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Karcag 



Egy régi tavasz 

Történet az előtörténetről, avagy mit 
tanulhatunk gyermekeinktől? 

Akkoriban tavasz volt. Így érezte ezt az egész család, s ez az időjáráson kívül 
főleg V. Juliának volt köszönhető, aki másfél évesen totyogott közöttünk, s irdatlan 
hosszú verseket megjegyzett négyszeri, ötszöri hallás után. Tavaszt hozott V. Julia 
az anyjának, aki mintha most találta volna meg igazi hivatását, lankadatlan 
lelkesedéssel és szeretettel nevelte a leányt, aki órákig aludt a kemény téli fagyban, 
barnára cserzette bőrét a nyári nap, majd kicsattant az egészségtől és az 
életkedvtől. Tavaszt hozott V. Julia a papájának is, aki súlyos betegként, sokat 
kínlódva töltötte otthon a napjait, de ez a kislány mintha őt is feltöltötte volna 
energiával. Nekem is valóságos újjászületést hozott V. Julia. Korábban mély 
válságok gyötörtek, nem találtam a helyem az életben. Akárcsak őseim, I. és II. 
Louis, én is csatornákat, rizstelepeket építettem és terveztem a város irdatlan nagy 
határát járva, néha még szerettem is ezt a munkát, nem szenvedélyesen ugyan, 
inkább csak korrektül, ahogy például egy rátukmált feleséget szeretni próbál az 
ember, ám kezdettől jobban érdekelt a víz útjánál azoknak a kubikosoknak és 
földműveseknek az életútja, akikkel naponta együtt szalonnáztam az árokparton. 
Amikor aztán papírra is vetettem a sorsukat, elragadott valami mámorféle, 
olyasmi, amit egy unalmas feleségtől menekülve egy virtuóz és őrült szeretővel 
eltöltött pásztorórán érez az ember. Ezzel kezdődött az igazi pokoljárás. A 
hetvenes évek második felében már a sajtóban veszítettem el maradék illúziómat, s 
a nyolcvanas évek legelején már ki is penderítettek ama szerkesztőség ajtaján. 
Zaklatott évek következtek. Amikor végre mégis kaphattam valami munkát, csak 
amolyan éhbért adtak érte. A nyolcvanas évek közepén megszületett V. Julia, 
taníthattam gimnáziumban – olyan volt, mint a mennyország. Azon a tavaszon, 
amelyről most akarok írni, IV. Julia már egyre jobban kerekedett, boldogan várta a 
család újabb tagját. Árnyékot vetett erre a tavaszias hangulatra az, hogy az egyik 
éjszaka váratlanul rosszul lett, be kellett vinni a kórházba, mint kiderült, 
veszélyeztetett volt. Odabent nyugtatókat kapott, lábát felpóckolták, nehogy idő 
előtt megszüljön. Nekem közben eltört a jobb karom, így dolgoztam tovább, V. 
Juliára a diákjaim vigyáztak addig, amíg leadtam egy-egy órát, délután pedig a 
lányom megmutatta, hogyan kell mosni vagy vasalni, majd a kórházba loholtam, s 
azzal biztatgattam IV. Juliát, de főleg magamat, hogy a szülés után vége lesz ennek 
a pokoli időszaknak. Tévedtem. Még akkor kezdődött igazán: 1986. május 10-én, 
amikor IV. Louis világra jött. Fejlődési rendellenességgel született, kórházból 
kórházba, klinikáról klinikára került, a hasa olyan, akár a pókháló, a sok műtéti 
hegtől. Néhány év alatt többet szenvedett, mint némely ember egy egész életen át. 
Erről a szenvedésről szól az én hallgatásom és lélekben való megőszülésem. 
Múltak az évek, nem írtam semmit. Mély depressziómból IV. Louis kezdett 
kirángatni. Azon kaptam magam, hogy följegyeztem egy-egy szó-leleményét, 
később egyre szaporodó cselekedeteit is. Akkor kezdett íródni ez a könyv, talán 
csak azért, mert meg akartam tőle tanulni az élet szeretetét, s az életörömöt. 

(Jegyzém 1990. január 1-jén) 

Altató 

Bömbölnek vad szelek, hú! 
Örvénylik, zuhog a hó. 
Bent jó meleg ágyad hí. 



Míg tombol a tél odakint 
Édesanyád odaint: 
Eldi-eldi-eldi-áj, 
Kicsi bocsom, aludjál! 

Kampány 
 

E beszélyben érintjük a politika és a gyerekszoba kapcsolatát egy fontos 
pillanatban, pontosan 1990. áprilisának 27-dik napján 

A helyszín a gyerekszoba, ami elég szűköske, a bútorok sem túl szépek, 
persze nem is nagyon rondák, a játékok egyszerűek, hiányoznak közülük a sokat 
reklámozott flancos és drága babák, a rajongó áhítattal kísért transzformerek, a 
számítógépes játékok és egyéb kívánatos holmik. IV. Louis és V. Julia elmerülten 
játszanak. A srác, ahogy szokta, egy kisautót tologat ide-oda a padlón hasalva, 
közben ihletetten berreg. V. Julia egy könyvet nézeget, kíváncsian tanulmányozza 
a brontoszauruszt, a tirannoszauruszt és más őslényeket. 

Egyszer, egészen váratlanul abbamarad a berregés, IV. Louis felkászálódik a 
földről, odaáll a nővére elé és keményen a szemébe nézve kijelenti. 

– Nem! 
V. Julia meglepődik, aztán félreteszi a könyvet. 
– De! 
És elkezdődik az egyre hevesebb vita. 
– Nem! 
– De! 
– Nem! 
– De! 
– Nem! 
– De! 
A végén már tépik, csépelik egymást, sírósan zakatol a nemdenemde, s mire 

elfáradnak és felhagynak a civakodással, a szoba már romokban hever. De még 
ekkor sem világos, hogy mi a nem, mi a de. 

Megfigyelés 



– Anya, a lovaknak korcsolyája van? 

Dögöjben 

Tiráda a gödörről és a gondtalan gyermekkorról ugyanazon év augusztus 
havának legutolsó napján 

Milyen savanyú ez az ország! Ha erre gondolok, rögvest a fiamra, IV. 
Louisra pillantok, akiből árad az életöröm. jól érzi magát a világban. Reggeltől késő 
estig hangos a lakás e túláradó kedélytől, boldogan kiáltja világgá percenként e 
sokak által siralomvölgynek tartott földi élet nagyszerűségét. Mindig mindenből 
kér enni, mindig mindenben részt vesz, aktivitása egyszerűen bámulatos. 

Persze, néha dögöjben van, ahogy ő mondj a, azaz gödörben, s nem kevés 
teátrális öngúnnyal fűzi hozzá, hogy nekem már annyi. E mélabúra hajló 
kijelentésével ellentétben a következő percben már a bordásfal tetején babrálja a 
mennyezetet, s elmélyülten énekelget egy saját költésű dalocskát. Később kifejezi 
afeletti sajnálatát, hogy már nincs a lakásban lekvárium, azaz akvárium, ám ő 
komoly kreativitásról téve tanúbizonyságot átalakította e szót, melynek eredeti 
alakjában nyilván nem volt értelme IV. Louis számára, viszont így, átformálva, 
annak a számára, aki úgy szereti a lekvárt, mint ő, sokat mond. Ebéd után 
élvetegen habzsolja a dörögdinnyét, s e mérhetetlenül sok energiából még estére is 
bőven marad, hol a kisautóját tolja berregve, hol szaladgál körbe-körbe a lakásban, 
s ebben társa a hatéves nővére, V. Julia. IV. Louis később komoly képpel figyeli a 
televízióban a népszerű betegtív lázas nyomozását, s alig lehet ágyba parancsolni. 

IV. Louist látva az ember töpreng. Ha nem is ilyen felhőtlenül, ilyen 
féktelenül, de legalább egy kicsikét nekünk felnőtteknek is kéne örülnünk. Az 
életnek. Néha. Éppen most, amikor állítólag magunk alakíthatjuk a sorsunkat. Ez a 
savanyú ország, amelyik, úgy tűnik, dögöjben van, talán tanulhatna valamit IV. 
Louistól. Hogy könnyű neki? Hogy gondtalan gyermekkor? Lehet. Amennyiben 
négy műtét után, egy ötödik előtt gondtalannak lehet nevezni. 

Cica, iromból 

Arról, hogy meddig beszélünk macskáról, s mettől emberről? 

Gyerekeim kedvence egy iromba kismacska. Gyönyörű, kedves, játékos 
kölyökállat. 

– Anya! Miből van az iromba cica? – kérdezi a macska kicsike gazdája, IV. 
Louis. 

– Hm. Szerinted miből? 
– Iromból. 
Ez eléggé logikus annak a számára, aki legalább csekélyke képzelőerővel bír. 

Ez az iromból készült iromba cica egy kisvárosi kertes házban éldegél gondtalanul, 
néha elalszik a locsolókannában, néha játszik a lurkókkal, netán szöcskékkel, sőt 
még darazsakkal is. Ez utóbbi, s fölöttébb veszélyesnek tartott lények miatt IV. 
Louis attól fél, hogy a macskának egyszer nagy bumzli orra lesz, ha megcsípik a 
darazsak. De ilyesféle baj nem történt. Még az is csak halovány árnyékot vetett erre 
a boldog időszakra, hogy a kismacska ikertestvérét, aki egyébként szintén iromból 
készült, s akivel együtt éldegéltek az említett portán, az egyik, szépnek egyáltalán 
nem nevezhető napon, valaki elcsalta, elvitte, ellopta... 

És most a másik macskát is. IV. Louis és V. Julia szomorkodik és azon 
tanakodik, hová lett a kedvencük. Biztosan kóborol valahol az utcákon, itt egy 
ember, ott egy kutya űzi odébb, egyre távolabb kerül a lakóhelyétől, ismeretlen, 



fenyegető környezet veszi körül, nincs aki megetesse, megsimogassa, aki 
megvédené a gyenge kis állatot. És jön az ősz, a tél, a goromba idő. Mi lesz vele? 

Mostanában egyre sűrűbben gondolok erre a kismacskára, talán azért is, 
mert egyre több kivert kutyát, kóbor macskát, otthontalan embert látok. Ez 
utóbbiak közül jó néhány talán nem saját hibájából lett kivetett. Talán valamikor 
őket is szerette egy-két kisgyerek, de a sors úgy hozta, hogy utcára kerültek, 
család, fedél nélkül. És jön az ősz, a tél, a goromba idő. S itt egy ember, ott egy 
kutya űzi őket egykori szeretteiktől egyre távolabb. 

(Jegyzém 1990. szeptember havának 11-dik napján) 

Időcsábítás 

Beszély a félelemről és a simogatásról, avagy miféle verést kért IV. Louis 1990. 
november havának 27-dik napján 

Egyszer volt, hol nem volt, de még időcsábítás előtt, volt egyszer egy nap. A 
mai. Ezen a szeretem, másoknak talán nemszeretem napon a négyesztendős IV. 
Louis éppen olyan volt, mint más szeretem és nemszeretem napokon szokott lenni. 
Tehát kíváncsi. 

– Neked miért van szakállad? – fordul III. Louishoz, azaz hozzám. 
– Mert kinőtt. 
– Nekem is lesz? 
– Igen. 
– És most hol van az én szakállam? 
– Mit gondolsz? 
– Benne. 
– Miben? 
– Ebben – mutatja IV. Louis az állát. 
Ha már ilyen szőrözősen kezdődött a nap, úgy is folytatódik. Belépünk a 

figaróhoz, ahol a fodrásznő éppen egy férfi haját fújatja egy hatalmas hajszárítóval. 
IV. Louis, aki idegenkedik minden gyanús szerkentyűtől, elpityeredik. 

– Ugye, nekem nem porszívózzák ki a hajamat? 
Hazafelé menet egy kisteherautó mellett haladunk el, melyről hiányzott a 

ponyva. 
– Ennek a roncsderbinek nincs pongyolája? – mutatja az ütött-kopott járművet. 
Estefelé már a Mikulás lett a téma, s mindaz, amit majd hoz. 
– Anya, te verjél meg majd a virgáccsal, mert a Mikulástól én betojok! – 

rebegi a máskor nagyszájú kis fickó. 
Már csaknem eltelt ez a szeretem, nemszeretem nap, de IV. Louis még 

elnevezett egy Kinga nevű lányt Bekakingának, megnézett a televízióban néhány 
pucérkodó leányt, harsányan hívott engem is, hogy nézzem meg a tyúkicákat, majd 
cinkosan megkérdezte. 

– Te is megtyúkicáznád őket? 
Aztán lefeküdt. Odabújt az anyjához, IV. Juliához, és az iránt érdeklődött, 

hogy az embernek miért éppen két keze van, az a kettő miért éppen a vállából nő 
ki, s vajon azért lett az embernek keze, hogy legyen mit zsebre dugni, s egyáltalán, 
mire való a kéz?... Végül elaludt, utoljára még azt suttogta. 

– Anya, sigomassál!
Én pedig egészen addig töprengtem azon, hogy mire való az ember keze 

(munkára, simogatásra...), míg egy új szeretem, nemszeretem nap kezdődött. 



Taxifüles 

Louisos játékok kisautókkal, szavakkal, miközben dúl az Öböl-háború 

Megnyit a második front, már Törökország felől is támadják Irakot a 
szövetségesek. Isztambuli barátomat és a szüleit kérdezem, nem nyugtalanok-e a 
hadi események miatt? Esetleg éppen azoktól félve látogattak éppen most 
Magyarországon tanuló fiukhoz? Meg sem rezdült a kezükben a teáscsésze. Nem 
nyugtalanok. Nem lesz semmi baj, legyőzik a diktátort. Biztonságban érzik 
magukat. 

Irigylem a nyugalmukat. Nagycsoportos lányomat figyelem, aki karácsony 
óta csak babázik, pedig eddig fiúsabb játékai voltak. V. Julia öltözteti a babáját, 
rakosgatja az aprócska bútorokat, rendezkedik, közben énekelget. IV. Louis, 
kiscsoportos fiam elszántan autózik, szinte megszállottan, mint akit a világ dolgai 
hidegen hagynak. Néha eszébe villan egy-egy fontos kérdés; ilyenkor abbahagyja a 
berregést. 

– Anya, mikor jön már a... a... 
– Micsoda? 
– A taxifüles.
Alig múlt el karácsony, s ő már a tapsifülest várja, a húsvéti ünnepet, de 

annyira szereti az autókat, hogy önkéntelenül szójátékká szövődik tudatában a két 
fogalom, nyelvileg keresztezi egymással a bérkocsit és a nyulat, jóllehet a 
taxisblokád idején ellenpropagandát fejtettem ki a családon belül e foglalkozási ág 
képviselőivel szemben, de íme, úgy tűnik, hiába. Minden fenntartásom ellenére 
együtt kell élnem a taxifülessel. A srác pedig berreg tovább, aztán abbahagyja, 
mond valamit, játszik, a szavakkal is. Nála a kacsintott úgy hangzik, hogy 
csiklantott, a hintőpor, amit Pintyőtől vettünk a vásárcsarnokban, pintyőpor... És így 
tovább. 

Mire nőnek? Az Öböl tulajdonképpen nagyon közel van. 

Jégtükör 

ha hópillék hahotáznak 
friss szelek a jégre szállnak 
bukfenceznek nagyokat 
korcsolyázni nem tudnak 

__________________________________ 

korcsolyázni nem tudnak 
bukfenceznek nagyokat 
friss szelek ha jégre szállnak 
a hópillék hahotáznak 

A nagy fogás 

Szerzőnk kívülről szemléli önmagát, 1991 márciusában úgy mászkál a világban, 
mint egy idegen beszély szereplője, de aztán hazatér 

Amikor III. Louis elindult otthonról, az óvodás IV. Louis izgatottan rohant 
utána a kapuhoz. 

– A Gazsi fecskét fogott! 



