket, hogy önnel kezdjék.
- Köszönöm! Nagyon kedves...

*

A lemenő nap halvány fénysávot húzott a szobába. A bácsi gondo
lataiba mélyedve a fotelban ült, a néni betakarózva feküdt az ágyban.

- Apjuk, de elhallgattál! Min töröd annyira a fejed?
- Semmi különös...
- Miért nem kapcsolod fel a villanyégőt? Alig látni valamit...
- Nincs áram.
- Hogyhogy?
- Valami meghibásodás történt. Állítólag egész hétvégén javíta

ni fogják.
- Szörnyű! Szerencse, hogy a mélyhűtőben már évek óta csak 

régi kacatokat őrzünk...
Az elhatalmasodó sötét ellenére összenéztek és elmosolyodtak.
- Ne görnyedezz akkor ott, hanem gyere, feküdj le.
- Hallod, mondasz valamit...
A bácsi levetkőzött, és felesége mellé bújt az ágyba.
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- Ölelj át, és meséld el, mi mindennel foglalkoztál ma.
- A szokásos erre-arra a ház körül meg...
- Hallottad?!
- Mit? Semmit sem hallottam.
- Mintha csepegne valami.
- Én semmit sem hallok.
- Most én sem.
- Képzelődsz, mint mindig...
- Azért szerettél belém. Annak idején azt is elképzeltem, hogy 

egyszer majd a tyúkokkal fekszünk le, és már nem terveket szö
vögetünk, hanem megpróbáljuk ábrándjainkban megélni mindazt, 
amivel a valóságban adósak maradtunk egymásnak.

- Aludjál...
- Jó éjt.
- Neked is.
A sötétségbe süllyedt szoba perceken belül két egyenletes szu- 

szogás hangjával telt meg, ami teljesen elnyomta a konyhából ér
kező neszeket. A vérvörös cseppek egyre nagyobb tócsát festettek 
a frizsider alá.
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Vadlövő Gabriella

AZ ÜGYVÉDNÉ





Hideg, szürke októberi reggel volt. A várost sűrű ködtakaró bo
rította, az utcákon nyomasztó, őszi hangulatú emberek sétál
tak. Az idő rányomta mélabús bélyegét az emberek hangulatára is.

Szilvia a városból kifelé vezető úton haladt. Immár három éve 
minden októberben végigsétált ezen az ösvényen. Taposott a sárban, 
a ködben, a semmiben, és szorongva gondolt arra, mennyi mindent 
veszített el itt, ezen a lepusztult helyen, három évvel ezelőtt.

Keserű mosollyal gondolt vissza gyermekkorára. Édesanyjára, 
aki minden egyes falatot megvont magától, hogy gyermekeinek 
több jusson, aki két műszakban robotolt, csak azért, hogy ő és nő
vérei semmiben se szenvedjenek hiányt.

Sajnos, így is elég szűkösen éltek. Szilvia nővérei kinőtt ruháit 
hordta, közben arról álmodozott, ha nagy lesz, ügyvéd lesz a férje, 
és soha semmiben sem fog többé hiányt szenvedni. Minden vágya 
az volt, hogy ügyvédné legyen.

Kilencéves volt, amikor édesanyja meghalt. Könnybe lábadt 
szemmel emlékezett vissza nővérére, aki anyjuk halála után önfel- 
áldozóan vállalta nevelésüket. Dolgozott két húgáért, és megkese
redve okolta a világ összes férfiját saját kínjaiért. Szilvia még kicsi 
volt, amikor apjuk elhagyta őket, nővérében viszont mély nyomot 
hagyott az eltűnése. Sohasem tudott megbocsátani neki, amiért 
anyjukat a sírba kergette, és szentül meg volt győződve arról, hogy 
minden férfi egyforma. Követelőzőek, kegyetlenek, kihasználják a 
gyenge nőt. Sokat kérnek, de semmit sem adnak cserébe.
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Szilviának viszont más volt a véleménye. Hitt az igaz szerelem
ben, és fiatalabb nővérével gyakran álmodoztak a hercegről, aki 
majd eljön értük, és megszabadítja őket a nyomortól.

Néhány év múlva a középső nővér férjhez ment egy kereske
dőhöz, akinek egy kisebb élelmiszerboltja volt a T. utcában. Szil
via nem értette nővérét. Hiszen hányszor ábrándozott arról, hogy 
egy dúsgazdag bankárhoz fog feleségül menni, most pedig hirtelen 
egy kereskedő felesége lett. Lekicsinylőén gondolt rá. Neki akkor 
is teljesülni fog az álma, és ügyvéd lesz a férje. A világ leghíresebb, 
legsikeresebb ügyvédje!

Mosolyogva lépdelt tovább a sárban. Milyen naiv is volt még ak
kor. Álomvilágban élt, eszébe sem jutott, hogy másképp is alakulhat 
a jövője.

Második osztályos gimnazista volt, amikor legidősebb nővérük 
meghalt. A nehéz munkának és megkeseredett szívének esett áldo
zatául. És Szilvia, annak ellenére, hogy fiatalabb nővére és férje fel
ajánlották, fedezik taníttatásának költségeit, úgy döntött, hogy nem 
folytatja a középiskolát, hanem munkába áll. Sohasem vonzotta kü
lönösebben a tudomány, így meg volt elégedve takarítónői állásával 
egy szállodában.

Már három éve dolgozott a szállodában, amikor egy hideg téli 
napon egy csinos fiatalember feltűnően kopott kabátban belépett 
az előcsarnokba. Szilvia egy vödör vízzel és felmosóronggyal haladt 
végig az előcsarnokon, amikor pillantásuk találkozott. Szerelem 
volt ez első látásra.

Mint később kiderült, Ervin volt az, a szálloda új szakácsa. Pár 
hónap alatt összemelegedtek, majd Szilvia tizenkilenc évesen hoz
záment a jóképű szakácshoz.

Nemsokára fiuk született, és Szilvia feladta munkáját, hogy min
den idejét a családjának szentelhesse. Férje fizetése elegendő volt 
mindhármuk számára. A szállodában megbecsülték a tehetséges 
szakácsot.
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Egy napon Ervin nagyszerű hírrel tért haza.
- Képzeld, drágám, előléptettek! Én leszek az új főszakács!
- Gratulálok! - mondta Szilvia, és megcsókolta férjét. - Megérde

melted. Olyan keményen dolgoztál, és valóban remek szakács vagy!
- Nem te vagy az egyetlen, aki így gondolja - mondta nevetve. 

- Ma új pár érkezett a szállodába. Egy ügyvéd és a felesége. A hölgy 
feljött a konyhába, hogy megdicsérje a vacsorát, én pedig meghív
tam őket hozzánk vacsorára. Valami különlegeset kell készítenem, 
holnap este jönnek. Remélem, nem bánod - tette hozzá mentege
tőzve.

- Miért nem készítesz a szállodában külön vacsorát a számukra? 
Különben is, hogy jutott eszedbe ilyen előkelő embereket meghívni 
hozzánk? Hisz rendes étkészletünk sincs - nyugtalankodott Szilvia.

- Ugyan, nem a teríték a lényeg, hanem az étel! A férjed pedig 
kitűnő szakács! - nevetett. - Egyébként a hölgy nem akarta elhin
ni, hogy egymagám készítettem a vacsorát, ezért hívtam meg őket, 
hogy bebizonyítsam a tudásomat és a tehetségemet. Azzal csipke
lődött, hogy egy férfi nem tud igazán különlegeset készíteni. Majd 
megmutatom neki - mondta, és fütyörészve kivonult a szobából.

Szilvia másnap korán ébredt, és első dolga egy új ruha vásárlása 
volt, majd manikűröshöz és fodrászhoz ment. Egész napját azzal 
töltötte, hogy kellőképpen felkészüljön az estére. Míg férje a kony
hában sürgölődött, ő már az utolsó simításokat végezte sminkjén, 
és szorongva gondolt előző esti beszélgetésükre. El sem tudta kép
zelni, miért volt Ervin annyira izgatott. Bizonyára nagyon csinos a 
nő. És jól öltözött. Az ügyvédek sokat keresnek.

Amikor végre megszólalt a csengő, félelemmel vegyes izgalom
mal nyitott ajtót.

