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1. A PÁLYA KÖRÜLSZAGLÁSZÁSA 

Ha mindmáig hűséges érzékszerveim ezúttal sem küldenek hamis tudósítást a központba, 
akkor közelemben nagyjából csend van és odakint tökéletes a sötétség. Ilyenkor kellene 
megpróbálni e fura állapot tisztázását, amikor a zavaró külső ingerekkel szemben viszonylagos 
védettséget élvezek, s így jobban hallhatom a belső neszeket, kattanásokat és dobbanásokat, 
valamint ama koponyai alkatrész (kerék, fogaskerék?) zakatolását, amely szerintem feltétlenül 
pluszban van. 

Az éppen csak tévedésből cigarettának titulált pótkeserűséget veszem a számba, és 
nekiveselkedhetünk a kalamajka rendezgetésének szépen, módszeresen, vagyis úgy, ahogy 
egyébként nem szokásom. 

Az alapvető kérdés talán ez volna: az egy esztendő alatt összeügyeskedett 
mesterhármasomat gólokként vagy öngólokként könyveljem el? Persze, a válaszadásig – ha 
egyáltalán sikerülhet - ezernyi megkavart részecskét kellene a helyére rakni, az is meglehet, 
hogy csak szaporítani fogom a kérdőjeleket... 

A tárgyat - rugdalózásaimat – történetiségében szemlélve, minden kétséget kizáróan 
megállapíthatjuk (tanúkkal bizonyíthatom), hogy ennek kezdetleges, egyáltalán nem ellenőrzött 
és tökéletesen céltalan formáival már zsenge csecsemőként kitartóan és makacsul kísérleteztem. 
Sőt ilyenszerű ügyködéseimet még serdülőkoromban is a fentiek jellemezték. Fiatal éveim 
néhány komolyabb rakoncátlankodása után következett az olykor szabadon ficánkolni, máskor 
lustán elmélázni hajlamos lényemtől oly idegen megzabolázás, egy dobozkába becsomagolva, 
minőséget szavatoló pecséttel a hátamon egykettőre kiosztottak egy gyárba: ötkor a legszebb 
álmom öli meg a vekker, a gyerek még alszik, amikor átnyújtom a bölcsődében az ásítozó 
mancinak, fel a buszra, félórás döcögés a szardíniásdobozban, abszolút biztos tippek arra 
vonatkozóan, hogy a körülöttem szuszogók mit vacsoráztak a tegnap, aztán a gyárkapu, a 
főnök titkárnője előtt a jelenléti napló, a titkárnőnek kezit csókolom, a naplónak egy firkantás, 
majd háromig pepecselés az íróasztalnál, igen, főnök elvtárs, persze, főnök elvtárs, nem tesz 
semmit, elvtárs, háromkor kézcsók és firkantás, fél óráig úszom saját levemben, közben 
leltározom, hogy a körülöttem lihegők mit piáltak délelőtt a munkahelyükön, be a bölcsődébe, a 
gyerek lázas, mert a nyitott ablak alatt ültették a bilire, nyomás az orvoshoz, kétórás várakozás, 
gyógyszertár, gyereket haza, az étel nem kell, ital nincs, irány a köpködő, egy deci sligovica, 
másra nem telik, egy hét múlva lesz a fizunap, nagy a részlet, esteledik, a levest egye meg más, 
a murokfőzelék felét leküldöm egy tükörtojással, a gyereknek magas a láza, a második adag 
gyógyszer kezdene hatni, megvárnám, de lebunkóz a csüggedés, hogy hajnali ötkor megint 
álmomat robbantja a vekker... 

Micsoda megváltást jelentett az évekig (szubjektíven évtizedekig) tartó kínok utáni átváltás 
az alaptermészetemhez sokkal inkább passzoló létformára, amikor bebeszélték nekem, hogy a 
sajtóban a helyem! A többnyire bebefejezett álmaimból általában önkéntesen felébredve végre 
nyugodtan szürcsölgethettem a már nem oly perzselő kávémat, kellőképp időzítve hozzá egy-
egy mélyen leszívott slukkot a cigarettámból. Se busz, se főnök, se jelenléti napló, a lakásom a 
munkahelyem is egyben, lapom szerkesztősége a fővárosban van, én pedig egy meglehetősen 
szabad, lelkes, boldog (kezdtem hasznosabbnak érezni magam, mint az irodai körmölgetés 
közben) és fegyelmezett vidéki tudósító vagyok, aki a kezdőnek megbocsájtható minőségi 
szinten szállítja a havi legkevesebb hat anyagot, ők meg küldik a megemelt fizetésemet. Évente 
legfennebb két gyűlésre kell felutaznom, némi túlzással azt mondhatom, hogy a szerkesztőségi 
fiúk nem csinálnak nekem programot, lényegében magam választom a témáimat, ők csak 
jóváhagyják vagy nem hagyják jóvá. 

Ha a túlzásról lemondok, akkor viszont meg kell említenem, hogy néha kapok musz-
feladatot is. (Az elnevezést a muszáj szóból származtatták, ugyanis ezeknek a felkéréseknek 



muszáj eleget tenni.) Jó ideid viszolyogtam az ilyesmitől, aztán kiderült, nálunk ez sem olyan 
veszedelmes munka. A veszélyforrást kezdetben az jelentette számomra, hogy sajnálatos 
tévhitem szerint ezekben az írásokban handabandázni kell, azaz mellébeszélni, illetve hazudni. 
Bármennyire furcsán hangozzék, új ténykedésemet teljes komolysággal és őszinteséggel 
szándékoztam végezni, elégedettségem és a szerkesztőkollégákkal való tökéletes harmónia 
derült egének szélén csupán azt a felleget tudtam elképzelni, amelyet az első musz-anyag 
visszautasításával csalok a fejünk fölé. Lehetséges, ezzel kezdődött az újjászületésem utáni 
időszámításom meg-megújuló rugdalózásainak sorozata, hogy elhatároztam: hantát nem írok 
alá. Sőt: nem írok! 

Felhív telefonon Marci, a rovatvezetőm: Bébi (csak ő tudná megmondani, miért szólít így), 
sürgős meló, most folynak a választások az ifjúsági szervezetekben, egy ilyen gyűlésről kellene 
villámgyorsan a jegyzet, az nem baj, ha rövid, de jobb, ha hosszú, lehetőleg még ma délelőtt 
vedd fel az anyagot, holnap délben hívlak, hogy lediktáld... Mivel ilyenszerű óhajjal hozzám 
még nem fordultak, nem lehet kapásból visszautasítani. Gyorsan megérdeklődöm, melyik 
vállalatban készülnek éppen választani, s rohanok is. Kétórás feszült koncentrálásom silány 
eredménnyel zárul: semmi olyasmit nem jegyeztem le, amit „pozitívumként” felhozhatnék 
abban a nyomorult jegyzetben. Egész délután vakarózom, az éjszaka sem bölcs tanácsadó, 
reggel korán tárcsázom Marci számát: 

- Öregem, ne haragudj, képtelen vagyok az engem fölöttébb megtisztelő kérés teljesítésére. 

- Ne marháskodj, Bébi, kell az anyag – mondja Marci, és őt is meg kell érteni. 

- Én megértelek, de akkor sem tudom megcsinálni. 

- Miért? Nem találtál az egész városban egy aprócska gyűlést? 

- De találtam. 

- Akkor meg mi van? Verd be a gépbe, délben hívlak. Mondtam, lehet nyúlfarknyi is. 

- Marci, itt nem az a gond, hogy kinek a farkát vesszük mértékegységül. Ez a gyűlés nem 
aprócska volt, hanem nulla, az ott hallottakból még kozmetikázással sem lehetne egy derűs
beszámolót kerekíteni. Esetleg azt ecsetelgethetném, mennyire lapos, érdektelen és lagymatag 
volt a fiatalok összejövetele. 

- Hát akkor ecsetelgesd ezt, te barom! Ki mondta neked, hogy pozitív dolgot írj piros 
farokkal?! Én csak a témát mondtam, és hogy lehet... 

- Ne folytasd. Egy óra múlva hívhatsz, meglesz. 

Hiszen ez már egészen más. Ha oda lehet durrantani, akkor az enyém vagy, témácskám! 
Ilyenformán nagyszerű helyszínre vezérelt a véletlen, antigyűlésre egyheti utánjárással sem 
találhattam volna ideálisabb példát... 

Áldani való mázlim van ezzel a Marcival, sosem veszi komolyan könnyelmű kijelentéseimet, 
nem egy óra múlva zörgetett az írásért, hanem délben, amikor is négy gépelt oldalnyi 
lendületes dörgedelmet olvastam be neki, imitt-amott iróniával keverve, már amennyire tőlem 
kitelik... Azért két nap múlva kétkedve lapozgattam a friss számot: lássuk, mi maradt a buzgó 
becsmérlések zuhatagából. Bizony minden. És a nyomdafesték mintha növelte volna a 
hangvétel keménységét. (A kéziratnak ezt a kinyomtatással járó átváltozását azóta többször volt 
szerencsém érzékelni, és a mai napig nem lelem a magyarázatát.) 

No de tényleg, honnan eredt az írás átvitt értelemben vett előjelére vonatkozó hibás 
elképzelésem, Marci valóban nem említett ilyesmit a megrendelés elhangzásakor. A lektűrjeit 
megválogatni sokáig nem tudó kényszer-olvasó természetellenes beidegződése a ludas? Vagy 
valami félig-meddig tudatosult hajlamunk munkálkodik a háttérben, mely szerint, ha valamit 
kérnek tőlünk, az számunkra csak kellemetlen kívánság lehet? Az sincs kizárva, hogy 
pályakezdő lévén, hiszékenyen fogadtam és raktároztam el egy másik lapot tudósító tapasztalt 



kolléga intelmét: tanulja meg, Szántó bajtárs, nekünk úgy kell dolgoznunk, mint a szabóknak! 
Erre az emlékezetes kioktatásra azután került sor, hogy a főnöke telefonon közölte vele a musz-
témát, mire a bajtárs a részletek felől érdeklődött: és milyen legyen? hosszú vagy rövid?... 
negatív vagy pozitív?... szerepeljen benne mindkét nem vagy csak az egyik?... kizárólag román 
neveket soroljak fel, vagy képviselve legyenek a kisebbségek is?... És le is jegyezte magának 
pontosan: hosszú, pozitív, mindkét nem, nemzetiségek képviselve. Mint a szabók! 

Marci dicséretére legyen mondva, öt év alatt egyszer sem pontosította ennyire ritkán 
(negyedévenként egyszer) elhangzó kívánságait; az enyémre meg az, hogy felesleges 
kérdésekkel nem ingereltem rovatvezetőmet. 

Inaséveim legelején (melyek a legutóbbi, rendkívül meggyőző jelek szerint máig sem 
zárultak le) új legelőre vitt méh módjára igyekeztem betájolni magamnak a terepet: merre 
találhatók a mézelő mezők? hogyan lehet a helyet megközelíteni? hát a többi méhecske hogyan 
csinálja?... 

A tévében láttam és hallgattam egy íróembert, aki sorozatos nyögések, sóhajtások és 
gesztikulálások közepette panaszolta el: alkotói munkásságában hosszas tépelődések és kemény 
erőfeszítések előzik meg az adekvát téma kipécézését. Nekem úgy rémlett, ilyen kínok, 
megpróbáltatások és erőlködések nem fenyegetik az újságírót - legalábbis a kezdő újságírót -, 
nemcsak az úton heverő témákon csúszkáltam akarva-akaratlan, de nekik mentem, nekem 
jöttek, röpködtek a levegőben, beleestek a levesembe. Aggályoskodó ismerőseim, akik annak 
idején mindenfélével ijesztgettek, csakhogy lemondjak tervezett pályamódosításomról, 
refrénszerűen ismételgették: meglásd, nem írhatsz majd arról, amiről akarsz, hanem amiről
hagynak vagy kérnek! Nem akartam ezt elhinni, és bojtárkorom tapasztalatai engem igazoltak. 
A szerkesztőségem - hogy egy elcsépelt sajtó-formulával éljek – tág teret hagyott az egyéni 
kezdeményezésnek. Szóval, bővelkedtem a témákban, valamicske fejtörést inkább az jelentett, 
melyiket válasszam a jegyzetfüzetembe gyűjtögetett bizonytalan sorsú vázlatok közül. 
Amelyiknek szerencséje volt, fontosnak és sürgősnek minősíttetett, a többit rövid ideig sajgó 
szívvel félretettem, s ha a halasztásból a feledésbe lépett, ez feltételezhetően számomra jelentett 
szerencsét. A foszlányaiban rögzített benyomások nem csekély halmaza szokott nálam 
várakozni, legtöbbször szürkülni és laposodni egyúttal (némelyek szerint ilyenkor érik a téma), 
nemegyszer azért, mert még túl frissnek, eléggé meg nem emésztettnek tűnt az élmény, vagy 
magamat éreztem „frissnek” az ügy méreteihez és milyenségéhez képest. (A későbbi bajok 
egyik forrása talán éppen az óvatos halogatások felhagyása lett.) 

Miért tagadnám, nem kerülök eufóriás hangulatba, ha valamelyik kéziratom a budipapírt 
helyettesítő eszközzé degradálódik. Az öt esztendő során kétszer értesültem fájdalommal a 
lesújtó átalakulásról, és kitartó oknyomozó akcióim felfedték: nem az írások minősége vonzotta 
valamelyik szerkesztőm ülepét, hanem a tartalmuk miatt merültek el a feledés lefolyócsövében. 
Igen, ráfutottam a téma aknájára, de a mindig résen lévő lapkészítők sajnálatos ébersége folytán 
jobb sorsot érdemlő műveim csak kisebb robbanásokkal kerültek távoli - és nem okozati! - 
kapcsolatba. Különösképpen afölött értetlenkedtem, hogy mi az, amit nem vállaltak a fiúk. Az 
első írásban a televízió egyik szórakoztatónak beígért adását veséztem ki. Többek szerint 
szabályos és alapos munka volt, három szerkesztőség tagjai élvezték (később mindegyikük 
gratulált), de egyik lapban sem merték leadni! És miért? Mert mindhárom lapnál dolgozott egy-
egy olyasvalaki, akinek valakijét a tévénél alkalmazták, és a valaki valakijének valakije 
érintettként szerepelt a suttogva és suttyomban agyondicsért irományomban. A másik 
remeklésem pedig pontosan egy főszerkesztő személyét sértette volna (megítélésem szerint 
nem is oly mélyen, mint érdemelné). Na és? Hát milyen jogon közöl a lapjában egy fő- vagy 
alszerkesztő bármilyen és bárkire vonatkozó bíráló írást, ha a személyét vagy a hozzátartozóit 
alig-alig kritizáló hangot nem tűri el? Ez volt új munkahelyemen első naiv kérdéseim egyike... 

A téma, a helyszín és a kiszemelt áldozat megközelítésével kapcsolatos kezdeti 
észrevételeim is a nyilvánvaló tapasztalatlanságom miatt tűnhettek megszívlelésre méltóaknak. 
Figyeltem, milyen képet vágnak az emberek, amikor felfedem újságíró mivoltomat. A legtöbben 



rögtön a tényállás tudomásulvétele után hirtelen szívélyes hangulatba átbillenve, kedélyesen 
érdeklődnek óhajaim felől. Az effajta megnyilvánulást csak a kezdet kezdetén véltem biztató 
jelnek, hamarosan tapasztalnom kellett, hogy a széles mosolyokkal majd mindig együtt jár a 
helyzet szépítése, az általam felvetett gond orvoslását célzó illuzórikus tervek sorolása, a 
betanult szövegek monoton darálása, vagyis a blabla. Az ilyenekből két értelmes és igaz szó 
kivájása munkafázisaimnak talán a legnehezebbike. 

Érdekes rétegét képezik potenciális beszélgetőtársaimnak azok, akikben váratlan érkezésem 
pánikot kelt. Előfordulhat, hogy teszem azt, nem az irányzatok szerint sikeredett az üzemi 
étkezde önellátása, amiről persze nekem fogalmam sincs, én az exportterv teljesítése felől
érdeklődnék, de a zavart szakszervezetis csak ezt ismételgeti: mi az üzemi étkezde önellátása 
terén mindent elkövettünk... Ezek után nyilván változtatok kíváncsiságom tárgyán, és tüzetes 
vizsgálódásokba kezdek, hogy azon a „téren” mit is követtek, illetve nem követtek el. 

Vagy: bemegyek az egyik kisvállalat irodaépületébe, az igazgató támogatását szeretném 
megnyerni az előfizetések növeléséhez, mutatom az igazolványom a titkárnőnek, az bepattan a 
párnázott ajtó mögé, a ház szokása szerint előbb bejelent. 

- Tessék helyet foglalni egy kicsit - közli derűsen, miután visszatér az előszobába -, az 
igazgató elvtárs azonnal fogadja. 

Mikor az azonnal negyedórává dagad, megsokallom: 

- Tárgyal valakivel az igazgatója? 

- Nem, nincs bent nála senki - mondja a titkárnő, és bizonytalankodva megkockáztatja -, 
esetleg... tessék bekopogni. 

Szándékosan kopogok a párnázott felületen és benyitok. Az igazgató elvtárs brosúrákat 
lapoz, az utóbbi napok újságait nyálazza. Elnézést kérek és közlöm, miben kérném a segítségét. 
Bosszúsan vágja vissza a polcra olvasmányait. 

- Miért nem mondta a titkárnőmnek, hogy mit akar? 

- Nem kérdezte. 

- Én meg azt hittem, interjút akar készíteni, s még itt abrakolok, hogy ne érjen 
készületlenül... 

Megtörtént az is, hogy amikor valóban interjúért mentem - máshoz persze -, ezt az 
abrakolást hosszasan, lázasan és feszélyezettség nélkül a szemem előtt végezték. 

A bemutatkozásomkor kiváltott magatartásformák harmadik kategóriáját alkotja a 
személyemet célzó nyílt, őszinte és kimondott harag, düh, megvetés, utálat. A barátságtalan 
viszonyulást ritkábban idézi elő az, hogy az illető az újságírókat általában rühelli, mivel 
érdemtelenül kiváltságos kasztnak, fölösleges semmittevőknek vagy beképzelt majmoknak 
tartja. Gyakrabban húzódik meg az ellenszenv mögött valamiféle konkrét tapasztalat, példának 
okáért: már írtak egyszer (vagy többször) a dühös elvtársról egy elmarasztaló cikket, és neki 
elege van a riporterekből. Másik (ugyancsak gyakori) variáns: nem az engem leköpni készülő
embertársamról szólt az inkriminált olvasmány, hanem valaki vagy valami másról, de szerinte 
szemenszedett hazugság az egész. 

Jövök kifele a gyárkapun, már érkezésemkor észleltem, hogy ha csak tőle függne, a portás 
legszívesebben a lábam közé csőrölne; most is megvetően méreget, ezt tisztáznom kell. 

- Mi a hézag, tata? 

- Nem szégyelli meg magát, még kérdi?! 

- Én rögtön megszégyellem, ha megmondja, miért. 



- Hát mit halandzsázott nekünk megint az autóbuszokkal, hogy járnak rendesen meg 
minden, s közben gyalogolok este három kerek órát! 

- Nem téveszt össze valakivel? 

- Menjen már, hagyjon békén, amíg fel nem mérgelődök. 

- Azt az írást a helyi újságban közölték, én egy központi lapnál dolgozom. 

- Nekem egykutya! Egyformák maguk mind, nekem aztán magyarázhat... 

Sajnos, igaza van. No nem abban, hogy egyformák volnánk, de én is a céghez tartozom, ha 
valamelyikünk lejáratja a firma hitelét, pirulhatok helyette is. 

Lelkendeznek-e majd értem vagy sem, megijednek tőlem vagy felnyársalnak, 
tulajdonképpen másodlagos szempont. Mindenesetre jó ideje nem tartozom az igazolványukat 
azonnal előrángató újságírók táborába, amikor és ameddig csak lehet, ködben hagyom 
tényleges kilétemet, jobban szeretek inkognitóm homályából szemlélődni, társalogni. 

Hogy a szakmabeliek melyik csoportjához tartozom? Ez volna a másik fontos kérdés... 

Pályamódosításom utáni szimatolgatásaim, természetesen, a kollégák körére is kiterjedtek. 
Közvetlen munkatársaimat, akikkel egyazon lapnál birkózunk egymásért és egymás ellen, 
csupán az évi két munkaülés alkalmával sikerült közelebbről vizsgálgatnom. Viszont városom 
hat szerkesztőségében annyi a sorstárs, hogy akár csoportosíthatnám is őket a különböző
típuskategóriákba. 

A Szervező különleges ismertető jegye, hogy nem ír. Éppúgy megtalálható a szerkesztőségi 
piramis csúcsa, mint a talapzata közelében. Ha fent van, azzal igazolja jogát a fizetéséhez, hogy 
mások munkáját szervezi lelkesen és sokszor fölöslegesen; létjogosultságát némiképp 
megerősíti azon munkatársak kétségbevonhatatlan létezése, akik valóban rászorulnak a kívülről
jövő irányításra. Ha hivatali beosztása nem teszi lehetővé beleszólását a kollégák munkájába, 
akkor a tulajdonképpeni újságíró-tevékenységét végezni képtelen vagy lusta szaktárs 
pótcselekvése a külső munkatársak beszervezésében merül ki, különböző alkalmakra pontosan 
szállítja a megfelelő cikket - más aláírásával. 

Buzgómócsing sem a lényeges szakmai feladat végzésébe izzad bele, de izzad kegyetlenül. 
Nyüzsög, lohol, liheg, mindenütt jelen van - értekezleteken, ünnepségeken, összejöveteleken -, 
sportnyelven szólva, jól helyezkedik, mutatja magát a pályán; mindenkit üdvözöl (azt is, akit 
még látásból sem ismer), kezet ráz, hozzászól, egyetért, lejegyzi az összes elhangzott szót - s 
aztán nem ír meg belőle szinte semmit, azaz nem lő kapura. Azt hiszem, azért tűrik meg a 
pályán, amiért a hasonló stílusban játszó futballistát. 

Mindent elvégeztetni Kulival lehet, ő az, aki robotol, akit naponta három helyszínre is 
kizavarnak, ő a musz-feladatok bajnoka. Egyik nap a mezőgazdasághoz kell értenie, másnap az 
építészethez, harmadnap az oktatáshoz, negyednap a tekézéshez... Rendszerint kezdőket 
fenyeget a lap napszámosává válásának veszélye. A kisebb gond az, hogy túl sok munkát vállal 
(a másokét is); a nagyobb baj akkor következik be (és ez jellemző a Kulira), amikor elhiszi saját 
magáról, hogy valóban ért mindenhez. 

Főleg kezdők (de nemegyszer haladóknak avanzsált helybenállók) közül verbuválódik az 
Óvatos gárda. Tegyük fel, adott a téma: selyemhernyó-tenyésztés az iskolai farmokon - ennyi és 
hozzá semmi utasítás. Amilyen mafla vagyok, én kimennék egy ilyen farmra, alaposan 
szétnéznék, s utána megírnám, mit láttam-tapasztaltam. Ilyenszerű szeleburdiságot Óvatos 
sohasem követ el. Első lépése mindig az előzetes tájékozódás, bizonyos alapkérdések 
nélkülözhetetlen tisztázása: jó-jó, selyemhernyó, de kell-e ez most nekünk vagy sem? etessük-e 
őket, vagy irtsuk ki? kritizálni ildomos-e azt az iskolai vezetőséget, amelyik ilyesmivel 
foglalkozik, vagy népszerűsíteni hasznos tapasztalatait, elért eredményeit?... Néhány 
újságkollekció átlapozása megadja minderre a pontos választ, és a tájékozott kolléga úgy indul 
terepre, hogy lényegében már tudja, mit fog írni. 



Profi dörzsölt fickó, nem strapálja latyakosra magát. Kértek tőle egy anyagot az újítókról, 
kint esik az eső, fúj az a rettenetes szél, és különben is, messze minden gyár, és egyáltalán... 
Felveszi a telefonkagylót, tárcsázza a tervezési osztály főnökének számát valamelyik vállalatnál, 
kéri három olyan személy nevét, aki az utóbbi évtizedben valami ötlettel kirukkolt; aztán levesz 
a polcról néhány brosúrát, kimásol belőlük egy-két találó idézetet, összekombinálja többször és 
más témáknál is bevált klisémondataival - másnap ámul a három ipse, hogy miket is 
nyilatkoztak ők a tegnap, egyiküknek heveny lelki traumát okoz a memóriazavar: nem 
emlékszik, mikor beszélt újságíróval. 