III. Louis visszalépett, megnézte a koromfekete kandúrmacskát, amint 
büszkén sétálgatott föl-alá szájában a fecskével. 

– Na, ennek annyi! – mondta és elindult. 
A vonaton egy idősebb férfi volt III. Louis útitársa. Az ősei falusi református 

papok voltak, s az ötvenes évek elején ez nem számított valami jó ajánlólevélnek az 
egyetemi felvételnél, mesélte a másik. 

– Kihagyta az önéletrajzból? 
– Nem. Beleírtam. 
– Mégis felvették? 
– Fel. Mert azt írtam, hogy az őseim szegény falusi pásztorok voltak. 

Véletlenül lemaradt az, hogy lelki. 
III. Louis Pesten megkereste a rokonait. Beszélgettek, eszegettek, iszogattak. 

Aztán elmentek a templomba. Együtt. Gyönyörűen szólt az orgona. Az egyik 
rokon kérdezett tőle valamit. Nem értette. A rokon megismételte. Nem értette. 

– Nem értem, mert hangos az orgona – mondta emelt hangon. 
– Te megittad a borodat? – kérdezte újra a rokon jó hangosan. 
Mindenki őket nézte, ugyanis a rokon nem vette észre, hogy időközben 

elhallgatott az orgona, s kérdése visszhangzott az ódon falak között. 
III. Louis vásárolt még ezt-azt, aztán felült a vonatra. Nem beszélgetett 

senkivel, merengett, csak úgy. Még világosban hazaért. IV. Louis izgatottan 
fogadta a kapuban, húzta a kertbe, ahol a fekete kandúr éppen férfiúi erejét 
próbálgatta a szomszéd nőstény tetején. A gyerek mutatta őket. 

– A Gazsi macskát fogott! 

Az ecset-lét vége 

Történet arról, hogy IV. Louis fellázad és szerepet cserél 

IV. Louis, aki már csaknem ötesztendős, tegnap megunta, hogy ő mindig 
csak az események szenvedő alanya legyen. Nagyon utál például nyiratkozni, a 
csattogó ollótól is szinte úgy fél, mintha az egy orvosi műszer lenne, amely a 
tarkója mögött ki tudja, milyen merényletre készül szegény kiszolgáltatott gyerek 
rovására. A nyiratkozás bejelentése mindig komoly érzelmi vihart váltott ki IV. 
Louisban. Nem is csoda: öt műtét, sokszori kórházi tartózkodás után még a fehér 
köpenyes fodrász nénivel szemben is bizalmatlan volt. Megunta azt a 
szereposztást, hogy mindig ő ül a figaró székében, s nem a fodrász az ő ollója alatt. 
Úgy érezte, eddig mindig ő volt a kiszolgáltatott, az áldozat. Áldozatnak pedig 
köztudottan nem jó lenni, nem valami hálás szerepe ez az emberiség története 
névvel illetett melodrámának(?), tragikomédiának(?)... Egy szép napon tehát 
megunta IV. Louis ezt az egyáltalán nem kedvére való szereposztást, s úgy döntött, 
kipróbálja, milyen az, ha az embert nem nyírják, hanem ő nyír. Keresett egy 
megbízható ollót, aztán áldozat után nézett. Elővett egy ecsetet, megállapította, 
hogy tűrhetetlenül nagy a haja, és megnyírta. Közben biztatgatta a torzonborz 
ecsetet, hogy ne sírjon, nem kell félni. Visszamondta tehát azokat a szavakat, 
amelyekkel őt nyugtatgatják abban a szerencsétlen helyzetben, amikor ő az ecset. 
Nem tudom, az ecset sírt-e nyiratkozás közben, mert bár megkérdeztem IV. Louist, 
érdeklődésemre csupán egy sejtelmes mosoly volt a válasz. Ő azonban láthatóan 
jól érezte magát mint fodrász, azaz mint nem-áldozat, s hatalmától megittasodva 
arra ragadtatta magát, hogy kopaszra nyírta az ecsetet. Kipróbált valamit, amit 
korábban soha, s ez az élmény fölöttébb nagy örömmel töltötte el: ő eddig mindig 
csak ecset volt, s most először olló. Most megízlelte, micsoda különbség van az 
olló-lét és az ecset-lét között. 

(Jegyzém 1991. április havának 17-dik napján) 



A pákász 

Arról, hogy szerzőnk mindenféle régi dolgot előkotor-kitalál 1992 májusában 
IV. Louis elaltatása céljából 

Meg nem döccenne a pákászok esze! 
Süt a nap, a fiatal özvegy tanyája felől fúdogáló szellő malac dolgokról 

sutyorog, a rét vize meg éppenséggel olyan sima, mint egy kocsmai asztal lapja... 
– Hopp! – kiáltja a pákász. 
Láss csudát: egy nagy, tokás potyka feldobja magát a levegőbe és úgy 

marad. A pákász megrebbenti a szemét, de csak az egyiket, épp csak résnyire 
nyitva, megnézi magának a halat. Legyint. A potyka engedelmesen pottyan a 
vízbe. 

– Dagadt dög! – morog a pákász. 
Délig szunyókál a nagy csalódás miatt. Déltől meg alkonyatig. Akkor a 

sasokhoz indul. A láboknál fogva megcölöpöli a sas fiakat, a fészekhez kötözi őket, 
el ne repülhessenek. Tudja, az anyjok majd nappal vad madarakat, éjjel pedig 
halakat annyit hord tápláltatásokra, hogy emészteni sem győzik fiai, de reggelre 
már ott lesz ő, a pákászok legelsőbbike, és a szép harcsákat vagy csukákat 
elragadozza a sasfiúk elől. A fiak sipítanak, az anyjok pedig még inkább hordja 
nekik az ennivalókat, de mindazokat ő és a lesi pákászok emésztik meg. 

Addig? 
Addig csak fekszik a pákász a tsónakjában. Már azt sem mondja, hopp! 

Szunyókál csendesen, s egymásnak pisszeg a sok vadkácsa, hogy ne oly hangosan, 
meg ne riadjon a pákász, s el ne illanjon mosolygós álma! 

Süt a nap, a fiatal özvegy tanyája felől fúdogáló szellő csiklandós dolgokról 
sutyorog, a rét vize meg éppenséggel olyan sima, mint egy kocsmai asztal lapja... 

Felneszel a pákász. 
– Mit motyorászik az a szellő? – kérdi unottan. 
Ásít, s mint akit hajtanak, elindul a nádason túlra, a fiatal özvegy bóbiskoló 

tanyája felé. 
IV. Louis szeme cinkosan megvillan, mintegy jelzi, hogy érti a mese 

üzenetét. 
– Mesélj még! – kérlel, ám rajtaütésszerűen elalszik. 

Kiszámoló 

avagy gyermekeit hazát szeretni tanítja 

kardos karom hagyom Kardszagon 
türürü 
türürü 
egy 

lejtek begyesen Kunhegyesen 
türürü 
türürü 
kettő 

Kis új szállásom megkeresem 
türürü 
türürü 
három 

ott szép Kun madaram fogadom 



türürü 
türürü 
négy 

meglelem kedvét Túrkeviben 
türürü 
türürü 
öt 

házam kishazám melyik legyen 
türürü 
türürü 
mind 

Elragadtatás 

Egyetlen foszlány IV. Louis mámoros vallomásaiból 

– Végre megláttuk a mi gyönyörű városunkat! 

Propeller 

Történet arról, hogy meddig tartott IV. Louis szülinapja 



IV. Louis nagyon készült a születésnapjára. Néhány hete naponta téma volt 
a szülinapja, rendszeresen megkérdezte, hányat kell még aludni? Nyilván a 
televízióban látottak hatására, de az volt a nagy álma, hogy ő most kap egy 
csokornyakkendőt és egy igazi férfiinget, azaz olyan gyermekméretű inget, 
melynek a szabása hasonló a felnőtt ingekéhez. Többször biztosított minket a fiú, 
hogy ha ezeket megkapja, akkor karácsonyig nem kér semmit. Ezt azonban mindig 
elfelejtette, amint egy bolt közelébe került, vagy a piacon meglátott valami 
fölöttébb vonzó játékautót. Ha netán megkapta, elégedetten közölte, hogy 
karácsonyig nem kér semmit. Csak a csokornyakkendőt és a férfiinget. 
Szülinapjára. Az ötödikre. 

Elérkezett a nagy nap. Szerényen fogadta a gratulációkat, ám tele volt 
várakozással, ahogy egy rendkívülinek számító napon az ember lenni szokott. 
Nagyon boldog volt, hogy megkapta a kért ajándékokat, felöltötte a férfiinget, 
feltetette a csokornyakkendőt, s büszkén feszített az új holmikban. Mondhatom, 
nagyon elegáns volt, s ezt nemcsak én láttam így, gyanítom, a lányom. V. Julia is, 
aki az este folyamán egyre hallgatagabb lett, szomorúan ült egy sarokban, mint 
később elárulta, azért, mert neki nincs ilyen szép csokornyakkendője. A fiú viszont 
elemében volt, elfújta a tortán az öt gyertyát, evett-ivott, aztán önfeledten játszott a 
nálunk lévő gyerekekkel. Néha azért le lehetett ültetni egy fényképfelvételre, de 
olyan unalmas tíz másodpercig egyhelyben ülni, egyébként sem egy megülős fajta, 
most pedig különösen mozgékony volt. Fel volt dobva, ahogy mondják, s ez a 
feldobottság még késő este is tartott, amikor már lefeküdt. 

A nővére régen aludt, ő azonban nem tudott elszenderedni. Többször 
megkérdezte. 

– Anya, tart még a születésnapom? 
– Még tart. 
– Sokáig? 
– Nem, már nem sokáig. 
– Olyan kár! 
Izgett-mozgott, forgott az ágyban, nem nyugodott. Az egész napos 

feszültség, túlfűtöttség nem akart oldódni. Éjfélkor ismét megkérdezte. 
– Anya, tart még a születésnapom? 
– Már nem. 
– Nem? – pityeredett el az ünnepelt. 
– Éppen most lett vége a szülinapodnak. 
– Olyan kár! – hüppögte a gyerek. 
Aztán gyorsan elaludt. Mert ha ez az új nap már nem a születésnapja, nem is 

érdemes ébren maradni. Álmában bizonyára propellerben és férfiingben feszített. 
Még a bilin is. 

(Jegyzém 1992. május havának 10-dik napján) 

Lóerő 

Beszély a csöcsörészésről, Szamantáról és a muslincáról 1982 nyarának 
egyik estébe hajló délutánján 

Békés nyári bámészkodás az erkélyünkről. Az ötéves IV. Louis feláll egy 
aprócska székre, ő is nézelődik. Csendben könyökölünk és sasolunk, azaz 
nézelődünk. Lányok haladnak el alattunk, olyan húsz év körüliek. Blúzuk 
kivágásából vonzó kunhalmok villannak az első emelet felé. A fiam odasúgja. 

– Apa! Megcsöcsörésznéd őket? 
– Meg. Hát te? 
– Én is. 



Hallgatunk tovább, bámészkodunk. Egy részeg közeledik imbolyogva. IV. 
Louis ismét a fülemhez hajol. 

– Apa, ez a bácsi olyan, mint Szamanta. 
– Mint kicsoda? 
– Tudod, a Dzsoki felesége! 
– Aha. 
Lassan sötétedik. Nagyobb csoport közeledik, hangos fiatalok. Egy 

hetvenkedő fiú tartja szóval a társaságot. Beugrik egy név a napokban látott 
filmből: olyan, mint Hegyoldalban Bömbölő Szarvasbika. S engedelmesen követi őt 
Fehér Borjú. No meg Üres Hordó, Toll Fülbevaló és Piros Karika – hogy az indián 
neveknél maradjunk. Belőlük sem hiányzik a tüzes víz, úgy látom. 

Aztán egy ideig csendes a tér. Később két ittas férfi botorkál hazafelé a 
közeli kocsmából. 

– Ezek is olyanok – súgja IV. Louis. 
– Milyenek? 
– Mint Szamanta. 
Valóban. A fél ország olyan, mint Szamanta. A Dzsoki felesége. Dzsok 

menye. Bobi sógornője. Dallasban. A fél Magyarország olyan. Olyan részeges! 
Könyökölünk a szürkületben. A srácnak a karjára telepszik egy muslinca. 

Nézi, töpreng. 
– Apa, hány lóerős egy muslinca? 
Először meghökkenek, nyikkanni sem tudok. Aztán rájövök valamire: ez a 

gyerek annyira szereti az autókat, hogy mindent ehhez a fix ponthoz viszonyítva 
igyekszik meghatározni és megérteni a világból. 

Nézem az alant kacsázó becsiccsantott embereket. Talán egy ilyen fix pont 
hiányzik az életükből. Nem tudják, hogy hány lóerős egy muslinca. 

Sakk 

Beszély 1992. november havának 14-dik napján a kárpótlásról, a disznókról és a 
parasztokról 

IV. Louis hat éves. Most tanul sakkozni. Nézi a táblát. Rakosgatja a 
figurákat, vizsgálgatja őket. Töpreng. 

– Ezt hogy hívják? 
Soha nem voltam sakkozó, annyit talán mégis tudok, melyik bábu hogyan 

lép. Na de a nevük! Tudom-e a szabatos megnevezését egy-egy figurának? A 
gyerek előtt igyekszem palástolni zavaromat, köhécselek, okos pofát vágok, ahogy 
ez szokás olyankor, amikor az ember időt akar nyerni. 

– Ezt? 
– Ühüm. 
– Ez a király. 
– Hát ez? 
– Az a királynő. 
– És ez? 
– Az a csikó. 
– Ez? 
– A bástya. 
– Ez? 
– A futó. 
– Ez? 
– A gyalog. 
– Mi? 



– Úgy is hívják, hogy paraszt. 
Ebben megnyugszik. Telerakja a kockákat figurákkal, egyikkel leüti a 

másikat, de valóságosan ám, olyan lendülettel, ahogy például egy autó vágódik az 
útszéli fának. 

Az én figyelmem elkalandozik. Az utoljára elhangzott szó visszhangzik 
bennem: paraszt. 

Eszembe villan egy idős parasztember arca. Régi ismerős. Mosolyog, 
boldognak látszik. A licitről jön éppen, ismét van földje. Nem sok, de az övé. 

Lehet termelni. 
Töprengek. Mivel tudnák segíteni az önkormányzatok ezeket az embereket? 

Azokat, akik a téesz bérmunkásaiból éppen mostanában alakulnak át tulajdonossá. 
Biztos nagyon nehéz lesz az indulás. Hogyan segíthetné ezt az újrakezdést egy-egy 
önkormányzat? Nem lenne-e kötelessége segíteni? Vagy legalább gondolkodni a 
segítségnyújtás módján? Nem lenne-e segítség ezeknek a parasztembereknek, ha 
melléjük állna az önkormányzat a Legeltetési Bizottság újraszervezésében, s 
működéséhez, indulásához biztosítaná az anyagi erőt? 

De az egyre több új földtulajdonos mellett rengeteg munkás, félig munkás, 
félig paraszt ember marad, s velük mi lesz? Régebben ledolgozták a műszakot 
valamelyik üzemben, gyárban, ám munka előtt és után elláttak 10-20 sertést, s ezek 
árát összegyűjtve építették házaikat. Közülük ma nagyon sokan munkanélküliek, 
az ólak üresek az elmúlt időszak sertésválságai miatt, a gazda pedig esetleg 
valamelyik kocsmában igyekszik feledni bánatát. Rajtuk segíthetne-e az 
önkormányzat? Hiszen ennek a térségnek a lakosai kiválóan értenek a 
sertéstartáshoz, hagyománya is van, s azt mondják a szakemberek, hogy 
konjunktúra várható a sertéspiacon. Tehát: valahogy meg kéne indítani az 
embereket... 

IV. Louis rázza a karomat. 
– Ez a paraszt? 
– Igen. 
– Ennek itt kell állnia? 
– Ott. 
– És a királynak? Itt? 
– Ott. 
– És ha a királyt a paraszt mellé teszem, akkor paraszt lesz? 
Ez egy olyan kérdés, amin érdemes meditálni. A fiam a sakktáblát nézi, én 

túlnézek rajta. 
– Van olyan király, akit ha a gyalogok közé állítanak is, király marad. De van 

olyan bábu, akit hiába emelnek a vezérek sorába, mindig paraszt marad. 