- Jó estét, Renáta vagyok. Ön bizonyára Szilvia - mondta az aj
tóban álló, ezüst estélyit viselő gyönyörű nő. - Ó, igen, a férjem meg 
is szólt a ruhaválasztásom miatt - tette hozzá, amikor észrevette 
vendéglátója döbbent pillantását -, de nem tehetek róla. Egysze
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rűen beleszerettem, amikor megláttam ma a kirakatban, és most 
ki is használtam az alkalmat, hogy viseljem a vacsora alatt. No és 
merre van a séf? Gondolom nagyon izgult, én ugyanis kegyetlen 
kritikus vagyok - nevetett. - Ezt az üveg bort a vacsorához hoztuk, 
remélem, passzolni fog az ételek mellé, amelyeket a férje készített. 
Ó, majd elfelejtettem, ő a férjem, Bálint.

Szilvia kezet fogott az ügyvéddel, majd bevezette őket a nappa
liba. Úgy érezte, minden igyekezete hiábavaló volt. Az ügyvédné 
sokkal szebb mint képzelte.

- És merre van a kis Adrián? Már nagyon szeretném megismerni.
- A szüleim vigyáznak rá - válaszolt Ervin Renáta kérdésére, 

amíg az előételt vitte be. - És már nem is olyan kicsi, a múlt héten 
töltötte be a hetedik évét - tette hozzá büszkén.

- Kár, hogy nem szóltál előbb, hozhattam volna neki ajándé
kot - sajnálkozott Renáta. - Ezek a sajtgolyók egyszerűen isteniek! 
Ha a többi fogás is ilyen elképesztő lesz, nemcsak hogy vissza kell 
vonnom mindent, amit tegnap este mondtam, de ki is kell engesz
teljelek - kacsintott Szilvia férjére a csinos ügyvédné.

Szilviát meglepte ez a bizalmas hang, amellyel az eddig isme
retlen hölgy a férjéhez szólt. Előző este találkoztak először, mégis 
már mindent tud róluk, és úgy beszélget Ervinnel, mintha ezer éve 
ismernék egymást. Látta férjén, mennyire imponál neki, hogy egy 
ilyen előkelő nő dicséri a főztjét, és hogy magával egyenrangúan 
kezeli. Azt is észrevette, hogy Ervin henceg szakácstudományával, 
és úgy beszél róla, mint a világ legfontosabb, legértékesebb művé
szetéről, pedig korábban sohasem tett ilyet.

Már a desszertnél tartottak, amikor Szilviának eszébe jutott ala
posabban szemügyre venni az ügyvédet is. Renáta csillogása és ál
landó fecsegése teljesen elfeledtette vele a férfi jelenlétét.

Legalább húsz évvel idősebbnek nézett ki feleségénél. Már de- 
resedő haja és ráncos homloka arról tanúskodtak, hogy nap mint 
nap rengeteg gonddal kell szembenéznie. Teljes ellentéte volt fele
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ségének, aki gondtalanul, kacagva töltötte az estét. Az ügyvéd alig 
szólalt meg, és ekkor is csak „igen, drágám”, „hogyne, szívem” és 
„persze, hogy igazad van” mondatokkal válaszolgatott felesége fe
lesleges kérdéseire.

Szilvia hirtelen szánalmat érzett az ügyvéd iránt. Biztos volt 
benne, hogy felesége meg szokta csalni, és abban is biztos volt, 
hogy a férfi tud róla. Nem értette, hogy ez a komoly, intelligens férfi 
hogyan vehetett feleségül egy ilyen fecsegő, buta libát, aki minden 
útjába akadó fiatal férfi ágyába bebújik.

Hirtelen megrémült ettől a gondolattól. Vajon Ervint is el akarja 
csábítani? Nem, ő bízott férjében. Soha nem csalta meg, és ez most 
sem fog megtörténni. De akkor miért szorul el a szíve minden alka
lommal, amikor rájuk néz?

Hirtelen magán érezte az ügyvéd tekintetét. Odapillantott, és 
látta, hogy meggyötört, ám szánakozó mosollyal figyeli, ö tudta 
már, mi fog történni. Bizonyára ezerszer szemtanúja volt az ilyen 
jeleneteknek, amikor felesége kivetette hálóját legújabb áldozatára. 
Tudta, de nem tett semmit ellene, és Szilvia hirtelen rádöbbent: ő 
sem tehet semmit. Legjobb lesz, ha hagyja megtörténni az elkerül
hetetlent. Hisz úgysem maradnak sokáig a városban! Azt mondták, 
csak átutazóban vannak.

Ám a házaspár tovább maradt a szálloda vendége, mint Szilvia 
gondolta. Ervin egyre gyakoribb túlórái és munkatársainak szána
kozó pillantásai, amellyel minden alkalommal rátekintettek, mikor 
a szállodában járt, igazolták Szilvia gyanúját. Férjének viszonya van 
a csinos ügyvédnével. És ő nem tehet semmit. Ha nem találkozott 
volna vele, talán beszélt volna férjével kimaradásairól, de így tudta, 
hogy minden felesleges. Renáta észbontóan csinos és tökéletesen 
tudja, mivel lehet elszédíteni egy férfit. Neki, Szilviának, esélye sincs 
vele szemben. Tehát nem szólt semmit, és úgy viselkedett, mintha 
minden a régi volna. Eltitkolta fájdalmát, nem kérdezősködött, és 
továbbra is nagy szorgalommal végezte háztartási teendőit.
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Már három hónapja tartott a rémálom, amikor egy alkalommal 
férje egész éjszaka nem ment haza. Szilvia kissé nyugtalan volt, de 
megpróbálta elhessegetni a balsejtelmű gondolatokat.

Másnap korán hajnalban csengőszóra ébredt. Az ügyvéd állt az 
ajtóban.

Kiautóztak a város peremére, ahol már több rendőr- és men
tőautó állt egy összeroncsolódott fémdoboz körül. Férje és Renáta 
már órák óta halottak voltak. Nekihajtottak egy vastag törzsű fának 
az út szélén. Mindketten a helyszínen életüket vesztették. A rend
őrök felismerték az ügyvéd feleségét, ezért őt értesítették először, 
mielőtt kitört volna a botrány a hűtlen feleség és férj körül. Szó nél
kül figyelték, amint a mentősök kiemelik a két élettelen testet, majd 
hazamentek.

Ennek már három éve, Szilvia mégis ki szokott sétálni férje ha
lálának évfordulóján, és órákig figyeli a vén diófát, amely Ervin ha
lálát okozta.

Gondolatait egy ismerős hang szakította félbe.
- Gondoltam, hogy itt leszel. Miért emészted magad még min

dig a történtek miatt? Tudod, hogy egyikünk sem tehet róla - nyug
tatta Bálint Szilviát.

- Igen, tudom. Mégis úgy érzem, tartozom Ervinnek annyival, 
hogy évente egyszer kijövök ide - magyarázkodott Szilvia, és férjébe 
karolt. - Gyere. Adrián és a kis Lea már biztos hiányolnak minket.

És megindultak vissza a városba, ahol nem kísért a sötét múlt, 
ahol Szilvia immár boldogan és elégedetten élheti életét egy sikeres 
ügyvéd feleségeként.

- Istenem, most már elértem mindent, amit szerettem volna - 
gondolta Szilvia. - Ügyvédné lettem, tökéletes az életem. Csak ne 
árnyékolná be mindennapjaimat a rettegés attól, hogy egyszer kide
rül, én rontottam el a féket Ervin autójában.
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Wilhelm József

MINDEN ELMÚLIK





Azombori bogyófák az alkonyba vesztek. A liget menti sváb ház 
utcai ablakából egy fiatal pár távolodását figyelte egy középko
rú nő. A könnyeit már feltörölte, férje érkezését várta.

Szokatlan időpontban ért haza - három óra ötvennyolc perc
kor -, pedig mindig pontos szokott lenni. Máskor hét perccel ko
rábban érkezik, azaz már huszonhat éve három óra ötvenegykor. 
Most a kapu sem nyikorgóit, nem reccsent meg a falépcső se, mint 
azelőtt minden egyes alkalommal, csak a nap sugarainak dőlésszö
ge volt változatlan, a téli évszaknak megfelelően alulról felfelé kúsz
va kutakodott a házban, ám lassan már besötétedett.