Kiváltságos helyzetet élvez Szakosodott. Megvan a saját, abszolút különbejáratú területe, 
onnan aztán ki nem mozdul, oda senkit be nem enged. Nem a szakértelmét vonnám kétségbe, 
inkább eme felszólításának helyénvalóságát kérdőjelezném meg: mars ki a magánterületemről! 
Meg annak a színházi beszámolónak a lelkes hangvételét, amelyet a színészemlékezet óta 
színikritikákat író, még a díszletezőkkel is ivócimbora szaktárs követett el. 

Szenzációs kollégának is megvan a specifikuma, Botrányos is szakosodott, de egyikük sem 
kifejezetten betokosodott és sokkal kevésbé unalmas. Előbbi különös élvezettel látogatja a 
mentőállomást, a milíciát és a törvényszéket, az itt szerzett információkat falja is az előfizető.
Olvasói minőségemben akkor habzsolnám legszívesebben a művet, ha az nem egy kurta 
hírmorzsa volna, hanem egy oknyomozó riport, társadalommal körítve - hát ez ritka falat. 
Szenzációs legtöbbször a sajtó névtelen katonája marad, csak azt a hírét meri aláírni, melyben a 
bűnös legkevesebb huszonöt évet kapott... Botrányos kizárólag a bajokat és a konfliktusokat 
vadássza és keveri, illetve okozza; ha csupán vadászná, lelőné, hazavinné, megsütné és mind 
megenné, még nem is volna Botrányos. Attól válik azzá, hogy az aprócska cécóból hatalmas 
hűhót facsarint, s ha nincs vad, mire lőni, hát rajzol egyet magának. Példa: a művezető
megdorgálja egyik munkását, mert öt perccel később jött a munkahelyére; munkás elpanaszolja 
ezt az újságírónak; újságíró fergeteges glosszát ír, „méltányosság ... emberi méltóságunk 
megsértése... , meddig tűrjük még ezt?”; az üzem vezetősége egy esetleges számonkéréstől
tartva, „tesz valamit az ügy megoldása érdekében”, áthelyezi egy másik részlegre a művezetőt, 
aki ennek következtében havonta száz lejt veszít a fizetéséből: művezető sérelmezi ezt a 
békéltető bizottságnál; békéltető bizottság a vezetőséggel van békében, elutasítja a sérelmet; 
művezető perel a törvényszéken; törvényszék határoz, nem történt törvénytelenség; művezető
beadja a lemondását és alkoholista lesz s a többi... Botrányos mindig szignálja alkotását, hátha 
ebből is lesz egy cirkusz. 

Maszek kiterjeszti újságírói egzisztenciáját a nap huszonnégy órájára, magánügyeinek és 
személyes sérelmeinek a megoldására. Sokszor igazolványával a kezében vásárol, és a hátsó 
ajtón távozik. Ha nem így tesz, és öt deka paradicsom hiányzik a kilóból, kirúgatja az 
elárusítónőt; ha öt liter bor helyett öt liter ecetet mértek ki, fut az üvegekkel a kereskedelmi 
igazgatósághoz, ahol intézkednek: kicserélik az árut, és még kap öt liter bort ajándékba, csak 
legyen csend; ha a fiának meghúzták a fülét az iskolában, a megyei tanfelügyelőségre citáltatja 
az ősz hajú pedagógust, és addig fenyegetőzik, amíg megengedik neki, hogy ő is megráncigálja 
a tanár bácsi fülcimpáit... Persze, mindennek az újság nem látja hasznát, cikk csak akkor 
születik - hogy óvott volna meg tőle a szerkesztő! -, ha Maszeknak nem szolgáltattak igényeit 
kielégítő igazságot. 

Hát nagyjából így festenénk, melyiket szeressem, melyiket válasszam? Különösképpen egyik 
sem rokonszenves figura. Valami más kellene hogy legyek – gondoltam akkor, egészen az 
elején, aztán hol az egyikre, hol a másikra kezdtem vészesen hasonlítani. 
 



2. LECKÉK LEVELEZŐI SZAKON 

Lapomra, az Igazunk-ra majdnem mindig büszke voltam, ha máshova hívnak, talán el sem 
fogadom az ajánlatot. Két sosem volt barátra leltem: Marcira, a rovatvezetőmre, és akkori 
főszerkesztőmre, Péterre; bizony sokszor bánkódtam, hogy nincsenek mellettem, a vidéki 
tudósító magányos ordasságának érezni kezdtem a harapásait is. 

Ha kapcsolatom a fiúkkal csupán arra az évi két felutazásomra korlátozódik, biztos, hogy 
még több hibát követtem volna el. Abban az időszakban, amikor az elszigetelt, kezdő
újságírónak úgy kell a jártas kolléga jóindulatú figyelmeztetése, mint a nemrég vásárolt 
kutyakölyöknek a simogatás, még volt pénzalap városközi telefonbeszélgetésekre, és 
leveleztünk rendszeresen. Nemcsak én küldtem írásaimat egy-egy (kételyeimtől és 
kérdéseimtől hemzsegő) kísérőlevéllel, Marci is szinte hetente küldte körleveleit a hét, 
országszerte szétszórt munkatársnak, tele dorgálásokkal, kérésekkel, fenyegetőzésekkel. Első
böngészéskor a legtöbb mulatságosnak tűnt, aztán újraolvastam, néhány megjegyzést 
biggyesztettem a lap szélére, és beraktam a levelezési dossziéba. Csak az egyikre nem írtam 
semmit, arra a papírra, amelyet Marci a március negyedikéi földrengés után küldött: 

„Kedvesek! Ne haragudjatok, hogy rég nem írtam, valamiért elfelejtettem, március 
negyedikén este akartam rendbe tenni a levelezéseket, valami közbejöhetett, nem emlékszem 
pontosan... 

Arra viszont emlékszem, hogy a nehéz hetekben a banda (ez mi volnánk, a vidékiek csapata) 
megmutatta, mit tanult összhangzattanból. A szomszédos szerkesztőség vidéki munkatársai 
még azt sem kérdezték meg telefonon, ti hülyék, ott vagytok-e még. Ezzel szemben ti azt is 
megkérdeztétek, mit kell írni, sőt még írtatok is. Az általános helytállásért mindegyikőtök 
normája teljesítettnek nyilváníttatik. Jelszó: ma rajtam, holnap rajtatok a háztető. Marci.” 

Ez volt Marci leggondtalanabb közlése a társasághoz. A következőre már ráfirkantottam: 
legyen gondolat az írásban, trehányak vagyunk (ezt a jelzőt magamra vonatkoztatva kerülni 
akartam, anélkül hogy Kulivá váljak). 

„Fiúk, az a baj, hogy haditudósítóknak vagytok felkészülve, a békés termelésre alig tudtok 
visszaállni. A lap készítésekor nincs ez, nincs az, s ha leszólok telefonon valamiért, az olyan, 
mint a március negyedikén falra hányt vakolat. Most például kellene a paraszti téma, mert ami 
véletlenül van, az felesleges siránkozás, elábrándozás vagy gondolatszegény emberek 
gondolatainak a rögzítése, ezzel nem lehet kongresszust köszönteni. Az is téves felfogás, hogy 
most rózsaszín gatyába öltözött parasztokról kellene írni. Problémák kellenek, de azok reálisak 
legyenek, hallgassuk meg végre a fiatal traktorost, aki azt mondja: nem vagyunk kevesen, de 
összevissza küldözgetnek egyik határból a másikba, mikor odaérünk, nincs vetőmag, és a 
vegyszeres gyomirtáshoz nem adnak védőruhát stb. stb., millió probléma van, de azokat az 
irodákban a »nincs ember«-rel rejtik el. Kerüljük az irodákat a riport elején! Végül, amikor az 
irodába megyünk a megtalált problémát tisztázni, ne nyeljünk le mindent rágatlanul. (Ezt a 
néhány sort akkor keményen bevéstem, később szégyenteljesen elfelejtettem.) Felvetődött itt 
közöttünk, miként állapítsuk meg a programotokat és biztosítsuk a jelenlétet. Nálatok a jelenlét 
mindig százszázalékos, mert munkahelyetek otthon van, nem tevődik fel az a probléma, hogy 
nem mentek be, mint itt egyesek. A kérdést a jelenlét aktív oldaláról kell csak megközelíteni: ne 
hiába legyetek jelen. És az aktív jelenléttel ne csak a feleségek legyenek megelégedve, hanem a 
szerkesztőség is. Mint az nyilvánvaló, a fegyelem megszilárdítását itt sem fogadta mindenki 
kitörő együttérzéssel. A grafikusunk azt mondta, ne kössük a jelenléthez a munkaidejét, mert ő
még a buszon is dolgozik. Másnap azonban megváltoztatta a nézetét. Megpróbálta és nem 
megy. Asztal mellett szép reszketeg vonalakkal biztosítja stílusát, a buszon, rázkódás körben 
csak egyenes vonalakra volt képes. Amikor a keze balra rezdült volna, a busz jobbra lendült és 
fordítva. Még nyúznám ezt a tájékoztatót, mert tudom, hogy egyeseket bosszantok vele, 



állítólag van jobb olvasnivaló is, de ezen a héten Péter írta helyettem a vezércikket, valahogy ki 
kell élnem megspórolt energiáimat. Sajnos, vége a papírnak. Üdvözlettel: Barchi (meg vagyok 
hűlve).” 

Nagygyűlésen jóváhagyott évi terv alapján dolgoztunk (már amikor dolgoztunk), ezeket 
bontottuk le negyedévi tervekre, megjelölve benne a pontos témákat, a helységet, ahol majd 
„felvesszük az anyagot” és a cikkek beküldésének határidejét. Mindig hadakoztam e merev 
módszer ellen. Nem mintha túlságosan terhes lett volna a kötöttséghez igazodni, de nagyon 
sokszor - a változó igények miatt, vagy mert (egyáltalán nem véletlenül) jobb poén futott be - 
éppen a főnökeim biztattak: mondjak le a tervbe vett témáról, és inkább írjam a másikat. 
Teljesen felesleges előre meghatározni minden egyes írásunk tárgyát, idejét, helyét, lázadoztam 
a hosszas tervkészítésekkor, hiszen soha, egyetlenegyszer sem sikerülhet egyikünknek sem 
teljesíteni azt. Marcit akkor tudtam őszintén sajnálni, amikor sem a tervezett írást, sem valami 
azt helyettesítőt nem kapott tőlünk. 

„A héten szerkesztő bizottságunk ülést tartott, amelyen elemeztük volna a munka menetét, 
de nem volt mit elemezni. A jelenleg érvényben lévő munkaterv tizenkilenc nagy anyaga 
maradt el. Többen nem hitték, az újraszámolás azonban kiderítette, hogy huszonegy nagy 
anyag nem jött be. Ezután nem mertük harmadszor megszámolni. Az ünnepi szám tervének 
teljesítése: senki nem teljesítette. Pedig mindenkinek olyan örökzöld témája volt, hogy akár 
januárban megírhatta volna. 

Intézkedések: 1. Mindenkinek levonjuk a fizetését az ünnepi számmal szemben tanúsított 
felelőtlenség miatt. Kivétel Szántó Gábor, akinek háromhavi rendkívüli erőfeszítését (amivel 
pótolta a többiek trehányságait) még nem lehet feledésbe meríteni. 2. Minden vidéki munkatárs 
hét végén jelentést ír a szerkesztőség érdekében kifejtett tevékenységéről a következő
adatokkal: nap, tevékenység, a ráfordított órák száma. Megjegyzéseknek ne hagyjatok helyet. 
Senkit sem fog érdekelni az, hogy valaki a nagynénikéje fürdőkádját pucolta, és az sem, kinek 
mennyi a sikertelen, eredménytelen tevékenysége. Mindenkinek nehéz, tudjuk, de végre 
fejezzük be a siránkozást. 

Különben újra vége a tervnek, újat kell készíteni, és majd bekenem enyvvel, hogy ragadjon a 
trottyotokhoz, ha arra használjátok!” 

Eddig a gépelt szöveg, innen kézírással következik, ami külön nekem szól: 

„Bébi! Nem inged, ne öltözködj, teljes a remény arra, hogy ilyen ruhába nem is nősz bele. De 
lásd a problémákat, azért küldtem neked is egy példányt a körlevélből. Pá, Marci.” 

A társaság berezelt, egy hét alatt mindenki küldött négy-öt írást, a vezetőség visszavonta a 
fizetéslevonásra hozott határozatát, a heti tevékenységről kért beszámoló maradt, ilyen 
megjegyzéssel: 

„A heti munkabeszámolók írása közben egyik őszinte társunkban felébredt a lelkiismeret, de 
miután napi három-négy óránál több sehogy sem jött ki, megkérdezte: az újságolvasást és 
általában az olvasást nem lehetne beleszámítani, hogy kijöjjön a nyolc óra? Javasolom, hogy ne 
számítsuk bele. Inkább ne jöjjön ki a nyolc óra, hanem három vagy kettő, aminek valami 
kézzelfogható eredménye van. Úgyis tudja mindenki, hogy az újságíró álmában sem tudja 
meghazudtolni önmagát, akkor is arról álmodik, hogy másnap hajnalban hol veti magát az élet 
sűrűjébe.” 

Aztán elmaradtak a beszámolók is, kiderült, hogy azok a kollégák végezték a legsilányabb 
munkát (mennyiségileg és minőségileg egyaránt), akiknek a legkerekebb munkanapjaik voltak - 
papíron. 

Nem árt kacsingatni a napilapokra - írtam Marci egyik levelére, de tanácsait annak idején 
sem fogadtam meg. 



„A múlt levél elején szocializmus volt, most pedig kapitalizmus van. Ebből érti az okos 
ember, hogy most minden rossz. Az utóbbi levélben egekig dicsért munkatársunk most nem 
vette észre, hogy a napilapok zömök mezőgazdasági cikkeket közölnek, és hallhatta a tévében, 
hogy a téeszeket meg kell erősíteni, erre egy urbanizálódó községben széles ívben elkerüli a 
mezőgazdaságot. 

Ha nem kaptok észbe, várható, hogy az összes tervbe vett erkölcsi riportban hasonlóképp 
elmentek a munkahelyi közösségek nevelő szerepe mellett, annak ellenére, hogy láthatnátok, 
miről ír a sajtó!” 

Legszívesebben Marci „szaktanfolyamait” silabizálgattam (mint legújabb tagnak, általában a 
hetedik példányt küldte, amelyiken a másolópapír betűk helyett inkább foltokat hagyott), vagy 
azért, mert fontos, általam addig ismeretlen dolgokra figyelmeztetett, vagy pedig megerősített 
bennem egy elképzelést, módszert, szakmai fogást. 

„Morfondírozások egyes kéziratok olvasása közben: 

Számtalanszor eljutottunk ahhoz a megállapításhoz, hogy a kísérő nincs mit keressen a 
riportban, esszében, glosszában. Mégis, széltében és hosszában állandóan itt van a kéziratokban 
jelezve, hogy egyes riporterek vakok, kísérő nélkül a falnak mennek. Abban is megállapodtunk, 
hogy a kétcsövű szókészlet egyik csöve hátrafele sül el, egyesek mégis állandóan 
megduplázzák-kétszerezik a szavakat. Sok a hajától előrángatott személyes élmény, van cikk, 
amely így kezdődik: »a domboldal szürke, az út mellett hatalmas domb hagymából«. Sok a 
domb, egyik szürkébb a másiknál és hagymaszagú. 

Úgyszintén felesleges gépkoptatásnak bizonyult a gügyögés, mégis jönnek még »picinyke 
autók, fémkutyák csokorra kötött, sodort zsinórkától fogva« figyelmességnek. 

Tisztáztuk azt is, hogy ha a riporter netalán ellenszenvesen viselkedik dokumentálódás 
közben (például: besúg, kidobat az állásából, rászed valakit), ezzel legalább ne dicsekedjen a 
riportban. 

Mivel gátlástalanul dolgoztok, a rossz sémák elkerülésének kényszere itt, a javítás közben 
érvényesül, vagyis én estem kényszeredésbe. Isten engem úgy segéljen-segítsen, hogy egy 
darabig felhagyok ezzel a kényszerrel, hadd olvassák mások is, miket írtok. Nincs mit tovább 
verbáljak, ha úgyis volant. A nyakatekert sokáig-semmit-mondásnak a virágkorát éljük 
olyannyira, hogy a kéziratok többségén virágzik a penész.” 

És amire nem számítottam: 

„Kedves helyi (local) tudósok, mai témánk a helyesírás. 

Nem mellőzhetitek a helyesírási szabályokat, mert olvasóink nagy része éppen most tanulja 
ezeket, és vagy megfognak, vagy tőlünk tanulnak meg valamit rosszul. Egy-két kivétellel senki 
sem forgatja közületek a helyesírási szótárt, mégis olyan szavakat akar használni, amiket nem 
ismer. A legtöbb baj az egybe- és különírással van, ha lusták vagytok utánajárni, mi a fenének 
használtok hosszú, összetett szavakat, amikor lehetne egyszerűbben is?! 

Első alkalommal én is a szótár segítségével fejtettem meg, kik azok a kiszesek (ki szesek, kis 
zesek, kisz e sek?), kiderült, hogy nem gépelési hiba, hanem KISZ-esek. Így van a helyesírási 
szótárban, de nekem az istennek sem hiszik el EGY-esek. Hát akkor forgassa mindenki a 
szótárt, mert nem tudom 100 100-alékban ellátni a prekorrektúra feladatait is. Ha állandóan a 
»férjhezvevendő lány«-ért kapkodom elő a szótárt, nem tudok a tartalomra figyelni, ami hajaj, 
de ez más probléma. 

Különben emlékeztetnélek arra, hogy bizonyos helyeken (olyan omlásban lévő szisztémákra 
célzok) újságíró az lehet, aki nyomdakész kéziratot képes leadni. Vagyis amit sem a szerző, sem 
a szerkesztőség nem szégyellne.” 

Szóval, siralmasan néztünk ki... 



Főszerkesztőmtől elvétve hozott valamit a posta, de egyszer egy hét alatt két levelet is 
kaptam tőle. Hirtelen fellángoló íráskényszerének előzménye volt, hogy a félévi gyűlésünkön az 
egész társaság előtt néhány bíráló szóval illette ténykedésemet. Váratlanul ért az 
igazságtalannak érzett támadás, nem tudtam ott helyben válaszolni rá, különben sem értettem, 
minek vagy kinek köszönjem. Nem akartam a csapat idejét személyes ügyek hosszan tartó 
tisztázásával elrabolni, a vidéki fiúk délután még vásárolni akartak a fővárosi boltokban. 
Sértettségem szülte mérgemet hazahoztam az esti vonattal, s még napok múltán sem tudtam 
fáradt gőzként kiengedni magamból. Péter olyasmit emlegetett fél szájjal az értékelőjében, hogy 
a szerkesztőbizottság véleménye szerint az utóbbi időben mintha válságban volnék, de reméli, 
ebből a betegségből hamarosan kilábalok. S mondta ezeket akkor, amikor úgy indultam 
itthonról, hogy ha eddig dicsérték a munkámat, hát most biztos a mennyekbe szállok. Azokban 
a hónapokban szinte annyit közöltek tőlem, mint az összes többi tudósítótól együttvéve, és az 
írásokra kapott osztályzatok tekintetében is versenyképes voltam - mégis engem bírálnak, a 
többi mind fasza fiú... 

Marci telefonon sürgetett egy írást (amely készen volt ugyan, de a virtus kedvéért nem 
küldtem el), azt válaszoltam, sajna, válságos állapotom makacsul tart, mondja meg Péternek, ne 
remélje a gyors kilábalást. Rovatvezetőm elintézett egy „hülye vagy, Bébi”-vel, és letette a 
kagylót. Biztos azonnal szólt Péternek, mert két nap múlva jött tőle a levél: 

„Drága Gáborom! Hallom, nagyon mellre szívtad azt a füstöt, amit itt a gyűlésen 
kieresztettem. (Mit mondjak, még most is érzem a szagát.) Hát ez príma dolog, mert azt jelenti, 
hogy van benned sztófa. Ne vedd e levelet mentegetőzésnek, mert ez a műfaj nem kenyerem, 
mindazt, amit itt leírok »post mortem«, vedd igazi beolvasásnak, amely a baráttól száll feléd. 

Van egy dolog, amiben még érned kell, ez pedig az, hogy önmagaddal mérd magad. 
Vijjogjanak bárhogy a keselyűk, morogjanak akárhogy a kutyák, tetvészkedjenek kedvükre az 
oroszlánok, neked itt nálunk nincs szükséged másokhoz igazodnod. (Nem értettem: milyen 
keselyűk, miféle kutyák meg oroszlánok?) Remélem, ezt tudod. Talán ezért furdalja lelkedet az 
a néhány szó, ami távirati stílusban elhangzott a gyűlésen. A válságon én a következőt értettem: 
képességeid ismeretében úgy láttam, hogy az elmúlt rövidebb időszakban nem sikerült 
szerencsésen összehangolnod elképzeléseidet a szerkesztőség égető szükségleteivel. (Akkor 
minek közöltétek az írásaimat? Miért nem szíveskedtetek tájékoztatni, mi égeti a 
szerkesztőséget?) Mikor azt mondom, szükséglet, akkor arra gondolok, hogy bizonyos tükrözni 
való dolgokat a munkamegosztás szellemében Szántó Gábornak is vállalnia kell időre és 
olvashatóan. (Miért adtatok kilenceseket meg tízeseket az írásaim minőségére, ha nem tudtátok 
elolvasni?) Lehet, tévedek, de azt hiszem, ott gabalyodtál bele a sövénybe, amikor arra 
számítottál, hogy bármilyen témából korszakalkotó újságírói teljesítmény kanyarítható. Vagy 
legalábbis azt kell belőle csinálni. Vagy ezt várjuk el tőled. Hát nem! Az újság cikkekből áll 
össze, millió szempontnak megfelelően. Túlzott idealizmus azt gondolni, hogy minden 
sorunkat ha törik, ha szakad, legjobb tetteink szintjéhez kell igazítanunk. (Akkor most 
magammal mérjem önmagam, vagy igazodjak mások leggyengébb tetteinek szintjéhez?) 
Vannak dolgok, melyek hatékonyabbak egyszerűen, sallang nélkül, mindenfajta kényszerű
fordulat mellőzésével. Lehet, mindezt magad is érzed, vívódsz velük. (Dehogy vívódom, 
egyszerűen ellenzem.) Azért tárom eléd a gondolataimat, hogy tudjad, nem vagy egyedül. Az 
az újságíró, akitől mindent várnak - a tudósító ilyen -, belerokkan abba, ha minden írása iránt 
ugyanazt a komplex, legmagasabb mércét támasztja. A lényeg a közügyiség meglátásán és 
megláttatásán fordul meg. Evidens, hogy a sok feladat között az ember talál olyat is, nem egyet, 
amely »felrepíti az égbe«, s ilyenkor kötelessége maximális fegyverzetét bevetnie, felhasználnia, 
hogy maradjon valami utána, s az ügy messzehangzó legyen. Máskor a becsületes, jó stílusú 
tájékoztatás, szóvátevés, esetenként éppen a frappáns kurtaság az erény. (Ha nem éreztem 
volna tudálékosságnak, talán komolyan veszem.) No de nem szövegelek neked sokat, nem 
vagyunk a népi egyetemen, csak azt akartam eléd tárni, hogy mindaz, amiben most vagy, 
természetes dolog. (Ennek az a rögeszméje, hogy valamiben vagyok. Nem vagyok semmiben!) 



Ez nem betegség. (Még jó, hogy legalább ezen a nézeteden változtattál, a múltkor még ki kellett 
lábalnom belőle.) Csupán egy átmeneti állapot, amikor az ember támogatásra, segítségre szorul, 
és nem árt, ha - sajgó szívvel - odafigyel a jobbnál jobb ostobaságokra, amit róla mondanak. Ne 
félj: véleményem fikarcnyit sem változott rólad azért, amiért mindezeket és mindazokat 
elmondtam, s ha egyszer megfogadtuk, hogy egymásnak mindent nyíltan megmondunk, 
félretéve a hiúság megsértésétől való félelmet, akkor vedd úgy ezt a levelet meg a többit, hogy 
ittunk egy-egy vodkát, kinyitottuk a pofánkat, és nem hagytuk egymást szóhoz jutni, 
mindketten mondtuk a magunkét, de úgy álltunk fel az asztaltól, hogy tovább mocorgott 
bennünk valami abból, amit a másik mondott. 

Szeretném hinni, hogy bánatod kedvező lendületbe szédít. (Fenét bánat: düh!) Ha ez 
megtörtént, veled együtt fogok örülni. Írásaidat mindig érdeklődéssel és szeretettel várja: Péter, 
aki ölel.” 