Keringő a semmibe 

Igaz történet az emberről, csak úgy, mese helyett 

Buksi egy kis korcs volt, magyaráztam IV. Louisnak, amolyan jellegtelen 
tucatkutya. Tulajdonképpen szót sem érdemelne, vélhetnénk, ám tévednénk. Nem 
csupán a nagy és kiváló, az erős és pedigrés érdemel szót, hanem a jelentéktelen, a 
gyenge, a letiport is. 

Buksi élte egyszerű kis életét, mígnem egyszer valaki, egy ember, fejbe nem 
vágta egy husánggal, úgy, hogy betört apró koponyája. Buksi igen rossz állapotban 
volt, amikor rátaláltak a gyerekek. Ezek a lurkók még romlatlanok voltak, tehát 
megkönyörültek a szerencsétlen állaton. Felvitték egy négyemeletes tömbház 
legfelső szintje fölé, a padlásfeljáróhoz. Lopták neki az ételt, a vizet, a rongyot, ami 
fekhelyül szolgált. Gyógyítgatták. Buksi lassan-lassan javulgatott, erősödött. Egy 



férfi, a negyedikről, felfigyelt a gyerekek lopakodására, s utánuk osont. Megtalálta 
a kutyát. Az illető vállalkozó volt, bérelt egy udvart, ahol különféle anyagokat 
tárolt. A gyerekekkel ide vitték el Buksit, hiszen az egyre elevenebbé váló eb már 
nem maradhatott tovább a padlásfeljáró alatt. A kutya jól érezte magát új 
otthonában. Hivatalát fontosnak gondolta, hiszen erre a sok értékre vigyázni nem 
csekélység. Buksi úgy érezte, közeledik a tavasz. Állt a kerítésnél és vágyakozva 
nézte az utcán viháncoló, szerelmesen futkározó kutyákat. Kis alagutat kapart a 
kerítés alatt, boldog volt, hogy sikerült. Átbújt. Már éppen a felszínre nyomakodott 
a túloldalon, amikor odaért valaki, aki akkor nőtt fel, amikor úgy hurcoltak el 
otthonról embereket, hogy soha többé nem látták a szeretteik. Ez a valaki azt 
tanulta, ez egy olyan világ, melyben az élet semmit sem ér. Azt tanulta, hogy 
legyőzzük a természetet, még a folyók folyásirányát is megfordítjuk. Azt tanulta, 
hogy büntetlenül szétdobálhat mindenféle szemetet. Hogy nyugodtan kettétörheti 
a frissen ültetett facsemetéket, hiszen nem az övé. Arra jött tehát ez az ember, egy 
felnőtt, s látta a boldogan előbukkanó kutyust. Előkapott a zsebéből egy flakont, és 
lefújta Buksit. Csak úgy. Heccből. 

Buksi vonított a fájdalomtól. A környékbeliek még másnap is látták a kis 
korcs, jellegtelen tucatkutyát, amint vakon forgott. Teltek az órák, és Buksi, 
Istennek ez a kedves, szeretetre méltó teremtménye lassan elkeringőzött a 
semmibe. Mi pedig itt maradtunk a husángos és a permetezős emberrel. 

(Jegyzém 1993. április havának 3-dik napján) 

Sugárhajtású hintaló 

Történet egy naplóról és féktelen nyelvi játékokról 1993 nyarának elejéről 

IV. Louis amolyan naplófélét ír, most fedeztük fel. Egy kis füzetbe feljegyzi 
éppen aktuális gondolatait, mindent, ami fontos lehet egy ősszel első osztályba 
lépő nagyfiúnak. Ezekről az enyhén szólva szamárfüles lapokról harsogó 
életszeretet tör elő, amely helyenként már-már vad hedonista torzódásba csap át. 
Íme, a legújabb: „Hal. Dinnye. Csoki. Imádom. Imádom. Imádom. Fagyi. Jégkrém. 
Imádom. Imádom. Töltött káposzta. Imádom.” 

A minap azzal a sóvárgó mondattal hökkentett meg IV. Louis, hogy szeretne 
egy sugárhajtású hintalovat. A szárnyaló fantáziára valló kérés előszedette velem 
azokat a hatalmas térképeket, amiket 1985-ben Moszkvában vettem, mégpedig 
Eurázsiának a keletibb feléről. A két gyerekkel elmélyülten nézegettük a színes 
lepedőket, miközben IV. Louis egyre kérdezgette, hogy mi ez a kék folt, hát ezen a 
zöld folton kik laknak... Villámgyorsan bebarangoltuk az őshazától kezdve 
rokonaink lakhelyéig ezt az óriási földrészt. Aztán játszani kezdtünk a sok furcsa 
népnévvel, földrajzi névvel, hol a srác mondott egy mókásan elferdített szót, hol 
én, V. Julia pedig bugyborékolt a nevetéstől. Utaztunk. Nevettünk. Most itt 
vagyok, de egy pillanat, oszt mán oszmán (török) a föld, hol landolunk. Sokáig ott 
sem vagyunk. Előttünk a Kaukázus: becsüljük az oszét (iráni nép) eszét. Aztán 
Tatársztán (Tatárország) következik. Sok tatár. Hogy hívják a tatár öregek 
otthonát? Tatatár. IV. Louis bogara: Bokhara (város Közép-Ázsiában). Ismét a 
Kaukázus: ott él a balkár (kis török nép). És a jobbkár? Mellettük a kumuk (kis 
török nép) komák. Keleten él az ujgur (török nép). Hát a régigur? Aztán egy nyelv, 
a csagatáj. Ami ide vonz, nem csak a táj. Kicsit odébb: Altáj (hegység). Feltáj is ott 
van? Szeretnél egy jakut (török nép Szibériában) lyukat? Naná! Alattunk most tűnt 
tova Tuva (kis török nép hazája a Bajkál tó közelében). A kék foltok odalent a tuvai 
tavai. És most hol vagyunk? Kazak (török nép Közép-Ázsiában) kezek között. 
Iszunk vodkát? Még egyet! Erős vagyok, mint a tulok, egy Tiensant (hegység) 
odébbtulok... 



Hogy csak szó, szó, szó? Szó-alom? Lom? És szabad a lom? Szó-szabadalom? 
Sok-sok szabódó szó? Szabta egy szószabó szabódó nyelvi úriszabó?... Csak 
játszottunk egy jót, s íme, IV. Louis és V. Julia már sejti, merre kell keresni a 
magyarok és a kunok rokonait. 

Még este is ez a játék és a Tiensan jár az eszemben. A hegység, amely 
súlyosan hallgat. Néhány éve ott, ezt a hegyet látva gondoltam arra, hogy mi, 
Eurázsia nyugatibb felén túl sokat beszélünk. Pedig aki igazán erős, az hallgat. És 
keményen van. Gőzölöghet előttünk az élvszer (tea), lehet bármily tekintélyes 
vörnyeges szakállunk, vehetünk a boltban zacskós napenergiát, lehet a 
gyerekünknek sugárhajtású hintalova, az angol-feliratos üzletek árnyékában akkor 
sem feledkezhetünk meg Eurázsia keletibb részéről. Amely egyébként súlyosan 
van.

Túra a sugárhajtású hintalóval? Imádom. Tudni rokonainkat? Imádom. 
Imádom. Súlyosan vanni? Imádok. Imádok. Imádok. 

Lógás 

Történet a hiányról, a türelemről és a nőkről 

Hazaérkezett V. Julia. Életében először táborban volt, fönt, a hegyek között, 
iskolatársaival, osztálytársaival. A tervek szerint délután öt órakor gördült volna 
be velük az autóbusz az iskolájuk elé. Így is történt, percnyi pontossággal. Fél 
hatkor, amikor a megyeszékhelyről hazaérve a buszról leszálltam a református 
nagytemplomnál, már ott várt. Ragyogott a képe, és amint leléptem az 
autóbuszról, a nyakamba ugrott, szorította a nyakam, el nem engedte sokáig, csak 
lógott rajtam. Ott, akkor hirtelen eltűnt az a feszültség, ami már egy hete egyre 
csak nőtt bennem, amióta ez a kis csöndes, kilenc esztendős leány felült a buszra, 
hogy úszó- és angol táborba menjen. Akkor nem tűnt sok időnek az a nyolc nap, 
amíg távol lesz, ám a második napon már valami megmagyarázhatatlan idegesség 
és hiányérzet költözött belém, a harmadik napon már munka közben is a lányom 
jutott eszembe, nem úgy haladtam, ahogy szerettem volna, s arcmása a 
legváratlanabb pillanatokban, például éjszaka, úszott elém. Elalvás előtt, már jól 
benne az éjszakában, rémképek gyötörtek, lejátszódott tekintetem előtt az alföldi 
gyerek esete a hegyekkel, amikor elindul lefelé és nem tud megállni, egyre 
gyorsabban, egyre tehetetlenebbül rohan balsorsa felé. Amikor végre, már csaknem 
virradatkor, mégis elaludtam, rémálom gyötört, egy elromlott fékű autóbusz 
zúgott a mélység felé a szerpentinen egyre irányíthatatlanabbul, s amikor áttörte az 
útkorlátot, akkor ébredtem csurom vizesen. Napközben már arra akartam 
rábeszélni IV. Juliát, hogy menjen érte, hozza haza a lányunkat. Persze, nem ment, 
sőt pirongatott fegyelmezetlenségem miatt. IV. Louis, hét évének teljes 
komolyságával és meggyőződésével állította, hogy neki nem hiányzik V. Julia, ő 
nagyon jól elvan a macskákkal, mamával és persze az anyjával, akiről le nem lehet 
vakarni. Ám eltelt még vagy két nap, s a televízió elől kiabált nekem a konyhába, 
ahol a papírjaim fölött görnyedtem, hogy menjek be és helyettesítsem V. Juliát, 
azaz üljek mellé és nézzük együtt a mesét. Lám, mégis hiányzott neki. Egyre 
sokasodtak a családtagok megjegyzései: vajon mit csinál most a leány? Mit eszik? 
Tud-e aludni? Nem fázik-e éjszakánként? Nem szedett-e fel egy kóbor kullancsot? 
Még mennyit kell aludni, hogy hazajöjjön? Mit főzzünk neki az érkezése örömére? 
Egy örökkévalóságnak tűnt ez a nyolc nap, ólomlábakon járt az idő, de végül 
mégiscsak eltelt, s ott lógott lebarnulva, ragyogó arccal a nyakamban a református 
templom mellett. Jó volt ez a lógás, nem siettettem a végét, hogy a park óriási fái 
alatt elmesélje élményeit, miközben hazafelé tartunk. Hagytam, hadd szorítsa a 
nyakam, tapadjon hozzám. Most értettem meg szegény anyámat, hiszen oly sokat 



mentem én, s oly sokat várt ő. Rájöttem, csak néhány igazán fontos ember van az 
ember életében, s azok többnyire nők: az anya, a feleség, és ez a nyakamban lógó 
súly. 

(Jegyzém 1993. július havának 14-dik napján) 

Visszaszámlálás 

Avagy a látvány inspirálta játék, melynek végén IV. Louis családunk egyik 
nőnemű tagjára mutat 

– Őkhén, tihén, mihén, őhén, tehén! 

A Rendes Ember 

Beszély ama végső kérdésekről, a dongókról és a nyaralásról 

Nem is olyan régen még, Nils Holgerson kis rágcsáló barátja után szabadon, 
Pocoknak hívta önmagát IV. Louis. A rajzfilm bűvereje ugyan máig tart, ám ő, 
néhány hónapos pockozás után kijelentette, hogy most már nem Pocok. Hanem 
mi? – kérdeztük. Rendes Ember, válaszolta. Ennek szívből örültünk. Így teltek a 
hónapok. IV. Louis megtanult olvasni, írni, csak úgy, magától, minden külön 
tanítgatás nélkül. A betű nagyon vonzotta. Tologatta a kisautóját a szőnyegen, 
berregett, ahogy azt ebben a korban illik, majd hirtelen felütötte a fejét, s azt 
kérdezte. 

– Apa, mi az az univerzum? 
Eldadogtam valami válaszfélét, amit ő figyelmesen meghallgatott, aztán 

autózott tovább. Hamarosan megint abbahagyta, s a végtelen mibenléte felől 
érdeklődött. Játék közben ilyen kérdéseken meditált. Később Isten érdekelte, majd 
a bolygók, a meteorok, a vulkánok, az őslények, majd az, hogy miből van az 
emberi csontváz... 

Amikor kitört a nyár, IV. Louis szűrét kitették az óvodából. No nem azért, 
mert rendetlenkedett, hanem azért, mert letudta a nagycsoportot. Egész nyáron 
biciklizett és macskázott III. Julia, azaz a nagymamája portáján, mígnem 
mostanában egy közeli fürdőhelyre vonult a család nyaralni. IV. Louis néhány 
napja még a fejét sem merte beletenni a vízbe, most viszont már csaknem átússza 



keresztben a kismedencét. Az egyik este felfedezte az alliterációt, élvezte a nyelv 
zenéjét és ritmusát, miközben jött-ment, és lelkesen skandálta. 

– Döglött dongó, palacsinta! Döglött dongó, palacsinta!... 
Délután megcsípte egy dongó a szemöldökénél, ezért haragudott rájuk, 

nyilván mindegyiket szerette volna döglöttnek látni. V. Julia és IV. Louis 
megtanultak egy új kártyajátékot, késő estig zsugáztak, erősen a hatalmába 
kerítette a két gyereket a játékszenvedély, s amikor a Rendes Ember diadalmasan 
kivágott egy lapot, s azt akarta kiáltani, hogy dzsoli, véletlenül a Dallas című 
filmsorozat egyik főhőse tolakodott a tudatalattijába, így a kártyalap 
kísérőszövegeként az hangzott el, hogy Dzsoki!

IV. Louis környezetében nem lehet unatkozni. Élénk nyelvi fantáziája sok 
váratlan szójátékot, kifejezést teremt. Arról faggat, van-e méreg a dongó 
szilánkjában, s az veszélyes-e? A bögöly nagyra nőtt légy, s a légy csak kis bögöly? 
Később a zajvédő füldugót nézte rágóguminak, s meg akarta kóstolni. Kedvtelve 
hallgatta a szomszéd tanárnő történetét az osztálykirándulásról, amikor a 
debreceni vidámparkban beült egy cigánygyerekkel a dodzsembe, s a gyerek 
elismerően jegyezte meg két kör után. 

– Dik anyám! Hogy dzsal a dodzsemmel! 
IV. Louis másnap reggel kérdezte meg vásárolni induló anyjától az autóra 

mutatva. 
– Dzsalsz a dodzsemmel? 
– Majd dzsalsz te az iskolába hamarosan! 
IV. Louis elgondolkozott. Egy idő után megkérdezte, hogy az iskolában 

elmagyarázzák majd neki, hogy mióta létezik a nap? Egészen biztos, mondtam. És 
azt is elmondják, hogy mióta van idő? Remélem. Akkor jó, mondta. Autózott 
tovább. 

(Jegyzém 1993. augusztus havának 14-dik napján) 

Édesbús már/még 

Beszély a madárdalról és a szemétről, az úszásról és az országról 

Az édes szabadság édesbús utolsó napja. A gyerekek ugyan tudomásul 
veszik, hogy vége, de kórusban kántálják véleményüket. 