A férj nekidőlt a konyhaajtónak, de nem bajlódott a cipőfűzőkkel, 
hanem csak lerúgta a cipőit, és azok a csempéken csúszva a végtelen 
felé iramodtak, majd átizzadt harisnyában ugrálva belekukkantott 
a sparhelten rotyogó edénykékbe. - No - szólalt meg gyorsan, és 
bújt hozzá kissé megrökönyödve a felesége. A nő hihetetlenül vonzó 
volt, a negyvenes évei ellenére is. Szőkésbarna, loknis haja, alakja, 
mosolya még mindig lányos hatással varázsolta körül, és az arca is 
fiatalos maradt, csak a nyaka öregedett, ráncosodott elképzelhetetle
nül vénné. A nyakán a bőr egy kilencvenéves öregasszony öregfoltos 
bőrével volt összehasonlítható, mintha leforrázódott volna.

- Hagyjuk - válaszolt gyorsan a férj is, ám többet nem tudott ki
erőltetni a torkán, a száján, pedig férfi létére ő volt a szószátyárabb, 
ő vitte mindig a szót, vidította feleségét finom humorú történetei
vel, mert nem az adoniszi kinézetével ejtette rabul a feleségét, de 
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most nem folytatta a munkahelyén hallott, látott érdekességekkel, 
mint ahogy huszonhat éve tette minden nap. És miközben felesé
ge köszöntésére válaszolt, olyan legorombítóan, szinte féltékenyen 
nézett rá, amit ugyan nem vett észre, nem volt tudatos, csak a fele
ségének tűnt ilyennek a pillantása, de az asszony olyan ügyetlenül 
reagált rá, hogy kifröccsentette a mosogatóvizet, és a víz loccsaná
sára ő is összerezzent.

- Nem volt időm idejében főzni - mondta az asszony hirtelen. 
Végül azonban ő is szó nélkül maradt, mert nem mert rákérdezni 
arra, hogy mi e szokatlan késés, hangtalan besurranás oka, és saját 
tétlenkedésének okát sem akarta magyarázkodással bonyolítani.

Leültek az asztal mellé. Hallgattak. Körülbelül fél óráig ültek így. 
Nem néztek egymás szemébe. A hallgatással mindketten érezték, 
hogy a másik is tudja.

- És mi lesz? - kérdezte a férj, miután a kellemes illatok békí
tő hatásukat kezdték éreztetni. Édeskés tejszínhabillat, csípős, erős 
paprika illata váltakozott a konyhában, attól függően, hogy a spar- 
helt felől vagy a spájz felől érkezett.

- Kalácsot is készítettél? - hangzott az újabb kérdés. Ám erre 
sem érkezett válasz, mint ahogy a következőre sem.

- Hétköznap nekiálltál sütni, talán járt nálunk valaki? - kérdez
te mind erőtlenebbül a férj, de csak a karácsony óta, a tüzelővel be
hozott légy serénykedett az asztal fölött, az asszony néma maradt. 
A légy idegesítően körözött.

A tányérok, evőeszközök csörömpölése volt az egyedüli válasz. 
Az étel ott gőzölgött az asztalon. Vasárnapi húsleves, csirkepaprikás 
csipedettel és a felkockázott, megkezdett meggyes piskóta a tepsi
ben, amelyikből kétszer két szelet hiányzott. A megszokott három 
helyett két teríték nézett szembe egymással, kétszer kongott csupán 
a belehelyezett kanáltól a két tányér.

Mindketten úgy ettek, mintha megkívánták volna az ételt. És va
lóban, evés közben az ízek bódulatának hatására mindketten egyre 
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jobban élvezték a levest, a paprikást, mind örömtelibben ettek, és 
a semmibe nézés helyett olykor-olykor egymásra pillantottak. Csak 
amikor a kalácsra került sor, akkor szorult össze újra a gyomruk. 
Szokatlan nap volt ez mindkettőjüknek, de beszélni nem tudtak róla.

Pontosan huszonhat évet éltek még együtt. Tapintatosak voltak, 
sohasem hozták fel annak a napnak az eseményeit, mintha olyas
valamit tettek volna, amiről hallgatni illik egy életen át, pedig csak 
az történt, hogy egy idegen, magyarországi menekült lány jelent 
meg akkor külön-külön mindkettőjüknél, és közölte velük, hogy a 
fiuktól várandós. Azután az anyukától közösen búcsút is vettek a 
fiatalok. Történt ez 1957 telén. A lány később a menyük lett. A beje
lentés napjának éjjelén a jövendőbeli férjével Ausztráliába repültek, 
és soha többé nem látták a szülőket.

Minden elmúlik egyszer.
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Zakinszky Toma Viktória

EGY KIS PLETYKA





Tudod, olyan ember volt, aki nem nevet akkor sem, amikor ne
vet. Érted? - Katinka bámult rá egy ideig, aztán folytatta, ami
kor látta, nem érti. - Vannak olyan emberek, akik akkor sem nevet

nek igazán, amikor a szájukat nevetésre húzzák. Az arcuk nevet, de 
a szemük nem. Most már érted?... Ök azok, akikkel nem szeretnél 
megismerkedni. Olyanok, hogy a hideg kiráz, ha kicsit tovább fi
gyeled őket... Hogy tudnak így élni? Milyen az ő életük? Biztosan 
nem olyan, mint a tiéd vagy az enyém - itt hosszabb szünetet tar
tott, mint aki kicsit bizonytalan annak a kijelentésnek az igazságá
ban, amelyet éppen kimondott.

Ezt az alkalmat használta fel a másik Katinka arra, hogy a saját 
szavába vágjon.

- Látod, máris elbizonytalanodtál. Nem vagy benne biztos, hogy 
a saját életed olyan fantasztikusan jó - kárörvendően vigyorgott, 
ahogy csak a tükörképek tudnak vigyorogni.

- Ez nem változtat azon a tényen, amit arról a nőről mondtam.
- Igaz. Azon nem változtat. Hagyjuk az egészet, jó?
- Jó. Elmeséljem, mi érdekeset láttam még a bálban?
- Meséld.
- Egy másik nő meg olyan rövid ruhában volt, hogy kilátszott 

a feneke tánc közben. Mindenki rajta röhögött, és láttam, amikor 
bosszankodva húzgálta lefelé a göncöt, hogy ne lássuk a - megle
hetősen nagy - hátsó fertályát. De - kérdem én - akkor meg minek 
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húzott fel ennyire rövid ruhát? Otthon nem látta, hogy ez így nem 
lesz jó? Nem értem.

- Biztosan nem fordult meg a tükör előtt, mint ahogyan te sem 
mersz nekem hátat fordítani, mert félsz tőlem.

- Most megint rám tereled a szót?
- Miért, van még valaki ebben a szobában rajtad kívül?
- Igen, te.
- Én te vagyok.
- Ja, persze. Ezt már letisztáztuk. Akkor megint csak ne beszél

jünk rólam, hiszen halálian jól ismersz, nem igaz? - Kis erőfeszíté
sébe került ugyan, de felnevetett.

Vasárnap délelőtt volt, a harminchat éves nő az első bálozók iz
gatottságával számolt be a szombat esti bálról a tükörképének. Ha 
belegondolunk, nem is olyan furcsa dolog ez, mint ahogyan első 
látásra tűnik.

- Egyébként arra is rájöttem, hogy a mini a divat.
- Milyen mini?
- A miniszoknya, -ruha stb. És azért volt az a lány is miniszok

nyában, mert nagyon szép akart lenni a bálban. írtam erről egy ver
set is. Elmondjam?

- Muszáj? :)
- Néha olyan könyörtelen tudsz lenni.
- Nem könyörtelen, csupán kissé ironikus. :)
- Hagyd már ezeket a Smiley-kat, idegesítenek.
- Téged minden idegesít.
- Akkor most meghallgatod a verset vagy nem? Várj, inkább 

ráírom ide a tükörre. Akkor RÁD ÍROM, és csak én moshatom le 
rólad. :)

- Látod, hogy te is Smiley-zol?
- Hát persze. Ma már mindenki Smiley-zik. Nem ismerek olyat, 

aki nem. No, itt a vers:
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ESTÉLYI

Kikövezett lépcsőkön lefelé 
Néhai sziklák emlékei

Érintik feketeséged
Nem szégyen

Kellene
Hogy
Fejezze
Létünk

Hanem valami 
végtelen várakozás 

beteljesülése más nem 
egy pillanatra ha ennél 

több nem adatik legalább 
illúzió a túlvilági fényekről 

mint a madarak, délre repülnénk 
melegedni ebből a köhögős világból.