Ha e levél elolvasásakor egy kicsit is higgadtabb lettem volna, akkor szépen leülök és 
megemésztem. De nem, én leültem és megírtam Péternek mindazt, amit azon melegében 
gondoltam... Leszögeztem, hogy lelki válságom legutoljára akkor volt, amikor elválasztottak a 
diditől, és nem hogy betegnek nem érzem magam, de még az átmeneti állapotot sem érzékelem, 
csupán az időjárásra vonatkoztatva; nem tudom, melyikük találta ki ezeket a badarságokat, 
Péter vagy valamelyik szerkesztőkolléga, a legjobban azt sajnálnám - s akkor valóban 
eluralkodna rajtam a bánat -, ha egy harmadik személy kreálta köztünk ezt a feszültséget. 
Ugyanis hajlandó volnék – még ha erőszakot követek is el magamon - a máskor oly szükséges, 
de most teljesen feleslegesnek érzett főszerkesztői segítséget a látszat és a további pajtásság 
kedvéért megköszönni. Viszont megakadályozna ebben a mélységes kiábrándulás akkor, ha a 
társaság előtti megszégyenítésem valamelyik szarházi háttérjátékának a következménye. 

Négy nap múlva jött a válasz: 

„Drága Gáborom! Sejtettem én, hogy ez egy akkora sajt, amit most ketten rágunk, hogy már 
jócskán tele van a szánk, de még mindig fölénk magasodik, mint egy kikezdhetetlen torony. 
(Szép hasonlat, gondoltam, majd felhasználom valamelyik írásomban.) No de ne félj, bevesszük 
mi azt a tornyot. (Bevesszük? Megesszük!) 

Először is, én csak a saját nevemben írok neked e problémákról, vélekedéseimnek semmi 
közük valamely szerkesztőségi hangulathoz, titkolt acsarkodáshoz vagy fintorgáshoz, amelyek 
ugyanakkor reális, létező tényezői annak a közegnek, melyben mindketten élünk és dolgozunk, 
vagy kínlódunk. (Jól sejtettem!) 

Másodszor, vedd úgy e leveleket, mint ama bizalom jeleit, melyet irántad táplálok 
emberséged, nyílt és konstruktív gondolkodásmódod, vitathatatlan tehetséged és egészséges 
nyugtalanságod láttán. (Na, ez már egészen más beszéd! Nem mint azok, hogy válság, 
lábadozás meg betegség...) Olyan kvalitások ezek, melyek jobb kibontásáért, erősítéséért 
hajlandó az ember erőt és időt áldozni. Hidd el, jócskán mérlegre tettem előbbi szavaim, mielőtt 
leírtam volna őket, úgyhogy csak azt olvasd ki belőlük, amit szó szerint, önmagukban 
jelentenek. (Naná, mert a fordítottját!) Tisztában vagyok vele: te nem az a fiú vagy, akit 
vigasztalni kell. Meg tudsz verekedni a magad igazáért akkor is, ha némelykor a látszat nem ezt 
mutatja. Igaz, ezt nem úgy értem, hogy szikrázó szócsatákban mindenkor tiéd az utolsó szó, 
hanem arról beszélek, hogy a lényeget illetően teszed le mindig a garast. (Állj le, Péter, mert 
széthasad a májam!) Hogy úgy dolgozol, ahogy a magad elé állított mérce megkívánja. Ezt én 
mind tudtam eddig is, ezért nem zárkózom el a plátóni eszmecsere elől. Mikor azt írom tehát, 
hogy »ne búsulj« akkor tulajdonképpen nem mondok mást, mint: rá se ránts, pajtás, csináld 
tovább legjobb tudásod és képességeid szerint! 

Most megpróbálom jobban megközelíteni azt, ami számodra még mindig kérdőjeles lehet. 
Sejtem, hogy most sem sikerül egyből fején találnom a szöget, ezért előbb elhatárolom magam 
mindattól, amit sem mondani, még kevésbé sugallni nem akartam. Tehát: 



• Nem objektív érvényű »válság« az, amiről szóltam. Láttam viszont rajtad ittlétedkor egy 
bizonyos fajta tétovázást, kielégületlenséget, csalódást (Egy fenét! Hideg volt a hálókocsiban, 
nem aludtam egész éjjel.), amit én azzal magyaráztam, hogy a két bombariportod után 
hétköznapi gondok és vadak sorjáznak eléd. Épp te vallottad be négyszemközt - az 
ablakpárkányon ültem -, hogy próbálsz poénokat bevinni bizonyos anyagokba, mert másként 
nem jön ki a lépés. (Hát a lépés kijönne, csak uncsi lenne az írás.) Én komolyan vettem ezt a 
kiszólásodat, ebből vontam le azt a - nem racionális, inkább ráérzéses - következtetést, hogy 
Gábor vívódik. (Ennek a következtetésnek valóban semmi köze a rációhoz.) És fölöslegesen 
teszi. Mert nincs szükség mindenáron-poénokra. Csak természetes, jópofa, sokatmondó Szántó 
Gábor-i szemléletre. Nem a vívódástól féltelek általában, csupán annak túlhajtott, fölösleges 
formájától. 

• Nem a szarháziak véleményét kívántam kajánul a fejedre olvasni, de neked sem árt 
tudomásul venni: ilyenek vannak, virulnak, sőt tollat is adnak a kezükbe. Én annyira bízom a 
tehetségedben, hogy féltelek a farkasok csaholásától, gondoltam, én adjam a kezedbe a mérget 
hátsó gondolatok és mellékgesztusok nélkül, beoltva téged apránként vírussal, hogy 
kitermelődhessék benned az ellenanyag, s immunis légy akkorra, amikor még nagyobb 
szükséged lesz rá. 

• Nem akartalak szerkesztőségileg »megszégyeníteni«. 

• A kicsinálással kapcsolatban nagyjából igazad van: a veszély fennáll. De nem részemről, és 
a vezetőség részéről sem. Ez olyan dolog, amiben vagy bízol, vagy hiába írtam mostanáig 
mindent. 

Mindezek nem mentségek. Amit leírtál, az elvileg mind igaz, és vállalom is érte a 
lelkiismeret-furdalást. A legjobb lett volna minderről négyszemközt, őszintén elcsevegni. 
Vigasztaljalak azzal, hogy jobb későn, mint soha? Vagy azzal, hogy mostanáig nem láttam 
értelmét ilyen levelet írni bárkinek is? 

Csak nehogy ezt is zokon vedd! Szeretettel ölel: Peti.” 

Miután főszerkesztőm ily bűbájosan körülnyaldosta sértett önérzetem, bűnös önhittségem és 
túlzott önbizalmam sebeit, magamban azzal zártam le az ügyet: vihar a biliben. Pedig 
eljátszadozhattam volna legalább a fölösleges vívódás és az immunissá válás gondolatlabdáival. 
Péter még idejében felkínálta a lehetőséget... De nem az okos szavát hallottam meg, hanem a 
békítgetőt. 
 



3. KELLEMETLENSÉGEK ELŐSZELEI 

Visszatérve a vizsgálódásaink alapvető tárgyát képező rugdalózásaimhoz, el kell ismernem, 
hogy ezek már újságírói ténykedésem kezdetén hevenyében feltámadtak és idült kórként rám 
telepedtek. Vagyis: korra, nemre, fajra és vallási nézetre való tekintet nélkül bántottam az 
írásaimban mindenkit, aki valami disznóságot követett el és ez a tudomásomra jutott - kivétel: 
ha velem toltak ki (ekkor is rúgtam, de civilként, és nem írtam meg). Annak, hogy rögtön az 
elején miért nem csőröltek vissza, két magyarázata lehet: az érintettek vagy nem olvasták a 
lapot, vagy nem értették. Nem fogadható el az a változat, miszerint időközben vadultam le és 
fokozatosan nőtt a merészségem. Nem igaz! A tehetetlenségre ítélt akarat feszültségével és a 
tűzzel játszó gyerek tudatlanságával golyószóróztam a fekete betűket a hófehér papírra már az 
első héten, mert felbőszített egy kisember nagy pofátlansága. 

Dehogyis akartam én Botrányos újságíróvá válni! Ha dicséretes, elismerésre méltó dologra 
leltem, azt sem hallgattam el. Nem vadásztam a bajokat, de ha rájuk bukkantam, már lőttem is 
az okozóira. Nagy hűhó kavarását megelőzendő, minden ilyenfajta írás megfogalmazása előtt 
igyekeztem mérlegelni: ártatlan embernek ne okozzak kellemetlenséget (Marcitól tanult 
jelmondat: ha jót nem tehetsz vele, rosszat ne tegyél!), csak annak, aki megérdemli, azt viszont 
nincs miért kímélni „bizonyos szempontokra való tekintettel”. Most is azt mondom, ez az 
alapállás nem volt rossz, néhány későbbi balesetemért felkészületlenségem a hibás... Vagy a 
gyengeségem?... Esetleg a körülmények okolhatóak, netalán a véletlen?... Ezen majd még 
töprenghetünk. 

Főnökeim, ellentétben sok más lap vezetőivel, szívesen leközölték durrantásaimat. Először is 
azért, mert okos fiúk voltak. Másodszor: hasonlók voltak elképzeléseink feladatainkkal 
kapcsolatban. Harmadszor: ezért szerették és vásárolták az olvasók lapunkat, mert nevéhez 
híven, becsületesen ki-kimondta a kisemberek igazát. Negyedszer (nagyon fontos szempont): 
Péter és Marci bátor fiúk voltak, tar fejüket elsődlegesen nekik kellett odatartaniuk egy esetleges 
(többször bekövetkezett, valós) jégverés alá. Ötödször (még fontosabb): amíg együtt voltunk, 
soha semmilyen körülmény közepette (pedig választék akadt bőven) egyikünk sem csinált oda, 
nem gyámoltalanodott el, nem változtatott szándékain - esetleg okosabbak lettünk egy csata 
tapasztalataival. 

Az írásaimmal kapcsolatos elsőként tudomásomra hozott - mondjuk - utójáték nem is valami 
fenegyerekeskedésem miatt méltóztatott megszületni, hanem egy szerintem ártatlan és 
tényszerű riportsorozat kapcsán. Péter lendületemet óvó gesztusaként értékeltem a hallgatást: 
csak akkor tudtam meg, hogy vihar van, amikor már tulajdonképpen elmúlt... A bányászok 
életéről készítettem a több részben közölt beszámolót, néhányszor lementem velük a mélybe. 
Mit írjak róluk? Hogy izmosak, határozottak, erősek, bátrak és hősök? Nyilván, ez mind igaz, 
akárcsak szénporos feketeségük. De miért hősök? Mert sokszor életüket kockáztatják, sőt
néhányan meg is halnak. Hát én ezt nyersen, szépítgetések mellőzésével próbáltam érzékeltetni. 
Az lett belőle, hogy egy figyelmes elvtárs feljelentett a lapomat patronáló szerv főnökénél. 
Később olvastam az „észrevételt”, melynek szerzője nemcsak azt kérdőjelezte meg, miként 
közölhettek ilyen szörnyűséget a lapban, de azt is, mit keresek én az Igazunk-nál; láthattam 
azokat a lapszámokat, melyekben állításai alátámasztásaként jószemű lektorom piros ceruzával 
húzta alá a kifogásolt mondatokat, bekezdéseket. 

Év végi lapelemző plenárisunk előtt szólt a főszerkesztőm, hogy mi történt, és hogy ezen az 
összejövetelünkön részt vesz a főnök és éber elvtárs, legyek felkészülve. Készülődni már csak 
lelkileg lehetett, néhány perc alatt sehogyan sem tudtam megkomponálni védőbeszédemet. 
Még szerencse, mert felesleges munka lett volna, engem meg sem kérdeztek. 

Miután hazánk fejlődésének jelenlegi helyzetéről és a sajtó égető feladatairól mondott el 
néhány okosságot, a főnök rátért az engem égető témára: 



- Elvtársak, évi tevékenységüket, külön-külön valamennyiükét alapos tanulmányozás 
tárgyává tettük. Kiderült, hogy mint más években, most is születtek gyengébb írások, jók és 
nagyon jók. Nehogy azt higgyék, hogy e kiértékelés formaság volt, nem. Ha azt mondtam: 
alapos tanulmányozás eredménye, akkor ezt vegyék szó szerint. Nem is kerülgetném többé a 
konkrétumot, megmondom egyenesen, miről van szó: a Szántó elvtárs sorozatáról. Még annak 
idején felhívta rá valaki a figyelmemet, hogy kicsoda, nem lényeges... 

Hát a vak is látná, ott pislog mellette a „valaki.” 

- Tehát, felhívták a figyelmemet, hogy a Szerencse a mélyben című sorozatban a szerző
túlságosan sötét színekben ábrázolta szocialista iparunkat, hogy a hangvétel nem egyértelműen 
lelkes és hogy sokan halnak meg benne. Megmondom őszintén azt is, hogy a vezetőségből
többen javasolták: intézkedjünk azonnal, vonjuk felelősségre Szántó Gábort. Azt mondtam, 
előbb nézzük meg közelebbről mi ezeket az írásokat, utána döntsünk. Különben is kíváncsi 
lettem a részletekre, odatettem az észrevételt felterjesztő elvtársat, fordítsa le nekem az egész 
sorozatot. Pár hétig dolgozott rajta, akkor elolvastam. És odaadtam a vezetőség többi tagjának 
is, nézzék át, majd megvitatjuk. Végül, a vita során győzött az az eszme, hogy így kellene írnia 
minden harcos, forradalmár, kommunista újságírónak, ahogy Szántó elvtárs tette. Mert a 
sorozatban a valóság van, éppúgy tükrözi a bányászok életének örömeit és szépségeit, mint 
nehézségeit és munkájuk veszélyességét. Ezért igaz a riport. Senki, a legfelsőbb vezetés sem 
kívánja azt a tollforgató emberektől, hogy elhallgassanak dolgokat, hogy rózsaszínűre mázolják 
a szürkét vagy viszont. 

A főnök szavait hallgatva eszembe jutott, hogy ha engem, a leginkább érdekeltet 
megkérdeznek, körülbelül ezeket kellett volna felhoznom magyarázkodásként. Hogy úgy 
mondjam, a számba adta a szót - az elkövetkezendő eszmecserékhez. 

- Ez alkalommal - folytatta a szónok -, átnéztem a maguk munkájára vonatkozó 
útmutatásokat, idézném, elvtársak, a sajtótörvény idevágó cikkelyét: „A sajtó kötelessége, hogy 
harcos, bíráló szellemben lépjen közbe bármely tevékenységi területen megmutatkozó 
hiányosságok és negatív állapotok kiküszöböléséért, hogy küzdjön a társadalomellenes 
megnyilvánulások, a szocialista etika és méltányosság normáitól való eltérések ellen, hogy 
felfedje a társadalmunknak ártalmas jelenségeket, és hogy cselekedjen azok felszámolásáért.” 

Tehát: kritizálni, harcolni a méltánytalanságok ellen, felfedni a fonákságokat nem jogom, 
hanem egyenesen kötelességem - vettem tudomásul nagy-nagy elégtétellel, és megfogadtam, 
ezt a cikkelyt megtanulom betűről betűre, hogy bármikor kapásból idézhessem. 

- Figyelembe véve - fűzte tovább eszmefuttatását főnökünk -, hogy Szántó elvtárs 
messzemenően eleget tett az említett cikkely követelményeinek, sőt példát mutatott másoknak, 
úgy döntöttünk, teljesítményét magas kitüntetéssel jutalmazzuk, amelyet most szeretettel és 
legmelegebb gratulációinkkal együtt átnyújtok. 

Taps, kézfogások, gyűlés után pezsgőbontás, pezsgőzés közben a főnök még egyszer 
elmondta ugyanazt, kevésbé hivatalos terminológiát használva. Körülbelül így kezdte előző
szónoklatának közvetlenebb stílusú változatát: uraim, becsületszavamra, fantasztikus, mit 
csinált ez a srác... 

A második pohár pezsgőnél megközelítette kitüntetett személyemet éber elvtárs. Nem tudta, 
hogy én tudom... Úgy viselkedett, mintha a barikád egyazon oldalán álltunk volna, s bajtárs 
huncut kacsintását küldte felém, és diszkréten súgta: 

- Győztünk. 

Hirtelenjében nem is tudtam, leröhögjem, vagy szembeköpjem. Péter mellettem állt, 
sejthette, hogy gyűl a nyál a számban, mert összevont szemöldökkel, alig észrevehetően 
integetett a fejével: ne. Gyorsan leöntöttem torkomon a pohár pezsgőt, majd rövid idő alatt még 
néhányat. Aztán mondtam a főszerkesztőmnek: 



- Te Peti, ha minden észrevételezésnek ilyen fáin vége van, én szólok éberkémnek, gyártsa 
őket ezután futószalagon. 

- Csendesebben beszélj, mert meghallja - intett Péter, aki kevesebb pezsgőt nyelt. 

- Miért ne?... Beállíthatnék otthon a szobámba egy vitrint, legyen mibe gyűjtögessem a 
kitüntetéseket. 

- Én is gratulálok a kitüntetéshez - mondta Péter kurta mosoly kíséretében, majd 
szeszmentes komolysággal folytatta -, de ne feledd: ezt a főnökünk okosságának és 
széleslátókörűségének köszönheted, többek között... 

- Természetesen - okoskodtam, mintha mindent értenék. - Miért lenne kevésbé okos a 
főnökünk, vagy szűk látókörű? Hol van az előírva, hogy... 

- Jó-jó. Majd jusson eszedbe, amit mondtam. 

Dehogy jutott... 
 

A tevékenységemet kifogásoló második észrevétel is az írásban használt színeket támadta. 
Erről viszont a szerkesztőségem értesült megkésve. 

Éppen az értelmi fogyatékosok munkahelyi beilleszkedése volt a sajtó slágertémája, tőlem is 
kért Marci egy ezzel foglalkozó, úgynevezett életes riportot. Óvatos kollégával ellentétben, 
ezúttal sem hallgattam az idők harsogó szavára. Minden lapban azt lehetett olvasni, hogy a 
munkaközösségek bődületes nevelőerejének köszönhetően minden fogyatékos úgy 
beilleszkedett, hogy le a kalappal, a riporterek mindenütt olyan megneveltekre leltek, akikből
ha véletlenül nem lett zseni egy-két hét alatt, hát legalábbis élmunkásokká váltak. Nekem 
pechem volt, három enyhén fogyatékos legénykét követtem, ketten az első nap meglógtak a 
munkahelyükről, a harmadikat odakötözték a satupadhoz. Aztán a brigád két munkanapját 
feláldozva kinyomozta és előállította a másik kettőt, megmutatták nekik, melyik végénél kell 
megfogni a kalapácsot, alig-alig akarták elhinni. Egyheti kemény erőfeszítés és az üzemi 
pszichológus túlórázásainak következtében ilyen eredményre jutottak: az egyik lurkó nem bírta 
elviselni a ráhatásokat, berúgott és befeküdt a satupad alá; a második kérte visszahelyezését a 
speciális intézetbe; a harmadik jóindulatának mutatkozott némi sikerrel kecsegtető csírája, nyolc 
óra alatt már keresztülfűrészelte a két centi átmérőjű vasrudat. 

Megírtam így, ahogy történt, Marci elhitte nekem és leközölte. 

A városomban ügyeskedő egyik helyi éberség felhívott az irodájába. Mikor beléptem, 
láttam, hogy lapunk lelkes olvasója, előtte az Igazunk legutóbbi száma. De nem olvasta, hanem 
felkapta és lobogtatni kezdte: 

- Szántó elvtárs, mi ez? 

- Ez az Igazunk legfrissebb példánya. 

- Nem azt kérdeztem. 

- Hanem? - csodálkoztam értetlenül, hiába meresztettem fürkészőn a szemem, más nem volt 
a kezében. 

- Mit jelent ez az írás? 

- Melyik iránt tetszik érdeklődni? 

- Amit maga csinált. 

- Ja, annak a jelentése nagyon egyszerű... 

- A jelentését értem, de minek kellett pont ilyet írnia? 

- Milyet, tessék mondani? 



- Ilyen sötét színekben... ilyen csúfságoló színekben... ilyen negatív színekben. 

- Ezt találtam. 

- Mert ezt kereste! Nem pozitív. 

- Tessék mondani egy pozitívat, odamegyek s megírom. 

- Hát amit a Lendület-ben közöltek. 

- Sajnos, azt nem lehet. Nem írhatok olyan esetről, amely már megjelent egy másik lapban. 

- Ezért az üzemért, amelyről maga írt, én felelek. Most mit fognak rám mondani, hogy 
máshol tudnak nevelni, csak itt nem! Maga csupa rosszat írt! 

Mivel ezt túlzásnak véltem, szíveskedtem felhívni a figyelmét az írásban meglévő
világosabb színekre, a munkások nevelési próbálkozásait dicsérő sorokra és a szép 
befejezésként felhozott „pozitív” eredményre, vagyis hogy az egyik okos már tud fűrészelni. 
Ezután rövid értekezést tartottam arról, hogy az élet számomra mily bonyolult, hogy nem 
mindig tudom csak a negatívumot vagy csak a pozitívumot kiszűrni, nekem még egyszerre 
jelen van ez is, az is, és „valószínű, ezt néha ön is így látja”. Nem hatottam meg túlságosan, 
mert ezzel válaszolt: 

- De most mindenki csak a pozitívumról számol be! 

Mit tehettem, elővettem újsütetű fegyveremet: 

- A legfelsőbb vezetés sem kívánja az újságírótól, hogy elhallgasson dolgokat, vagy 
rózsaszínűre mázolja a szürkét. A sajtótörvény értelmében nekem kötelességem, hogy harcos, 
bíráló szellemben... 

És így tovább. Na, ez hatott. 

- Kérem - szólalt meg sokkal halkabban -, én nem vonom kétségbe, hogy ön politikailag jól 
fel van készülve, és nem is szándékoztam felelősségre vonni... 

- Jaj, ez meg sem fordult a fejemben – vetettem közbe -, engem ugyanis a fővárosi 
főnökségem szokott irányítani és esetleg felelősségre vonni. 

- Tudom, tudom... Szóval, nem bántam volna, ha ebben a cikkében valamivel kevesebb a 
szürke. Érti, ugye? Én felelek ezért a vállalatért, na! 

Ezt már derűsen mondta, majd rendkívül szívélyesen köszöntünk el egymástól: 

- A viszontlátásra! - javasoltam. 

- Inkább ne - tiltakozott tréfásan, de később nekem lett igazam, újfent találkoztunk egy 
hasonszőrű terefere alkalmával. 

Hazamentem, felhívtam a szerkesztőségemet (kötelességem minden incidensről azonnal 
tájékoztatni őket), de nem vették fel a kagylót. Akkor nekifogtam, hogy elmeséljem jelenésemet 
az asszonykámnak, ez azonban már egy másik fejezet. 
 



4. BESZÉLGETÉS A FELESÉGGEL 

Hitvestársi csevegéseinknek több változata volt ismeretes, s virult is mindegyikük ezelőtt 
egy esztendővel. Aztán fokozatosan lecsökkentek arra az egy-két variánsra, amely sovány 
kilátásokkal kecsegtetett, majd teljesen megszűnt a kapcsolatfenntartás beszédes formája, 
maradt a pantomim, néhány gesztus, grimasz, nyögés, végül a semmi. 

Az egyik, akkortájt elég gyakori traccs-típus fundamentuma: nekem van valami 
mondanivalóm a munkámmal kapcsolatban, neki van ideje és kedve meghallgatni. Pontosan 
így volt ez hazatértemkor az engem viszontlátni többet nem akaró elvtársnál megejtett 
látogatásomról, és amikor Marci éppen eltekergett valahova az irodájából. 

Ilyenkor én vagyok a kezdeményező:

- Tudod-e, szivi, miért hívattak? 

- Miért? 

Kezdem mesélni, mire ő:

- Tényleg, mi lett volna, ha te is úgy írsz erről a dologról, mint a többi? S ha megint nem 
különcködsz... 

Még nem bánom, hogy megszólaltam. 

- Nem én különcködtem, hanem azok; akik pingáltak. 

- Mert neked görcsöt kap az ujjad, ha... 

Már kezdem bánni. 

- Nem az ujjam, az agyam. 

- Ugyan, másnak kutya baja, s pont neked... 

Bánom, hogy elkezdtem az egészet. 

El akarja kerülni hosszas duzzogásomat, száznyolcvan fokos fordulat következik: 

- És te mit mondtál neki? 

Meg vagyok sértődve. 

- Semmit. Kezet csókoltam. 

- Most mit undokoskodsz? Velem nem tudsz rendesen beszélgetni? 

- Én nem tudok? 

Ellentámadás: meg van sértve. 

- Igen, te nem tudsz, és csak velem nem tudsz! Másoknak bezzeg vigyorogsz és heherészel, 
velem meg utálatoskodsz. 