– Ó, de kár! 
Jól megnyújtják az első és az utolsó szót, aztán kedvetlenül ténferegnek a 

faházban, amit baráti szívességből egy hétre kölcsönkaptunk. Kezdődik a 
fájdalmas pakolászás, a ruhadarabok, a különféle hasznos és kevéssé hasznos 
tárgyak, játékok keresése. IV. Louis, bár még itt vagyunk, de máris múlt időben 
beszél a nyaralásról, mondván, hogy ő egyedül a szúnyogokat nem szerette ezen 
hét alatt. Én még jó néhány más dolgot sem kedveltem, egyebek között az őrjítően 
hangos diszkót, amivel egy csomó embert kényszerítenek virrasztásra néhány 
becsavarodott kölyök és a bevétel kedvéért. Nem szerettem azt a természetességet 
sem, ahogy az egyes nyaralókból kikerülő szemetet műanyag zsákokban a közeli 
nádasba hordták, mintha az ősi, érintetlen természet, a madarak s egyéb kisebb 
állatok lakhelye magától értetődően kínálkozna szemétlerakó területnek. 

Reggelente fantasztikus madárkoncertekre ébredtünk, délelőtt héjákat és 
sasokat láttunk körözni a magasban. Meddig lesz még így? Néhány esztendeig? 
Aztán néma és néptelen lesz a táj, mert a ragadozók már csak szakadt 
strandpapucsra és műanyag palackokra csaphatnak le alázuhanván a nádasba? 

– Milyen állatok éltek itt? – kérdezte IV. Louis. 
– Mikor? 
– Régen. 



Kutattam az emlékezetemben. Mi minden élt itt a folyószabályozás előtt? 
Például hattyú. Meg gödény vagy batonya. Darvak. Szárcsák. Vadludak. 
Kárókatonák. Vadkacsák. Gémek. Kócsagok. Búvárok. Túzokok. Vízibikák. 
Szajkók. Lillik. Teknős békák. Nyércek. Vidra. Borz. Hód. Görény. Hölgy. Vízi poc. 
Vadmacska. Gözü. Vicsog. Cickány. Ölyü. Őz. Vaddisznó. Róka. Farkas. Nőtt itt 
rekettye, varjútövis, szilfa, fűz, bodzafa. Ezek árnyékában pihent meg a pákász, a 
csíkász, a darvász, a rákász, a halász, a vadász, a solymász, a méhész, a békász, a 
piócaszedő. Itt szedtek gyógynövényeket a füvesasszonyok, az állatoknak például 
farkasalmát, mancsifüvet, mételyfüvet, vasfüvet, lókörömfüvet, rühfüvet, szettyint, 
az embereknek pedig termett itt tökincs, ördögharapta fű, gyujtovány fű, drótfű, 
fekélyfű, feketenadálytő, kocsord, ezerjófű, élekhalok fű, százlyukú fű, párló, 
virádics, üröm, csikorgófű, vízi kender, fülfű, rétizsálya, csikófarkfű, méhfű, 
szattyú és még sokféle fű. 

– Hű! – ámuldozott IV. Louis – Hogy fért el ennyi minden? 
– Elfért. Nem szorította ki őket a szemét. Meg az ember. 
Pakoltunk tovább, bár a srác búcsúzóul még szerette volna meglátogatni az 

éttermet, de erről lebeszéltük. Nem kedveltem az egyébként mutatós, de 
kényszeredett pincérnőt, aki fél óráig sem volt kíváncsi, innánk-e egy sört, avagy 
csak hűvösölünk. 

Búcsúzóul körüljártuk az udvart, a szépen nyírt gyepen még rúgtunk párat a 
labdába, s fölzavartunk néhányat azok közül a szúnyogok közül, akik esténként 
valóságos falkákban rontottak ránk, s a velük való hadakozásban szerzett sebek 
még jó ideig adnak munkát a szabadság alatt vakarózásra idomult körmöknek. 

V. Julia az eltöltött hét kellemes dolgait sorolja: első helyen említi a kellemes 
vizet, aztán a szomszédokkal közös szalonnasütést, a kirándulást a közelben lakó 
rokonokhoz, ismerősökhöz, a hangulatos kis boltot, néhány szívesen látott 
látogatót, a kiolvasott jó könyvet, s a családi úszóversenyeket, melyeknek győztese 
rendre ő lett, a kilenc esztendős úszópalánta, pedig IV. Louis is nekem szurkolt. V. 
Julia hízeleg, menjünk úszni. Egy búcsúferedőre hív, még egy utolsó versenyre. 

Még egy kis úszásnak álcázott dagonyázás tehát, aztán irány haza, kezdődik 
a megszokott élet, a munka. Ez megnyugtat. Egyelőre azonban még valamiféle 
köztes állapotban vagyunk, már nem nyaralunk, még nem dolgozunk, tehát a már 
nem itt, de még nem ott állapotában, s ez kissé idegesítő. Olyan ez kicsiben, mint 
az ország helyzete. A már nem, és a még nem állapota. 

(Jegyzém 1993 augusztusának 16-dik napján) 

Teremtés 

Beszély a születésről és a halálról 1993. november havának 17-dik napján 

Talán korán jött, de kellett a hó. Az évek óta tartó szárazság annak is 
köszönhető, hogy az elmúlt telek alig hoztak havat. Pedig védi a vetést, aztán 
olvadáskor szép lassan becsöpög a talajba, leszivárog. Azt hiszem, a gazdák 
örülnek a hónak, esetleg azok nem, akik, mint azt Debrecen és Püspökladány 
között láttam néhány helyen, most akarják felszántani frissen kapott és kimért 
földjüket. A hóesésben. Nem örülnek a madarak sem, a kisebbek megszeppenve 
gubbasztanak a fák ágain, a varjak a havas földön topognak vagy a levegőben 
keringenek élelem után kutatva. A gyerekek öröme viszont határtalan. 
Hógolyóznak, szánkóznak, hóembert építenek. 

Például IV. Louis és V. Julia is. A lakásunk előtti tér egy félreeső helyén nagy 
nyögések közepette görgették az egyre hízó hólabdát, hogy elkészítsék a hóember 
testének alját. Némi erőlködés után a helyére gurították ezt a termetes golyót, s 
ezzel kezdetét vette a teremtés. Újabb hógolyót indítottak útjára, gurították, 



hizlalták, növelték a legteljesebb egyetértésben, ami azért nem mindig jellemző 
rájuk, sőt a legtöbbször piszkálják egymást, előfordul a torzsalkodás, de a heves 
összetűzés is. Most azonban nem. Igazuk van. Ők már hét- és kilencévesen is 
tudják, hogy teremteni csak együttműködve, erőiket egyesítve, egyetértésben lehet. 
Ezek szerint cselekedtek. Kipirult arccal görgették az egyre növekvő hólabdát, s 
amikor már elég nagynak gondolták, az első nagy gömb tetejébe emelték. Nem 
ment könnyen, de sikerült. A teremtés magasztos izgalma látszott a két gyereken. 
A hóember kétharmad részben készen állt, most már csak egy kisebb hógömböt 
kellett készíteniük és a másik kettő tetejébe emelni, s ez hamarosan meg is történt. 
Készen volt a fej is, a helyén várta, hogy kalapot nyomjanak a búbjára, répát 
orrának, valami bogyófélét szemének, hogy a teremtés teljes legyen. S az lett. Ott 
állt a két gyerekkel azonos nagyságú hóember gyönyörűen kialakítva: a fején egy 
kis hetyke, virágcserepek alatt használatos alátét, az orra répa, a szeme egy-egy 
piros bogyó, ami ott terem a parkban, méghozzá annyi, hogy a hóember ruhájára 
szükséges gombokat is kifutotta, szája egy kis görbe ágból, felfelé hajló ívvel, hogy 
mosolyogjon. A két gyerek boldog volt, de hogyan is lett volna ez másként 
teremtés után? 

Ezzel a belső békével és derűvel aztán elmentek meglátogatni a 
nagymamájukat. Jó másfél óra múlva, amikor visszajöttek, azonnal a hóemberhez 
siettek. Az már nem élt, ahogy ők mondták. Valaki ledöntötte, szétrugdosta 
szegényt. A két gyerek szomorú volt és feldúlt. Kinek állt útjában? Miért? Talán 
most tanulták meg, hogy még az sincs biztonságban, aki a légynek sem árt, s 
jóindulatúan, mosolyogva néz a világba. 

Együtt 

A névnapokról, a Balkán közelségéről, a kiküzdött és meg nem kapott 
helyezésekről 1993. november havának 22-dik napján 

Egy-egy névnapon, amikor összejön a család valahol, bizony elég sűrűn 
vagyunk. Nincs nagy mulatozás, nagy ivászat, danolászás, tánc, csak nagy 
beszélgetések. Az egykori gyerekek ma már főiskolát végzett vagy éppen most 
végző komoly emberek lettek, nagy tervekkel, reményekkel. Az egykori pici 
gyerekek az általános iskola felsőbb osztályainak padjait koptatják, egyikük most 
végez, fő a feje, pályaválasztás előtt áll. A családi összejövetelek legélénkebb, 
leghangosabb csoportja az új nemzedék, a kisiskolások, akik ilyenkor hatalmasakat 
játszanak. Most éppen lövöldöznek. Bujkálnak a bútorok között, kúsznak, maguk 
elé rántják fedezéknek a felnőtteket és nekivadultan tüzelnek. „Szítlűttelek, mint 
egy kutyát!” – kiáltja diadalittasan az elsős Zsolti harmadikos testvérének, Iminek. 
A társaság egyik része szerb, a másik magyar – a szereposztás szerint. A névnapra 
betört a Balkán. 

Hihetetlen energia van ezekben a kicsikben. Imi délelőtt még élete első 
úszóversenyén vett részt, s ha jól tudom, rögtön bronzérmet is nyert a váltóban. 
Erre roppant büszke. Fogadkozik, hogy a legközelebbi versenyen mindenkit 
legyőz majd. Zsolti már jár edzésekre, jövőre pedig ő is versenyezni szeretne. A 
vele egyidős IV. Louis nyáron akar megtanulni úszni szépen, szabályosan, hogy 
jövőre ő is járhasson edzésekre. V. Julia ötéves kora óta úszik, imádja ezt a 
sportágat. Délelőtt ő is versenyzett, hátúszásban második lett, mellen pedig 
egyszerre csapott be a célba egy másik kislánnyal a győztes mögött. Ő is, a 
jelenlévő ismerősök is úgy érezték, legalább a harmadik hely járt volna neki. Nem 
ő kapta a bronzot, hanem valaki, aki utána ért célba. Azért persze büszke volt a 
háton szerzett ezüstjére. 



Most azonban, itt, a névnapon, nem játszott a többi gyerekkel, egy kis 
számítógépes játék kötötte le. Látszólag. Én azonban tudom, hogy még mindig az 
úszóversenyen rágódott, ahol torokfájása, nem éppen tökéletes közérzete ellenére 
is igyekezett minél jobban teljesíteni, s akkor, valamilyen érthetetlen okból, 
megfosztották őt attól a helytől, amit pedig kiküzdött magának. Az egészről persze 
egy árva szót sem szól, csak őrli magát. Ilyen típus. Körülötte forr, pezseg az élet, a 
fiúk váltakozó sikerrel vívják ütközeteiket, majd a harc végén, a feltámadás után, 
újrakezdik. A szülők, rokonok pedig erről az igazán ígéretes nemzedékről 
beszélgetnek a jövőt latolgatva. 

Az ablakon át látjuk, odakint ismét esik a hó. Jól elvagyunk itt bent, nincs 
kedvünk kilépni a hóesésbe. Talán azért, mert így együtt érezzük, hogy milyen erő 
van egy családban. 

A pék 

avagy kínáló-vers az 1993-dik évbeli november hó 28-dik napi vásárhoz 

Egyenek, 
vegyenek 
itt ni! 
Sül már 
a kenyér, 
kifli. 

Reggelire vesu ragyog, 
jaj, de szörnyű éhes vagyok! 

Aki májas, 
aki epés, 
aki hájas, 
aki gebe 
ezt egye, 
ezt vegye! 

Éhes kovács, asztalos, ács 
kedvence a fonottkalács. 

Van itt kalács ablakos, 
búzakalász-fonatos, 
jobbra tekert, 
balra tekert, 
így font, 
úgy font, 
foszlós bélű, illatos... 

A duci dúc mosolyog. 
Ha jó leszel, megkapod. 

Telefax a Megváltónak 

Az ajándékokról, az örömről s egy különös országról 1993 karácsonya előtt 

Elnézem IV. Louis készülődését december ünnepi napjaira. Először levelet 
írt a Mikulásnak. Talán kicsit lámpalázas volt bátor cselekedete miatt, hiszen 



életében először írt levelet, ilyen fontos személynek pedig végképp nem merészelt 
a színe elé tolakodni elfogódott soraival. Idézem a bátor elsős levelét, betűhíven. 
„Kedves Mikulás bácsi szeretnék egy csomag csokit nagyon szeretném hogy el 
lyölylyön”. Főleg az utolsó szó érdemel alaposabb figyelmet, amit talán a nagyobb 
nyomaték kedvéért cifrázott így meg a gyerek. Hiba ide, hiba oda, a levél többé-
kevésbé eredményesnek bizonyult. Alighanem ez a siker tüzelte fel IV. Louist, 
megnőtt benne a kurázsi, ugyanis most már a Jézuskával levelezik. „Kedves 
Jézuska szeretnék egy játékot nagyon szeretnék eszt kapni nem felejtem még ki egy 
csomag csokit.” Az édesszájú levelező megkért, küldjem el a levelét a Jézuskának. 

– Jó, de hogy? 
– Telefaxon. 
Elküldöm. 
Otthon arról beszélünk, hogy karácsonyra bejglit kellene sütni. Mikor? Talán 

kedden. IV. Louis, mint mindig, kérdez. Mi az a bejgli? Hogy csinálják? Mit kell 
beletenni? Később játszani kezd a szavakkal. Ízlelgeti a szót: bejgli. Nyilván 
megjelenik képzeletében egy ország, ahol rengeteg bejglit lehet enni az év minden 
napján, ennélfogva nyilvánvaló, hogy ott mindig karácsony van, s az ilyen jó 
gyerekek, mint ő is, naponta kapnak ajándékokat. Ennek az országnak a neve 
Bejglium. Ki is mondja, hadd élvezzük mi is e földi paradicsomnak legalább a 
gondolatát. Bejgliumban az emberek tápirányítóval kapcsolják ki és be a televíziót, s 
nincs más dolguk, mint sakkozni, azt mondani a parti végén, hogy sakk és makk,
utána pedig lehasalni a szőnyegre, nézni a világatlaszt, ismerkedni az országokkal. 
Ezt teszi IV. Louis is. Eljátszik a nevükkel. Kuba nevét megfordítja, így lesz belőle 
Abuk. Aztán Afrikára röppen a tekintete, olvassa: Mali. Lelkesen elkezd malihózni,
körbeszalad a lakásban, és harsogja a malihót. Hát ilyen vidám ez a Bejglium. Ám 
addig is, amíg nem jutunk el mindannyian Bejgliumba, biztos ami biztos, még egy 
levelet ír a Jézuskának. Először egy papírlapot telerajzol sok-sok vigyorgó 
emberrel, aztán külön papírra írja. „Bocsánat ezt kihagytam ezt is szeretném a 
Jézuskától.” Ideadja a levelet, megkér, küldjem el a Megváltónak telefaxon, ahogy 
az előzőt. Ő már tudja, hogy a Megváltó nélkül itt nem lesz Bejglium. Talán még 
Magyarország sem. 

A szomorú mézes 

Örömről és bánattól, s az ablaküveg két oldaláról 

Karácsony első napján ismét esett egy kis hó. Este kinéztünk az ablakon a 
szinte néptelen térre, s a lámpák fényénél jól látszottak az aláhulló nagy pihék. Az 
asztalon ott volt a mézes, amit V. Julia és IV. Louis díszített különféle színű 
drazsékkal és tortadarával. A szív, csillag és kör alakú mézesek közül egyetlen 
egynek az arca úgy lett kiképezve, hogy igen szomorúnak látszott. Mindegyik kis 
mézesarc vigyorog, de ennek az egynek lefelé görbül a tortadarából kirakott 
vonalszája. Kiderül, IV. Louis műve. 