- No mit szólsz?
- Azt, hogy mindenki szép akar lenni a bálban. De nem sikerül

het mindenkinek. Lásd: túl rövid szoknyás lányka.
- Valakinek sikerül. Ott van például az a kis cunka, aki meg

nyerte a pasijával együtt az összes tombolát. Elég különleges arcvo
násai vannak. Mégsem volt szép. Vajon miért?

- Gondolkodtál már azon, hogy miért beszélgetsz számodra tel
jesen érdektelen emberekről magaddal?

- Igen. Mert jólesik. Mindig jólesik egy kis pletyka. Olyan jó 
kibeszélni mások gyarlóságát. Attól jobbnak érzem magam.

- Tehát bizonyos pszichikai problémáid vannak.
- Most azt akarod mondani, hogy mindenkinek vannak bizo

nyos pszichikai problémái? Ki az, aki nem szeret pletykálkodni?
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- Vannak olyan emberek. Az okos emberek.
- No hagyjuk csak, hagyjuk...
- Mit? Az okos embereket?
- Igen. Nehezen definiálható fajta a mai világban.
- Micsoda közhely! A mai világban!
- Tudod, mit? Elmegyek, sétálok egyet! Mára elég belőled.
Katinka kiment a szobából, mérgesen becsapta maga mögött az 

ajtót. A tükörképe is sértődötten visszavonult, ki tudja, hová. Ellen
ben Katinkának valami szöget ütött a fejébe, miközben a kapuzárral 
bajlódott. Már vagy két hete baj volt vele, sehogy se, hogy mestert 
hívjon, és megjavíttassa. Ügy múlnak a napok. Szóval, eszébe jutott 
valami, és ezen most alaposan eltöprengett. Van az a szőke kisfiú ott 
a szomszédban... Hogy is hívják? Csabika... Igen, a Csabika... Min
dig beleköt valamivel. Olyan ötévesféle lehet... Folyton ott csüng a 
kerítésen, és megszólítja az utcán az embereket. Katinka visszaem
lékezett saját gyerekkorára. Ö is ilyen barátkozós gyerek volt. Min
denkivel szóba elegyedett, ismerte is mindenki a környékről. Mikor 
kezdett el a saját tükörképével beszélni?

Katinka valójában attól retteg, hogy egy napon meghal, és sem
mit nem csinált az életben. Senki sem fog rá emlékezni. Először 
csúnya, unalmas öregasszony lesz, akinek még családja sincs, hogy 
megtűrje. Csak pénzéhes eltartói, akiknek a házára fáj a foguk, vagy 
pénzéhes élettársa, akinek szintén a házára fáj majd a foga. Ha lesz 
egyáltalán fedél a feje fölött. Elmúlik az élete, mint a pillangóé: egy 
nyár és vége... Röpköd virágról virágra, aztán... Katinkát napról 
napra jobban aggasztotta ez a gondolat. Az a kisfiú pedig még job
ban kétségbeejtette, benne látta pillangó létének szép kezdetét, és 
ettől csak még iszonyúbbnak tűnt előtte, hogy egyszer vége lesz a 
nyárnak.

Katinka harminchat éves. Édesanyjával és bátyjával meg annak 
a családjával mind együtt élnek a szülői házban. Van egy barátnője, 
akivel néha elmennek motorozni vagy cukrászdába. Igazából azon- 
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ban magányos. Minden ismerőse a saját kis világában él, általában 
mindenki családos, aki pedig nem, arra a többiek tulajdonképpen 
szánakozva tekintenek, hacsak nincs sok pénze. Katinkának nincs 
sok pénze. Nagylány korában a barátnőivel mind arról álmodoztak, 
hogy majd gazdag pasit találnak. Ez persze nem jön össze minden
kinek. Katinka pedig nem volt éppen a legszebb lány az osztályban. 
Befejezte az óvónőképzőt. Állása ugyan van, de semmi említésre 
méltó. Dadus az óvodában. Más gyerekeiről visel gondot. Saját 
gyermekről gyakran álmodozik. De egyre öregebbnek érzi magát. 
Egyre kisebb az esélye annak, hogy saját családja legyen. A bátyja, 
tessék, megnősült... De milyen asszonyt vett el? Savanyú, mint az 
éretlen szőlő, beképzelt és buta. Kicsinyes és közönséges. Nagyjá
ból ennyi. Akkor inkább egyedül marad, minthogy ilyen emberrel 
kelljen leélnie az életét. Katinka megrázta a fejét, hogy elhessegesse 
a nem kívánatos gondolatokat. Inkább lemondott álmairól, és el
indult a boltba, miután nagy nehezen bezárta a kaput. A bátyja is 
megjavíttathatná már azt a zárat. A szőke kisfiú megint a kerítésen 
csüngött.

- Csókolom, Katinka néni!
- Szia, Csabika! Mi újság?
- Képzeld, van új traktorom! - és már szalad is, tolja a kis piros 

traktort, és a boldogságtól csak úgy sugárzik az arca.
- Tényleg szép a traktorod! És tudod is hajtani?
- Persze! Persze! Nézd csak! - a kisfiú szaladgál körbe-körbe, 

majd hirtelen belepattan az ülésbe, tekerni kezdi a pedált, de olyan 
gyorsan és erőteljesen, hogy a kistraktor jó párszor „megslajfol”, 
mielőtt elindul.

Katinka mosolyogva nézi Csabikát, aztán továbbindul. - Szia, 
megyek a boltba! Üdvözlöm anyukádat! - búcsúzkodik, de már 
azon gondolkozik, miért tud Csabika ilyen boldog lenni, és miért 
nem tud ő... Végül is gyerek... A gyerekek minden hülyeségnek tud
nak örülni. Mert még tudatlanok.... - Katinka megint nem volt biz- 
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tos az igazában. Pontosan mennyivel is tud ő többet ennél a szőke 
kissrácnál? Nyolc elemi, középiskola, főiskola. De vajon mindenre 
emlékszik, amire ott tanították? A tapasztalat... hm... nem sok ta
nulságos élményben volt része életében... Végül is nem tudta meg
magyarázni, miért nem tud örülni semminek. Mióta is nem tud 
örülni? Ha felírta volna a dátumot...

Közben odaért a bolthoz. Ez a mindennapi boltba járás... Már 
olyan unalmas. Az utóbbi időben már kombinálta a boltokat. Egy
szer ebbe jött, máskor a másik utcába, harmadszor a kicsit messzibb 
önkiszolgálóba. Manapság a kisboltok is önkiszolgálók. Nehogy 
beszélgetni kelljen a boltossal. Katinka éppenséggel szívesen elbe
szélgetett volna az itteni pénztáros asszonnyal, aki általános iskolás 
osztálytársa volt... Az is igaz, hogy nem mindennap. Csak néha. Na 
tessék. Végül is alig várta, hogy befejezze a vásárlást, és hazaérjen. 
A kapuban aztán még vagy öt percet bajlódott a zárral. Közben az 
az utálatos öregember a szemközti házból hangosan ráköszönt. Lát
szott rajta, hogy szeretne szóba elegyedni, de Katinkának sikerült 
időben bemenekülnie a házba. Ledobta a sok zacskót a konyhaasz
talra (ez a sok zacskó is idegesítette, megfogadta, hogy egyszer már 
igazán vesz magának egy igazi bevásárlószatyrot, és környezettuda
tos lesz, csak hát ez sem jött össze, hasonlóan a zárhoz...). Szóval, 
a zacskókat mind ott hagyta az asztalon, még a tejet se tette be a 
frizsiderbe, pedig édesanyja hányszor mondta már neki, de most 
nem érdekelte az sem, hogy milyen unalmas lesz végighallgatni a 
szitkozódást. Beszaladt a szobájába, becsukta maga mögött az aj
tót, és a nagy falitükör elé ült. A tükröt még a dédnagymama kapta 
ajándékba a dédnagypapától... Katinka valahogy olyan romantikus
nak képzelte el ezt az egész ajándékozást... Neki sosem ajándékozott 
senki sem ilyen szép tükröt...