Kiegyeznék a döntetlenben. 

- Ugyan biza, szívem, kinek vigyorgok? 

Ez buta kérdés volt, biztosan előráncigál valakit. 

- Annak a nagy pofájú Emőkének hogy vigyorogtál a tegnap! 

- Hát vicsorítsak a vendégre?! 

Most jön a gúny: 



- Nem, arra nem szabad vicsorítani. Csak rám lehet. Meg így ordítozni is csak rám lehet. 

- Én ordítok?! 

Tényleg ordítok... Halkra fogja vissza a hangját, hogy nagyobb legyen az intenzitások 
kontrasztja: 

- Persze, hogy te, én csendben beszélgetek. 

- Ez beszélgetés? Ez kötekedés. Részemről be van fejezve. 

Mély hallgatásba merülnék, de drágaságom természetes magabiztossággal találja meg a 
lényegi diskurzus rég elveszett fonalát. Tökéletesen joviális hang: 

- Na és te mit mondtál neki? 

Vagy válaszolok neki rendesen, vagy megint rávigyorogtat valakire. Kis szünet, néhány 
mély lélegzetvétel, meggyújtok egy cigarettát, valamelyest még morgolódva: 

- Hát szóval..., én akkor azt mondtam neki... hogy... - s innen már szépen tovább lehet 
mondani a történetet, mindössze helyeslő és egyetértő indulatszavakkal tűzdeli meg folyamatos 
és egyre higgadtabb előadásomat. Csak előbb meg kellett szenvednünk érte egy csöppecskét. 

Elérkeztünk a nehezen felépített párbeszéd csúcsára: következhet a tanulságok levonása, az 
eszmei mondanivaló kiszűrése, a végkövetkezhetések rögzítése meg ilyenek. Arra nincs 
szabály, melyikünk indítványozza ezt és vállalja e filozofálgató véglocsogás oroszlánrészét, 
vagy legalábbis nem lehet statisztikailag figyelemreméltónak tekinteni a javamra írható csekély 
különbséget. Tény, hogy az adott esetben nekem viszketett előbb az elvonatkoztatás: 

- És akkor mi ebből a tanulság, szívem? 

Nyilván nem várok választ, folytatom: 

- Az, hogy én helyesen cselekedtem, amikor ilyennek írtam a riportot, amilyen. Persze hogy 
ilyenkor megsértődhetnek vagy neheztelhetnek rám némelyek, de nem árthatnak. Erről győztek 
meg a múltkor a fővárosban is, értelmes ember nem a behomályosított ablaküvegen keresztül 
kémleli a vonat mellett elsuhanó tájat, ha kíváncsi rá, hanem előbb letörli azt. S ha valami 
meghibásodás folytán torzítana az üveg, hát lehúzza az ablakot. Csak egészen elvétve akadhat 
olyan személy, aki annak örvend, ha becsapták. Meg vagyok győződve róla, hogy olvasóink 
többsége az igazat várja el. 

Na, ilyen bizonyos és meggyőződött voltam én a néhány röpke év vékonyka tapasztalatával! 
Feleségem sem tudhatott nálam többet erről; azt hiszem, inkább asszonyi ösztönével érzett 
valamit, mert egy-egy ilyen magabiztos és öntelt hencegésem végén szelíden meg szokta 
jegyezni: 

- Jó-jó, de én nem szeretném, hogy valami bajod legyen. Te tudod, mit kell cselekedned, csak 
közben gondolj ránk is, a gyerekeidre... 

Egy puszi (valójában ez mindennek a csúcsa), s ezzel a téma be van fejezve, átválthatunk egy 
másikra. 

Alapállás: én éppen el vagyok telve magamtól, ergo - jókedvem van, neki már egy hete 
kellene valami, eddig nem látta kedvezőnek a légköri viszonyokat. Talán mondanom sem kell, 
hogy ő a kezdeményező:

- Gábor... 

Mit sem sejtek, bár a hízelgés máris nyilvánvaló. 

- Tessék, szivi. 

- Nem haragszol meg, ha mondok valamit? 



Ez már gyanús. 

- Mondjad, szívem. 

- Biztos? 

Valamit kérni fog. 

- Biztos-biztos, mondjad már! 

- Nem mondom, mert megint kiabálsz. 

Egy szippantás a sűrűsödő levegőből, egy a cigarettámból. 

- Mondhatod, nem kiabálok. 

- Megígéred, hogy akkor sem kiabálsz, ha mondom? 

Valami nagy marhaságot fog kérni, ennek úgyis kiabálás lesz a vége, de mit tehetnék? 

- Megígérem. 

- Nagyon szép női csizmát láttam az üzletben. 

Mélyen mellre szívott, hosszasan kiengedett szivarfüst... 

- De szivikém, júniusban vagyunk. 

- Ilyenkor kell csizmát venni, télen sosincs. Ha nem veszem meg a napokban, elkapkodják 
mások. 

Meg szerettem volna vásárolni végre-valahára a fényképezőgépet. 

- S mennyibe kerül? 

- Kicsit sokba, de nagyon szép a csizma... Nyolcszáz. 

Akkor szó sem lehet róla. 

- Az nagyon sok. Itt a nyár, megyünk kirándulni, kell a fényképezőgép. Majd hoznak még 
csizmát ősszel is. Most mondj le róla, ebből nem engedek! 

Ami ezután, következik, végiggondolni is rettenetesen kellemetlen. De határozottságom 
megingathatatlan, tehát másnap asszonykám hazahozza a csizmát, ő a boldogságtól sugárzó 
tekintetével simogatja (mire tél lesz, rég megunja), én fanyar mosollyal nézem; kapok egy 
puszit, s ez mindennek a teteje... 
 

Feleségem a lusta disznó és a bárgyú here tökéletes keverékének mintapéldányát látja 
bennem. Mivel ő rém kedves és tapintatos, ilyen kifejezéseket sosem használt kimondott 
gondolatként, de figyelmes és szerinte abszolút nem sértő megjegyzéseivel számtalanszor 
érzékeltette, hogy amolyan semmittevő, naplopó, élősdi fajzatnak tart. Ráadásul 
élősködésemnek ő a szenvedő alanya, belőle táplálkozom (ilyeneket mond, hogy szívom a 
vérét, eszem meg az idegeit, hogy ő állandóan fogy és én abból hízom), teljesen és állandóan 
vele szolgáltatom ki magam („ha kávé kell, főzz magadnak”, „mosás és mosogatás közt nekem 
is jogom van egy cigarettaszünethez, keresd meg te a zoknidat”, „nem vagyok a cseléded” és 
egyéb kedvességek), tengődését az én tengő-lengő viselkedésemnek köszönheti („én egész nap 
robotolok, hogy te lógathasd a fütyidet!”). 

Mindezt a csalóka látszat felületes tudomásulvétele, a mélyreható elemzés hanyag mellőzése 
alakította ki őnagyságában. Mit láthat a csupán lényegtelen külsőségekre figyelő szem? Ő
hajnalban kel, rohan az irodába, onnan bevásárolni és haza, főzőcskél, kicsit mosogat, közben 
segít a gyerkőcök házi feladatainak megoldásában, aztán vagy mos, vagy vasal, vagy takarít 
(mindhármat egy nap soha!), kötöget és ennyi. Én általában délelőtt kelek, hosszasan 
munkálkodom a fürdőszobában, megfőzöm és megiszom a kávémat, egyet sétálok, hazajövök 



és ebédelek, egy kicsit szunyókálok, feltápászkodom és irány a fürdőszoba, aztán sokáig 
méregetem lépteimmel a szobát, közben egy kicsit leheveredem, esetleg nevelem, illetve 
fegyelmezem valamelyik rászoruló purdémat, vacsorázom, és amikor mindenki lefeküdt, az 
írógépem elé ülök pötyögtetni... 

És mily felfedezésekre juthat a dolgok rejtett magvát fürkésző elme? Arra, hogy amíg 
szegénykém szünetek beiktatásával végzi teljesen rutinszerű, semmiféle koncentrálást nem 
igénylő vagy csekély szellemi energiaráfordítással járó, egészen egyszerű és változatos 
feladatocskáit, addig én, a „disznó here”, egyhuzamban alkotok, igen, újat teremtek (cikkeimet 
nem szoktam másolni), ébredésemtől lefekvésemig szellemem magas vagy maximális 
vibrálásával, lényem teljes és célirányos bevetésével, néha hasító szülési fájdalmak közepette 
vajúdom az éppen belém görcsölő téma fájdalmas kihordásán és az azt tükröző mű szakszerű
kipotyogtatásán. Az is előfordul, amit Marci emlegetett levelében (vagyis hogy az újságíró 
álmában is újságíró marad), de csak elvétve; álmaimban általában civil férfiként ügyeskedem. 
Viszont napközben mese nincs, ebéd után két perccel megkérdezhetik tőlem, mit ettem, mert 
gőzöm sincs; az asszony vehet magára újonnan vásárolt szoknyát, nem, veszem észre (esetleg, 
ha leveti); még a budin ültömben is a másik téma feszeget és zakatol bennem. 

Ilyenkor esedékes locsi-fecsi műsorszámaink harmadik válfajának puskaporos színrelépése 
(azért puskaporos, mert ettől robbanni szoktam). Előáll tehát a következő (hetente többször 
ismétlődő) helyzet: el vagyok nyúlva a heverőn, látszatra békésen cigarettázom, a valóságban 
délutáni elmélkedéseim hágóján leledzem, úgy is mondhatnám, éppen oldódni kezdene a 
gordiuszi csomó - mikor betoppan az asszony. Gyors és rövid morgással viszonozva köszönését 
jelzem elmerültségem mélységét, nem szeretném elölről kezdeni a kibogozás fáradságos 
műveletét; összevonom szemöldököm, ráncolom a homlokom (nejem szerint teszem magam, 
hogy gondolkozom). Érzéketlenül átsiklik ama lehetőség mérlegelésén, hogy esetleg elvont 
munkát végzek, semmibe veszi szellemi erőlködésem evidens jeleit, neki halaszthatatlan 
közölnivalója van, és kinek mondja, pimaszul visszaránt magánéletünk hétköznapi (de létező és 
számára fájó) gondjainak szürke világába. 

- Ma elszakadt az utolsó harisnyám. 

Hoppá, ezt talán megúszom egy ötvenessel. 

- Itt a pénz, menj s vegyél másikat. 

Felülök, könyökömet térdemre, kobakom visszacsukló kézfejemre helyezem, én vagyok az 
élő Rodin-szobor. Úgy tesz, mintha sosem látta volna a Gondolkodó-t. 

- Mit szólsz a gázszámlához? 

Szóhoz sem tudok, illetve nem akarok jutni. Hallgatok, de lassan fel kell adnom a zuhanás 
elkerülésére vonatkozó csalóka reményeimet, mert folytatja: 

- Hétszázötvenkét lej. 

Mintha nem tudnék olvasni... Ha szólok, hogy most zavar a szövegelésével, mert éppen 
dolgoznék, holtbiztos, kitörne az égiháború. Hallgatok. Löki tovább: 

- Miből fogod kifizetni? 

Rövid vagyok és tartózkodó: 

- Kérek kölcsön. 

- S miből fogod visszaadni? , 

Nana, ez olyan, mint egy félmagas labda a jobb lábamra tizenegyes tájékán, ezt a lehetőséget 
nem szabad kihagyni. 

- Kért tőlem a Lendület egy háromrészes riportsorozatot. Ha hagyod, hogy megírjam, akkor a 
cikkdíj éppen elég lesz, abból visszaadhatom. 



Nem voltam eléggé gunyoros, nem érti a célzást, továbbra is ártatlanul kedves: 

- Én hagyom... 

Fél percig hagyná (ez édeskevés), megint eszébe jutott valami, amit elturbékolhat. 

- A gyerekek ettek, mielőtt elmentek az iskolába? 

- Ettek. 

- Mit? 

Bevágtatok a fürdőbe, az étrend részletes ismertetésének elmaradása érthető, „sürgős a
dolgom”. Ráülök a budira, eltökélt szándékom szerint nem kelek fel innen, amíg az a csomó a 
fejemben van. Hogyan is kezdett oldódni?... 

- Mit csinálsz ott bent ilyen sokáig? 

- Meg vagyok szorulva! 

- Igyekezz, légy szíves, mert nekem is kell... Jövök haza a munkából, s elfoglalod előlem a 
vécét!... És kotolsz ott egy óra hosszat!!!... Nem érted?!... 

- Mit értsek? 

- Hát hogy gyere már ki! 

Tényleg van valami feszültség a hangjában, felállok és lezser mozdulatokkal kibillegek, de 
előbb csalafintán meghúzom a lefolyóvíz tartályának zsinórját. 

Egy perc múlva jön utánam a szobába, addigra én becsavartam egy ív papírt a gépembe, ott 
ülök és ütésre (mármint az írógép billentyűinek leütésére) emelt kézzel, ezúttal minden kétséget 
kizáróan demonstrálom szándékomat: konkrét szakmai aktivitás hevületében égnék, ő pedig 
tiszteljen meg a személyemmel szemben megnyilvánuló tökéletes közönnyel. 

- Mit csinálsz? Hát délután nem szoktál gépelni... 

- Na, ide figyelj, szivikém. Délután valóban nem szoktam, és most sem fogok. Tényleg 
fogalmazni csak éjszaka merek, amikor csend van és sötét, amikor csak az íróasztalom lámpája 
világítja meg azt a kis területet, amelyre éppen összpontosítok, amikor tudom, hogy a hátam 
mögött nem kapcsoljátok be a tévét, hogy nem várható hívatlan vendég érkezése, és kevés a 
valószínűsége annak, hogy megszólaljon a telefon satöbbi, satöbbi... De nekem estig 
gondolatban el kell készítenem az írás vázlatát..., a gerincet..., a törzset, amire rajzolhatom az 
ágakat! 

- Miért vagy ideges? 

- Nézd, szivi, ma éjjel muszáj megírnom egy anyagot. Már tudom, mivel kezdjem és mivel 
fejezzem be. De a közepe táján van egy gubanc, már éppen kezdtem kibogozni. 

- S akkor mi a baj? 

- Hát mindössze annyi, hogy nem tudom tőled befejezni. 

- Miért nem? 

- Mert nem hagyod! Mert egyfolytában csivitelsz itt nekem, szivi, a harisnyádról meg a 
gázszámláról. Ebben a házban nem lehet dolgozni! 

- Áhá... szóval ezért foglaltad el előlem a budit. 

- Ezért. Gondoltam, legalább ott békén hagysz. 

- Ej, milyen ravasz vagy! Még lehúztad a vizet is. 

- Igen, az vagyok, de nem érek vele semmit, ha egyszer rád jön... 



- Kár volt ennyit figurázni, mondhattad volna az elején, hagy nem vagy rám kíváncsi. 

- Vedd úgy, hogy megmondtam most. 

- Rendben. 

Nyugodtságot mímelve kimegy a konyhába, csendben behúzza maga után az ajtót, de 
behallatszik, hogy ketyeg. Meggyújt egy cigarettát, és már viharzik is vissza. 

- És mondd csak, hogy is van az, hogy te nem vagy rám kíváncsi?! 

Kongó és ramaty bogrács lesz a koponyámból, amíg megmagyarázom, mire 
megmagyarázza s végül kimagyarázzuk. Megnyugszik, lefekszik, megfőzöm a harmadik 
kávémat, amitől én ketyegek egész éjjel, de reggel postázni tudom az írást; a délutánt 
átszundítanám, de mosogatás közben ráejt egy fazekat a tepsire (álmomban tíz ágyú dördül 
egyszerre), felriadok, vége a pihenésnek, nem tudok visszaaludni. Rágyújtok egy cigarettára, s 
újabb érdekfeszítő párbeszédre készen kilibegek a konyhába. 

A gyerekek ötig voltak az iskolában, most a holnapi órákra készülnek. Szegénykéim a 
konyhaasztalnál gürcölnek, gyötrik füzeteik lapjait egymás könyökét lökdösve, hogy ne 
zavarják tátit a szobáján keresztüli járkálással (pedig ezt csupán az eső halk kopogásának 
álmodhattam volna, s nem atomrobbantásnak, mint a fazék s a tepsi összecsókolózását). Attila 
elsős, Anna harmadikos, mindkettő rémesen anyás, hitvestársam hathatós és kitartó nevelési 
fáradozásainak következtében. Sajátos pedagógiai elképzelésem az lenne, hogy a megfelelő
pillanatokban az azonnal és jogosan kiosztott apai és anyai pofonok segítségével eddzük meg 
őket a későbbi és másoktól eredő jogtalan arculcsapások elviselésére (ami persze nem jelentené 
azt, hogy ez utóbbiakat nem kell visszaadniuk). De az anyjuk, mivel imádja a pulyáinkat, 
nemcsak a széltől, hanem tőlem is óvja őket. Édesanya a simogatás, a szeretet, a mindent elnéző
jóság, apjuk pedig a házi mumus. Ezt akkor kellett pillanatnyi keserűséggel konstatálnom, 
amikor kiderült, hogy félnek velem maradni a lakásban. Egy ósdi közmondást átdolgozva azzal 
hessegettem el bánatomat, hogy inkább féljenek most egy kicsit tőlem, mint később nagyon 
megijedjenek másoktól. Úgyhogy csökönyösen és tántoríthatatlanul fenyítgetem őket, 
kiváltképp amikor az anyjuk nem látja és nem hallja. 

Természetesen, pofozkodásaimat (akár rugdalózásaimat) átvitt jelentésükben kell érteni: 
dorgálok, rájuk szólok, szitkozódom, kiabálok és ehhez hasonlókat művelek, a testi fenyítés 
tulajdonképpen nem más, mint a simogatásnál alig valamivel erősebb tasli vagy nyakleves, 
esetleg a fülcimpák enyhe bügyürgetése vagy fenekecskéjük már-már barátságosnak 
minősíthető megpaskolása (csupán a melléjük felszolgált kemény hang teszi apai 
megmozdulásaimat büntetés-ízűvé). Olykor feleségem is alkalmazza ezeket a fegyvereket, s 
nemegyszer nagyobb lendülettel meg buzgalommal, mint én szoktam. Csakhogy 
meggyőződése szerint: neki szabad, nekem nem. Mikor ő nézi szilvafának a lurkót, én 
hallgatok; ha én kezdem valamelyiket a gatyájába rázni, akkor már visít, hogy ne rángassam (ez 
is döbbenetes túlzás) a gyerekét, vagyis ilyenkor csak az övé az a csikó, mintha nekem semmi 
közöm nem lett volna hozzá. Ettől nagyon zabos leszek, mert kényes vagyok családfői
tekintélyemre, számtalanszor tartottam nejemnek több órás előadást arról, miként járulhatna ő
hozzá kicsiny közösségünkben köztiszteletnek örvendő helyzetem megszilárdításához. 
Semmiképp sem úgy, hogy leint és legorombít a csöppségek előtt, vagy a védelmükre kelve 
szembefordul velem. Mindig elismertem jogát a viselkedésemmel szemben felmerülő kifogásai 
megtételéhez, de mindannyiszor hangsúlyozottan elleneztem, hogy ezt a csemetéink 
jelenlétében gyakorolja. 

Különben mindkét gyerek rám hasonlít, rendesek, ügyesek és eszesek, csak hát néha 
rakoncátlanul szét-széttépik a hámot. A fiam valamivel fogékonyabb intelmeimre, a lányom 
fékein még van állítanivaló, s még sokáig fáradozhatom mindkettejük önfegyelmének 
szilárdításán. 



Nemrég keltem fel ugye, a munkámmal elkészültem, ma nem kezdek újba, ezt a csendes 
késő délutánt és koraestét annak szentelem, hogy foglalkozom a társasággal. Békés-meghitt 
családi hangulat, az asszony már elpakolta a tepsit s a fazekat, a pulyák a holnapi tízes 
reményében szorgoskodnak, legelészni küldöm feléjük farkaséhségű tekintetem, lássuk, kit kell 
nevelni, kit miért kell fegyelmezni. Tüzetes szemlém mindent a helyén talál, csupán Annának 
van az orra tíz centire a füzettől. 

- Te Anna, az neked harminc centi? 

Hátrakapja a fejét, ír tovább. Nem hagyhatom ennyiben a dolgot, mert öt perc múlva 
szólhatok rá megint, muszáj piszkálgatnom önkontrollja ki-kialvó lámpácskáját, nem vésődött 
még kellőképp a tudatába a harminc centi betartásának fontossága. 

- Kérdeztem valamit, kislányom. 

- De, táti, felemeltem a fejem - válaszolja amolyan visszapofázós stílusban. 

- Én azt kérdeztem, hogy azelőtt meg-volt-e a har-minc cen-ti. 

Tagolt beszédem modorának megváltoztatására készteti. 

- Nem, táti, nem volt meg. 

- Szerinted mennyi volt? 

- Vagy húsz. 

- Nem! Csak tíz centi volt. És mit mondott a doktor bácsi? 

- Hogy harminc centi mindig kell. 

- Hát akkor legyen is meg, kisasszony! 

Bólint, írja tovább a leckéjét, azt hiszi, megszabadult tőlem. Dehogy szabadult. Cselesen 
kibámészkodom az ablakon, közben fél szemmel figyelem, miként közeledik fokozatosan 
(körülbelül egy centiméter per szekundum sebességgel) az iménti távolsághoz. Két perc 
elmúltával ismét ráfeküdt az asztalra. Meg sem fordulok. 

- Anna lelkem, már megint bent a ceruzád vége az orrlikadban? Kinek beszéltem az előbb? 

- Nekem, táti. 

- Mit mondott a doktor bácsi, miért kell betartani azt a harminc centit? 

- Mert ha nem tartom be, kell másik szemüveg. 

- Kell bizony, és nem azért, mert ez elkopik, hanem romlik a szemed, s megint növelni kell 
egy dioptriával a lencsét! Te ezt nem tudod felfogni?! 

A feleségemre nézek, érti-e, hogy csupán atyailag óvom a leánykát és mindössze a jót akaró 
szülő ordibál belőlem; nejem teljes egyetértésben velem csóválja a fejét, de nem szól bele, most 
én nevelek. Szabad a pálya, folytatom: 

- Azt akarod, hogy mire bevégzed az iskolát, teljesen elromoljon a látásod? Mert ha nem 
akarod, jó lesz vigyázni. 

Ez a szónoklatom is hatástalan marad, akárcsak a következő negyedórában elhangzó három. 
Már én unom saját magam hallgatni, megfogom az egyik copfját, és lassan húzom addig, míg az 
orra és a füzetlap közti távolság az optimális lesz. Ez a konkrét beavatkozásom számára teljesen 
fájdalommentes, mivel semmi ellenállást nem fejt ki, hagyja szépen a fejét a kívánt irányba 
elmozdítani. Ekkor Annám kilép a diskúcióból, mert berobban helyette az anyja: 

- Most miért téped ki a haját?! 

- Nem tépem, csak húzom, mert a szóbeli meggyőzés sikerére itt már semmi kilátás nincs. 



- De ne húzd a haját, így is fáj a feje szegénynek! 

Megkísérlem visszalopni Annát az orvul elfoglalt helyére: 

- Mondd meg szépen, Anna: ettől fáj a fejed, amit én csináltam? 

Kislányom erősen gyötrődik, kínos a helyzete, mit is válaszoljon? Ha azt mondja, az én 
ügyködésem nem okoz neki fejfájást, akkor ezzel leülteti imádott édesanyját (később meg is 
kapná tőle a szigorú szemrehányást: na várhatod, amíg még egyszer megvédelek!), ezt el akarja 
kerülni. Ha viszont fájdalmasnak ítélné a hajhúzást, akkor elsősorban hazudna, másodsorban a 
lódításért megsapkáznám, amit úgyszintén nem tart kívánatosnak. Az egyetlen 
kompromisszumos lehetőséget választja: nem szól semmit. Ezt a csendet fordítanám a magam 
igazolására: 

- Persze hogy nem fájt. 

- Persze hogy fájt - veti meg lábát asszonyom is Anna hallgatásának talaján -, még beszélni 
sem tud, annyira fáj neki. 

Tessék, ilyen nejem van! Semmilyen torzítástól és képtelen belemagyarázástól sem riad 
vissza, ha egyszer valamiből fegyvert akar kovácsolni magának. Ezt nem hagyom. 

- Anna, fájt vagy nem fájt? Azonnal mondd meg, vagy kapsz egy döngöt! 

- Ne ordíts! - szól rám témát váltva a madám, aki (ismétlem: orvul!) betolakodott a 
lányommal kezdeményezett fontos eszmecserémbe. Ezután jön, ugye, a végül is tisztázatlanul 
maradó vitának a hajdani ösvényből hatalmas verejtékezéssel széles országúttá taposott 
kacskaringója, melynek eredményeképp ilyen izgalmas kérdésekre szeretnénk 
megtámadhatatlan választ kapni: ki ordított, ki kezdte az ordítozást és egyáltalán kinek van itt 
joga ordítani? 