– Miért olyan szomorú ez a mézes? – kérdezem. 
– Mert beteg – mondja a fiam. 
– Mi baja? 
– A klinikán volt. És még a szeme is begyulladt. 
Mutatja a két piros drazsét a mézes arcán. Valóban, a vak is láthatja, hogy 

begyulladt valamitől a szeme. 
Néztem a szomorú mézest, s mindenféle ünneprontó gondolat kezdett 

kószálni az agyamban kórházi ágyon gubbasztó szomorú gyerekekről. Aztán 
emberi arcok jelentek meg tekintetem előtt, emberi arcok lefelé görbülő szájjal, 
amint kintről, a hideg utcáról, a jeges széltől pirosra mart szemmel néznek az 



ablakok mögé, honnan karácsonyfák díszei és fényei csillannak elő. Vajon hány 
ilyen arc lehet most az én városomban? És az országban? Tovább már nem is 
merem tágítani a kört. 

Attól tartok, olyan idők jönnek, hogy jó ideig még a legszebb ünnepeken is 
találkozunk gyulladt szemű, szomorú mézesekkel. 

(Jegyzém 1993. december havának 27-dik napján) 

A hám 

Beszély a félévi bizonyítvány megünnepléséről az Úr 1994-dik esztendeje 
február havának 8-dik napján 

A félévi bizonyítvány kiosztása után IV. Louis is, V. Julia is sugárzó arccal 
jött haza. Ebből már gyanítottuk, hogy nincs komolyabb baj. Nem is volt. Szűk 
családi körben megtárgyaltuk a dolgot, megdicsértük őket, ezzel el volt intézve az 
ügy. Részünkről. Mint este kiderült, IV. Louis részéről még nem. Este éppen egy 
kis üzlet előtt haladtunk el, amikorra a srác kialkudta az anyjától, hogy ezért a 
legszerényebb, legmértéktartóbb fogalmazással is gyönyörűnek mondható 
bizonyítványért lehessen egy kívánsága. Eredetileg három kívánságról lett volna 
szó, de IV. Julia ezt lealkudta a minimumra, így aztán dönteni kellett az egy 
kívánsága felől. IV. Louis némi töprengés után kivágta a rezet: az az egyetlen egy 
szerény kívánsága van, hogy lehessen három kívánsága. Nem éppen elveszett 
gyerek, értékeltük is leleményességét, ennek ellenére maradt az egy kívánság, amit 
a srác abban a kis élelmiszerboltban vélt teljesíthetőnek, amihez éppen odaértünk. 
Természetesen egy üveg kólát kért a jó bizonyítványért, s azért használom a 
természetesen kifejezést, mert annyira szereti ezt az üdítőitalt, hogy már 
óvodásként is átköltötte a „gólya, gólya, gilice” kezdetű gyermekdalt imígyen: 
„kóla, kóla, gilice”. Befordultunk tehát az üzletbe megvenni a kialkudott kólát. Ott, 
ugyebár, igen sok finom dolog tárul egy ilyen édes szájú gyerek elé, akinek persze 
nyomban meglódul a fantáziája, s azonnal látja magát, mondjuk, csokit enni, s ez a 
fantáziakép úgy rabul ejti, hogy ismét alkudozni kezd az anyjával, ezúttal egy 
csokitojásra, amiben izgalmas ajándék, vélhetően egy víziló lapul, s csak arra vár, 
hogy ő, aki egyébként jó bizonyítványt hozott haza (s ezt nem lehet eléggé 
hangsúlyozni!), leegye róla a csokiburkot. A vége az lett, hogy megkapta a 
csokitojást. Megkérdeztem V. Juliát, elkerülendő a viszálykodást, kér-e ő is egyet. 
Nem kért. Mást sem. Érdekes ez a két gyerek. Nem hisztiznek, nem követelőznek, 
esetleg IV. Louis alkudozik egy kicsit, ám soha nem rendeztek a boltokban 
nagyjelenetet. Az egyik alkalommal hosszú idő után én mentem le vásárolni, s a 
két gyerek elkísért. Az üzletben ki akartam tenni magamért, talán némi 
lelkifurdalás is sarkallt azért, amiért elég keveset vagyok velük, így hát a kosárba 
tettem vagy két szebb és nagyobb csokoládét. Nekik. V. Julia megszólalt, hogy ezt 
tegyem vissza, mert drága, s mondta az árát is. Valóban drága volt. Rámutattam 
egy másikra, de ott is ingatta a fejét. Még a fiam is. Mondták az árát. Nem baj, 
kifizetem, ha szeretitek, mondtam én. Szeretik, de inkább ne. Elég lesz az a kicsi 
csoki is, mutatták. Szeretem, hogy ilyenek. Most, a valóban jó félévi bizonyítványt 
is egy üveg kóla és egy négyfelé osztott csokitojás társaságában ünnepeltük. 
Kirúgtunk a hámból. 

Jaj, de badis! 

Beszély egy kis politikusról, egy operettbetétről, s egy ünnepi vacsoráról IV. 
Louis nyolcadik születésnapján 



Az idő borús, ha felnézek, az égbolton tumultuózus jeleneteket látok, 
mogorva felhők tülekednek odafent lihegve, mintha csak izzadnának a nagy 
tolongásban, cseppek hullnak az arcomra. Ettől azonban még nem akarok 
elkomorulni, kedveszegetté válni, tovább rontani ennek az amúgy is rosszkedvű 
népnek a hangulatát. Aki derűs, tovább él. Derűért én általában a fiamhoz, IV. 
Louishoz fordulok. 

Ez a sokat szenvedett, ősz hajszálakkal megvert nyolc esztendős gyerek tele 
van életkedvvel, életerővel, s önmagában már ez is a létezés csodájának számít az 
én szememben. Tele van vele az egész lakás, felnőttesen politizál, ismeri a 
mindennapok országos és helyi politikai szereplőit, pártjait, véleménye van róluk, 
de a különböző szavak pontos jelentése éppúgy érdekli, mint a túlvilág titkai. Az 
óvodába alig lehetett elvinni, ám az iskolát az első perctől kezdve imádja, a tanító 
nénit nemkülönben, s miután ez egy őszinte gyerek, hatalmas erőfeszítésébe kerül, 
hogy a maga túláradó szeretetét ne mutassa ki a szokásos mindent elsöprő 
lendületével. A napokban bevallotta. 

– Tudod, anya, énekórán csak néztem, néztem a tanító nénit, és majdnem 
kiszaladt a számon az a dal, hogy „jaj, cica, eszem azt a csöpp kis szád!”... 

IV. Louis rettenetesen tud szeretni, a nagyanyjának a három lányunoka 
együtt nem hízelgett annyit, mint ez az egy fiú. Még szemtelenségében is kedves. 
Tegnap este például megmarkolászta az anyja hátsó felét, s elragadtatott 
pimaszsággal így szólt. 

– Jaaajjj, de badis! 
Azaz izmos. IV. Louis egyébként ezekben a napokban ünnepli nyolcadik 

születésnapját. Hasonló alkalmakkor, mint most is, így szól. 
– Kedves családom, meghívlak benneteket vacsorázni a Petibe! 
A legnagyobb ajándék, amit el tud képzelni, egy vacsora kedvenc 

vendéglőjében. Előfordult már, hogy elfogadtuk a meghívást. Megvacsoráztunk, 
finom volt. Evés után IV. Louis kivett a sótartóból egy fogpiszkálót, de kirántott 
vele egy másikat is. Felvette az asztalról, gondosan belemártogatta a borsba, aztán 
visszatette a helyére. A szeme nevetett. 

– Na, családom, jó, hogy meghívtalak benneteket? 
– Jó. 
Egyébként én fizettem. Erre számít a mostani meghíváskor is. 

A néző 

Beszély arról, hogyan juthatunk el az esőerdőktől a kollégistákig 

IV. Louis egyik kedvenc elfoglaltsága a televízió műsorának böngészése. 
Megjelöli az őt érdeklő filmeket, amelyek többsége a természetről szól, bemutatja 
például az esőerdőket, a majmokat, netán ismeretlen népeket, elpusztult kultúrák 
emlékeit, a tengerek élővilágát, elsüllyedt hajóroncsokat és azok kincseit. Szereti a 
vulkánkitöréseket és a földrengéseket is nézni, persze filmen, ám ez a „szereti” 
kifejezés nem pontos, ugyanis a gyerek fél, talán retteg is ezeket a pusztító 
természeti erőket látva, de mégsem fordul el, nem megy ki a szobából, 
megbabonázva figyeli a képernyőt, aztán pedig kérdezget, s e kérdések lényege az, 
hogy nálunk várható-e vulkánkitörés vagy földrengés, s amikor nemmel 
válaszolunk, még akkor is jó ideig foglalkoztatja a kérdés. Szívesen nézi a 
csillagokról, a bolygókról, a világmindenségről szóló filmbeszámolókat, egy kicsit 
alighanem ezeket látva is előveszi a borzongás, próbálja elképzelni a szinte 
elképzelhetetlent, s kérdez, egyebek között a világ keletkezéséről. Boldogan elidőz 
IV. Louis az állatokról szóló filmeknél is, ez a téma a szívét is megfogja, nem 
csupán az eszét, főleg a kölyökállatokért bolondul, s őket látva eszébe ötlik, hogy a 



tömbház udvarán, ahol lakunk, kismacskák születtek, viszont az ott élő 
kutyacsaládban már csak egyetlen kiskutya van. 

De ha a leckéről van szó, mintha már nem is érdekelnék őt annyira az 
állatok, még a kicsik sem. Az anyja, IV. Julia kérdezget. 

– Hogy hívják a bárány anyukáját? 
IV. Louis mereng, ki tudja, hol jár gondolatban. Aztán, némi noszogatásra és 

aprócska segítséggel, válaszol. 
– Birka. 
– Hogy hívják még a birkát? 
Látom a kölykön, hogy az esze megint máshol jár, de az anyja visszarángatja 

a valóságba. 
– Na, hogy hívják még a birkát? 
– Pörköltnek – vigyorog IV. Louis. 
Amit egyébként imád. Most azonban mintha más érdekelné őkelmét. IV. 

Julia megpróbálja rávezetni. 
– Hogy hívják azt az embert, aki a birkákra vigyáz? 
– Csontos Gyuri bácsi – vágja rá a srác. 
Reménytelen. Azért eljutunk valahogy a pásztorig, de a juhászhoz már csak 

nagy kerülőkkel sikerül odaérni. Amint megvan a juhász szó, amit oly régen 
vártunk, IV. Julia megpróbálja a juhra rávezetni a szórakozott nebulót. 

– Na, akkor miket őriz a juhász? 
– Birkákat. 
Az az átkozott juh csak nem akar összejönni. Gondolatban elkóborolt a srác, 

talán vissza a televízió műsorához, alighanem a játékfilmekhez, melyek közül 
általában bejelöli a Kadétok és kollégisták című sorozatot. A bárányoktól a juhokig 
persze még mindig nem jutottunk el, amikor hirtelen felélénkül IV. Louis és 
megkérdezi. 

– Ma este lesz a Kadétok és kommunisták? 
Nevetünk, erre a túlpolitizált életre nagyon jellemző ez a nyelvbotlás. 
– Nem kommunisták! – igazítja ki IV. Julia. 
– Akkor szocialisták – helyesbít a fickó, ezzel a megjegyzésével is jelezve, 

mennyire odafigyel a híradásokra. 
Lám, egy ilyen első osztályos fiú sem tudja kivonni magát a kampány 

hangulata alól. Pedig jobb lenne, ha maradnánk a kollégistáknál. Meg a 
vulkánoknál, a Mindenségnél, a kölyökállatoknál. A bárányoknál. 

(Jegyzém 1994. május havának 18-dik napján) 

Élenyedett kor 

Történet a becsületről, az asszonyok asszonyáról, a harsány énekszóról és 
a gondok elhessentéséről 

IV. Louis matek felmérője a vártnál gyengébben sikerült. A kölyök mély 
gyászban ült otthon az ebédnél. 

– Majdnem elsüllyedtem a szégyentől! – mondta hüppögve. 
– Sírtál? – kérdeztük. 
– Folyt a könnyem, de nem bőgőztem.
Próbáltuk vigasztalni, hogy ne sírjon. Kifakadt. 
– Hát mit csináljon az, akiben van egy kis becsület? 
A felhők azonban tüneményes gyorsasággal elsuhantak a fiú homlokáról, 

hamarosan már énekelt, s amikor a rádióban felhangzott egy vérpezsdítő latin 
zeneszám, azonnal táncolni kezdett. Virtuóz módon tud riszálni. Néhány pillanat 



múlva odaperdült az anyja elé, mélyen meghajolt, mint egy igazi gavallér, s így 
szólt. 

– Szabad egy táncra, hölgyem? 
Meg sem várta az anyja válaszát, derékon ragadta, megpörgette, s 

elragadtatva fuvolázta. 
– Isteni karcsúd van! 
Azaz: dereka. Ilyen bók után természetesen a matek felmérő miatt kicsit még 

durcás anya elolvadt a gyönyörűségtől, s engedelmesen lépegetett a zene ütemére. 
– Ó, te! Asszonyok asszonya! – sóhajtotta a srác túlfűtött hangon. 
Később, amikor IV. Louis leült a napi leckéje mellé, a matek felmérőre 

célozva megkérdeztem. 
– Ráhajtasz? 
– Rá. 
És ráhajtott. A szokottnál talán jobban figyelt legalább húsz percig, de néha 

még így is elragadta a könyvei mellől élénk fantáziája. Valahogy csak letudta a 
kölyök a napi penzumot, a szigorú anya le is ellenőrizte, s úgy látszik, minden 
rendben lehetett, mert a fiam diadalmasan menetelt a szoba felé, s harsány énekszó 
mellett masírozott a játékaihoz. Mellén egy kis cédula fityegett, melyről az ő írása 
fennen hirdette minden földi halandónak, milyen okos és ügyes ez a gyerek. Végre 
a kisautói mellé hasalhatott, berreghetett, túráztathatta a hangját, kúszhatott, 
mászhatott, s ettől rögtön őrült forgalom támadt a szűköcske lakásban. 

Egy jó órányi száguldás után az oxigénről kérdezett. Elmondtam azt a 
keveset, amit tudok, végül kiböktem az oxigén Bugát Pál-adományozta nevét, 
amely azonban nem vert gyökeret a magyar nyelvben, csak egy nyelvújítás-
korabeli epizód maradt: éleny. IV. Louisnak tetszett a szó-szörnyeteg, élvetegen 
görgette ide-oda a nyelvével, játszogatott vele, végül megkérdezte. 

– Te már élenyedett korú vagy? 
– Ha ezt most találtad ki, befonom a szemöldököm! – nevettem. 
Ő meg ezen nevetett, még lefekvés után is. Én viszont már ekkorra 

visszazökkentem feszítő gondjaim közé, ám az megfordult a fejemben, milyen jó 
lenne ezeket a gondokat olyan hirtelen elhessenteni, ahogy IV. Louis tette a matek 
felmérő után. Hasznos lenne, még ilyen élenyedett korban is. 

(Jegyzém 1994. június havának 2-dik napján) 

Kumukolás 

Történet a nyári szünetről és egy házi teátrumról 

A vakáció legelső napján elénk állt IV. Louis. 
– Már szünet van, és mi még mindig nem mentünk sehova? 
Akkor el lehetett hárítani ezt a bizonyára jogos követelőzést azzal, hogy még 

évzáró sem volt, legyen némi türelemmel. Az évzáró azonban éppen ma lesz, s e 
nap végkifejletét jósolgatva nem kétséges, hogy ismét szembekerülünk imént 
idézett kívánságával. Szó ami szó, sokat kivett ez a tanév a gyerekekből, fáradtak, 
ráadásul ott van IV. Louis kis barátjának, Zolinak a példája, aki a szüleivel néhány 
napja Olaszországban van, sütteti a hasát a nappal. Hát hogyne vágyakoznának ők 
is egy kis utazásra! IV. Louis, főleg estefelé, felsóhajt néha. 