- Te, hogy a Csabikának milyen szép piros kistraktort vettek! 
- már alig várta, hogy újra beszélgessen a tükörképével. Egy jó kis 
pletyka. Ha mással nem, hát magunkkal... Ez az. Ez a gyógyszer a 
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gyógyíthatatlan betegségére. Katinka boldogtalan. Katinka fél meg
halni. De ha pletykálkodhat, amíg pletykálkodik, minderről meg
feledkezik.

Katinka még tizennégy évet élt. A szülői házban, édesanyjával, 
bátyjával és annak kiállhatatlan feleségével. Ötvenéves elmúlt, ami
kor megbetegedett, és pár hónap alatt meg is halt. Édesanyja még 
egy évig gyászolta, majd ő is meghalt. Bátyja tovább élt a szülői 
házban a feleségével. Nem túl gyakran gondolt a húgára, nem is 
igen bánkódott utána: igazából sosem érdekelte a testvére. Katinka 
barátnőjének még eszébe jutottak az együtt eltöltött délutánok, ha 
nagy ritkán elmotorozott Katinkáék háza előtt. De nemsokára már 
senki sem emlékezett rá. Ha pedig mégis, úgy emlékeztek rá, mint 
csendes, visszahúzódó teremtésre. Fogalmuk sem volt, hogy Katin
ka mennyire imádott pletykálkodni.

171





AZ ÉLETÉRZÉS KIFEJEZŐJE: 
A NOVELLA

Az immár második, 2013-as Gion Nándor Novellapályázatra is, 
az előző évhez hasonlóan, Vajdaság mellett Magyarországról 
is érkeztek pályaművek. Az olvasó a kötetben a bírálóbizottság ál

tal - Radies Viktória költő, esszéíró, műfordító, kritikus és újságíró 
(Budapest-Belgrád), Reményi József Tamás szerkesztő, kritikus (Bu
dapest), Kurcz Ádárn magyar-történelem szakos tanár, szócikkíró, 
doktorandusz, Gion-kutató (Budapest), Simonyi Balázs rendező, for
gatókönyvíró, operatőr, vágó, fényképész (Budapest) és Utasi Csil
la tanár, irodalomtörténész (Újvidék), a zsűri elnöke - legjobbnak 
ítélt húsz írásművet veheti kezébe. Változatos prózapoétikák szerint 
megalkotott szövegek: én-elbeszélőt vagy mindentudó narrátort 
szerepeltető, hagyományos, csattanóra épülő novellák, a hősök tu
datfolyamát megjelenítő monológok, környezetüket a mágikus rea
lizmus eljárásaival megteremtő elbeszélések kerültek egymás mellé. 
A legtöbb szöveget a halál (vagy más, az emberi létezést szélsősé
gesen ellehetetlenítő sorskörülmény) strukturálja. Ez nem meglepő, 
hiszen a halál beemelése a titok vagy az abszurdum feszültségével 
ruházza fel a formára jellemző, szükségszerűen rövid cselekményt.

Rényi Ádám harmadik díjas, Osztálytalálkozó című novellájá
nak elbeszélője látszólag az osztálytalálkozójukra gyülekező társait 
figyeli. A szöveg fantasztikus fordulata akkor következik be, amikor 
lelepződik, hogy az én-elbeszélő halott, egykori osztálytársai pedig a 
temetésére érkeznek. A novella különös, lebegő nézőpontja a halott 
jellemző, behatárolhatatlan látószögéből következik. A pályázatra 
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négy munkát is beküldő Rényi Ádám többi szövegében bekövetke
ző jelentés- és perspektívaváltás is a halálhoz kapcsolódik. A Mosoly 
olvasójának figyelme először elsiklik a főhősnő, Sonnenbaum Kál
mánná, Alizka férjének különös passzívsága felett. A novella végén 
egy rókát hoznak preparálásra, amint kiderül, a hősnő már négy 
éve férje foglalkozását űzi. A kitömött állat mosolyára tett célzás 
világítja meg, hogy Sonnenbaum Kálmán halott, a főhősnő férje ki
tömött tetemét őrzi lakása mélyén. A harmadik novellában a fősze
replő, Tibor életében a felesége halálával keletkezett űrt Paula tölti 
be. Paulát még akkor is nőnek gondoljuk, amikor elgázolja őt egy 
autó, Paula azonban kutya. Hasonló, utólag bekövetkező perspektí
vaváltásra épül Balogh Gábor szövege is: látszólag egy kölyökkutya 
gondolatfolyamát olvassuk, pedig a kutyafalkával és az állati léte
zéssel egy végletesen elhanyagolt kisfiú azonosul.

A kötet szövegei azt támasztják alá, hogy a belső monológ ha
gyományos szövegszervező eljárássá, a hősök hétköznapi világát 
rekonstruáló eszközzé is lehet. Jódal Rózsa novellájában az idős, 
újvidéki férfi feleségéhez készül látogatóba, az idősek otthonába. A 
férfi késve indul otthonról, az előtte elvonuló látványokról beteg fe
leségének testi leromlása, a helyzetük jut eszébe. A novella második 
része a feleség belső gondolatfolyamát jeleníti meg, azt, ahogyan 
önmagát, leromlott testét, kiszolgáltatottságát érzékeli. A gondola
tok áradására a halál tesz pontot, az idős nő gyerekes szeszélyből rá 
akar ijeszteni férjére, a bevett gyógyszer azonban hazaviszi őt.

A közelmúlt eseményeire tekint vissza Az ügyvédné én-elbeszé- 
lője. Vadlövő Gabriella novellájában kevésbé mutatkoznak meg a 
konkrét, a megélt élet részletei, a szereplők a köznapi ember típu
sába tartoznak. A főhősnő világéletében ügyvéd felesége szeretett 
volna lenni, végül mégis egy szakácshoz ment feleségül. Férje egy 
nap vacsorára hívja az ismerős házaspárt, egy ügyvédet és annak 
feleségét. A vendégség az ügyvédnével való szerelmi viszony kez
dete. A házasságtörők hamarosan autóbalesetben meghalnak, a 
megözvegyült ügyvéd pedig feleségül veszi a szakács feleségét. Az 
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eseményekre az új ügyvédné emlékezik vissza. A novella legvégén 
bevallja, annak idején ő rontotta el az autó fékét.

A hétköznapi, átlagos élet a kerete Balogh Gábor Magyarorszá
gon játszódó, Galambos, az indián című novellájának, Borbély Lász
ló a második világháborús kitelepítést szinte dokumentárisan meg
jelenítő, Menekülés Bácskába című elbeszélésének, Wilhelm József 
Minden elmúlik című történetének, N. Czirok Ferenc novellájának, 
mely a jog útvesztőibe került kisember vergődését jeleníti meg (akit 
a szöveg a hártyaszárnyú metaforájával jelöl) és Romoda Ferenc a 
Fogadott nagymama című szövegének, melyben az elbeszélő és fe
lesége elkíséri utolsó útjára a temetőben felravatalozott idős nőt, 
akit senki sem gyászol. Sándor Zoltán novellája a kötetnek abba a 
szövegcsoportjába tartozik, melyek a vajdasági, falusi, tanyasi világ 
szinte naturalisztikus képét rajzolják fel. A mélyszegénységben élő 
idős bácsi levágja még megmaradt néhány tyúkjukat, mert nem tud 
tápot venni a számukra, közben a helyszínre érkezik a villanygaz
daság embere, és a házat a tartozás miatt lekapcsolja a villanyháló
zatról. A bácsi kénytelen pénzt kérni kölcsön, a pénz azonban csak 
péntek délutánra gyűlik össze, amikor az áramszolgáltató cég már 
hétfő előtt nem hajlandó visszakapcsolni az áramot. A történet az 
öreg és ágyhoz kötött feleségének párbeszédével zárul. A záróképben 
a lassan olvadni kezdő mélyhűtőből véres víz kezd csepegni.