A leckekészítés, magától értetődben, másnap délelőttre halasztódik, közben ránk esteledett, 
még mindig dohogva-dübörögve ülünk a vacsorához, de ki beszel evés közben?... A zsivány 
fiam. 

- Táti, nézd meg, hogy csámcsog Anna! 

- Mint a cugák a válúnál - állapítom meg egy olyan hasonlattal élve, melyet a kicsi is megért. 

Erre a lányom - zilált lelkiállapotomban fel nem fogható módon - a megjegyzésemben 
valamiféle humort vélt felfedezni (holott a kisasszonyka étkezési módszerét szándékoztam egy 
lesújtó, lebunkózó jellemzéssel illetni), elkezd somolyogni. Ez nekem nagyon tud fájni, mármint 
amikor dühös vagyok és szembevigyorognak. 

- Mit röhögsz, te víziborjú, amikor sírnod kellene?! 

Mire elkezd pityeregni. Következhet az anyja újabb nagyáriája (Annának énekli, de nekem 
szól): 

- Gyere, szívem, megterítek neked a gyerekszobában, mert - ismét meredek fordulat - 
apádnak csak akkor esik jól az étel, ha előbb jól megbőget téged. 

Egy évtizedes, örömteli házaséletem keserves tapasztalatai diktálják: ilyenkor 
legtanácsosabb hallgatnom, esetleg közben sokat jelentő fintorokat és hümmögéseket 
lövögethetek szanaszét; ez a magamba roskadásom egyszerre jelenti győzelmemet és 
vereségemet: számomra az előbbit (így nem kell lógó orral elsomfordálnom az ütközet 
színhelyéről), nejem értékelése szerint az utóbbit (ezért diadalittasan, de szótlanul tűri el, hogy 
némaságommal körülbástyázzam magam). Ilyen meghitten végződik nálunk egy békés családi 
este. 
 



A végzetemmel intenzíven folytatott beszélgetések eddig áttekintett formáiból 
következtethetném szerényen: általában nekem van igazam. Most nézzük meg azt a variációt, 
amikor neki egyáltalán nincs igaza. 

Volt nekem egy, a vizsgált időszak elején még gyermekdeden ártatlan, ismétlődőnek alig 
nevezhető és szinte szóra sem érdemes szokásom: véletlenül megeshetett, hogy valamelyik, 
terepmunkával eltöltött dolgos és gyümölcsöket érlelő délelőttöm délre fordulása előtt 
betévedtem az (egyébként kedvenc helyemmé vált) étterembe, ahol engedélyeztem magamnak 
egy üveg söritalt, melynek alkoholtartalma köztudottan oly csekély, hogy az ittasságnak még a 
halovány emlékképét sem idézheti fel egy magamfajta fogyasztó tudatában. Ha közben a sors 
végzetszerű kegyetlenkedéseinek egyikét gyakorolva asztalomhoz sodort egy havert - és csakis 
akkor! -, megértően viselkedtem ingerlő szomjúságom követelőzéseivel szemben, és 
jóváhagytam még egy üvegecske tartalmának kéjes élvezetét. És amikor a haver belekezdett egy 
érdekfeszítő történet elmesélésébe (ez aztán igazán fehér holló volt!), az izgalmaktól felajzottan, 
idegnyugtatóként, kényszerűségből kaptam be egy decit abból a vacak vodkából. Arról már 
igazán nem tehettem, ha az elbeszélés regény-méreteket öltött, muszájból rendeltem még egy 
decit abból a förtelemből, mert mit szól a pincér, ha üres poharak mellett ülve foglaljuk a helyet, 
s az ajtóban egyre nő a szabad asztalra és főleg a piára vágyó szesztestvérek lelkes csapata. De 
mindössze ennyi: maximálisan két sör és két vodka hatvan perc alatt! Ez gyakorlatilag azt 
jelentette, hogy igen kedélyes, fölöttébb szellemes, gondolatgazdag lelkiállapotot tükrözve, jó 
étvággyal, kedves köszöntéssel és sikkes tánclépéssel toppantam be kicsiny házunk ajtaján fél 
egy helyett fél kettőkor. 

Hogyan érzékeltessem eme ártalmatlan szokásom frekvenciáját? Ha azt mondanám, évente 
tizenkétszer fordult elő, akkor soknak tűnhet, inkább bevallom őszintén: havonta kétszer. És 
akkor mi van? Semmi különös. Nem kellene hogy legyen... 

A betoppanás milyenségénél és lelkiállapotom jellemzésénél tartottunk; a vészesen közeledő
(enyhén szólva) orkán feltételeihez tartozik még, hogy a gyerekeim is szédüljenek tőle, tehát 
vasárnap van vagy vakáció. Mindhárman a konyhában ülnek, szivikém kötöget, két 
drágaságom rémült arccal lesi az anyjuk száját, itt az ügy már alaposan le lehetett tárgyalva. 

Egyik haverem oktatgatott, hogy ilyenkor a belépő férj ne legyen vidám és közlékeny, 
hanem morcos és kötekedő, ezzel elejét veheti a feleség házsártosságának. Tanácsa szerint a 
betoppanás után sürgősen fel kell mérgelődni valamin, botlás esetén például ezen: már megint 
hogy van leterítve ez a szőnyeg?! hányszor megmondtam, hogy tessék rendesen a helyére 
húzni?! De ok lehet a ruhafogasra akasztott kabát: ezt ki tette ide? hányszor megmondtam, 
hogy... Célszerűen felhasználható az asztalon heverő gyufásdoboz: itt kell tartania gyufát?! 
hányszor... satöbbi. A módszer lényege: te vagy a támadó, az asszony megszeppen, és a vita 
esetleg a szőnyegről, a kabátról vagy a gyufáról alakulhat ki (bár erre sincs sok kilátás), és nem 
a te helyzeted milyenségéről. 

Ez az okítás sosem jut eszembe hazatértem pillanatában, s ezért széles vigyorral, lelkesülten 
üdvözlöm az egybegyűlteket: 

- Szia, öreglány, szevasztok, ördögfiókák! 

A fiókák valamit motyognak, de a lány mintha süketnéma és vak volna egyszerre, pedig 
távolról sem az. 

Nyomnék egy puszit az okos homlokára, de elhúzódik. 

- Na jó, nem vagy öreglány, hanem bimbózó gyöngyvirág a tavaszi üdeség 
hajnalhasadtában. 

Ennek a marhaságnak sincs foganatja. Zavarom növekszik, betangózom a fürdőszobába 
csurgatni, egy piruettel visszatérek, és bokázva érdeklődöm: 

- Kaphatnék ebédet? 



Már alaposan le vagyok figyelve. Bimbózó gyöngyvirágom elhatározta, hogy kivirágzik: 

- Nézd meg, hogy nézel ki... 

- Hogy? - kérdem ártatlanul, s egy elterelő hadmozdulattal a nadrágomra nézek: - Nem 
pisáltam le magam. 

A kölykök élveznék a játékot, de anyjuk szigorú és fájdalmas arca elfojtja a tavaszi üdeségből
hasadozni készülő kuncogásukat. 

- Ha még egyáltalán tudsz beszélni, azt mondd meg, hol voltál - tálalja fel tréfásan életemnek 
társa azt, amit előételnek főzött. 

- Tudod te azt, szívem, a Sóhajtásban. 

- Majd adok én neked sóhajtozást mindjárt! - mondja önmagát biztatva, és megkezdi a 
hivatalos kihallgatást: - Miért mentél be? 

- Mert szomjas voltam, és itthon nincs sör. 

- És miért kellett ennyit ülni? 

- Mert bejött Fazék, és elmesélt egy esetet, lehet, meg is fogom írni. 

- Majd adok én neked fazekat! - jelenti ki egyre növekvő önbizalommal, és beveti egyik 
slágerkérdését: - Nem szégyelled te magad? 

Most nekem illik kérdezni: 

- Miért szégyelljem? 

- Hogy hazudozol itt a gyerekek előtt, és hülyítesz engem fazékkal meg mesékkel, ahelyett 
hogy megmondanád a valóságot! 

-Milyen valóságot? 

- Hogy a nőiddel szórakoztál! 

Nem a közismert szerénytelenségemen szándékszom csorbát ejteni, de az igazság kedvéért 
el kell ismernem: nincsenek nőim, és az esküvőnk óta egyetlen drágalátos párocskámat 
leszámítva nem is voltak. Nem akarom sajnáltatni sem magam, ez a helyzet. Mit csináljak, ilyen 
marha vagyok, szeretem a családomat. Úgyhogy ez az ütés abszolút övön aluli, és még meg is 
sorozza: 

- A ribancaiddal, a kurváiddal! 

Féltékeny természete van, ez a baj, hiába nem szolgáltatok okot az efféle ötleteihez, 
meggyőzni sem tudom, ha egyszer benne a bacilus. 

- Szivi, tudod jól, hogy ezt te találod ki, de legalább ne a gyerekek előtt hallucinálj. 

- Miért ne?! Tudják meg ők is, milyen apjuk van! Egy részeges kurvapecér! 

Ez már akkora sértés, hogy visszaveszem a kabátom. Kell a francnak az ebédje! 
Visszamegyek a Sóhajtásba, ott legalább csendben falhatok valamit... 

- Most hova mész? - kérdi kevésbé ingerülten. 

- A ribancaimhoz és a kurváimhoz. 

Elébem áll, egészen megenyhült, sőt esdeklő hangon szól: 

- Nagyon szépen kérlek, ne menj sehova. Bocsáss meg... 

Határozott kézmozdulattal teszem szabaddá az ajtóig vezető utat. Nem úgy megy az, 
anyjuk, hogy te itt hőbörögsz meg taposol kegyetlenül és méltatlanul, s akkor egy „bocsáss 
meg” után tekintsek mindent meg nem történtnek, ki nem mondottnak. Kapiskálhatnád már 



annyi év után, hogy büntetlenül vétkezned velem szemben sem lehet. Megyek, hátha ezalatt 
születik egy jó ötleted. 

Attila utánam kiált: 

- Táti, mehetek veled? 

Nocsak, a csibészben felébredt az érdeklődés a kurváim iránt? 

- Gyere, édesapjáé, add a kezed! 

Útközben ki kell ábrándítanom úti célunkat illetően. 

- Faszikám, nem a nőkhöz megyünk, hanem falni valamit. 

- Tudom - mondja együttérzően az eszes kis kölyök, az apja fia, de hát neki könnyű
értelmesnek lenni, mert ő a fiam és nem a feleségem. 
 

Egy ilyen nagyjelenetet követően vagy három napig szünetel a házastársi kapcsolatok 
mindenfajta megnyilatkozása, de legalábbis a második jelrendszer legegyszerűbb 
szerkezeteihez tartozó néhány sémára redukálódik: - Eszel? - Ühüm. - Levest tegyek? - Ühüm. – 
Kérsz még egy combot? - Nem... 

Három napig kemény munkába temetkezem, a megnövekedett termelékenységemtől
elégedettségem és örömöm alig érzékelhető jelei kezdenek kiütni ábrázatomon, amit viszont 
asszonyom rögtön észrevesz és a megbocsátás tavaszt hozó fecskéivel téveszt össze, s a tavasz 
kezdetének a kibékülést véli. 

- Látod, Gabi, te mindennel és mindenkivel tudsz törődni és foglalkozni, csak velem nem, 
csak engem hanyagolsz el. 

Tulajdonképpen már én sem haragszom olyan rettenetesen, s annak reményében veszem a 
lapot, hogy a feje lágyának a nőimet raktározó része végleg benőtt. 

- Dehogynem foglalkozom, szivi. 

- Három napja alig szólsz hozzám. Nem kérdezel semmit. 

- Dolgoztam, szívecském, láthattad. Miért, van valami baj? 

- Van. A lelkivilágommal. 

S akkor elkezdi mesélni... 

Figyeltem rá az elején, próbáltam is átérezni az általa pszichés komplikációknak beállított 
gondjait, de sehogyan sem tudtam másnak tulajdonítani, mint női nyavalygásoknak és 
felesleges hisztizéseknek. Ezért a későbbiekben, amikor ő elkezdett lelkizni, én automatára 
állítottam a bólogatásaimat és az „értem”-eket, s a végén egy semmitmondó bölcselettel 
megmagyaráztam neki, mi is a nagy helyzet vele, vagyis: semmi komoly. S közben egész 
monológja idején szárnyalhatott a gondolatom a valódiaknak érzett és nem a családunkkal 
kapcsolatos problémák felé. 

Csak a látszatokra figyelő szemlélődő állíthatta volna kettőnkről, hogy ellenségek volnánk. 
A lényeget illetően mi négyen nagyszerűen megvoltunk... 
 



5. ADVA VAN EGY KUTYUS 

Valamivel több mint egy esztendeje, májusban érkezett az emlékezetes levél, amikor már 
nem Péter állt a lap élén és az én hátam mögött. Az azelőtti év szeptemberében váltották le, 
mivel magasabb beosztást kapott más helyen. Szinte sírtam, amikor búcsúztattuk, hiába na, 
olykor érzelgőssé válok, bizonyos helyzetekben kurvául el tudok anyátlanodni. 

- Ne búsulj, Gáborom - vigasztalt leköszönő főszerkesztőm -, te csak vágjad továbbra is úgy, 
mint eddig! Elég érett és dörzsölt vagy ahhoz, hogy ne szorulj senki támogatására. 

A torkomban nagy darab gombócot éreztem, maradtam a bólogatásnál. 

- Meglásd, pajtás - folytatta Peti -, eljön még az az idő, amikor ismét egy csapatban rúgjuk a 
labdát! 

Azzal elment, eltűnt, elérhetetlenné vált... 

András, a főszerkesztői szék örököse teljesen új fiú a sajtóban, ha újságolvasói múltját nem 
vesszük figyelembe. Nem azért jött a laphoz, hogy megtanuljon írni, csupán vezetni, képviselni 
és szervezni szándékozott minket, illetve munkánkat. Ezt is tette kitűnő hangulatban 
mindaddig, míg ügyeskedéseim egyike rádöbbentette a vezéri teendők kevésbé kellemes 
részfeladataira: hogy néha védekezni kell, esetleg ellentámadást indítani a kívülről jövő
agresszióval szemben, netán kiszabadítani szorongatott helyzetéből valamelyik harcost. 

Tehát, jött az a boríték, benne egy másik, és Marci kísérőlevele. Lássuk előbb, mit ír a 
rovatvezetőm: 

„Bébi, a szerkesztőség több itteni tagja szerint elcsurran a nyálad, amikor elolvasod a 
mellékelt panaszlevelet. Városodból érkezett a címünkre, de akkor is neked küldtük volna el, ha 
az ország másik csücskéből jön ez a segélykérés. Ez a te műfajod, Bébi. Nyálazás után töröld 
meg a szádat, vegyél magadra száraz ruhát, dobjál be egy decit és csatára fel! Úgy vagdalkozz, 
hogy csak a férgese hulljon, ezt talán már mondanom sem kellene neked. Várjuk a kénes-savas 
riportot, teletűzdelve aknákkal, bombákkal és bomba jó viccekkel. (Teljesen visszaestem a Hofi 
színvonalára, mert egy hétig külföldi delegációt vezettem - az orruknál fogva -, és minden jó 
poénomat elsütögettem nekik.) Röhögésre epedezve várom életed főművét, Marci. 

Ui.: Az ügyben megkereshetnéd a kutyaszövetséget (vagy a kutyák egyesületét?), hátha ők is 
tudnak segíteni. Ha esetleg le vagy robbanva és nem dob fel a levél, akkor is menj el az írójához 
(cím a borítékon), biztos mesél még néhány érdekességet. Ahol egy ekkora marhaság felüti a 
fejét, ott biztosan van még száz hasonló.” 

Ilyen ijesztgetések után úgy fogtam a panasz megismeréséhez, mintha egy fél kiló kekszet 
megettem volna. A frászt hozza rám ,ez a Marci a kutyaszövetségével... de hátha nem is olyan 
veszélyesek azok az ebek. 

„Tisztelt szerkesztőség! 

Nagy Tibornak hívnak és tizennégy éves vagyok. Azért bátorkodom az önök segítségét kérni 
a problémánk megoldásához, mert rendszeresen olvasom a lapjukat, és sokszor láttam, hogy az 
embereket meg szokták védeni. Minket is ért egy támadás: 

Van egy kutyusunk, olyan kicsi, mint egy szőrpamacs. Úgy találtuk az utcán, kidobott, 
megrugdosott, agyondobigált kutyus volt, mi megsajnáltuk és bevittük a házba. Nagyon kedves 
és játékos, a lépcsőház több lakója megszerette. Édesanyám a legjobban, mert amikor fáradtan 
jött haza a gyárból, a kutyus az ajtónál várta türelmetlenül, s amikor meglátta édesanyámat, 
akkor felugrott, odakúszott hozzá, kedvesen csóválta a farkát, boldogan körbetáncolta. Ilyenkor 
édesanyám arcáról eltűnt a lehangoltság, mindig elmosolyodott és felvidult. Talán azért is volt 
ez így, mert édesapánk elhagyott minket, elköltözött egy másik nénihez. 



A kutyus is legjobban édesanyámhoz ragaszkodik, mert az öcsém idomítja, én meg 
gyámbászom, anyu viszont simogatja. Ők ketten nagyon egymásra vannak szorulva. 

Nem is hittük volna, hogy valaki képes egy ilyen kedves, boldog kis kutyust kidobni és 
hagyni, hogy csavarogjon és éhezzen. De egyszer kaptunk egy levelet, amelyben a lakónegyedi 
gondnok bácsi felszólított minket, hogy a kutyát vigyük el, mert valamilyen törvény értelmében 
tilos a blokkban tartani, s ha nem kergetjük el, akkor megbüntet minket. Beszéltünk vele, de 
nem akarta megérteni, hogy nekünk kell ez a kutyus. Mi meg azt nem értjük meg, hogy őt miért 
zavarja. A többi lakót nem zavarja, édesanyám megkérdezte az egész lépcsőházat, egy papírral 
ment be minden családhoz, és a gondnok bácsin kívül mind ilyeneket írtak rá: semmi 
kifogásom a kutya ellen, minket nem zavar a kutya tartása, egyáltalán nem zavar a kutya 
jelenléte, az én gyerekeim is örömmel játszanak vele, eddig nem is tudtam, hogy kutya van a 
házban. Ezután mi megnyugodtunk, mások is mondták nekünk, hogy a kutyust nem vehetik el 
tőlünk, mert be van jelentve, törzskönyveztettük, fizetjük érte a tagdíjat, oltásokra visszük 
rendszeresen. Mégis felhívattak a milíciára, és közölték, hogy vagy kifizetjük a pénzbüntetést, 
vagy elvisszük onnan a kutyust. Mi a büntetés kifizetését választottuk. 

Egy hónap múlva megint levelet kaptunk, hogy vigyük el a kutyát, mert megint fizetni 
fogunk. Édesanyám elvitte a kutyust a nagymamához, de nagyon fáj érte a szíve, mert így már 
nem a miénk. Mi is sírunk utána az öcsémmel. 

Megkérnénk szépen a tisztelt szerkesztőséget, hogy szíveskedjék nekünk visszaszerezni a 
kutyust, s ha lehet, elintézni, hogy nálunk maradhasson, és többet ne büntessenek meg. A 
segítségüket várja Nagy Tibor és családja.” 

Ez tényleg szívet tépő, de nyálazni nem tudok tőle. Ebben a kutya-históriában sokat nem 
mozdíthatunk, ha jól emlékszem, valóban van egy helyi intézkedés, amely tiltja kutyák tartását 
a tömbházakban és bizonyos utcákban, ennek pontosan utána kellene néznem... Persze hogy a 
rendelettől függetlenül sok tömbházlakónak van kutyája, csakhogy ott másféle ember a 
gondnok... Tényleg, ennek mi baja lehet Nagyékkal? Biztosan tart más is ebet abban a 
lakónegyedben, vajon azokat is zaklatja a bácsi vagy csak őket? S ha csak őket, akkor meg 
miért?... És mi ez a levelezés, miért nem közli élőszóban a kifogásait? Még a hivatalos szervnél 
is jelentést tett, ő hozhatta fejükre a milíciát! Mitől olyan ambíciós ez a bácsika? Vagy nem is 
bácsi, csak a Tibor szemszögéből nézve?... 

Ilyen Sherlock Holmes-i helyzetelemzés után indultam kérdéseimmel a lakónegyedbe, és 
bármennyire is csiholgattam vadászkedvem, nem sikerült lelkesedővé válnom. Szimatom nem 
jelzett semmi jót. Becsengettem Nagyékhoz... 

Nyurga, pattanásos képű srác nyit ajtót, ijedten köszön: 

- Kezit csókolom! 

- Na ne marháskodj, szia! Te vagy a Tibor, ugye? 

- Igen, Nagy Tibor, tessék bejönni. 

Az előszobában szinte rálépek arra a pamacsra, észrevétlenül bújt a lábam alá (a kutyák csak 
a rossz embereket ugatják). Lehajolok a szőrcsimbókhoz, melyen egy tincs (ez lenne a farka?) 
ide-oda jár. 

- Hát hazakerültél, te fenevad? Hogy hívnak? 

- Pimasznak - feleli nyilván Tibi a kutyus helyett. 

- Engem meg Szántó Gábornak, és azért jöttem... 

- Tudom - vág mondatom közepébe a fiú -, az Igazunk-nál tetszik dolgozni, szoktam olvasni 
a bácsi cikkeit. 

- Fejezd be gyorsan ezt a bácsizást! Anyukád itthon van? 



- Nincs, de mindjárt kell érkeznie. 

- Az öcséd? 

- Edzésre ment. 

Leülünk, Pimasz bepimaszkodja magát az ölembe. 

- Nem fog lepisilni? 

- Nem, az öcsém erre megtanította: bemegy a fürdőbe, s a lefolyóra szokta engedni. De ha 
zavarja a bá... a lábát, akkor kiviszem az erkélyre. 

- Hagyd csak, rég nem mostam kezet, most szépen lenyaldossa... Hogyhogy megint itt van? 

- Már nem bírtuk nélküle, hazaloptuk az egyik este a sötétben, hogy ne lássák. 

- Azóta bezárva tartjátok? 

- Hát nem lehet, mert az öcsém még nem idomította át, és a nagy dolgát Pimasz csak kint 
tudja elvégezni. 

- Mi lesz, ha meglátja a gondnok? 

- Édesanyám azt mondta, lesz, ami lesz, Pimasz a miénk, a családhoz tartozik. 

Úgy látom, ez a gubanc már engem is családtagnak vél, elaludt a lábamon. Hogy az 
újságíróknak miért nem jár veszélyességi pótlék?! 

- Álmában nem szokott odapipilni? 

- Eddig még nem csinált ilyet, hacsak fel nem fázott, nagymamáéknál a cementen aludt. 

- Ez megnyugtató... Láthatnám azt a levelet, amelyet a gondnok küldött nektek? 

- Hát ő küldött nekünk többet is, édesanyám elrakta mindegyiket - mondja Tibor, és a 
szekrény fiókjából kiszed, majd elém helyez négy borítékot. Óvatosan húzom ki belőlük a 
papirost... 

A levelek géppel íródtak, szerzőjük nem gyakorlott a gépelésben, sok a hiba, az egybeírás, 
maszatolás; mindegyik másod- vagy harmadpéldány, az elsőket valószínűleg most is őrzi az 
illető. Viszont mindegyiknek olyan hivatalos a kinézése (tartalma nemkülönben), hogy már 
ettől odapiszkolhat a gyengébb idegzetű címzett, és reszkető kézzel lát az olvasásához. A 
levélpapír bal felső sarkában írja, hogy 13-as számú lakóbizottság, alatta a pontos lakcím, 
iktatószám, keltezés. Alul: a dátum és a helység neve még egyszer, géppel kiírva a 
lakóbizottsági gondnok teljes neve (Covaliov Iosif), mellette a golyóstollal odafirkantott 
cirkalmas és olvashatatlan aláírás meg a lakóbizottsági bélyegző lenyomata. Középen a csupa 
nagybetűs cím: FIGYELMEZTETÉS! Azt mondja: 

„Ezen irattal tudomására hozzuk a következőket: 

Az ön Nagy Zoltán nevezetű fia folyó év május 9-én, délután 18 óra 15 perctől 20 óráig póráz 
nélküli kutyával járkált lakónegyedünk területén és egy idegen (tarka) macskával játszott a 11-
es tömbház melletti zöldövezetben, rombolást idézve elő ezáltal a bokrokban és a virágágyás 
tulipánjaiban. Úgyszintén megállapítást nyert, hogy a fent nevezett macska és kutya még a 3-as 
számú lakrész erkélyén is játszott, melyen található virágokat szintén a rombolásba vitt.” 