– Nem tudom, eszébe jutok-e néha Zolinak? 
Egyelőre marad a vágyakozás, s az otthon megszokott zugai. Mostanában 

egy kínai tárgyú ausztrál filmsorozatot nézve IV. Louis erősen hegyezi a fülét 
olyankor, amikor a szereplők kínaiul beszélnek. Gondolkodik egy kicsit a gyerek, 
aztán egy (hála istennek!) meglehetősen ritkán látott ismerősünk nevét említi, 



mondván, hogy a kínaiak éppen úgy beszélnek, mint ez az ismerős, főleg, ha az 
iszik egy keveset. 

Az idegen nyelv, úgy látszik, izgatja IV. Louist. Ma reggel váratlanul 
bejelentette, hogy ő most kumuk nyelven fog szavalni, s rögvest bele is vágott a 
közepébe. Olyan halandzsaverset rögtönzött, hogy bármelyik avantgard költő 
elsárgult volna az irigységtől. A „kumuk” versnek remek ritmusa volt, leginkább 
talán Weöres Sándor egyes gyermekverseinek a lüktetésére emlékeztetett. Ennek 
az alkotó cselekedetnek Mahammat Badritdin kumuk költő áll a hátterében, aki 
tavasszal a vendégünk volt, s előfordult, hogy az anyanyelvén énekelt a Kaukázus 
és a Kaspi-tenger vidékéről való népdalokat, máskor a saját verseit szavalta 
kumukul, s igen látványos produkcióit IV. Louis tátott szájjal figyelte. Egy ilyen 
cinikus, kiábrándult világban, mint a miénk, ahol már mosoly tárgya a pátosz, 
talán túlságosan is teátrálisnak tűnik Badritdin beállása, széles gesztusai, holott 
mindez otthon, az ő hazájában, így természetes. IV. Louis jó érzékkel leste el a 
kumuk költő mozdulatait, hanghordozását, s most, amikor „kumuk” verset szaval, 
azaz halandzsaverset költ, a tartása, a mozdulatai Badritdint idézik. 

IV. Louis egyébként szívesen nézegeti a térképet V. Juliával együtt, 
megkeresik a Kaukázust, a Kaspi-tengert, Mahacskala városát, ahol Badritdin 
lakik, fantáziálgatnak egy kicsit, milyen lehet arra a táj, a város, a házak, az 
emberek... Később megfuttatják a tekintetüket a mappán alaposan, gondolatban 
bebarangolják a világot keresztben és hosszában. Ennek szívből örülök. Erre még 
futja. 

(Jegyzém 1994. június havának 16-dik napján) 



Táj 

– Ez még a mi városunk határa? 
– Igen. 
– Akkor gyönyörű. 

Tudásvágy 

Beszély az olvasásról, s a kínos kérdésekről 

Dühöng a nyári szünet, de a gyerekeim nem vágtak sutba minden könyvet, 
hogy ezzel is jelezzék iskolával kapcsolatos csömörüket. Ellenkezőleg! Most tört 
rájuk az olvasási láz. V. Julia az első két napon két könyvet olvasott el, igaz, ezen 
könyvek nem voltak túl testesek, csak amolyan szerényebb terjedelmű mesék, 
amelyek azért még érdekesek lehetnek egy immár negyedik osztályba lépő kisdiák 
számára is. 

Az igazi buzgalom azonban még csak ezután következett, s nem lohadva 
tart a mai napig is. Kaptak ugyanis egy könyvet, a Cápák és ráják címűt. Eleinte 
veszekedtek, egymás kezéből tépték ki a fölöttébb érdekes kiadványt, de mára már 
rájöttek, jobban járnak, ha együtt nézegetik. Azóta egészen profi cápaszakértővé 
képezték ki magukat, örökké ezt a könyvet bújják, nézegetik a szép színes képeket, 
elolvassák az érdekesebbnek ítélt szövegeket. Ez a félelmetes tengeri ragadozó, 



úgy tűnik, egyéb témákban is fölpiszkálta kíváncsiságukat, főleg azután, hogy 
végigolvasták a könyv hátsó borítóján az ebben a sorozatban megjelent egyéb 
kötetek címét, s kiderült, mindegyik borzasztóan érdekelte őket, V. Juliát legjobban 
a Bálnák és delfinek, A népvándorlás, a Felfedezők és utazásaik, IV. Louist pedig A 
csillagok, a Nap, továbbá Az idő című darabok. A fiam, az első osztályt éppen 
maga mögött tudó gyereknél talán szokatlan hevülettel, még meg is magyarázta, 
hogy milyen érdekesek ezek az űrbéli dolgok, a csillagok, a világ, amely 
keletkezett valamikor és majd elmúlik egyszer, de a legérdekesebb talán az idő, 
amelyről nem tudja IV. Louis, létezik-e valójában, vagy csak azáltal van, hogy ő 
megnézi az óráját, s ezáltal érzékeli a múlását. S ha van idő, vajon csak ez az egy 
idő létezik? De ugyanilyen kíváncsiság hajtja IV. Louist a nyelvvel kapcsolatban is. 
Minden áldott nap jónéhány szónak megtudakolja a jelentését, s amikor 
elmagyarázzuk neki, még kiegészítő kérdéseket tesz fel, hogy pontosan értse a 
dolgot. Most éppen azt firtatja, mit jelent az a szó, hogy makacs. Nem bánnám, ha 
ez a makacs tudásvágy az életen át kitartana IV. Louisnál és V. Juliánál. 

Egyelőre, a szünidő elején, amikor a legfáradtabbak a kölykök a nagy iskolai 
strapa miatt, lankadatlan a tudásvágyuk. Ebből időnként némi gond is adódik. 
Néhány nappal ezelőtt például IV. Louis váratlanul furcsát talált kérdezni. 

– Anya! Mi az a szex? 
A mamája, III. Julia, s az anyja, IV. Julia, rögtön köhögni kezdett, mivel a 

kérdés ebéd közben hangzott el, azonnal cigányútra térítvén a levest. Nekem 
kellett válaszolnom. Villámgyorsan átvillant az agyamon, hogy egy még nem 
éppen másodikos gyereknek talán korai ezt a fogós kérdést taglalni, főleg ebéd 
közben, tehát jobb, ha elodázom az igazi választ. 

– Azt kérdezed, mit jelent a szex? 
– Azt. 
– Hogy van az angolul, hogy hat? 
– Six. 
– Na, erről van szó! Csak rosszul ejtik. 
A srác gyanakodva nézett rám, de nem szólt. Látszott a szemén, hogy már 

formálódik benne az újabb kérdés. Csak az a kellemetlen, hogy azokra is nekem 
kell válaszolni. 

(Jegyzém 1994, június havának 21-dik napján) 

Tarzanul 

Képtelen elmefutamok a nyelvtudásról 1994 nyarán 

Néha visszaidézzük, hogy az egyik műholdas német csatornán megnéztük a 
Tarzant. A két gyerek nagyon szereti az efféle filmeket. Az efféle alatt, az ő 
szavukkal élve, az állatos filmeket értem. Végigizgulták az egészen valószerű 
őserdei jeleneteket, türelmesen végignézték Tarzan hirtelen európaizálódásának 
meglehetősen valószínűtlen képsorait, igaz, ez utóbbi, skóciai jelenetek végén IV. 
Louis rajtaütésszerűen elaludt, hiszen későre járt, tizenegy óra is elmúlt már. Előtte 
azonban, még a film közben, az őserdei képsorok végefelé megszólalt. 

– Ugye, Tarzan tud majomul? 
– Igen. 
– Párducul is? 
– Persze. 
– Én meg brekegül tudok – vigyorgott IV. Louis. 
Már a film után, amikor elaludtak, s csendes volt a lakás, elgondolkoztam 

ezen a röpke párbeszéden. Milyen nyelven tudok én? Majomul nem. Párducul 
nem. És brekegül? Nem. Macskául? Kutyául? Lóul? Farkasul? Medvéül? Mókusul? 



Akácul? Nyárul? Tölgyül? Tulipánul? Gombául? Vízipókul? Tavirózsául? Sasul? 
Gazellául? Zuzmóul? Amőbául? Szélül? Esőül? Tavaszul? Őszül? Humuszul? 
Folyóul? Jégül? Egysejtűül? Tengerül? Vulkánul? Szökőárul? Napul? Jupiterül?... 
Nem. Nem és nem! Pedig Tarzan ezt mind tudta. Ám én, aki már annyira 
elszakadtam a természettől, nem. Pedig jó lenne tudni természetül. Fűzül 
beszélgetni a fűzfákkal, dagályul a tengerárral, rózsául a rózsával, zebrául a 
zebrával. 

Talán majd egyszer. De addig is szeretnék tudni emberül. Ezen belül persze 
jó lenne ismerni a különféle dialektusokat is. Tudni szeretnék például asszonyul. 
Meg segédmunkásul is. És munkanélküliül. Mérnökül. Melósul. Földművesül. 
Amikor magamban az újgazdagokhoz érek, elbizonytalanodok. Újgazdagul? Hm. 
Akkor már inkább párducul. Valószínűtlenül mély morgás, izzó szempár a 
torkon... 

Hőbuta 

Beszély egy jókedvű paródiáról, IV. Louis nyelvi ötleteiről és az ólommentes 
sörről 

Előttem a papír, írnom kéne, de mellettem éppen beszédet tart IV. Louis, egy 
Európa-szerte nagyon ismert politikust parodizál mély beleérzéssel, akit a 
városunkban hallott beszélni egy ünnepségen, s jól megfigyelhette, mert most, ki 
tudja, miért, ellenállhatatlan vágyat érez, hogy utánozza. 

– Hölgyeim és uvaim! Köszöntöm a polgávmestev ugat! 
E mondat után V. Juliából és IV. Louisból sokáig ellenállhatatlanul bugyog a 

nevetés. A srác egyébként is szeret a képzeletbeli publikumhoz, akarom mondani, 
kublikumhoz szólni, s eközben szívesen idézi egészen kisgyerekkori önmagát, 
imígyen: „Mélyen tisztelt kublikum!” Ez a korai, véletlen betűfélrehallás, mint a 
játékosság egyik forrása, máig megmaradt bennem: szívesen játszik a szavakkal. 
Amikor először megkóstoltuk a kapucínert, ő rögvest apucínerré facsarta a szót. A 
napokban, amikor Abádszalókra mentünk, IV. Louis, hivatalos szóhasználattal 
élve, azonnal némi változtatást eszközölt a település nevében, amely ily módon, 
persze csak családi használatra, Apádszalók lett. Főleg V. Julia hallgatta kedvtelve 
ezt a reggeltől estig időről időre felszikrázó szócsavarítási-alakítási hajlandóságot, 
s miután fölöttébb jó a memóriája, meg is jegyezte IV. Louis nyelvi leleményeit. A 
kölyök persze kifogyhatatlan a szó-kentaurok gyártásában is. Éppen az imént 
használt valakivel kapcsolatban egy kifejezést, mely szerint az illető vinyorít. Egy 
kicsit elgondolkozva a dolgon, minden nehézség nélkül rájöhetünk, hogy olyan 
valakiről van szó, aki egyszerre vigyorog és hunyorít. 

IV. Louis egészen kicsi kora óta konokul állítja, hogy ő író lesz , éppen ezért 
örülök ennek a játékos nyelvújító hajlamnak. Oly magától értetődően ömlik a 
gyerekből ez a sok nyelvi ötlet, s annyira mentes ez a zsonglőrködés az erőltetéstől, 
hogy talán nem is annyira elhibázott ez a korai pályaválasztás. Tele van váratlan 
ötletekkel, s a pillanat tört része alatt reagál egy-egy új helyzetre. Amikor a két 
gyerekkel én vásároltam a boltban, s megkérdeztem őket, hogy milyen sört szeret 
az anyjuk, IV. Louis azonnal rávágta. 

– Ólommenteset. 
A tekintetéből ilyenkor kikönyököl a rosszcsont kölyök. Én szívesen nézem 

ezt a vásottan csillogó szempárt. Ilyen inspiratív közegben pedig biztosan nem 
marad üresen az előttem fehérlő papír. Hacsak nem kapok hőgutát, illetve, IV. 
Louis kifejezésével élve, hőbutát. 

(Jegyzém 1994. augusztus havának 5-dik napján) 



Betűk bakugrásai 

Beszély arról, hogy IV. Louis közéletet él és néha nosztalgiázik 

Nincs mese, be kell vallanom töredelmesen, hogy a fiam keményen politizál. 
IV. Louisnak, aki az általános iskolában második osztályos, már most markáns 
véleménye van a világról, a pártokról, a politikusokról, de ezt inkább nem idézem. 
Nézi a televízió hírműsorát, s látja, sok főfő emberi fő gondban fő, talán éppen a 
demokrácia miatt. Nézi az egyik pártvezért, amint a riválisáról beszél, s alighanem 
egy kannibál jár IV. Louis eszében, egy kannibál, amelyik a humanizmusról papol, 
s közben, ránézvén asszonyára, az motoszkál a fejében, hogy „ez a feleség príma 
eleség”. Aztán IV. Louis úgy dönt, inkább autózik egyet, körbemássza a szobát, 
berreg, ám a hírműsor egyik pontján felüti a fejét, figyel, s így szól. 

– Meghat, ó, a mindenható hatóság aggodalma! 
Majd autózik tovább. Később, mikor lerobbant gyárat lát, egy-két csellengő 

melóst, IV. Louis elrikkantja magát. 
– Húzd a beled és a fémet, ezzel is a békét véded! 
Ha már a régi dolgokat hozta szóba, megkérdezi az anyját, IV. Júlia 

asszonyt, emlékszik-e azokra az időkre, amikor ő, IV. Louis még egész kicsi volt, s 
kérte, hogy goingki, később pedig hogy bokaki, ami a csoki papírból való 
kibontásának fontos műveletét volt hívatva jelenteni. 

Némi autózás után ismét nosztalgiázik a srác, egyik játszótársát említi, aki 
régen azt mondta az ipi-apacs helyett, hogy acsa-ipacs. Nevet, majd maga is kedvet 
kapván a szavakkal való játszadozáshoz, a szitakötőt elnevezi szitaköpőnek, a
macskacápát mackacsápának, aztán eltűnik lakásunk legkisebb helyiségében, zeng a 
ház a kirobbanó életörömtől, amit most egy énekformájában továbbítanak a csövek 
fel a harmadik emeletig, s le a földszintig. Amikor kijön, IV. Julia ágyba paterolja őt 
V. Juliával együtt, csak előbb irány a fürdőszoba, fogmosás, fürdés. A csempére 
reklámmatricát ragasztott IV. Louis, rajta felirat: „Rendszeresen mosom a 
fogaimat.” Hallom, az ágyban még sokáig kuncognak, azon tanakodnak, vajon a 
tévében látott sok főfő emberi fő fossa-e a mogát? S amíg ilyen bakugrásokat 
mívelnek a betűk, addig bizony nehéz elaludni. 

(Jegyzém 1994. október havának 13-dik napján) 

Az ajándék 

Történet a fekete kandúr megpróbáltatásairól és IV. Louis kéréséről 1994. 
december havának legelső napján 

Van egy szent állatunk: egy macska. A fekete kandúr neve Gazsi, akit a 
család minden tagja szeret. Talán hálásak vagyunk neki azért, amiért így összenőtt 
a gyerekeinkkel. V. Julia a nyaka köré kanyarította, akár egy sálat, s Gazsi úgy 
maradt, tűrte. Mindent eltűrt, pici kora óta. Imádta a két gyereket és viszont. Úgy 
követte őket, akár egy kutya, játszott velük, várta őket a kapuban. Nyáron azonban 
rosszra fordult szegény Gazsi sorsa: az egyik éjszaka elkapta egy kutya és 
rettenetesen összeharapdálta a torkát. A család persze mit sem tudott erről az 
éjszakai incidensről, gyanútlanul, később egyre jobban aggódva várta a macskát. 
Hiába. A gyerekek már elsiratták, amikor egy hónap múlva zörgő csontokkal, 
furcsán tartott fejjel előtámolygott Gazsi a rejtekhelyéről. Evett egy kicsit, ivott, 
aztán megint eltűnt. Vagy két hét múlva jött elő fölöttébb rozoga állapotban. 
Később is kámforrá vált néhány nap erejéig, de lassan összeszedte magát. A 
nyakán éktelenkedő hatalmas seb, hiába kezelgettük, lassan gyógyult. Így jutott el 
Gazsi mostanáig, a tél küszöbére. Az egyik reggel a kerítésen lógva találtuk, 



megcsúszhatott, a hátsó lába beszorult két léc közé. Talán egész éjszaka ott lógott, 
kegyetlen zúzódásokat szenvedett, csak húzta a lábát. Meleg tejjel itattuk, kapott 
néhány jobb falatot, de nem evett. IV. Louis kétségbe volt esve, hogy elpusztul. 
Jött-ment a gyerek, játszott is, de mindig visszatért Gazsi sajnálatához. Egyébként 
is nagyon jólelkű ez a második osztályos fiú, már egészen kicsi korában is az volt. 
Az egyik alkalommal például, amikor az alsónadrágra nézve sajnálatos baleset 
történt vele, s a nagyanyja kimosta őt a baleset látható és érezhető jeleiből, 
megszólalt. 