A vajdasági helyszíneken játszódó történetek között vannak a 
dél-amerikai elbeszélők eljárásait megidézők is. Benedek Miklós 
A fehér házak című novellájában a jól felismerhetően hazai, falusi 
környezet, a minden részletében valószínűvé formált cselekmény 
ellenében a rejtély mozzanatát a falubeli fehér házak képviselik. A 
házakat művészek lakják, akik azonban néhány év múlva nyomtala
nul eltűnnek a faluból. Borgesi fordulattal az én-elbeszélő fiúnak és 
barátjának véletlenül kezükbe kerülnek a dokumentumok, melyek
ből kiderül, a művészek számára a házak bérlése világsikert biztosít, 
ennek azonban az az ára, hogy négy év után meg kell halniuk. A 
szövegnek erős önreflexív jellege is van, hiszen a narrátor azt terve- 
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zi, a ház mostani lakóitól megkérdezi: „néhány boldog évért érde- 
mes-e odadobni egy egész életet”?

A kötet néhány hazai, vajdasági terepen játszódó novellája fan
tasztikus referenciákat hoz létre. Részben ilyennek tűnik Móra 
Regina elbeszélése, a harmadik díjat nyert Énok apó és történetei s 
Munjin Andrea rövidtörténete, a Szöszgyűjtők; Jódal Kálmán Hará- 
kolás című szövegét szintén ebbe a csoportba sorolnám, a lényeges 
különbség a fenti két, falusi, tanyasi környezetben játszódó törté
nettel szemben, hogy Jódal Kálmán szövege urbánus jellegű.

A második díjat nyert mű, Kovács Jolánka A kis kígyó című elbeszé
lésének témája a szexualitás és a gyerekkor szinte még testtelen szerel
mi érzése. Az én-elbeszélő kisfiúnak, egy korábbi baleset emlékeként, 
kígyó alakú forradás van a homlokán. A testiség kérdései a serdülő 
kislányokat és kisfiúkat mélyen foglalkoztatják. Az iskolai könyvtár
ban közösen olvassák a felvilágosító könyvet, melyet a könyvtárosnő 
elvesz azoktól, akik nevetnek rajta. Vica, az osztályba előző évben ér
kezett lány a hatodikos fiút a homlokán viselt kígyó ürügyén a „másik 
kígyóval” ugratja. A szerző, az ún. „gyermeki nézőpont” alkalmazása 
ellenére, nem kívülről vagy felülről tekint hőseire. A szemtelen lány 
azzal ejti kétségbe a főszereplőt, hogy megjósolja, a homlokán viselt 
kígyó a másik testrésze növekedésével párhuzamosan árulkodóan 
növekedni fog. Ez a lehetőség a novella végén is nyugtalanítja még a 
hőst. A novella értékét növeli, hogy a testiség és az első, közvetlenül a 
másik ember lényére irányuló érzés feszültségét nem oldja fel.

Az akácosnál balra, Csík Mónika első díjat nyert írásának kez
detén a halott anyót mosdatják. A tanyasi környezetnek szinte 
groteszk, ám éppen ezért érzékletes rajzát kapjuk. A szöveg első 
felének legerősebb leírása: a nehéz, földművelő munkában egye
divé, sajátossá durvult halottmosdató asszonyok leírása az utolsó, 
megdöbbentő poénban csúcsosodik ki. Apó, anyó férje, emlékez
teti az asszonyokat arra, hogy a halottnak a szájából ki kell vésni 
a műfogat. Mélyen jellemző a novella világára és embereire, hogy 
az anatómiailag Anyó szájpadlásához szabott fogsort, mint valami 
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ruhát, a halott után más is használni fogja. A második jelenetben a 
mindentudó elbeszélő az immár ágyban fekvő, pelenkára szoruló 
Apó életéről számol be. Az öregember gondozására kirendelt fiatal 
nővér a pusztulásban a rend és a harmónia elvét képviseli. S a pusz
tulást ellensúlyozza az Apó és a környezete mentalitását összegző 
anekdota felidézése is. A történet szerint, amikor egyszer a vonaton, 
társaságban szóba került a varázsló, látó hírében álló csíki ember, a 
magát véletlenül éppen elszellentő Apó nem állta meg a szellemes
kedést, azt mondta, ezzel fog ő fizetni a csíki embernek. Az eset a 
csíki ember fülébe jutott. Apó innen, a baljóslatú esettől számítja 
a romlás kezdetét, szerinte ez az oka annak, hogy egyetlen életben 
maradt gyermekük is elvágyódott a tanyáról.

Marno János az Irodalmi Szemlében közölt esszéjében a követ
kezőket állapítja meg: „Azt hiszem, az egyetlen igazi paradoxon 
az, hogy a misztériumban benne vagyunk ugyan, méghozzá ma
radéktalanul, mégis, valamely negatív csodaképpen, minduntalan 
kirekesztődünk belőle. És sejtelmünk sincs, hogyan folytatódik 
ez tovább, ez a nyikicsuki, amikor halottkémünk csukja le végül a 
mandulaszemünket.”1 Érthetjük ezt úgy is, hogy az irodalmi szöve
geknek a halál mellett valamiképp az életet is mindig ábrázolniuk 
kell, máskülönben a bennük megjelenített vég puszta absztrakció
vá, a mű kimódolt konstrukciójának elemévé válik. Az ábrázolt élet 
nem csökkenti a reménytelenséget, inkább az irodalmi szövegek 
léthelyzetét világítja meg: valahol az iszonyat és a boldogság között.

1 Marno János: A csoda megke(se)rülései. Irodalmi Szemle, 2013. 12. 
http://www.litera.hu/hirek/marno-janos-a-csoda-megke-se-rulesei.

UTASI Csilla

(Elhangzott 2013. július 27-én a szenttamási Gion Nándor Emlékház
ban, a novellapályázat díjátadásán.)
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A KÖTET SZERZŐI

BALOGH GÁBOR

1963-ban születtem Győrben, azóta is 
ott élek. Életem során sok minden voltam, 
vadőr, pénzügyőr, speditőr (a rossz nyelvek 
szerint legközelebb szabotőr leszek), 
jelenleg pedig pénzzel foglalkozom, sajnos 
nem az enyémmel, hanem másokéval... 
Az irodalmat hivatásszerűen soha nem 
űztem. Az olvasás szeretete ragadott 
magával odáig, hogy magam is írásra 
adjam a fejem. Történeteket kitalálni,
mesélni igazán nagy kaland, amíg örömet 
okoz, addig csinálni szeretném.

Eddig két könyvem jelent meg, 1993-ban Véges vadászmezők 
címmel egy novellagyűjtemény, és 2012-ben Vigyázzmenet cím
mel egy regény. Ezenkívül különböző antológiákban jelentek meg 
elbeszéléseim. Legnagyobb elismerésem a 2005-ben elnyert Arany 
Fácántoll irodalmi díj. íróasztalom fiókjában pedig több kézirat is 
ugrásra készen várja, hogy megmutathassa magát. Azt hiszem, las
san eljön az ő idejük is. A klasszikus, cselekményes prózaírás híve 
vagyok, ami talán nem divat manapság, de számomra az egyetlen 
követhető út.
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BENEDEK MIKLÓS

Születési év: 1984.
Település: Topolya (egykor Feketics).
Antológiákban: Rituális labdajátékok 

(Újvidék, 2011), 1/11 (Újvidék, 2013), 
Térhatárok (Budapest, 2014).

Önálló kötet: Nem indul hajó (Újvi
dék, 2012).

Sikoly, Híd, Tiszatáj, Új Forrás stb.
Top eleven: négyszeres bajnok.
Jelenlegi pozíciója: 8. hely.
Irodalom, filozófia, zene, foci, törté

nelem.
Csak semmi kézzelfogható!

BORBÉLY LÁSZLÓ

író. 1968-ban született Budapesten. 
Sorslátó című szakdolgozatát 2001-ben 
Galgóczi Erzsébet írónő szociográfus 
munkásságáról írta az Eszterházy Károly 
Főiskolán. Szépirodalmi munkái - főként 
novellák, kisregények, portrék és esszék 
- közel tíz éve jelennek meg, mióta 
Gyurkovics Tibor és Hernádi Gyula 
meghívta a Lyukasóra című irodalmi 
lap munkatársai közé. Emellett több lap 
(Új Ember, Könyvjelző Magazin, Heti 
Magyar Fórum) és folyóirat (Életünk, 
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Magyar Napló, Agria, Vár, Dunapart, Havi Magyar Fórum, Napút, 
Somogy, Polisz) rendszeresen közölte az írásait.