- Tibor, a tietek a hármas számú lakrész, ugye? 

- Igen. 

Akkor meg mi baja ezzel a gondnoknak?... Nézzük tovább: 

„Ugyanakkor le kell szögeznünk, hogy az ön fent nevezett fia azért szervezte ezt a 
bemutatót, hogy az erkélyen tartózkodó lakóknak bebizonyítsa a lehetetlent, mármint hogy a 



macskát és a kutyát ő annyira megszelídítette, hogy azok egymással játszanak, holott a kutya és 
a macska köztudottan örök haragban vannak.” 

Mindjárt én pipilek oda. Ez a gondnok viccel. 

„Figyelembe véve a fentebb bemutatott helyzetet, felszólítjuk önt sürgős intézkedések 
foganatosítására, hogy a fent nevezett kutyát tartsák a szobában és ne az erkélyen, valamint ha 
mégis sétálni vinnék, legyen szabályosan megkötve. Ezen felszólítás be nem tartása esetén 
kénytelenek leszünk foganatosítania 200-400 lejes büntetés alkalmazását melyet a Városi 
Néptanács 1967/17-es számú Határozatának 112-es szakasza ír elő a második bekezdésben. 

Nem viccel. Fenyegetőzik. Lássuk a második levelet! 

„Figyelmeztetés!! 

Ezen irattal tudomására hozzuk a következőket: 

Az ön Nagy Zoltán nevezetű fiának van egy kutyája. Nevezett kutya folyó év július 3-án 
hajnali 5 óra 37 perckor a 11-es számú tömbház melletti zöldövezetben aludt, lerombolva ezáltal 
a füveket. A tény megállapításánál jelen volt Covaliov Iosif gondnok, valamint a munkába 
igyekvő Botos Bálint és fia ifjabb Botos Bálint, Ignat Vasile és Covaci Śtefan. 

Le kell szögeznünk, hogy ... az 1967/17-es számú Határozat ... 200-tól 400 lejig terjedő ... 
foganatosítjuk ... intézkedünk.” Aláírás: Covaliov Iosif. 

- Tibor, ez a Covaliov bácsi dolgozik valahol, vagy csak gondnok? 

- Nyugdíjas. És gondnok. Azelőtt valami tisztviselő volt, azt mondják... 

- Hol lakik? 

- Itt a lépcsőházban, a tizedik emeleten. 

A harmadik levél közepe: 

„Az ön fent nevezett fiai tavasztól tartják a fent nevezett kutyát anélkül, hogy figyelembe 
vennék az 1967/17-es számú Határozat 51. paragrafusát, mely értelmében semminemű állat 
nem tartható tömbházban. Újólag felszólítjuk, hogy nevezett kutya letapossa a bokrokat és a 
virágokat! Reméljük, hogy ez a szigorú felszólítás figyelmeztetés lesz önnek arra vonatkozóan, 
hogy a kutyát 3 (három) napon belül eltüntesse innen. Ellenkező esetben nevezett büntetést 
kirójuk.” 

Megérkezik anyuka, el sem hinné róla az ember, hogy ekkora gyerekei vannak. Amíg a 
másik szobában átöltözik, belenézek a negyedik irományba, szinte megegyezik a harmadikkal, 
csak a címe más: Utolsó figyelmeztetés!!! 

- Szép lakásuk van - mondom a szagosított pongyolába bújt mamának, és nem csupán az 
udvariasság kedvéért teszem. Valóban szép, ízléssel berendezett, tisztán tartott, minden 
megvan benne, csak a férj hiányzik. Lerí az asszonyról, hogy hiányolja. 

- Tibikém, vidd ki szépen Pimaszt az erkélyre - szól nagyon helyénvalóan anyuka -, nem 
látod, hogy zavarja a bácsit? - fejezi be igen helytelenül. Rettenetesen nézhetek ki, ha már neki is 
bácsi vagyok. 

- Látom, intenzív levelezést folytat a gondnokkal. 

- Egyoldalú levelezést - helyesbít az asszony -, én nem írok neki, csak kapni szoktam tőle. 

- Miért kötekszik magukkal? A kutya talán csak kifogás. 

- Mert velünk lehet kötődni, nincs a házban egy erélyes férfi. Tudja, a férjem elhagyott... 

Néha muszáj indiszkrétnek lennem. 

- Elváltak? 



- Nem. Még nem... Szóval, az öreg a védtelen nőkkel mer kötekedni meg a tehetetlen 
öregekkel és az egészen fiatal házasokkal. 

- Másoknak is küld ilyen felszólításokat? 

- Persze! Vagyunk itt egypáran, akiket megtisztel a figyelmével. 

- Szeretnék belenézni még néhány levélbe. Hogyan lehetne? 

- Egyszerű... Tibikém - kiált Nagyné az erkély felé -, hozd be Pimaszt, és a lépcsőházi 
lakóktól kérd kölcsön pár percre Covaliov bácsi leveleit! Tudod, kikhez kell becsengetni. 

A fiú bólint, és futólépésben távozik. 

- Mióta tart ez a cirkusz? 

- Néhány éve, amióta ő a gondnok. Egy hölgy volt az elődje, akkor csendben, békességben 
éltünk. 

- Covaliov nemrég költözött ide? 

- Dehogy, itt lakik régóta, de nem is tudtunk a létezéséről. Amióta gondnok, szinte 
mindenkire rászól, mindenkivel van valami baja, ő lett a negyed főhőse. Azért nem ítélem el, 
hogy szereti a szépet, a rendet s a tisztaságot, és igyekszik ezt megőrizni. De ne így, hogy 
megfélemlíti a gyerekeket, megy nekik a nagy testével. Ahogy a kicsik meglátják az öreget, már 
reszketnek, már kétségbeesve ölelik magukhoz a labdát. 

- Miért? Nem szabad játszaniuk? 

- Nem. Legalábbis a tömbházak közelében nem. Messze innen, a lakónegyed szélén van egy 
betonozott játszótér, oda zavarja Covaliov a gyerekeket. Az egészen aprókat a szülő a szeme 
előtt szeretné látni. Nem lehet. A blokkunk mellett van egy grund, az öreg rózsákat akart ültetni 
oda. A kisgyerekes szülők kérték a lakógyűlésen, hogy ezt hagyják meg inkább homokozónak. 
Mire az öreg: itt én döntök, rózsa lesz és kész! Be is ültette. 

- Hogyhogy ő dönt? Hát a gondnok nem az atyaúristen. 

- Nálunk az, legalábbis annak hiszi magát. Itt az van, amit ő akar. A teraszom elé tettem én is 
néhány rózsát. Az öreg megvárta, amíg mind elmegyünk itthonról, és anélkül hogy 
megkérdezett volna, kopaszra nyírta az egészet. De ha az ő zöldövezetében, tudniillik 
sajátjának tartja, lehajlik egy fűszál, vagy az élősövényén, szerinte ez is csak az övé, letörik egy 
ágacska, akkor reszkethetünk. 

- Miért? Jön a levél? 

- Vagy a felszólítás jön, vagy úgy ráordít a gyerekre, hogy az egy hétig ki sem mer lépni a 
házból, csak a szüleivel. Szólok én is a gyerekekre, ha valami rosszat tesznek, de nem 
rémítgetem őket, nem ijesztek rájuk. Covaliov s még néhány hozzá hasonló nyugdíjas csaknem 
barbár mód viselkedik: megbújnak a bokrok mögött, onnan leskelődnek, s ha labdázáson csípik 
a gyerekeket, előugranak, elkapják a labdát és kihasítják. Ha már erre van idejük, miért nem 
foglalkoznak másképp a gyerekekkel, miért nem szerveznek velük együtt takarítási, szépítési 
akciókat? Ha Covaliov megszerettetné magát a gyerekekkel, azok sem gúnyolódnának vele, 
nem kiáltoznák utána, hogy paprikajancsi... 

Most már kénytelen vagyok elővenni a jegyzetfüzetemet, ennyi mindent nem tudok 
megbízható pontossággal memorizálni. A jegyzetelést azért halogatom, ameddig csak lehet, 
mert a füzetecskétől sokszor megszeppennek a beszélgetőtársaim, vagy pedig másféleképpen 
folytatják mondókájukat. Ezúttal is ilyesmi következik be, Nagyné meghőköl az írószerszámok 
láttán: 

- Mi az, meg akarja írni?! 

- Mit tetszett gondolni? 



- Hát hogy segít a kutyusunk ügyében. 

Ami most jön, az egy régi lemezem, annyiszor fel kell tennem, hogy már serceg, recseg, 
nyikorog. 

- Asszonyom, én nem vagyok végrehajtó szerv, gyakorlatilag nem kényszeríthetek senkit 
akaratának és tetteinek megváltoztatására. Csupán annyit tehetek, hogy kivizsgálom az ügyet, 
és a lapunkban szóvá teszem. Gyakran megesik, hogy az írásnak konkrét foganatja is van, s a 
dolgok jóra fordulnak. 

Az utolsó mondat csak a gyakran szó miatt sántít, ha a néha vagy még inkább ha az elvétve 
kifejezéssel helyettesítjük, akkor közelebb járunk az igazsághoz. De ha eleve így mondom, a 
csüggedés karjaiba taszítom a panaszost. 

- Érti, hölgyem? Ennyit tehetek. Ha ezt nem óhajtaná, nincs semmi baj, vegye úgy, hogy itt 
sem voltam. Nos? 

Azért élezem a kérdést, mert nem szeretek sokat tojóskodni: vagy vállalja bátran a 
nyilvánosság elé kerülés esetleges kellemetlen következményeit, vagy nem eléggé fájó számára 
az elpanaszolt állapot. 

- Rendben - válaszolja tépelődés nélkül Nagyné -, de megkérhetném arra, hogy a nevemet ne 
írja ki? 

A kérés érthető és teljesíthető. Úgyis minden érdekelt rá fog ismerni, tökéletesen mindegy, 
felfedem-e kilétét vagy sem, csakhogy ő ezt még nem tudja. Én meg nem figyelmeztetem erre. 

Vajon, ha akkor megmondtam volna neki?... 

- Megígérem, hogy nem írom le a nevét, csak a szavait. Akkor folytathatjuk? 

- Tessék kérdezni! 

Ez a beszéd! A nehezén hamar túlestünk. 

- Mivel válaszolt az öreg fenyegetőzéseire és durvaságaira? 

- Egyszer mondtam neki, hogy hagyjon békét a gyerekeimnek, inkább a feladataival törődne, 
például a patkányirtással, mert már úgy elszaporodtak, hogy feljönnek a lakásba. 

- Ennyi volt az egész?! 

- Ennyi... De a gyerekek meg-megtorolják a sérelmeket. 

- Hogyan? 

- Hát... néha megdobálják az öreget. Egy másik nyugdíjas meghúzta valamelyik gyermek 
fülét, mert bemászott az élősövény mögé, a következő nap betörték a tata lakásának ablakát. 
Egy ugyanilyen bácsinak összekarcolták a kocsiját... Aztán egy labdát hasogató szomszédnak 
nemrég a fejére esett egy virágcserép, nem lehet tudni, melyik ablakból... És a gyerekek 
leszednek minden tiltó táblát, amit Covaliov kitétet. 

- Miféle táblák ezek? 

- „Kiabálni tilos!” „Labdázni tilos!” „Játszani tilos!”, „Kerékpározni tilos!”, „Görkorcsolyázni 
tilos!”... 

Jön Tibor vagy húsz levéllel a kezében. 

- Iszik egy kávét? - kérdi Nagyné a legjobbkor. 

- Köszönöm, elfogadom, úgy rémlik, szükségem lesz egy kis koffeinre... 

Nézem a levélpapírokat, ugyanaz a séma (huszonöt-harminc gépelt sor, fejléc, pecsét, aláírás 
s a cím: Felszólítás!), más-más tartalommal. Mit ír?!... 



„Ugyanakkor rámutatunk arra, hogy fent nevezett gyermeke folyó év november 11-én, este 
21 óra 10 perckor, tehát az éj leple alatt, letépett egy ágat a 23-as számú tömbház bal oldalán 
húzódó élőnövényről, a tettnél tanúk voltak... , ezért az 1967/17-es számú Határozat 
értelmében... Covaliov Iosif.” 

- Mennyi cukrot kér bele? 

- Egy kanállal, köszönöm. 

„Az ön nevezett fia a tegnap, azaz folyó év december 5-én, este 18 és 19 óra között labdával 
játszott a lakónegyed területén, ugyanakkor több ízben is a szeméttároló épület falának 
rugdosta a labdát, hogy onnan visszapattanjon! Szigorúan felhívjuk a figyelmét, hogy tilos 
labdáznia negyed területén az 1967/17-es számú határozat értelmében, amit a Városi Néptanács 
hozott, mert rongálja a zöldövezetet. Nevezett határozat értelmében 100-200 lejig terjedő
pénzbüntetéssel sújthatjuk. Reméljük, utolsó figyelmeztetésünket figyelembe veszi, ellenkező
esetben intézkedéseket foganatosítunk. Covaliov Iosif.” 

Félelmetes!... 

- Ennek a gondnoknak nincs gyereke? 

- Talán egy volt, de megnősült, már nem lakik itt. 

- Unokája van? 

- Nem tudom, de megérdeklődhetem. Fontos? 

- Csak azt szeretném tudni: ez minden gyereket gyűlöl? 

- Hát néhányunkét bizonyosan. 

Feltétlenül tisztáznom kell: csak Nagyné nyüszít a gondnok éber szorgoskodásaitól, vagy 
más szülő is? Mert ha többen is szenvednek az öreg miatt, akkor a panasz nem „egyszemélyes”, 
s a riportban a közösség nevében szólhatnék. 

- Beszélnék még néhány lakóval. 

- Tessék csak - biztat Nagyné -, Tibor elkíséri, ahova akarja. 

- Kisgyermekes szülőkhöz mennék. 

- Tibikém, tudod, kikhez kell bemenni: Antalékhoz az első emeleten, akkor Doina néniékhez, 
Lenauţáékhoz, a negyediken Gyuri bácsiékhoz... 
 



6. KUTYA EGY ÁLLAPOT!

Az ajtón táblácska: Antal Aladár. Odabent csak az anyukát és a nagymamát találom, a férfi 
tengerész, ritkán tartózkodik idehaza. Bemutatkozom és mondom, mi érdekelne, a nagymama 
határozottan elzárkózik a nyilatkozattételtől, lányát is óvni akarja: 

- Jaj, ebből baj lesz, mi inkább nem mondunk semmit! 

Soha ennél rosszabb kezdetet! Ötesztendős csatározásaim megtanítottak: ha az ilyen embert, 
a kezdeti nehézségek ellenére, szakszerű ráhatással sikerül meggyőznöm, azaz vallomásra 
bírnom, akkor rendszerint jobbnál jobb szövegeket jegyezhetek fel. Ilyenkor az 
energiaráfordítás nagyságát nem szabad méricskélnem, az eredmény minden fáradságért 
bőségesen kárpótolhat. 

- Nézzek, hölgyeim, becsületszavamat adom, hogy a nevük nem lesz az újságban. 

- Hagyja csak, tudjuk mi azt... - hárít el bármi közeledést a mama, és a nyomatékosság 
kedvéért a hátát fordítja felém. 

- Számomra nem a név a fontos, hanem a probléma... 

- Nincs itt semmi probléma! 

- Én úgy hallottam, hogy van. A maguk gyereke sem tud nyugodtan játszani a gondnok 
miatt... 

- Tud - véli a nagymama, de mintha kezdene elbizonytalanodni. 

- Értsék meg, még a füzetembe sem írom fel a maguk nevét, engem nem az érdekel, ki 
mondja, hanem hogy mit mond. 

Ez szintén egy elkoptatott, de általában fülbemászó slágerem. Most nem válik be, kár volt 
visszatérni a név elhallgatásával kapcsolatos ígéretemre. 

- Észben tartja maga, ha akarja - okoskodik a mamus, és elvileg igaza van. 

Eljátszom a következő szívet-lelket nyitogató szerenádom: 

- Így soha semmi nem változik jóra, ha akkor hallgatnak, amikor beszélni kellene. Itthon 
maguk között biztos egyfolytában susuputyálnak, hogy így szegény gyerek, úgy szegény 
gyerek, amúgy vén gazember..., s amikor végre mondhatnák hangosan is, akkor nedves lesz a 
bugyigójuk! 

Na, ez egyenesen a közepébe talált, mert hallgatnak szemlesütve. Csak ügyesen kántálj 
tovább, Szántó mester, s akkor mindjárt lesz, mit hallgass! 

- Hagyná ez a két derék fehérnép, hogy basáskodjon az öreg a kisfiú felett, hát micsoda 
emberek maguk? Az előbb beszéltem Nagynéval, ő egyedülálló asszony, mégis volt bátorsága 
nyíltan megmondani, mi fáj. Ezután megyek Doináékhoz, Lenuţához és Gyurihoz a negyedikre, 
ha majd nem akarják, az ő nevüket sem írom ki. Úgyhogy nemcsak maguk lesznek a gondnok 
ellenében. 

- Az a véleményem, hogy széllel szemben nem lehet... - próbálkozik a nagymami egy halk 
ellenvetéssel, de most már nem hagyom. 

- A szél nem az ilyen gondnokok felől fúj, hanem felőlünk. Mi vagyunk többségben, akik 
szeretjük a gyerekeket, akik békében és barátságban szeretnénk szomszédaink mellett élni, akik 
úgy kívánunk hazatérni munkahelyünkről, hogy otthonunkban ne a kellemetlenség és az 
agygörcs várjon. Az öreg akar a széllel szembe... 



- Na tudja meg - vág a pisilni szó elejébe az idős asszony -, én tényleg sokszor agygörcsöt 
kapok. 

- Na látja! 

Ebben a szakmában az ember sosem tudhatja előre, mikor találja fején a szeget. Dumálni 
kell, lehetőleg szívhez szólóan, egyszer mégiscsak ráharap a másik a csaliként bevetett szavak 
valamelyikére. Ezúttal az agygörcsnek volt sikere. Már jegyezhetem is: 

- Bizony agygörcsöt kapok, mert ez a paprikajancsi valósággal gyűlöli az unokámat, 
vadássza, kergeti, ijesztgeti. Ez a rigolyás vénember, ez az unatkozó öregúr, ez a kispolgár, ez 
az álmatlanságban szenvedő tehetetlen kakóca, ez a... 

A többit már le sem merem írni. 

- Konkrétan: mit csinált az unokájának? 

- Hát a kicsikémnek már vagy öt labdáját hasította fel a késével... 

Pityeregni kezd, az anyuka folytatja: 

- Díszítem éppen a télifát, hát betoppan ide a fiamat ráncigálva, hogy a gyermek letört 
valami ágat. A gyermek persze sír, beküldtem édesanyámhoz, s mondom az öregnek, maga 
kicsoda. Azt vágja vissza: én vagyok a gondnok! És mit neveli maga az én gyermekemet, 
mondom, és miféle magatartás, hogy ezen a meghitt délutánon csak így beront ordibálva?! 
Először is, mielőtt az ember belépne valahova, kopogtat, aztán megmondja szépen a nevét s 
csak azután a baját. Úgyhogy legyen szíves, mondom neki, nevelje meg először saját magát, és 
csak azután fogjon neki mást rángatni! 

- Mit mondott erre a gondnok? 

- Semmit. Köszönés nélkül kiment, s aztán elkezdte küldözgetni a leveleit. 

A nagymama elteszi zsebkendőjét, visszatér eredeti borúlátása: 

- Írhat maga, amit akar, mondhatunk mi, amit akarunk, a végén csak az öreg esik a talpára. 
Neki úgy se lesz semmi bántódása... Kár lenne megpiszkálni most ezt az ügyet, az utóbbi 
időben valamit javult a helyzet. 

- Annyit javult csak - fordul szembe anyjával a fiatalasszony -, hogy mostanában néha 
visszaköszön, míg azelőtt fütyörészett. 

- Kislányom, én úgy látom, lecsillapodott valamennyire... - óvatoskodik tovább a nagymama. 
De a lánya elszánta magát: 

- Ha le is csillapodott volna, az csak azért van, mert elérte a célját: minden gyermek retteg 
tőle, egyik sem mer labdázni, játszani, még sétálni se nagyon. Az öreg állandóan a törvényekre 
hivatkozik, közben ő nem tartja be az együttélésnek még a legelemibb szabályait sem: ordítozik, 
lármázik, ráncigálja a gyerekeket, csapkodja az ajtókat... 

- Lányom, nem kellene... - hallom az újabb sóhajt. 

- Nyugodjon csak meg, mama, nem lesz semmi baj - mondom, s ezzel elköszönök. Az 
előszobában átadok egy darab papírt az anyukának. - Ha mégis lenne, leírtam ide a 
telefonszámom, hívjanak fel azonnal! 

A következő család is a névtelenséget választja, azután sorolják fel ugyanazt: a labdázást, a 
tiltásokat, a durvaságokat, a leveleket. Még egy név kerül a füzetembe: idősebb Botos Bálint, ő
segít a gondnoknak megfigyelni, megkergetni, megtépázni és hazaráncigálni a gyerekeket. 

Vagy jobb lábbal keltem ma fel, vagy útközben léptem valamibe..., a negyediken otthon 
találom Gyurit is, azaz Bogdán György tanárt. Az előző családlátogatásaim beidegződései miatt 
már magától értetődően pörgetem a refrént: 



- Természetesen, a kérdés kényes voltára való tekintettel, névtelen hozzászólást kérek, a 
nevét nem fogom közölni az újságban, engem nem az érdekel, hogy ki mondja, hanem hogy 
mit... 

Elakad a tű a lemezen, mert Bogdán György, két kislány apukája felkiált: 

- Mi az, hogy névtelen?! Írja csak ki kérem egész bátran, hogy Bogdán György mondta, a 
tizenegyes tömbház negyedik emeletéről! És most jól hegyezze a fülét... Ebben a negyedben 
olyan csend volt, hogy élvezettel élt itt az ember, de amióta ez a tata gondnok lett, 
megkeserítette az életünket, a gyerekeimét, a feleségemét, az enyémet, a többi szülőét és a többi 
gyerekét. Próbáltam vele értekezni szép szavakkal és csúnyákkal egyaránt. Nagyon ravasz, 
nagyon diplomatikus. Amikor négyszemközt beszélek vele, mindenben igazat ad nekem, aztán 
a hátam mögött jó nagyot rúg. 

- Kapott tőle levelet? 

- Nekem még nem mert küldeni, de tudok róluk, sok szülő jött fel hozzám, mutatták a 
felszólítást. Ha a földszinti lakás ablakán kimászik Nagy Ibolya gyereke, az már tragédia; ha 
még egyszer ráesik a labdája a fűre, megy a négyszáz lejes büntetés... Mit akar ez az ,ember? Mit 
jelentsenek ezek a levelek? Elmentem a gondnoki irodába, hogy beszéljek vele, éppen jön egy 
idős hölgy, kezében a levél, melyben felszólítják: ha nem fizet ki azonnal bizonyos hátralékot, 
kilakoltatják. A néninek nem volt semmi hátraléka, ez tisztázódott is hamarosan, mire az öreg: 
ne haragudjon, én is tévedhetek, nézze ezt el nekem. Mondom neki: na látja, tata, magának 
bocsássunk meg a tévedésekért, de ha a kisgyerek téved, maga már küldi a leveleit. 

- Meg is büntetett már valakit, vagy csak kilátásba helyezi a bírságot? 

- Nem hallottam, hogy valakitől, bevasalta volna már a pénzt, kivéve Nagyékat, ők már 
fizettek a kutya miatt. De hát elég büntetés az embernek, hogy fenyegetik állandóan. Meg 
amiket csinál! Bekerítette a füvet élősövénnyel, a bokrok közé meg szögesdrótot húzott ki, hadd 
hasítsa fel a gyerek gyomrát, ha be mer mászni az ágak közé. Ha meg a szög nem fúródna a 
belébe, akkor legalább tegye tönkre a ruháját, ezért bekente a szögesdrótot degenyeggel, jönnek 
fel a lányaim zsírosan, degenyesen, mert az öreg ügyes volt. 

- Nem lehet tenni semmit a gondnok ellen? 

- Mit? Vágjam szájon? 

Én már rég szájon vágtam volna, de ez más kérdés, nem biztathatom erre „kliensemet”. 

- Ne. Viszont: a lakóbizottság nem belőle áll, ő csak az adminisztrációs teendőkkel van 
megbízva. Hol a lakóbizottság vezetősége, a lakóbizottság elnöke? 