– Nem baj, mama, ha öreg leszel, majd én is kimosom alólad. 
– Mit? 
– Hát a szajt.
Most, Gazsi balesete kapcsán is munkált benne a részvét. Játszott ugyan, 

emlegette a géppuskaszórót, s tüzelt is vele a képzeletbeli ellenségre, de valahogy 
nem találta a helyét. Az utcán menve, kicsit távolabb, megpillantott egy embert, aki 
gödörben állt. 

– Ott egy törpe! – kiáltotta. 
De aztán ismét a Gazsi volt a téma. Elvonult a gyerek, később hozott egy 

papírlapot, melyen ez állt: „Kedves Jézuska, inkább nem kérek semmit 
karácsonyra, csak gyógyuljon meg a Gazsi!” Megkért, küldjem el a címzettnek. 
Telefaxon. 

Advent 

Családi körben, avagy a szóról és a tettről 

Negyedikes lányom, V. Julia már karácsony szép ünnepére készül. 
Énekelget a szőnyegen ülve, hogy Jingle Bells, közben egy könyvet lapozgat. Ez a 
kedvenc helye, itt szokott tanulni is, lehasal, megírja a matek, a környezet és egyéb 
leckéket, olvasgatja az iskolai tananyagot, aztán fúr, farag, varr, ragaszt, hol egy 
tutajt csinál, hol ejtőernyőt, amit rászerel egy pingponglabda fejű, egyébként 
szintén általa készített babára, s a bordásfal tetejéről kipróbálja, le tud-e ereszkedni 
a baba a mélybe. Elmélyülten, nagy élvezettel dolgozik, imádja az efféle 
tevékenységet. Naponta elámulok az ügyességén, ez azonban nem akadályoz meg 
abban, hogy megkérdezzem a házi feladatok állása felől, de ő megnyugtat, 
mindent megtanult, elkészített minden írásbelit. Kevesellem ugyan az erre fordított 
időt, de hinnem kell neki, mert az osztályzatok őt igazolják. Tehát farag, szab, varr, 
ügyeskedik a szőnyegen ücsörögve, máskor egy könyvet lapozgat, esetleg 
énekelget, mint most, kissé hamis hangján felcsendül a Jingle Bells, aztán a 
kiskarácsony, nagykarácsony, kisült-e már a kalácsom... 

Közben IV. Louis körbeautózza a lakást, kúszik a parkettán, a szőnyegen, 
berreg, s amikor a nővéréhez ér, úgy intézi, hogy „véletlenül” felborítsa valamijét, 
de legalább meglökje őt, amit V. Julia szándékos támadásnak tekint, ő is lök egyet a 
kölykön, az vissza, aztán már halljuk is a hangját, mely drámaian kiáltja világgá, 
hogy őt bántják. A következő körben is megáll, mintha az imént mi sem történt 
volna, magyarázza V. Juliának, hogy mondjuk, ez egy hangyaboly, ez is egy 
hangyaboly, meg az is, ki kell kerülni őket. 

– Mik ezek? – ocsúdik a könyvéből feltekintve V. Julia. 
– Hangyaboy’s – válaszolja az angolul tanuló másodikos. 
Nevetnek, aztán persze megint összevesznek, s jön az atyai szózat a 

viselkedésről, a jóságról. V. Julia közben ismét beletemetkezik a könyvébe, énekli a 
mennyből az angyalt. IV. Louis töpreng. 

– Mi van? – kérdezem. 
– Lehet, hogy minden jó szóban Jézus ölt testet? 



Most én töprengek, aztán rábólintok. 
– És a jó cselekedetekben is? 
– Igen. 
Megnyugszik, berreg tovább, de hogy hogynem, a következő körben 

„véletlenül” rálép a nővére lábára. Összevesznek, számlálni sem győzzük a jó 
szavakat, jó cselekedeteket. 

(Jegyzém 1994. december havának 16-dik napján) 

A tyúkológus 

Beszély arról, hogyan szembesülünk a rólunk alkotott képpel, s a fenyegető 
kinti világgal 

A gyerekek még kegyetlenül őszinték. IV. Louis például egy iskolai feladatra 
kínosan őszintén válaszolt – rajzban. Le kellett rajzolnia a család tagjait, hogy ki 
mit csinál szabad idejében. Ő a família apraját és nagyját valamilyen lázas 
tevékenység közben örökítette meg, kivéve engem. Én fekszem a heverőn és a 
semmibe révedek. A remekművet látva természetesen roppant jókat kacarászott az 
összes Julia és Louis, remekül szórakoztak – az én rovásomra. 

– Legalább egy könyvet rajzolhattál volna a kezembe! – mondtam tettetett 
haraggal IV. Louisnak. 

– Haragszik a nagy medve! – súgta a gyerek az anyjának. 
Ezután ezen nevettek. Később IV. Louis autózni kezdett, én pedig, iménti 

zavaromat leplezendő, bekapcsoltam a televíziót, s belekukkantottam néhány 
csatorna műsorába. Az örökké csak sportot közvetítő csatornán éppen 
erőemelésről adtak közvetítést. Egy fekete fiú hevert a fekpadon, leemelte a súlyt, 
kettőszázkilencvenöt kilót, ki volt írva a képernyőre, aztán kinyomta. Felállt, s 
ekkor megdöbbentően széles háta betöltötte az egész képernyőt. Önkéntelenül 
kicsusszant a számon. 

– Odanézz, mekkora nagy állat! 
IV. Louis felpillantott a képernyőre, kikerekedett a szeme, s őszinte 

ámulattal kiáltotta. 
– Hű, ez még nálad is nagyobb! 
A vígság elültével IV. Louis még autózott egy kicsit, azután szokatlanul 

sokáig ült egy helyben, úgy tűnt, erősen töri a fejét valamin. Később előkeresett egy 
réz- és egy alumíniumgyűrűt, az asztalon pörgette őket, majd szertartásosan 
megszólalt. 

– Két feleségem van. 
Felvette az asztalról a rézgyűrűt. 
– Ez az aranygyűrű a tűz asszonyáé. 
Felhúzta az egyik ujjára, aztán felemelte az alumíniumot is. 
– Ez az ezüstgyűrű a víz asszonyáé. 
Ezt a gyűrűt is felhúzta. A család csak nézte a rítust. 
– Mióta a víz asszonya az enyém, nem égek a vágytól – mondta. 
Sóhajtott egyet, mint aki belenyugszik, hogy ilyen az élet, majd, hogy már 

úgysem ég a vágytól, elindult a kisautóhoz. 
– Ennyire értesz a nőkhöz? – kérdeztem. 
IV. Louis bólintott. 
– Tudod, mit akarok majd tanulni az egyetemen? 
– Mit? 
– Tyúkológiát. 



Derültünk egy sort a kis másodikoson. IV. Louis az eredményes 
pályaválasztást követően elégedetten nézte a hírműsorban felbukkanó 
politikusokat, majd hozzám fordult. 

– Ha én elkezdek politizálni, ennek a miniszterelnöknek annyi! 
A fürdés után IV. Louis elégedetten üldögélt az ágyon, aztán megvillant a 

tekintete, fájdalmas képpel tapogatta a hasát. 
– Jaj, de beepéztem! – utánozta a család felnőtt tagjainak epés panaszát. 

Kárörvendően kaccantott egyet – rajtunk. Befészkelte magát a takaróba, ásított 
egyet, s így szólt. 

– Gyere, anya, bújj ide, hadd öleljem át a kis balerinaderekadat! 
És IV. Julia ment. Ilyen hívásnak nehéz ellenállni. Sötét lett a lakásban és 

csönd. Csak kintről, a téli utcáról hallatszott fel egy csapat részeg féktelen 
ordítozása, összetört üvegek csörömpölése, s a vad ütlegek nyomán felhangzó 
jajgatásuk. Hallgattam ezeket a szörnyű hangokat, s féltem, hiszen ebbe a brutális 
világba egyszer majd IV. Louisnak is ki kell lépnie. 

(Jegyzém 1995. január elejének egyik sötét éjszakáján) 

Holnap hepidéj 

Történet a jó időről, a zord hivatalról és a hőstenor Flamingóról 

Január másodikán sütött a nap, úgy érezte az ember, tavasz van. Nem 
lepődtem volna meg, ha e verőfényben kirügyeznek a fák, szerelmesek lesznek a 
kutyák, vidámabbak az emberek. 

– Hogy vagy, komám? – hallom az utcán. 
– Vergődök, mint pányvás malac a herében! 
Egy másik helyen, egy kocsmai célokat szolgáló műintézmény előtt, miután 

már megegyeztek a betérést illetően, fontos részleteket tisztáznak. 
– Mit iszol? Pálinkát? 
– Pálinkát mindenki után, bort egymás után, vizet senki után. 
IV. Louisnak is roppant emelkedett a hangulata ebben a fényözönben. Úgy 

érzi, döntött. Tudja, mi lesz belőle. 
– Tudod, mi akarok lenni? 
– Mi? 
– Betörő. 
– Miért? 
– Mert annak olyan jó farsangi szemüvege van. 
– Betörő? Egy álarc miatt? 
Rám is átragad a derű. Mintha ez a tavasz valódi lenne. Sőt: valódisszimo! 

Szinte látom, ahogy röpköd körülöttem Ámor nyila. Még némi játszadozásra is 
ragadtatom magam: nem is nyámnyila nyila! Ügyet intézni mentem, s akkor 
hirtelen megláttam Őt, magát Vénuszt, aki egy kedélybeteg hivatali ajtó mögött 
trónolt, igaz, nem invitált mézes szóval kopogtatásom nyomán, én mégis 
benyitottam, csordultig voltam tavaszi bizakodással. 

Miért ne lettem volna, hiszen a Magyar Hivatal ablakán is beözönlött a 
tavaszias fény, s rávetődött a Magyar Íróasztalra, mely mögött Ő ült szoborszerű 
méltósággal, szép, ám zordon arcával, kimérten, elérhetetlenül. 

Megéreztem, egy porszem vagyok, aki kellemetlen ügyekkel nem rest 
zavarni Őmagasságát. Zavaromban szétnéztem, s rájöttem, még csak az 
előszobában vagyok, s aki most fagyos sietséggel kirúg, az nem Ő, csupán ő. 

Akkor, ott, a fellegekben trónoló titkárnő magas színe előtt megéreztem, kint 
hiába süt a nap, itt bent még tél van. 

Amikor hazaérek, IV. Louis drámai bejelentéssel fogad. 



– Nincs egy hepidéjem! 
– Nincs egy boldog napod? 
– Nincs. 
– Miért? 
– Azt mondta anya, hogy koszos a talpam. 
– És nem az? 
– Szerintem csak leégett. 
– Januárban? 
– Ja! Akkor megmosom. 
És megmosta. Aztán lefeküdt. A szomszéd lakásból fülbemászó ária 

hallatszott át. 
– Tudod, ki énekel? – kérdezte IV. Louis. 
– Flamingó. 
– Nem Domingo? 
– Az is lehet. 
Szerette az operát. Figyelte a szomszédból átbugyogó muzsikát, és szép 

lassan álomba hallgatta magát. Talán a holnapi már hepidéj lesz. 
(Jegyzém 1995. január havának 9-dik napján) 

Nosztalgiák 

Történet a műélvezésről, az ajándékokról, a kóláról és az elragadtatásról 1995 
első havának végén 

Hangversenyre mentünk. V. Juliát és IV. Louist egészen kicsi koruk óta 
visszük magunkkal a kiállításokra, az irodalmi estekre, a hangversenyekre, hadd 
legyen természetes a számukra ez a közeg. Eleinte ugyan még csak jókat 
csúszkáltak a parkettán, szép tisztára suvickolták a nadrágjuk térdével és 
fenekével, de ahogy nőttek, egyre kevesebbet törődtek a játékkal, s egyre többet a 
kiállított képekkel és szobrokkal. IV. Louis ma már képes végighallgatni egy 
kiállítás megnyitóját is: lekucorodik, ráül a cipőmre és türelmesen vár. Egy 
hangversenyt is kibír többé-kevésbé nyugodtan. Igaz, ha kedvenc zenekara 
rázendít egy polkára, rögtön táncolni kezd a székén, csak úgy, ülve, de a 
keringőknél már ritkábban érez ilyen késztetést, ám a fülbemászó operettek néha 
elragadják, s ilyenkor operai pózt öltve magára, széles mozdulatokkal kiénekel 
magából egy-egy kikívánkozó vallomást, persze, csak halkan, de mély átéléssel, 
egészen addig, amíg IV. Julia óvatosan meg nem legyinti. Ezen a mostani 
hangversenyen éppen egy villámos, égzengéses darabot hallgattunk, s a vonósok 
fortisszimója után IV. Louis a szívéhez kapott és megszólalt. 

– Rámhúzták a szívbajt. 
Talán a hangversenyen hallott melódiák ringatták a gyereket egy amolyan 

nosztalgiázóa hangulatba. Ült otthon a fürdővízben és így szólt. 
– Emlékszel még, hogy vártuk a Mikulást? 
Emlékszem. Már délután várták a jó öreget, ennek tulajdonítható, hogy a két 

gyerek szokatlanul jól megértette egymást, hirtelen megjavultak. Meglátogatták az 
unokatestvérüket, s hazafelé jövet két Mikulást is láttak, egyikük éppen egy autóba 
szállt be. Ez a modern télapó megigézte IV. Louist: ha ez hozná az ajándékot, igazi 
autóval! Otthon kitették a csizmákat az ablakba, hátha. IV. Louis még sietősen írt 
egy-két sort az ajándék ügyében, mintegy utóiratként az eddig elküldött 
levelekhez. V. Julia viszont az ablakban állt és a lakás előtti teret figyelte, hátha 
erre téved a Mikulás. Erre tévedt, de csak később, s akkor sem jött be, csak az 
erkély felé eső ablak csizmáiba tett csomagokat. IV. Louis váltig törte a fejét, 
hogyan jutott fel oda a Mikulás. 



– Létrán? – kérdezte. 
– Lehet – mondtam. 
– Az a vén csont? – kiáltotta. 
És tovább morfondírozott. De a kapott csomag feldobta. 
IV. Louis a nagy törülközőbe burkolva didergett az ágya szélén, úgy nézett 

ki, mint egy kis arab. IV. Julia alaposan megtörölte, ráhúzta a pizsamát. A srác még 
mindig nosztalgiázott. 

– Emlékeztek, amikor kólát ittam Zsófi néninél? 
Zsófi néni hatvan-hetven év közötti távoli rokon, házsártos, savanyú 

asszony, akit egyetlen napi házasság után otthagyott a férje. Szokásos húsvéti 
locsolkodós vizitünk során, úgy három éve, Zsófi néni kólával kínálta IV. Louist. A 
kölyök villanásnyi idő alatt legurította kedvenc italát, majd megtörölte a száját és 
hihetetlen élvezettel kivágta. 