2008-tól 2011-ig főmunkatársa volt a Lyukasóra című irodalmi 
folyóiratnak, a jeles írók és költők (Ágh István, Czigány György, 
Dohai Péter, Kalász Márton, Kiss Dénes, Mészöly Dezső, Tóth Éva, 
Szakonyi Károly és Kő Pál) alkotta szerkesztőbizottsággal egyez
tetett témákban novellákat írt, irodalmi riportokat, interjúkat ké
szített. 2011-től 2013-ig főszerkesztője volt a Havi Magyar Fórum 
című folyóiratnak.

Irodalmi díjai: European Feuilleton-Visegrad Feuilleton, Brno - 
nemzetközi tárcanovella-pályázat fődíja (2002), NKA Alkotói Ösz
töndíj (2004, 2012), Falu Tamás-díj (2008).

Könyvei: A lándzsa Longinusa, Az utca napos oldalán - két kis
regény, Hét Krajcár Kiadó, 2005; A rivaldától a vérpadig (Beszélgetés 
Dózsa László színművésszel), Kairosz Kiadó, 2006; Kaszkadőr nélkül 
(Koncz Gábor színművésszel közösen), magánkiadás, 2007; Bohóc 
vérben és vasban (Dózsa László színművésszel közösen), Kairosz 
Kiadó, 2007; Egy önveszélyes ember (Beszélgetés Reviczky Gábor 
színművésszel), Kairosz Kiadó, 2007; Üzenet a ringből - novellák, 
Hét Krajcár Kiadó, 2008; Büntetlenek - regény, Magyar írók Egye
sülete, 2010; Feszület a ring felett - novellák, Hét Krajcár Kiadó, 
2013.

181



CSÍK MÓNIKA

A Magyar Szó napilap munkatársa, a 
Sikoly irodalmi és művészeti folyóirat, a 
Szőrös Kő online, valamint az írócimbo
rák szerkesztője. Önálló kötetei: Metsze
tek (SZJMSZ, 2006), Mákvihar (zEtna, 
2011), Instant (Forum, 2011), Hattyúnya
kú (zEtna-FISZ, 2013). Díjai: Kilátó Iro
dalmi Díj (2009), Herceg János Irodalmi 
Díj (2013).

JÓDAL KÁLMÁN

Újvidéken született 1967. november 
27-én. Az általános iskolát és a középis
kolát szülővárosában végezte, egyetemi 
tanulmányait az Újvidéki Egyetem ВТК 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén 
folytatta. Rövidhangjátékait az Újvidéki 
Rádió magyar és szerb nyelven játszotta/ 
játssza. Rövidprózáit, novelláit, esszéit és 
képzőművészeti tárgyú kritikáit a Magyar 
Szó, az Üzenet, a Híd, a DNS, a Symposi
on, az Új Symposion, a Sikoly, a Másik,

a kARTon, a Kilátó, a veszprémi Vár Ucca Műhely, a budapesti Ma
gyar Műhely, a budapesti Prae, a pozsonyi Kalligram, a pozsonyi 
szlovák nyelvű Kloaka, a szegedi Tiszatáj, a szegedi Fosszília, a belg
rádi Književni magazin, az újvidéki Zlatna greda, a zentai zEtna és а 
Symposion honlapja, а kurazsifolyoirat.hu stb. közölte.

182

kurazsifolyoirat.hu


Antológiákban is megjelent: A varázsszobor (Fiatal prózaírók 
könyve, Forum, 1990), Kapun kívül (erdélyi, felvidéki, vajdasági 
magyar írók antológiája, Kriterion-Pelikán, 1993), Impuls (a K21K 
antológiája, Újvidék, 1997), Priča za kraj véka (Kikinda, 2000), Ri
tuális labdajátékok (Híd-antológia, Forum Könyvkiadó, 2010).

Önálló kötetei: Bakancs és fal (rövidprózák és hangjátékok, Fo
rum Könyvkiadó, 1993), Agressiva (rövidprózák, novellák és hang
játékok, Forum Könyvkiadó, 2010).

Díjai: Sinkó-díj (Bakancs és fal, 1994), Szirmai Károly Irodalmi 
Díj (Agressiva, 2010).

Szerbre eddig Vickó Árpád, Draginja Ramadanski, Borbély Já
nos, Pálics Márta, Német Olivéra és Viktorija Šimon Vuletié fordí
totta, szlovákra pedig Macsovszky Péter.

Jelenleg szabadfoglalkozású próza-, hangjáték-, művészeti, kul
turális és szubkulturális tárgyú esszé- és cikkíró, fordító.

JÓDAL RÓZSA

Prózaíró, kritikus, szerkesztő. A bán
sági Szécsányon született 1939. október 
1-jén. 1940-től 1961-ig Versecen élt, ott is 
érettségizett. Újvidéken a Pedagógiai Fő
iskola magyar-német szakán 1961-ben, 
az Újvidéki Egyetem ВТК Magyar Nyelv 
és Irodalom Tanszékén pedig 1970-ben 
diplomázott. 1960-tól 1980-ig újságíró, 
1980-tól nyugdíjaztatásáig dramaturg. 
Regényt, novellát, mesét, hangjátékot, je
lenetet, kritikát ír.

Művei: Gömblakók (regény, 1988), Jégvirágerdőben (me
sék, 1993), Mindenfáj Jánoska panaszai (meseregény, 1999), A 
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csokinyuszi három kívánsága (mesék, 2002), Stigma (novellák, 
2005), Figyellek, világ! (ifjúsági regény, 2007, amely a 2005. évi Be
nedek Elek irodalmi ösztöndíj elnyerése alapján készült), Kosssssava 
(novellák, 2010). Számos rádiójáték és gyermekhangjáték szerzője, 
amelyeket több nyelven is bemutattak.

Díjak: Az Újvidéki Rádió hangjátékpályázatán első díj (1969), az 
Üzenet és a 7Nap közös novellapályázatán első díj (1971), a Magyar 
Szó Majtényi Mihály novellapályázatán első díj (1996). Számos ki
adványt szerkesztett.

Antológiákban is szerepel, többek között: Éva naplója (1969), 
Marad a gyerek, ha látszik (1974), Tajna zgrade A/5 (1975), Buli, A 
kék és piros rakéta (1978), A mesebeli kiskocsi (1980), Mala školska 
pozornica (1984), A feledés emlékezete (Tizenöt kortárs magyar 
versenydráma, 2006), Vajdasági magyar nők élettörténetei (2006), 
Hosszúfény (Határon túli magyar írók antológiája, Magvető, 2008), 
Tanyaszínház (2009), Hatvan éve szól a rádió (2009), Interjúlázban 
(2011), Hihetetlen mesék könyve (2012).

KOVÁCS JOLÁNKA

író, műfordító, szerkesztő. 1958. már
cius 13-án született Nagybecskereken. Az 
Újvidéki Egyetem ВТК Magyar Nyelv és 
Irodalom Tanszékén szerzett oklevelet. A 
muzslai Szervo Mihály Általános Iskola 
könyvtárosa, a Sziveri János Művésze
ti Színpad alelnöke, a Sikoly irodalmi és 
művészeti folyóirat lektora és szerkesztő
ségének tagja.

Önálló kötetei: Takard ki a kakadut - 
novellák (AB-ART, Pozsony, 2011), Jajis
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tenem - gyereknovellák (Sziveri János Művészeti Színpad, Muzsla,
2013) .

Műfordításkötetei: Prelomljeni hieb - Balázs E Attila verseinek 
szerb nyelvű fordításai (Libertatea Lap- és Könyvkiadó, Pancsova, 
2012), Poniznost - Feliinger Károly felvidéki költő verseinek szerb 
nyelvű fordításai (Sziveri János Művészeti Színpad, Muzsla, 2013).

írásai, műfordításai négy antológiában szerepelnek: Hihetetlen 
mesék könyve (Forum-Magyar Szó, Újvidék, 2012), International 
PEN multilingual anthology (Pécs Writers Camp 2012) - AB-ART, 
Pozsony, 2012, Nándor Gion: Priče iz Keglovićeve ulice (Forum- 
Gion Nándor Emlékház, Újvidék-Szenttamás, 2013), I/IL А 2012. 
évi Gion Nándor Novellapályázat antológiája (Forum-Gion Nán
dor Emlékház, Újvidék-Szenttamás, 2013).