- A vezetőség java hasonszőrű nyugdíjasokból áll, az elnök történetesen egy rendes tag, még 
ő a legkorrektebb, értse ezalatt azt, hogy ő nem szól bele. 

- Vagyis: hagyja a gondnokot és társait ténykedni. 

- Pontosan. 

- A lakók sehol nem tették szóvá ezt az állapotot? 

- Én voltam a néptanácsnál, megkerestem az alelnököt, mondom neki, milyen dolgok 
történnek a Fenyő negyedben, hogy miket művel az a Covaliov. Előttem felhívta telefonon az 
öreget, hogy fejezze be azonnal a leveleződést, ne találjon ő ki új rendeleteket, mert az 
állampolgárok fel vannak háborodva. Covaliov igen kedvesen és egyetértően megígérte, nem 
háborgatja többé a lakókat, nem küld több levelet. Azt mondja nekem az alelnök: na látja, nincs 
baj az öreggel, szót lehet érteni vele, rendes ember... A következő nap már megint postázta a 
felszólításait! Gonosz ember... 

- Az egyik lakó említette, hogy Covaliov mostanában le van csendesedve. Igaz ez? 



- Mintha-mintha, de ez csak a látszat. Ebben a lakónegyedben olyan gyűlölködés alakult ki, 
amilyen megengedhetetlen ebben a társadalomban. A gyerekek és az öreg között egy háttérben 
meghúzódó, titkos és csendes belháború folyik, a lurkók döglött egereket és patkányokat 
dobnak Covaliov ajtaja elé, az ajtókilincsét és a levelesládáját bekenik szarral. Az öreg meg 
kitalált egy új taktikát, azt mondja, szúrópróbát végez: bebújik a bokor mögé, hirtelen 
megjelenik, elordítja magát, a kölykök úgy megijednek, hogy csak este kerülnek haza... 

Ideális riportalany Bogdán barátom, alig bírom jegyezni a szavait, bánom, hogy nem hoztam 
magammal a kazettás magnót. Ide nem kell harapófogó, mondaná ő folyamatosan, mégis 
kénytelen vagyok közbeiktatni egy-egy kérdést, ezalatt kirázhatom ujjaimból a zsibbadást. 

- Ne haragudjon, hogy közbeszólok... azt szeretném kérdezni, a gyerekek bosszúállását 
hogyan látja a pedagógus? 

Körülbelül így kérdez a mafla riporter, de kellett a szünet. A válasz úgyis egyszerű és 
normális lesz. 

- Kérem, ezek a gyerekek gonoszakká és túlzottan agresszívekké váltak. Ha Covaliov kiteszi 
a tiltó táblát, a gyerekek leszedik és összetörik. Képzelje, az öreg egy ilyen táblát akasztott az 
Antalék ajtaja fölé: „Nincs munka kenyér nélkül, de kenyér sincs munka nélkül!” Ugyanis 
néhányunkat itt semmittevőknek, ingyenélőknek tart. Végignéztem, hogyan tépik le a gyerekek 
azt a táblát, tanár létemre nem szóltam rájuk... 

- Lakóbizottsági gyűlést nem szoktak tartani? 

- Nagy ritkán van. 

- És ezeken az összejöveteleken a lakók nem sérelmezik az öreg viselkedését? 

- Nekem már annyira az agyamra ment ez az egész, hogy nem merek elmenni az ilyen 
összejövetelekre, nem állok jót magamért. Volt mostanában egy gyűlés, a feleségemet küldtem 
el, nehogy miattam kitörjön a botrány. Na, a feleségem hozzászólt, az elején megkérte a 
gondnokot, hogy majd ne intse őt le, mint egy hülyét, mert egy azelőtti gyűlésen ezt csinálta az 
öreg. És azután megmondta a kifogásait, meg hogy ne mind zaklassa Covaliov a lakókat. 
Persze, a nyugdíjas társaság, az öreg bandája rátámadt a feleségemre, hogy „igen, a lakók csak 
szájalnak, nem veszik figyelembe, mennyit dolgozunk”, mármint ők. Hogy mit dolgoznak? 
Zsebre dugott kézzel vadásszák a gyermekeket, megállapítják, hova kell még egy tiltó 
felszólítás, melyik tábla áll ferdén, s hogy azt majd ki kell egyenesíteni... Az öreg el van telve 
attól, hogy a Fenyő negyed nemrég dicséretben részesült a rend és a tisztaság miatt. Csakhogy 
ez a lakónegyed dicsérő oklevelet kapott akkor is, amikor Covaliov még nem támadt fel az 
ismeretlenségből, ezeket a fákat nem ő ültette, a parkokat nem ő létesítette. 

- A maga kislányait bántotta? 

- Állandóan zavarja őket a játszótérre, ha lemennek a blokk elé, sokszor nem is labdáznak, 
csak álldogálnak és beszélgetnek a többi gyerekkel. Az a játszótér ötszáz méterre van ettől a
tömbháztól, félek odaengedni a lányokat, mert ott egy huligán banda terrorizálja a gyerekeket, 
azok uralják a játszóteret, megverik a kicsiket, kiverik a fogukat. 

- Egyetlen gyermeket mondjon, akivel ilyesmi történt! 

- Menjen be Mateescu Doinához, a fiának nemrég majdnem kiverték a szemét valami 
gazember kölykök. Hát most nyomorítsák meg a gyermekeimet az öreg miatt?!... 

Az özvegyasszony oly szomorú, hogy szinte restellek belépni. Talpától a feje búbjáig 
feketébe öltözött, tíz hónapja gyászolja a férjét, gondolom, legszívesebben az orromba vágná az 
ajtót. Önzésnek tűnhet, hogy mégis bepofátlankodom, de nem az, végeredményben miattuk 
kellemetlenkedem... 

- Igazán sajnálom, hogy megzavartam, látom, fáradt. 



- Egy kicsit az vagyok, nemrég jöttem a munkából. 

- Mivel foglalkozik, ha szabad kérdeznem? 

- Csecsemőgondozó vagyok egy bölcsődében. Hatig jönnek a szülők a kicsikért, s amíg 
bevásárolok és hazaérek... 

- Hallottam, van egy fia, ő nem segít? 

- Most beteg. 

- Láthatnám? 

- Jöjjön be a szobájába! 

Cornel az ágyon fekszik, olvas. Törött karja gipszben, jobb szeme dagadt, vérmes, körös-
körül kék. 

- Mi történt a szemeddel? 

- Lement a játszótérre - válaszol helyette az anyja -, valami trógerek megdobták. Oda többet 
nem engedem, az orvosok hetekig kételkedtek benne, hogy visszatér a sértett szemgolyó látása. 

- Viszont a gondnok miatt csak ott lehet játszani, úgy tudom. 

- Igen, és a többi nyugdíjas is egyfolytában lármázik, még üvegeket is hajigáltak az erkélyről
a játszadozó gyerekek után. Ha egy labda véletlenül a fűre esik, már büntetnek. 

- Nem csak figyelmeztetik? 

- Én már fizettem is... De ha valamelyikük személyautója a füves részen parkol, az nem baj. 
Lökdösik a gyerekeinket, s aztán a gyűlésen azzal ágálnak, hogy itt megteremtettek minden 
feltételt. Mondtam, a gyerekeket tartsák fontosabbnak a kocsiknál; hárman voltunk, 
valamennyien nők, akik ezt meg mertük mondani. S akkor lehurrogtak az öregek. Könnyű
dolguk van velünk, minket lehet bántani, hármunk közül kettőnek már nincs férje... 

A munkának ez a része befejezettnek látszik, itt a lakókat tovább kérdezgetni felesleges 
időtöltés volna. Különben is szeretném az estébe fordult délutánt jó hangulatban lezárni. 
Maradt a terepmunka legélvezetesebb és legizgalmasabb fejezete: a vétkes kihallgatása. 
Négyesbe kapcsolnám a felvonót, ha lenne rajta sebességváltó. Nehezen zötyög fel a tizedikre. 

Az ajtón cirádás betűkkel: Covaliov Iosif. Csengetek... 
 



7. A KUTYA NEM HARAP 

Covaliov Iosif úgy fogad, mint a filmekben egy texasi milliomos lakája a csavargót: 
repedésnyi résen kukucskál ki, készen arra, hogy azonnal bevágja az ajtót, ha valami ijesztőt
fedez fel. Kipróbálnám a reakcióidejét, de akkor lőttek a riportnak. Nem vagyok bizalomkeltő
látvány számára, csak akkor tágul tíz centi szélesre a nyílás, amikor orra elé tartom az 
igazolványomat. (Itt muszáj ezzel kezdenem.) Fehér kezének ránctalan, vékony ujjaival nyúl a 
fényképes könyvecske után, beveszi és becsukja, majd zárja az ajtót. Hohó, tata, nem ajándékba 
adtam, csengetek ismét. Ezúttal a tízcentis rés egyből megvan, pofázmányomat hasonlítgatja a 
fiatalkori fotóhoz, valami egybeesést csak felfedezhetett, mert beinvitál, sőt: szíveskedik 
beengedni a nappaliba, ha az előszobában levetem a cipőmet. 

Középtermetű, kissé köpcös öregúr, fekete haja oldalt elválasztva, minden szál a helyén, 
ferde szája fölött rövidre nyírt, agyonkefélt bajuszka. Érdekesen pislog, aszinkronban: a bal 
oldali szemhéj néhány tizedmásodperccel hamarabb rándul, mint a jobb. 

Sajnos, lábbeli nélkül elbizonytalanodom, feszengek, sokat veszítek határozottságomból. 
Ülök ott pulóverben, farmernadrágban, zokniban (még szerencse, hogy az újat vettem fel), az 
öregen fehér ing, nyakkendő, papucs és természetesen, nadrág. Itt még rá sem gyújthatok, sehol 
egy hamutartó, csak giccses szobrocskák, falvédők, csipkék és műperzsák, le merném fogadni, 
hogy a gondnok bácsi se nem dohányzik, se nem iszik, se nem nőzik (ezen a feleségével való 
foglalatosságokat értem), hanem hithű vegetáriánus, állára csorog a spenót a vasárnapi 
díszebédeken, sosincs székrekedése vagy agygörcse. Mi a franccal kezdjem?... 

- Készült valahova? 

- Nem. Miért? 

- Hát hogy ilyen elegánsan fel van öltözve. 

- Így szoktam ülni itthon is. 

Pedig ha egy szál gatyában lennél, mindjárt elfelejteném, hogy nincs rajtam cipő.

- Akkor nem zavarom? 

- Attól függ! - mondja hamiskásan, s míg heherészik, bemutat egy sorozatot fura 
pislogásaiból. 

Ilyenkor nem tudok ellenállni a kísértésnek, hogy az ilyen ember kedélyeskedő jókedvét 
kaján öröm formájában magamra ragasszam. Mindjárt nem vigyorogsz, tata! 

- Panaszkodnak önre a lakók, uram! 

- Rám?! - kérdi csodálkozva, s nevetgél tovább. A keservét! 

- Önre bizony, és nem is kevesen! 

- Egy pillanat - mondja erősen pislogva és végre a helyzethez illő komolysággal, majd 
távozik. Várok ott elárvultan, bagófüstös ujjaimat szagolgatom vagy tíz percig: vajon miben 
sántikál a házigazda? 

- Telefonáltam a lakóbizottság vezetőségi tagjainak - világosít fel visszatértekor -, egyedül 
nem vagyok hajlandó válaszolni semmilyen kérdésre. 

- Nagyon helyes - felelem. - Akkor megvárjuk őket? 

- Nem. Megyünk Ionaşcu Traian lakására, ő a lakóbizottság titkára, ott gyűlünk össze. 



Mire odaérünk, már várnak ránk a röpgyűlés szintén kinyalt meghívottai: a titkáron kívül 
megismerem az idősebb és teljesen kopasz Botos Bálintot, a lakóbizottság felügyelő
bizottságának elnökét és Lukács Ladislaut, a lakóbizottság alelnökét, ünnepi öltönyben: 

- Hát a lakóbizottság elnöke hol van? – kérdem Covaliovot. 

- Ő nemrég szállt ki a kádból, nem tud eljönni. 

Aha, ő a legrendesebb tag Bogdán szerint. Talán nem akar ezekkel közösködni, hiszen késő
nincs, hideg nincs, egy fürdés utáni eszmecsere nem lehet ártalmas. Mindegy. 

Elememben lehetnék, nem szóltak, hogy kezdjek vetkőződni. Óvatoskodnom csupán egy 
tekintetben kell: a névtelenségben megbújni akaró panaszosaim kilétét ne fedjem fel. 
Leelvtársaztak, tehát ennél maradunk. 

- Covaliov elvtárs, miért fél a kutyáktól? 

- Én nem félek. 

- Megharapta volna valamelyik? 

- Engem nem. 

- Akkor miért akarja elűzni őket a lakónegyedből? 

Most fog kiderülni, hogy neki csak egyetlen kutyával szemben merültek fel kifogásai. 

- Ezt Nagyné mondta magának! 

- Nem Nagyné. 

- Akkor ki? Csak ő lehetett... 

- Nézze, én nem vagyok köteles senkit tájékoztatni, hogy kitől jött a panasz. Tény: ön 
kötekedik a kutyatartókkal. 

Keresgélni kezd a zsebeiben, szinte magától nyílik ki a füzetecske a megfelelő oldalra. A 
gondnok mutatóujjával oda bök, ahova kell. 

- A Városi Néptanács 1967/17-es határozata megadja a választ: tömbházakban tilos kutyát, 
macskát és egyéb házi-, illetve vadállatot tartani. A 112-es szakasz második bekezdése pedig 
kimondja, hogy kétszáztól négyszáz lejig büntethetek az előírás be nem tartásáért. Tudja, 
milyen a kutya: a kutya fut, a kutya ugat, a kutya rongál... 

Most megkérdezhetném, miért csak a Pimasz nevezetű kutyust tartja vadállatnak, s a mások 
boci nagyságú ebei miért nem zavarják az öreget, de akkor kiadnám Nagynét. Különben sem a 
négylábú állat a főszereplő itt, a kutya csak az egyik lehetőség a felügyelői, a fontoskodói és a 
diktátori hajlamok kiélésére. 

- A kutya a kisebb gond. Ön miatt az emberek nem tudnak csendben élni, Covaliov elvtárs. 

- Miattam?! 

- Bizony. Nem hagyja a gyerekeket játszani, ijesztgeti, kergeti őket, fenyegeti a szülőket... 

Ingerülten lapozza a hivatalos válaszait tartalmazó határozatot, közben a többiek védelmére 
kelnek, elsőként Lukács: 

- Ezekkel a kölykökkel nem lehet bírni, rettenetesen rosszak és neveletlenek. A 
lakónegyedben felállítottunk néhány padot az idősebbek részére, legyen hol megpihenjenek. A 
kölykök pedig felmásztak a pad ülőkéjére cipőstül! Nem nekik készültek azok a padok. 
Nemcsak Covaliov elvtárs, hanem mi is ellenezzük, hogy mindent elrontsanak, amit mi 
csináltunk. Ezért őrködünk, és ha meglátom valamelyiket rongálni, hát nem hagyom, a 
néptanácstól kaptam a felhatalmazást, hogy büntessek, tehát jogom van erre. Ha mi néhányan 



nem őrködnénk, ebből a negyedből egy katasztrófa lenne, mert a szülők, akiknek kötelességük 
a gyermekek felügyelete, nem törődnek velük. 

- Nem is a gyerekek a rosszak - véli idősebb Botos Bálint -, hanem a szüleik, főleg ezek a 
diplomás szülők! 

Ismerős a szöveg, máskor is tapasztalhattam, mennyire ellenszenvesek az úgynevezett 
diplomások a nem diplomások szemében. Ezért is pletykálják, támadják, sértegetik, csépelik oly 
gyakran a négy- vagy hételemisek a „végzettségük megvan, de nem látszik rajtuk”-féléket. 

- Ezek azt mondják - folytatja idősebb B. B. -, hogy ők képzettek, ezért a gyerekeiknek bármit 
szabad, minden megengedhető nekik. Az egyik gyerek rápofátlankodott a fűre, az anyja az 
erkélyről figyelte. Ahogy a gyerek meglátott engem, futott az anyjához, az meg így csitította: ne 
félj, kisfiam, játszódj csak nyugodtan, játszani szabad. Kérdem a nőtől: mi a maga foglalkozása? 
Kiderül, hogy orvosnő. Akkor odamondtam neki: ilyen esetben szégyellje meg magát 
kétszeresen is, mert ugye, felsőbb képzettséggel rendelkezik, és a fiát mégis így neveli! 

Ionaşcu Traian is szót ad magának - ne is reméljem, hogy négyük közül valamelyik kilógna a 
sorból: 

- A gyerekek mind a blokkok között szeretnének játszani, ezzel rongálják a zöldövezetet, az 
élősövényt, a virágokat, összetörik a villanyégőket, a szeméttároló tetejét, az ablakokat és 
egyebeket. Ha hagynánk mindenkit, hogy azt játszódjon, amit akar, mi lenne ebből az egészből? 

- Úgy tudom - vetem közbe, hogy ebben a nagy összhangban legyen már egy kis 
disszonancia is -, önök nemcsak a fűre lépést tiltják, hanem a labdázást, a kerékpározást, a 
görkorcsolyázást, a tollaslabdázást és egyebeket is. 

Egymásra néznek, egy-két köhintéssel és torokköszörüléssel jelzik, hogy ne izguljak, 
mindjárt kész a válaszuk, egyszerre ketten is megszólalnának, de Covaliov magabiztosan leinti 
őket, hagyják csak rá, majd őmegadja nekem, amit érdemlek. 

- Kérem szépen, itt tartom kezemben ezt a füzetecskét, amely a Városi Néptanács 1967/17-es 
határozatát tartalmazza. Ez a határozat mindenre megadja a választ, mindent világosan 
megmagyaráz. Plakát formájában minden lépcsőházba kifüggesztettük, bármelyik lakó 
elolvashatta. Igaz? - kérdi a galeri többi tagját, azok helyeselnek, és a gondnok felolvassa nekem 
azt a bekezdést, amelyen már jó ideje rajta tartja az ujját: - A 61-es szakasz azt mondja: Zajt 
okozó, csendet zavaró, port kavaró vagy a köztulajdont veszélyeztető, valamint labdajátékok 
kizárólag a kijelölt helyeken játszhatók, és az utcán vagy a közlekedési útvonalakon való 
gyakorlásuk szigorúan tilos! 

Ha jól átgondolom, a helyben állva művelt némajátékot leszámítva, egy tendenciózus 
szabályértelmezés alapján a földkerekség valamennyi gyerekjátéka besorolható a tiltottak közé, 
mert ha nem okoz némi zajt, akkor kavarja a port vagy koptatja a köztulajdont képező aszfaltot. 
Sajnálatos mód, a határozat nem tisztázza, ki az a személy, aki kijelöli azokat a bizonyos 
helyeket, így a gondnok úgy vélheti, hogy ő egyes-egyedül. 

- A legnagyobb probléma - folytatja lendületesen Covaliov - a labda. Ha a közlekedési 
útvonalakon labdáznak, az a meglepetés érheti a gyalogos járókelőt, hogy megrúgják és fejbe 
verik a labdával. Tudja ugye, milyen a labda: a labda kemény, a labda szökik, a labda pattan... 
Ha átszökik az élősövényen, akkor ráesik a fűre, utána kell menni, letapossák a füvet. Márpedig 
a fent nevezett határozat 72-es szakasza világosan kijelenti: Tilos letaposni, kitörni, kitépni, 
kivágnia gruppokban, parkokban, tereken a fűket, virágokat, ágakat, bokrokat, fákat és egyéb 
növényeket! 

- Na és a személyautókkal rámehetnek a fűre? 

- Ilyet én nem is láttam! - mondja a gondnok, és segélykérően néz a többiekre. 

- Mi sem - mondja a kórus. 



- Mert nem akarták látni - vélekedem -, viszont több lakó tanúsíthatja... 

Úgy látszik, ez kényes téma, Covaliov visszatér az előbbire: 

- Higgye el, a legnagyobb probléma itt a labda, a labda pattan, a labda szökik... De labdázni 
is lehetne, mert van egy erre kijelölt hely egy kicsikét arrébb, egy leaszfaltozott játszótér, ott 
nyugodtan szökhetne a labda. Nevezett játszóhelyen kívül van még az erdő alatt egy rét, szép 
időben ott is labdázhatnának. De ezek a szülők egyfolytában magukhoz közel szeretnék tudni a 
gyerekeiket, hogy ha kijönnek az erkélyre, láthassák őket s lekiálthassanak: Pista, gyere 
vacsorázni! 

- Persze hogy a szülők nem engedik gyerekeiket a játszótérre - jutok szóhoz valahogy -, mert 
ott kiverhetik a kicsinyük szemét, amint azt a Mateescu Doina fiával tették! 

Nincs semmi hiba, nem fecsegek meggondolatlanul, az özvegyasszony vállalta a 
nyilvánosságot. 

- Micsoda?! - vörösödik el a gondnok feje, kiváltképp az orra (már értem, miért hívják 
paprikajancsinak). - Még neki jár a pofája?! Hát nem pontosan az ő fiát kaptam el, hogy 
parittyázott a felnőttekre? Meglestem, fülön csíptem, a többi gyerek ki akarta ráncigálni a 
kezemből, de nem sikerült nekik. Felvittem az anyjához, rávilágítottam a tettre, s az anyja csak 
simogatta a fiát... 

- Nem kell a játszótérre menni, hogy valakinek kiverjék a szemét - szól a kérdéshez Lukács, 
ünnepi öltönyében -, ez pontosan úgy megtörténhet a tömbház mellett is. 

- Még a tanügyben dolgozó lakótársak sem nevelik rendre gyermekeiket - veszi át a 
stafétabotot Botos, az idősebb -, azért lettünk mi a negyed rémei, mert nem nézünk el 
mindenkinek mindent. 

- Én rendkívül örvendek, hogy ön idejött felvetni ezeket a problémákat - mondja 
házigazdához illően Ionaşcu -, hogy segíteni akar nekünk. 

Itt valami félreértés lehet. Vagy szuggerálni akarna? 

- Covaliov elvtárs, miért küldözgeti minduntalan azokat a fenyegető leveleket? 

- Ez a probléma biztosan Bogdán elvtársnőtől ered! - kiált nagyot a felfedezés diadalával a 
gondnok. Ki kell ábrándítanom. 

- Nem Bogdán elvtársnőtől, hanem Bogdán elvtárstól. Többek között. 

- Én ezt a kérdést már letárgyaltam velük. Elég sajnálatos, hogy ilyen tanárok tanítják a 
gyermekeket manapság. Azért ilyenek, amilyenek. 

- Mégis, mi a helyzet ezekkel a levelekkel? 

- Valóban, a tavalyi év elején küldtem ilyen leveleket, de aztán lemondtam a levelezésről, 
felfüggesztettnek nyilvánítottam a dolgot. 

Visszalapozok a jegyzetfüzetemben. Igen, jól emlékeztem, olvastam az elmúlt esztendő
novemberében és decemberében keltezett levelekét is. 

- Lehet, hogy felfüggesztettnek nyilvánítottá, de küldözgette továbbra is. 

- Nem igaz - hazudja szemembe a gondnok -, módszert változtattunk: közvetlenül 
beszélgetünk a szülőkkel. Nem én egyedül, hanem legkevesebb hárman. Megyünk szépen, 
közösen, és családlátogatásokat végzünk. Van, ahol használt ez a módszer, eredményeket is 
értünk el, a rossz gyermek megjavult, veszi a labdáját és megy a játszótérre. 

- Mit gondol, Covaliov elvtárs, miért félnek, miért futnak el öntől a gyerekek? 

- Hogyhogy miért? Mert elszedem tőlük a labdát! De nem futnak el mindig, nehogy azt 
higgye. Mert milyen a labda? Szökik. Odaszökik hozzám, én meg elkapom. Na, az a gyerek már 



nem fut el, hanem kéri vissza a labdáját, én meg nem adom. Tudja, mit mondott nekem az egyik 
kölyök? Ezt: apukám megmondta, ha elveszed a labdám, levágja az orrod! Ilyen szülők vannak 
itt, kérem! Méghogy az én orromat... 

Gyorsan kérdeznem kell valamit, nehogy felnyerítsek. 

- A lakók kérték, hogy a tizenegyes tömbház előtti grundon legyen homokozó a kicsik 
számára, ön mégis beültette virágokkal, habár van itt virágoskert bőven. Miért nem vette 
figyelembe a közösség kérését? 

- Az építők lerajzolt dokumentációja szerint oda virág jön, nem homok. Nincs jogunkban 
módosítani a műszaki dokumentációt. 

- Nem elég, hogy az élősövényt bekerítette szögesdróttal, hanem a drótokat még be is kente 
degenyeggel. Erre miért volt szükség? 