– Ez fasza! 
Zsófi néni lefagyott, de úgy tett, mintha az égvilágon semmit sem hallottunk 

volna. IV. Louis leste a hatást, de hiába, ezért nyilván úgy gondolta, a tiszteletre 
méltó koros hölgy talán nem hallotta iménti elragadtatott megjegyzését, a dicséret 
felsőfokát, ezért ismét megszólalt, jó hangosan. 

– Ez fasza! 
A gyerek elnyúlik az ágyban, de közli, hogy nem tud elaludni. Ennyi 

nosztalgiázás után nem is csoda. Azt ajánlom neki, mondja el a hét vezér nevét 
tízszer egymás után. Elkezdi. 

– Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas húga, Töhötöm. Álmos, Előd, Ond, Kond, 
Tas húga... 

Már alszik. Talán Tas húgával álmodik. 

Sékpütemény 

A renoválásról és arról, hogy hol vagyunk otthon 

Tavasz van, ragyogóan süt a nap már korán reggel. A házunk előtti fákon 
madarak koncerteznek önfeledten. IV. Julia hosszas rábeszélése után kikászálódik 
az ágyból IV. Louis is. Még nagyon álmos, félig lehunyt szemmel támolyog a 
konyha felé. Az anyja reggelit firtató kérdésére sékpüteményt kér. Ezen már ő is 
nevet. Most ébred fel. 

Kimegyek az erkélyre, levegőzni. Leülök, nem látom, csak hallom a lenti 
életet. IV. Louis a fürdőszobából előbotorkálva csatlakozik hozzám. Odalent erős 
hang harsan. 

– Rudi, te olyan büdös vagy, hogy a pap is csak telefonon át keresztelne 
meg! 

Mentegetőző hang hallatszik fel. Aztán IV. Louis egy röpke, tényszerű 
megjegyzést tesz, amely arra utal, máris elég sokat tud az őt körülvevő valóságról. 

– Ez biztosan a Putrinka utcából való! 
Felállunk, kinézünk, így ellenőrizve az iménti megállapítás helyességét. Egy 

cigány férfi magyarázkodik odalent. 
– Én mondtam – tárja szét a karját a srác. 
Nézelődünk. Egy húsz év körüli leány áll az alattunk lévő pénzintézet előtt, 

kezében kis tükör, rúzs, púder, elmélyülten renoválja az arcát. IV. Louis elszólja 
magát, jó hangosan. 

– De profi a pofi! 
Lebukunk, visszaülünk a helyünkre, ám a gyereknek, sajna, mennie kell, 

várja a sékpütemény, utána pedig az iskola. Hamarosan elcsöndesedik a lakás. Egy 
ideig még az erkélyen üldögélek, hallgatom az odalentről felszűrődő hangokat. Az 



elhangzottakból és az egyes megszólalók hangszínéből, beszédmódjából 
igyekszem kitalálni, kik trécselnek az utcán. Elém idéződik az arcuk. Felállok, 
kikandikálok az erkélyről, s nyugtázom, ők azok, nem tévedtem. Aztán megint, 
megint... Hát igen. Itt vagyok otthon. Ez az a város, ahol ismerem a séket csakúgy, 
mint a püteményt.

(Jegyzém 1995 márciusában) 

A király 

Történet a rímekről, a hegyes fenékről és a triatloni békéről 

IV. Louis mellém kuporodik, ráncolja a homlokát. 
– Apa, milyen az a rémes rím? 
– Például: rémlik – rímlik. Vagy: ginzeng – ég zeng. 
– Aha. 
Játszani kezdünk a rímekkel. Így kerül párba a Berettyó és a merettyű, a 

kócsag és a kacsót, a nyűgözi és a gözü nyí, a túzok és a túlzok, a rét és a kétrét, az 
evés és az éves, a lompos és a kolompos. 

IV. Louis egyre jobban élvezi a dolgot, újabbnál újabb ötletek szikráznak fel, 
már sorokat is összehozunk. 

„Patikusnak kedve szottyan: 
orvosságnak ott a szettyin.” 

Megint rímpórok után kutatunk: csicsog – vicsog, ölű – ölyü, fűz – főz, üröm 
– öröm, tekints – tőkincs, fattyú – szattyú, Katák – kotúk, érc – nyérc. Ezen a 
délutánon a szobánkban szárcsák szárnyasodnak, darvak darvadoznak, elborzad a 
borz, s folynak olyan szó-tivornyák, hogy összefut a szánkban a nyák. Végül csak 
kikerekedik valami versféle is. 

„Didereg az öreg harcsa, 
csúzos testét hová tartsa? 

Folyó tükrén nem heverhet, 
azon köd-csorda legelget. 

Megtanulta saját kárán, 
részt vegyen egy gyógyvíz kúrán. 

Felsóhajt a hájas potyka: 
Ó, ha sütne a napotyka! 

Hideg már a Berettyó, 
a hévízű Berek jó.” 

Miután ilyen rémesen kirímeltük magunkat, a család ebédelni megy a 
mamához. Ebéd után IV. Louis befészkeli magát a nagyanyja ölébe. III. Julia 
felszisszen. 

– Jaj, de hegyes feneked van, kisfiam! 
IV. Louis arrébb moccan, hátha akkor maradhat. Kérdez. 
– Mama, nekem mikor lesz sógorom? 
A meghökkentő kérdést követő derültség után el kellett magyarázni neki a 

rokonsági viszonyokat, persze, beszédes példákkal illusztrálva. Aztán elvonult a 



srác, nyilván megemészteni a hallottakat. Úgy húsz perc múlva visszakuporodott a 
mamája ölébe, de előtte figyelmeztette. 

– Mama, most megint hegyes leszek! 
Amint elhelyezkedett, közölte, döntött, ő lesz ennek a városnak a királya. 

Kellő hódolattal fogadtuk a hírt, a trón várományosát hagytuk nyugodtan játszani, 
csak két cévitamin tabletta bevételével zavarta őt IV. Julia. Este rákérdeztem. 

– Bevetted a cét? 
Be. De annyit ért, mintha két gatyagombot vettem volna be. 
Később a fürdés következett. V. Julia áztatta magát a kádban, IV. Louis 

pedig odaült a kád szélére. 
– Vigyázz, mert beleesel! – mondta V. Julia. 
– Nem baj, tudok úszni! – vigyorgott a kölyök. 
Amikor már ő is túl volt a fürdésen, rohangált egy kicsit pizsamában a 

lakásban, majd kikukkantott az ablakon, s jelentette, hogy esik a hó. Valóban esett. 
IV. Louis, bár nem jelezte, hogy hegyes lesz, odakuporodott az ölembe, és 
kérdezett. 

– Apa, mit jelentett nekünk a triatloni béke? 
– Milyen béke? 
– A triatloni.
– Trianoni. 
– Akkor az. 
Próbáltam elmagyarázni. 
– Azóta nincs egy hepidéjünk? – kérdezte. 
– Hát... Nem sok. 
Mikor elaludt, félrehúztam a függönyt, néztem a lassan pilinkéző 

hópelyheket, aztán leírtam egy papírra négy sort. 
„Fényes az arcod: 
hópihe. 
Nem cserélem el 
semmire.” 
Néztem a jövendő királyát, s odacsúsztattam a papírt a feje mellé, a párnára. 
(Jegyzém 1995. április havának elején) 



Aggodalom 

– Ugye, a mama utcáját nem viszi el a triatloni béke? 

A pulitikus 

Történet az állatokról és egy újabb pályaválasztásról 

IV. Louis éhes, korog a gyomra. Megvillan a szeme, vigyorog. 
– Gyomrott a korgom. 
Enni kér III. Juliától, aki nehezményezi, hogy délben nem evett a gyerek, de 

most, alig valamivel később, a mosogatás kellős közepén hirtelen megéhezett. 
Pedig a mamája éppen az ő kedvéért készített sültkrumplit, ami akkor, alig 
félórája, friss volt és finom, mostanra azonban megmeredt. 

– Haragszom rád, kisfiam! – mondja a nagyanyja. 
IV. Louis szenvedélyesen átöleli a derekát. 
– Mama, én nem haragszom rád! 
Ettől a mamája megenyhül, félbehagyja a mosogatást, s mindent megtesz, 

hogy ismét jó legyen a kölyök kedvence, a sültkrumpli. IV. Louis elégedetten eszik, 
s még elégedettebb, amikor III. Julia kihoz neki a kamrából egy kis dugi kólát. 
Néhány falat után természetesen máris innia kell, s ezt követően üdvözült arccal 
büfög az üdítőtől. 

– Hagyd abba! – csattan fel IV. Julia. 
– Jó. Csak egy utóirat! – nevet IV. Louis és ismét büfög egyet. 
Aztán kimegy az udvarra, macskázik, az V. Juliától kölcsönbe kapott iromba 

Cilikét simogatja. Az ő macskái ugyanis elpusztultak. Sűrűn emlegeti őket. Az 
egész macskafamíliát Kormi alapította, egy fekete nőstény, akit még kiskorában 
valaki feldobott III. Julia házának tetejére. Három napig keservesen nyávogott 
szegény a palatetőn. Próbáltuk leszedni, de nem sikerült. Végül IV. Julia az 
ereszhez támasztott egy hosszú rudat, rákötött egy kis darab kolbászt, hátha az 



lecsalogatja a cicát. Az elképzelés bevált, a macska, aki csak később lett Kormi, 
lemászott a földre. Úgy döntött, itt rendesek voltak hozzá, tehát marad. Felnőtt, s 
világra hozta az iromba-fehér Cilikét és a fekete Gazsit. A következő évben 
megszületett Nyifi, Nyafi, Frici és Fercsi. Kormi mindkét csapatot akkor hozta elő, 
amikor már elég nagyok voltak. Fricit és Fercsit elajándékoztuk, de a többi cirmos a 
nyakunkon maradt. IV. Louis macskája Gazsi és Nyifi volt. Előbb Nyifi pusztult el, 
elütötték, utána pedig Gazsi. Úgyhogy a srác most kénytelen kölcsönmacskát 
simogatni. 

Az utcán egy kutya kocog, beles a kerítésen, ugatja a macskát. 
– Akkora az a kutya, mint egy díszzsebkendő – mondja IV. Louis s nem 

törődik vele. 
Simogatja a Cilike orrát, közben magyaráz a macskának. 
– Tudod, én vagyok a kis nózi, apa a nagy nózi, V. Julia a kis dűzni, anya a 

nagy dűzni. 
Az anyja hallja ezt a nyitott konyhaablakon át, kiszalad, megseprűzi a 

kölyköt, aki kacagva szalad előle. Aztán elmegyünk Nagyikához, IV. Louis másik 
nagymamájához. A két gyerek ott is játszik egy sort az unokatestvérekkel, Zsoltival 
és Attilával, macskáznak, fogdossák a papagájokat, a számítógépen valami 
lövöldözős programot nyűnek, Nagyikának elmesélik, hogy szerepeltek 
mostanában az iskolában és az úszóversenyen. Elbúcsúzunk. Az utcán egy puli 
szalad. 

– Apa, aki pulikutyákkal foglalkozik, az pulitikus?
– Miért kérdezed? 
– Mert lehet, hogy mégsem politikus leszek, hanem pulitikus.
Ebben maradunk. Otthon még tanul a két gyerek egy kicsit, majd fürdenek, 

pizsamát húznak, odakuporodnak a televízió elé. IV. Louis figyelme lankad, a 
gondolatai elkalandoznak. Egy darab papírt húz elő, felír valamit s a kezembe 
nyomja: „Birdmandi Louis”.

– Ez mi? 
– Így hívnak. 
– Hogy? 
– Bördmendi. Angolul. 
– Érdekes. Madár, ember és di. 
– Ühüm. 
És kiegészíti a már leírtakat: „Birdmandi Louis pulitikus”. Alighanem jól 

választott. A pulitikusé mégiscsak emberibb foglalkozás, mint a politikusé. 
(Jegyzém 1995 áprilisának egyik hétvégéjén) 

A böhöme gatyája 

Történet a szülésről, a mozdonyról és a sebességváltóról 

IV. Louis az erkélyünkről szemléli a járókelőket. Beszalad, titokzatos arccal 
hív, húzza a kezemet. 

– Gyere gyorsan! 
– Miért? 
– Itt jön. 
– Ki? 
– Egy cunci mókus.
Lenézek. Egy feltűnően csinos nő billeg odalent. Beküldöm a gyereket, 

foglalkozzon mással. Egyedül gyönyörködök tovább a hullámzó iromokban. 
Amikor belépek a szobába, IV. Louis éppen egy labdát dug a pulóvere alá. V. Julia 
piszkálja a labdát, huzakodnak. 



– Apa, V. Julia bántja a fiamat! 
– Kit? 
– A fiamat. Most szülöm meg. 
Lefekszik, nyög, vajúdik. Kiveszi a labdát. Cirógatja. 
– Olyan kis gömbölyded, ugye? 
– Igen. 
– Legyen a neve Géza! 
Elvonul a másik szobába Gézával együtt. Vagy tíz perc múlva átkiált V. 

Juliának. 
– Gyerek játszani, mert Géza unatkozik! 
Az anyja leszidja IV. Louist, miért beszél marhaságot, hiszen tudja, hogy a 

fiúk nem szülnek. 
– Miért? – csattan fel a srác. – Láttam a tévében, hogy Schwarzenegger is 

szült! 
Végül megérti, hogy az csak film, a valóság más. Új elfoglaltság után néz. 

Elcseni az írógépemet és szép csendben pötyögtet. Talán a közelmúltban oly sokat 
emlegetett vasutassztrájk hatására a mozdonyról ír: „A mozdony rettentő erős. 
Nyolc kereke van. Általában húsz vagont szokott szállítani. Van olyan mozdony is, 
amelyik zöld, fekete, piros és arany színű. Volt olyan ember, akinek levágta a kezét 
és a lábát. Vajon miért? Biztos nem hallották, hogy jön a vonat. Ezek legtöbbje 
meghal. Körülbelül százhússzal megy a mozdony.” 

Csöngetnek. IV. Louis kiszalad ajtót nyitni, aztán bejön, hogy keresnek. 
– Kicsoda? 
– Egy ember. 
– Milyen ember? 
– Olyan nagy böhöme.
Beinvitálom a vendéget. A nagy böhöme egy vasutas, akit az utóbbi hetek 

eseményei miatt kétségek gyötörnek a jövőt illetően. Panaszkodik. Azon tépelődik, 
kirúgják-e a cégtől annak ellenére, hogy nem sztrájkolt. Közben IV. Louis 
megéhezett. Bejön, az asztalra csap. 

– Puliszkát és fuszulykát. 
– A nagy böhöme felsóhajt. 
– Így kellett volna nekünk is. Ilyen keményen. 
Csakhogy féltette az állását, mondja. Most már mégis attól fél, hogy az 

utcára teszik, mert ő egy senki a vasútnál, egyszerű melós, aki nélkülözhető. Egyre 
többet beszélget erről az ismerőseivel. Sokat töpreng. Nem tudja, mikor dönt jól. 
Nem tudja, hogyan lehetne megúszni ezt az embereket ledaráló korszakot. 

– Mit gondolsz? – kérdezi. – Meg lehet úszni? 
– Tele gatyával nem. 
A nagy böhöme sóhajt, IV. Louist nézi, aki egy aprócska mozdonyt tologat a 

parkettán. Rettentő erővel. A nagy böhöme elmegy. 
Este van. Végigdobom magam a heverőn, töröm a fejem a megúszásról. IV. 

Louis a lábamhoz kuporodik, megmarkolja a nagyujjamat, megrántja, berregni 
kezd, aztán ismét megrántja, de most ellenkező irányban. Felkiáltok a fájdalomtól. 

– Mit csinálsz? 
– Sebességet váltok. 
– Akkor jó. Majdnem azt hittem, hogy a lábam ujját rángatod. 
– Nem. Ez a sebváltóm. 
– Rendben. De ne hajts gyorsan. 
Bólint, túráztatja a motort, feljebb kapcsol, s elszáguld. Vajon milyen jövő 

felé? 
(Jegyzém 1995. május havának 8-dik napján) 
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