Eddig öt kötet jelent meg szerkesztésében: Feliinger Károly: Alá
zat (AB-ART, Pozsony, 2013), Fiala Ilona: Néhány szelet (AB-ART, 
Pozsony, 2013), Czirok Attila: Magánykő (Sziveri János Művészeti 
Színpad, Muzsla, 2013), Ursula Kovalyk: Nő a túriból (AB-ART, 
Pozsony, 2014), Száraz Pál: Szárda szőnyege (AB-ART, Pozsony,
2014) .

A szenttamási Gion Nándor Emlékház 2012-es szépirodalmi 
pályázatának első díjasa volt novellaírói és műfordítói kategóriá
ban, majd 2013-ban második helyezett novellaírói kategóriában.

Novellái vajdasági, magyarországi, felvidéki és erdélyi folyóira
tokban jelentek meg. Műfordításait a Književne novine, a Majdan, 
az Ulaznica és a Polja című szerb nyelvű folyóiratok, a romániai Vá
rad folyóirat, a Sikoly irodalmi és művészeti folyóirat, a Magyar Szó 
Kilátó című irodalmi rovata és a Hét Nap című vajdasági napilap 
közölték. Muzslán él.
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MÓRA REGINA

1977-ben születtem. Szabadkán élek 
családommal. A szabadkai Politechnikai 
Iskola magyartanára vagyok. Tanítok és 
tanulok, hiszen folyton rádöbbenek, hogy 
mennyi mindent nem tudok. Az Észak
bácskai Magyar Pedagógusok Egyesüle
tének elnökségi tagjaként szervezéssel is 
foglalkozom. Ha van időm, írok. Az évek 
során alakult ki írásmodorom, amely 
megfelel a habitusomnak, és amellyel kö
zölni szeretek és tudok.

MUNJIN ANDREA

A korhoz híven:
Keresztnév: Andrea
Vezetéknév: Munjin
E-mail cím: munjinandrea@gmail.com 
Jelszó: ********
Születési dátum: 1990.03. 08.
Nem: nő.
Tanulmányok: Újvidéki Egyetem, 

Bölcsészettudományi Kar, Angol nyelv és 
irodalom.

Lakhelyek: Szenttamás-Újvidék.
Nyelvek: magyar, angol, szerb.

Kedvenc idézet: „Find what you love and let it kill you” (Bukowski). 
Hobbi: rajz, festmény, fotó.
Bejelentkezés
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N. CZIROK FERENC

1956-ban született Zentán. A muzslai 
Sziveri János Művészeti Színpad alapítója, 
első elnöke, valamint oszlopos tagja. Meg
alapításától, 2004-től 2009-ig tagja a Sikoly 
irodalmi-művészeti folyóirat szerkesztő
ségének. Önálló kötetei: Elodázott versek 
avagy csendélet kalodával, Sorspecsét, Kör
hinta/Elmeszelt (f)esték. Muzslán él.

RÉNYIÁDÁM

Az Eötvös Loránd Tudományegyete
men szerzett diplomát francia és kom
munikáció szakon, később újságíróként 
dolgozott. Televíziós pályáját a TV2-nél 
kezdte, ahol először szerkesztőként, majd 
kommunikációs területen dolgozott. Ké
sőbb a Viasat3 pr-vezetője, majd a Play
boy főszerkesztő-helyettese lett. 2007 
májusáig a TV2 pr-csoportvezetője volt, 
majd 2010-ig az RTL Klub kommuni
kációs igazgatójaként dolgozott. Alapító 

társtulajdonosa a XXL Század Kiadónak, jelenleg az Uniomedia 
kommunikációs ügynökség üzletfejlesztési igazgatója. Szabad ide
jében vetélkedőműsorok számára szerkeszt feladványokat, cikke
ket, novellákat ír, és biciklizik.
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ROMODA FERENC

1960. augusztus 8-án született Óbe
csén. Az általános és a középiskolát szü
lővárosában végezte. 1979-ben szerzett 
oklevelet a közgazdasági szakközépisko
lában. Jelenleg az óbecsei Flora üzemben 
dolgozik.

A kötetben megjelent műve első novellái 
közé tartozik, valójában eddig ez az egyet
len nyomtatásban publikált alkotása. Témá
it családjának igaz történeteiből meríti. A
novella cselekménye nagyon apró módosí

tásokkal valós, megtörtént eseményeket ír le, saját családtörténetéből.

SÁNDOR ZOLTÁN

1973-ban született Nagybecskereken. 
Az Újvidéki Egyetem Jogi Karán foly
tatta tanulmányait. 2000 és 2007 között 
a muzslai Sziveri János Művészeti Szín
pad elnöke volt. Alapító főszerkesztő
je a 2004-ben indult Sikoly irodalmi és 
művészeti folyóiratnak. A Magyar Szó 
vajdasági magyar napilap újságírója, va
lamint Közélet és Vélemény rovatainak a 
szerkesztője. Eddigi munkásságát Herceg 
János Irodalmi Díjjal jutalmazták. 2011-

ben Gion Nándor prózaírói ösztöndíjat kapott. Napjainkig négy 
önálló kötete jelent meg, legutóbbi eMese (regény, Magyar Szó, Új
vidék, 2006) címmel. Szabadkán él.
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VADLÖVÖ GABRIELLA

1988-ban születtem Nagykikindán. 
Az általános iskola elvégzése után Zen
tára költöztem, itt végeztem középisko
lai tanulmányaimat a gimnáziumban. A 
középiskola után Szegeden éltem néhány 
évig. Jelenleg Szabadkán élek, a Pannon 
RTV-ben dolgozom mint szerkesztő, ri
porter. Az újságírás mellett nagy szenve
délyem az irodalom és a zene - minden, 
ami klasszikus, ami elém tudja varázsolni 
a múlt szépségeit.

WILHELM JÓZSEF

A németországi Tübingenben szü
lettem 1970-ben. Gyermekkori éveimet 
Nürnbergben, Doroszlón, Kupuszinán 
töltöttem. A hagyományőrzéséről ismert 
Doroszlón élek, és az úri városban, Zom- 
borban tanítok történelmet. Hivatásom 
a tanítás, ám a művelődésszervezés, az 
írás, a kertészkedés, sütés-főzés, olvasás 
és utazás nélküli lét szikkadt csonkká 
változtatna. A szavak örvénylő világából 
igyekszem kiragadni a helyi színezetű va

lóság töredékeit. Verseim, novelláim, értekező prózáim, cikkeim, 
ismeretterjesztő írásaim a Kilátó, Sikoly, Képes Ifjúság, 7Nap, Csa
ládi Kör, a Dunatáj, Magyar Szó, Bácsország, a felvidéki Szőrös Kő, 
a magyarországi Napút oldalain jelentek meg, valamint több irodal-
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mi és művészeti online folyóirat: a Karte, Szegedilap, Spanyolnátha 
és a Fókusz - Vajdasági Ismeretterjesztő és Tudománynépszerűsítő 
Portál - oldalain is. Több antológiában szerepeltem: Herceg János 
centenáriuma, Az önismeret művészei I-IL, Szeged effekt 2, Napút - 
Halomban haiku.

A peremiét madártávlatából tekintek a világra.

ZAKINSZKY ТОМА VIKTÓRIA

1980. december 4-én született Topo
lyán. Gyermekkora Moravicához kötő
dik, gimnazista évei pedig Szabadkához. 
A Svetozar Markovié Gimnázium társa
dalmi-nyelvi szakán érettségizett. Újvi
déken az angol tanszéken diplomázott 
2003-ban, ezt követően pedig a mester
fokozatot Budapesten, a Közép-európai 
Egyetemen (CEU) szerezte meg. Közben 
már újságíróskodik, az Újvidéki Tele
víziónál először tiszteletdíjasként, majd

állandó munkaviszonyban, a Híradó és a Napjaink műsorok szer
kesztőjeként. A szépirodalomban a próza és költészet, a különböző 
szakirodalmak, sőt, a sci-fi is mind egyaránt fontos szerepet játsza
nak világnézete formálódásában, a gyermekirodalomnak azonban 
egy egészen különleges helyet tart fenn a szívében. Első önálló szer
zői meséskötete ez év júniusában jelent meg Szél Jankó és a kiscsa- 
lád címmel, a Forum Kiadó gondozásában. 2013 májusa óta rend
szeresen publikál a Családi Kör hetilapban, a Kiscsalád NAGY tettei 
cikksorozat szerzőjeként.
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