- Nem én... Én nem olajoztam be. A drótok, amikor felszerelték... már eredetileg olajosak 
voltak. 

Idősebb Botos talán nagytata szerepében kezdi csóválni a fejét, ez az első pillanat, amikor a 
négyesfogat nem mindenik tagja húz egyazon irányba. 

- Már ne haragudjatok - a tegezés kortársainak szól -, véleményem szerint szögesdrótot és 
olajosat tényleg nem lenne szabad felszerelni. 

Most kellene megragadnom a gyeplőt, úgyszintén nem önző szándéktól vezéreltetve, hanem 
éppen a pacikák érdekében, jóhiszeműen beszámítva a békés rendezés lehetőségét. Botos 
megingására alapozva tőle kérdem: 

- Mondja, nem volna szebb és hatásosabb dolog emberségesen közeledni a gyerekekhez, 
megbarátkozni velük, kedves szóval, ügyesen bevonni őket a negyed csinosítását és 
szépségének megőrzését célzó tevékenységekbe? A gyerek nem azért labdázik, mert le akarja 
verni a vakolatot, de ha ez véletlenül mégis megtörténik, nem ordibálni kellene rá és fenyegető
levelet küldeni a mamájának, hanem venni szépen egy vedret, „na gyere, öcskös, hozzunk egy 
kis maltert a szomszédos építőtelepről és csináljuk ügyesen vissza, mert így csúnya”. A gyerek 
biztosas nem futna el, tőle telhetően részt venne a kiigazításban, és ami a legfontosabb: 
következő alkalommal jobban vigyázna. 

Botos, a nagytata megereszt egy helyeslésnek is vélhető „hát...”-ot, de a gondnok nem 
engedi őt eltáncolni a nyájtól (vagy túl magas lenne számára a fejtegetésem?): 

- Közös akciót még a szülők sem végeznek, nemhogy a gyerekeiket hagynák! 

- Közmunkázni itt csak mi szoktunk - veti el a zablát a házigazda is. 

- És nem a pénzért tesszük - alkalmazkodik Lukács a másik kettőhöz. 

- Csupán azért, mert szeretjük a szépet - áll vissza Botos a helyére, és megint teljes az 
egyetértés közöttük. 

Még egyszer megsoroznak közmunkában, mindegyiktől kapok egyet-egyet: 

- Azok, akik magának jártatták a szájukat, sosem voltak lakóbizottsági gyűlésen! 

- Ha ír erről a dologról, jegyezze csak meg, hogy minden felvetett problémára megtalálják a 
választ az 1967/17-es határozatban. Ha nem látják jól a plakát apró betűit, és nem tudják 
elolvasni, elkérhetik tőlünk a füzetecskét. 

- Mindenki tartsa tiszteletben a 17-es határozatot, és akkor békesség lesz! 

- Ha valamit nem értenek, keressenek meg minket a lakóbizottsági irodában, és ott 
megtárgyalhatjuk a hiányosságaikat, hogy változtassanak rajtuk. 



- Az önök magatartásában nincs szükség abszolút semmi változtatásra? - teszem fel 
utolsóként feleslegesnek vélhető kérdésemet, mert nyilvánvaló a válasz, akár elhangzása előtt 
leírhatnám. De az ő szájuknak kell kimondania! Covaliov ki is böki egyből: 

- A mi magatartásunkon semmi, de semmi változtatásra nincs szükség! Amit mi csináltunk, 
az mindenben helyénvaló. 

- Ha valaki ezt kétségbe vonná - teszi hozzá a házigazda -, vonják vissza megbízatásunkat. 

E megjegyzésre Covaliov nem bólint... 

Lekísérnek, majd elsétálnak velem a lakónegyed széléig, miközben büszkén mutogatják a 
virágokat, a bokrokat, a fákat, a rendet, ezekért kaptak ők több ízben dicséretet. Újra 
kihangsúlyozzák személyes szerepük fontosságát mindebben, hogy ha ők nem teljesítik 
kötelességeiket, ha nem őrködnek, nem ügyelnek fel és nem figyelmeztetnek, mindez nem 
létezne. Felesleges szószaporításnak tartom újra megjegyezni: valóban szép ez a negyed, 
tényleg meg kell őrizni rendezettségét, tisztaságát – de ne így, ahogy ők teszik. 

Elválásunkkor Covaliov cinkos mosolyt öltve adja elő javaslatát a megírandó újságcikkel 
kapcsolatban: 

- Aztán ebből nem kell egy hosszú írást csinálni, egész röviden írja ezt: a lakók által felvetett 
valamennyi problémára választ ad a Városi Néptanács 1967/17-es határozata. És ezzel el van 
intézve minden! 

Kénytelen voltam elismerni, hogy a sokszor ismételgetett és idézett határozat valóban 
lehetőséget teremt bizonyos magatartásformák igazolására, de a cikk rövidre szabását nem 
ígértem meg. Ez esetben nem ő a megrendelő. És különben sem vagyok szabó! 
 



8. A KUTYA NEM PIMASZ 

- Mi újság? - érdeklődött hazatértemkor életemnek sava-borsa szigorúan (mivel sokat ültem), 
de nem vészjóslóan (mivel előbb végigmért és megállapíthatta, nem úgy nézek ki, hanem a jól 
végzett munkától sugárzik az ábrázatom), és számítva a délutáni tevékenységemet ötperces 
ízeire bontó beszámolómra (mivel éppen volt ideje és kedve végighallgatni, és különben is 
féltékenyke, ugyebár). 

A fáradságos terepmunka utáni sikerélményem cirógatásait még élvezni szerettem volna 
néhány röpke perc erejéig, ezért jó adag túlzást alkalmazva jeleztem, hogy meg vagyok 
dicsőülve: 

- Bomba jó anyagot csíptem fel, szivi! 

Még a kő is sírna, ha ilyenkor esne a fejemre. De nejem szíve keményebb a sziklánál. 

- Csak nem akarod bemesélni nekem, hogy mostanáig azt a kutyát rendezted?! 

- De igen, szivikém - tántoríthatatlan vagyok -, mindjárt elmondom az egészet, és azon fogsz 
csodálkozni, hogy milyen hamar hazajöttem... 

És már mesélem is, nejem gondolatban mindegyik részletnél megsaccolja a körülbelül 
ráfordított időt, és hozzáadja az addigi összeghez. Pulyáim plusz cselekvések nélkül (a délutáni 
számtanozás bővén elég volt), őszinte kíváncsisággal és tátott szájjal figyelnek. Alig jutok túl 
Pimasz külső tulajdonságainak felsorolásán és kezdek helyzetének ecsetelgetésébe, Attilám a rá 
jellemző logikával már meg is oldotta a rettenetes gondot: 

- Táti, hát hozd haza azt a kutyust, ha ott nem szabad tartani, és ezzel a dolog el van intézve. 

- Igen, hozd el nekünk a kutyust! - kapja fel lelkesen az ötletet Annám is. 

- Bogaraim, a kutyusnak vannak gazdái, akik nagyon szeretik és ragaszkodnak hozzá, az 
egyik baj éppen az, hogy a gondnok bácsi el akarja venni tőlük, el szeretné kergetni a házból 
Pimaszt. 

- Hát akkor az egy rossz bácsi - állapítja meg a fiam picinyke, de általában helyesen 
következtető agyával. Könnyebbséget jelent neki e műveletben, hogy ő még nagyszerűen 
osztályozza a körülötte létezőket, számára csak kétféle ember van: jó és rossz. Most már 
mondhatnék bármit a bácsiról, Attilának az öreg már tiszta eset. 

- Na és? - sürget az asszonykám, mivel eddig még csak félórával ha elszámoltam (szerinte). - 
Ennyi az egész?! 

Dehogy ennyi, van bőven mondanivalóm, folytathatom nyugodtan, ügyesen időzített 
hatásszünetekkel, ezalatt nyelem a sört. A feketekávét ki kell hagynom, mert ennek említése 
valamiféle meghittséget kölcsönözne ott-tartózkodásom hangulatának („aha, szóval kávéztatok 
is!” - mondaná szivikém epésen), a szomszédokhoz pedig elbeszélésemben Nagyné fárad el 
(igen, belekényszerít a lódítás számomra oly visszataszító posványába az örökös 
kételkedéseivel!), mert ha könnyelműen bevallanám, hogy a srác szedte össze a leveleket, vége 
az életemnek („aha, úrfi, szóval kettesben maradtál a nőcivel! most már értem, miért vigyorogsz 
egyfolytában, na várj csak! – s aztán erősködhetnék bárhogy, az egy rossz néni, én meg egy 
gazember bácsi...). 

Kikerülve minden veszélyt, háborítatlanul érek el beszámolóm végére, hitvesem 
koponyájában is kikerekedhetett az a hat óra, mert érdemben tárgyalja az ügyet: 

- Miért vagy úgy ki az öregekre? Te sem szereted, ha zajonganak vagy rosszalkodnak a 
gyerekek. 



E megállapításban van valami igazság, de mégsem kérném felvételemet a Fenyő negyedbeli 
öregek klubjába. Röviden összefoglalom a nyilvánvaló különbségeket, melyek közül a 
legfontosabbak: fegyelmezni csak a saját gyerekeimet szoktam, őket is csak nagy ritkán és óriási 
trógerségekért, a saját érdekükben; én hagyom élni az embereket („már akit” - szúrja közben 
asszonyom, maga felé célozgatva), míg ezek a taták mindennap és reggeltől estig 
szorgoskodnak a negyedben, mert van idejük, mert nem járnak se a focimeccsre, se horgászni, 
se a nőkhöz... 

- Menjetek be, drágáim - mondja feleségein, természetesen csak a két gyereknek -, ez nem a ti 
fületeknek való, apátok megint jön a nőivel... 

Kettesben maradunk, néhány életveszélyes pillantással illet, mégsem úszom meg szárazon, 
hogy alapos terepmunkát végeztem. Ha egyszer a fejébe vette, hogy túl sokáig voltam távol a 
háztól, akkor nincs az a jogtudori védőbeszéd, amely meggyőzné ártatlanságomról. 

- És sehol nem volt egy telefon, hogy felhívjál? 

- Dolgoztam, szivi, meg sem fordult a fejemben... 

- Én meg itt várhatlak, mint egy hülye, idegeskedhetem, hogy vajon mi történt veled, nincs-e 
valami baj! 

- Ha valami baj történt volna, biztosan felhívlak. 

- Akkor már mind hívhatsz!... 

Azonnal igazat adtam neki, és megígértem, hogy máskor még a baj előtt telefonálok. Erre fel 
kaptam vacsorát is. 
 

Másnap elolvastam a lejegyzetteket. Mivel aludtam már egyet az első ijedtségre, 
megkíséreltem a helyzet újraértékelését... 

Valami nem stimmel ... A lakók panaszainak jogosságához kétség nem fér, a gondnok 
galerijének magatartása érthető (ha az ő észjárásukkal gondolkozom) és ellenszenves (ha a 
lakók és gyerekeik helyébe képzelem magam). De valami hiányzik..., illetve hiányolható lesz 
majd a riportból. 

Hát persze: a gyerekek hangja! Gyerünk vissza a lakónegyedbe, kérdezzük meg az igazán 
szenvedő felet is... 

Nem, nem ma, hanem holnapután, június elsején. Készítek egy gyereknapi ankétot az 
ünnepeltekkel arról, hogy a felnőttek nem hagyják őket játszani. 
 

Tizenkét-tizenhárom éves kislány pedálozik a járdán, mikor mellém ér, megállítom: 

- Mondd csak, szabad itt nektek bicajozni? 

Szó nélkül, szemlesütve és gyalogosan kezdi tolni kerékpárját az egyik tömbház felé. 

- Várj egy kicsit - szólok utána -, tőlem tekerheted tovább nyugodtan, én csak azt kérdeztem, 
hogy szabad-e. 

Végigmér, láthatja, hogy a szigorúságnak nyoma sincs az arcomon, felenged ő is. 

- Azt hittem, hogy a bácsi is... - nem folytatja, csak nevet. 

- Mit hittél? 

- Hogy el tetszik venni a biciklit. 

- Vették már el? 

- Tőlem még nem, de másoktól igen. 



- Miért? 

- Mert itt tilos biciklizni. 

- Ki mondta? 

- Hát a paprikajancsi meg a többiek. 

- S akkor te hogy merészeltél mégis felülni? 

- A két barátnőmmel felváltva megyünk egy-egy kört, most Sorina ott áll az út egyik végén, 
Kati a másikon, megegyeztünk, hogy figyelmeztetjük egymást, ha jön valamelyik öreg. 

- Ügyes kislányok vagytok, csak így tovább! 

Arrébb három kisfiú álldogál, tízévesek vagy annál is kisebbek. Nehogy ők is megijedjenek 
tőlem, előbb megsimogatom a fejüket, aztán kérdem: 

- Ti mit csináltok itt? 

- Há’ itt né... beszélgetünk. 

- Nem szoktatok játszani? 

- Mit játszódjunk? 

- Mikor én akkora voltam, mint ti most, fogócskát játszódtunk szívesen és hunyót. 

- Azokat nem szabad. 

- Régebb mi is hunyóztunk - mondja egy tizennégy év körüli srác, aki Tiborral együtt 
érkezett a csoporthoz -, de most nem lehet. 

- Mióta nem lehet? 

- Amióta ez az új gondnok az úr. 

- Ha mégis nekifognátok fogócskázni, mi történne? 

- Az mindjárt előugrana valamelyik bokor mögül és elkergetne. 

- És elfutnátok? 

- El, mert meghúzná a fülünket. 

- Labdázni sem szoktatok? 

- Azt pláne nem lehet, ha valahol elkezd pattogni egy labda, már fut az öreg a bicskájával és 
szúrja ki. 

- De tollasozni csak szabad, nem? 

- Nem, mert az is ráeshet a fűre vagy a virágra, és utána kell menni. 

- Tessék megnézni - veszi át a szót Nagy Tibi a barátjától -, itt már alig maradt valami hely, 
mindenütt autók és magánkertek. 

- Mi az a magánkert? 

- Hát többen is bekerítettek maguknak saját virágoskertet, azoknak még a környékén sem 
szabad megállnunk. 

- És Lukács bácsi veszélyes - kiált fel egy csöppség a karomat ráncigálva, hogy figyeljek rá -, 
kövekkel szokott dobálózni! 

Folytatnám az ünnepnapi terepszemlét, továbbsétálok, a srácok jönnek utánam, közben 
egyre növekszik mögöttem a gyereksereg... 

Két kislány közös erővel cipel egy vízzel teli vedret. 



- Hát ti hova viszitek a vizet? 

- Le kell mossuk az aszfaltot - mondja az egyik csaknem pityeregve. 

- Miért? 

- Mert rajzoltunk rá színes krétával. 

- Na és? 

- És Botos bácsi kiszólt az ablakon, hogy ha összefirkáltuk, mossuk is fel, de azonnal. 

Egy anyuka pongyolában szalad felénk, karon ragadja a kisfiát, és erőszakkal magával viszi, 
közben rekcumozza: 

- Megmondtam, hogy ne gyere le! Ha a levegőn akarsz lenni, kiülsz az erkélyre. Tessék 
rögtön felmenni! 

- Tetszik látni - magyarázza nekem Tibi -, ha egy felnőtt körül csoportosulás van, már 
rohannak a szülők, hogy mi a baj, mi történt megint... 

Vajon az a néptanácsi határozat erre is választ ad?... 
 

Bárhogy erőlködnék, ezzel a riporttal nem tudom megdolgoztatni Marci rekeszizmát, esetleg 
ha a zokogás utol nem éri... 

Hogyan is csináljam?... Mondjuk, előbb felsorolom a panaszokat, aztán következnének az 
öregek válaszai, a végefelé pedig a gyereknapi látogatás... Kellene egy jó cím és egy jó 
kezdőmondat, a többi folyna magától. A cím most úgysem fog beugrani, hagyjuk a munka 
végére. 

Mivel kezdjem a mesét? A mesét?... Miért ne? Legyen mese, legalábbis meseszerű kezdet, 
közben majd komolyra fordítjuk a szót. Tehát: 

Hol volt, hol nem volt... 

Nem jó. Kinek mesélem? A gyerekeknek, mégpedig úgy, hogy a felnőttek értsenek belőle, 
vagyis cselesen: 

„Kedves gyerekek, remélem; ágyban vagytok már, vagy ha nem, akkor egy puha fotelben. 
Mert nem árt, ha kényelmesen elhelyezkedtek, már kezdem is: 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kiskutya, Pimasznak hívták. Erről a kiskutyáról 
először a gazdája, Tibi mesélt nekem, leírta Pimasz kalandjait és viszontagságait.” 

Ide beteszünk egy részt a Tibi leveléből, amelyet a szerkesztőséghez küldött, majd 
kanyarítunk egyet: 

„Miként látjátok, a mesében nemcsak egy kutyus van, hanem egy gondnok bácsi is, akinek 
viszont nem tudtam a nevét. Felkerestem hát, és bekopogtam azokhoz, akik részletesebben 
ismerték a történetet, és így kiderült az is, hogy a kutyus nem az Óperenciás tengeren vagy az 
Üveghegyen túl zavarja a Covaliov Iosif nevezetű gondnok bácsit (vagyis a gondnok bácsi a 
kutyát), hanem azon jóval innen - és pontosan megnevezzük a várost és a lakónegyedet. - Ily 
módon lett a Tibi állatmeséje állati.” 

Most hajlítani kell egyet a hangvételen, lehetőleg árnyaltan áttérni a meséből a valóságba, a 
tréfáról a komoly szóra. 

„Hogy egyik szavamat a másikba rendet tartva öltsem, hát mondom szép sorjában, mi 
történt. Félve léptem be a szigorú bácsi birodalmába, és először kellemesen csalódtam: 
csodálatos lakónegyedben találtam magam, körös-körül fák, szebbnél szebb virágok, gyönyörű
pázsit. De sajnos, mindezt körülkerítették szögesdróttal, vastagon bedegenyegezett huzalokkal, 



az utcára lemerészkedő szegény kis gyerekek rémülten kapták fel fejecskéiket léptem 
közeledtére.” 

E cirádás leírás után sokkolhatja az olvasót egy rövid, egyszerű mondat. 

„Ezek a gyerekek félnek.” 

Nem rossz. Hol az a szivar?... Kitől félnek a gyerekek? 

„Félnek bizony a gondnoktól és néhány öreg barátjától, akik itt élnek és errefelé 
vadászgatnak. És nem a vadállatokra, hanem a békésen játszadozó gyerekekre. És nem 
puskával, hanem a bicskájukkal. Ahogy elkapnak egy labdát, menten ki is szúrják-hasítják. No 
de a gondnokra és társaira van még panasz bőven, mondták is nekem a szülők meg a 
nagyszülők...” 

Ezután sorolhatjuk a feljegyzett panaszokat (persze, a dörgések és villámlások felpörgetett 
ritmusban hullnak), ahol kell, név nélkül, ahol lehet, névvel... 

Aztán megyünk a gondnok lakására. 

Nem, nem kell csúfolkodni az öreggel, emberi méltóságában senkit sem szabad megsérteni, 
mondták okítóim bölcsen. Csupán azt a méltánytalanságot nem nézzük el, amit másokkal 
művel... Elég lesz csúfságnak már az is, hogy szóról szóra írom le, amit mondott. De amikor 
bemutatom - kissé a kontraszt kedvéért is -, megdicsérem, teszem fel, így: 

„A gondnok nem kelti durva és erőszakos ember benyomását. Gondosan rendezett, ápolt a 
külseje, kedvesen mosolyogva fogad, behív tiszta lakásába.” 

Na, ennyi elég is (sok is!), mert ha még valamit írok, az már hazugság. Nem volt éppen 
angyalka velem szemben sem. 

„Aztán otthagy a szobában, egyedül unatkozom...” 

Na, mennyi ideig? Mondjuk: 

„Vagy harmincat ásítottam, amíg visszajött.” 

Idézem szó szerint, mit mondott, hova vitt, kikkel beszéltem és mit, vagyis ide bevágjuk az 
öregek tanácsával folytatott társalgásom hű jegyzőkönyvét... 

„...A mi magatartásunkban semmi, de semmi változtatásra nincs szükség!” 

Így, és most beintjük a június elsejei gyerekkórus gyászindulóját... 

Ez is megvan. S a befejezés?... Vissza a bevezető stílusához! 

„Most a mese lezárásához közeledünk, azt kellene írnom, hogy itt a vége, fuss el véle. De 
csak azt mondhatom, ennek a mesének még messze van a vége. Még ennél is tovább kellene 
fűzni a történetet, addig, amíg idekanyaríthatnám a nektek oly nagyon tetsző és az általatok rég 
megszokott befejezést: és boldogan éltek... Ehhez a továbbköltéshez azonban okos felnőttekre, 
gyerekekre és határozatokra lenne szükség. Amíg mindez meglesz, maradjunk ennyiben: 
aludjatok jól, álmodjatok szépeket, e mesénél szebbeket, jó ébredést, gyerekek!” 

És slussz. Kilenc flekk. Jöhet a sör!... 

Hoppá, nincs még címe. Valami blikkfangos sort kellene odabiggyeszteni, hogy akadjon meg 
rajta a mélyen tisztelt olvasó szeme... Egy gondnok birodalmában. Pfuj... Bicska a labdában... Ez már 
jó krimis... túlzottan is. Különben sem fedi az írás tartalmát. Gyereknapi kedvességek. Hát ez olyan 
lapos, hogy még Pimasz sem olvasná el, sőt még a kutya sem... 

Na, várjunk csak! Kutya..., pimasz... A pimasz kutya. Ez durva... A kutya pimasz. Nem jó... A
kutya nem pimasz. Ez az! Mert ha nem pimasz, akkor már érdekel, hogy milyen, vagy miért 
kellene pimasznak lennie. Vagy: ha a kutya nem az, akkor ki? Értse ki-ki, ahogy akarja. 



Namármost: ha kicsi p-vel írom, esetleg sértő lehet, úgyhogy a kéziratban marad a nagy P, a 
címeket úgyis csupa nagybetűvel szokták szedetni a fiúk. Tehát: A kutya nem Pimasz.

Kész. Reggel fel is teszem expressz, air mail és melegen ajánlva. 

Egy hét múlva lapom közölte a riportot, a címe csupa kisbetűvel szedve. Ráadásul 
megindult a rajzolónk fantáziája is, a cím mellett ábra: ül egy tata a fűben, a bokor mögött, 
mintha erőlködne, kezében nyitott zsebkés... 
 



9. KUTYAGUMI 

Körülbelül egy héttel a cikk megjelenése után telefonált Nagyné: 

- Azt hiszem, valamit készítenek az öregek, erősen összedugták a fejüket... 

- Hadd dugják... Azt mondja inkább, hogyan fogadták az írást a gyerekek! 

- Képzelje, többen vették a labdájukat, és elkezdtek bátran játszani. Egészen megbátorodtak, 
mert az újság is megírta, hogy nekik van igazuk. Néhány példányt a lapból betettek a Covaliov 
postaládájába. 

Még mondja valaki, hogy a sajtónak nincs mozgósító ereje! 

- Nagyon helyes. Remélem, az öreg békén hagyja őket. 

- Egy szót sem szólt eddig. De valamire nagyon készül, mondom. Néhányunknak nem is 
köszön, félrekapja a fejét, ha meglát. És naphosszat gyűléseznek a társaival... 

- Gyűlésezzenek... Ha valakit mégis bántana, akkor feltétlenül szóljanak nekem. 
 

Egy újabb hét múlva Marci biztatott a telefonba harsogva: 

- Fogózz meg, Bébi! 

- Már az asztalhoz kötöztem magam, mondhatod. 

- Hozzászóltak a taták a cikkedhez. 

- Közöljétek le a lapban, a sajtótörvény értelmében mindenkinek joga van... 

- Nem lehet. 

- Miért? 

- Mert huszonkét gépelt oldalt tesz ki a reklamáció. És elég kemény. Ki fogják vizsgálni az 
ügyet. 

- Mit? Hogy hazudtam-e vagy sem? Csak nem tételezitek fel rólam, hogy... 

- Hülye vagy, Bébi. Nem mi tételezzük fel, mi azt akarjuk bizonyítani, hogy igazat írtál. A 
gondnokod több helyre küldött reklamációt vagy feljelentést, vedd, ahogy akarod. Szóval, egy 
bizottság fog leutazni hozzád, megyünk mi is Andrással, de előbb elküldöm az öreg irományát, 
hogy tanulmányozd át, s miután kivigyorogtad magad, gondolkozz azon, mivel verhetjük 
vissza a támadást. Komoly a helyzet, most nem részletezem, majd megtárgyaljuk személyesen. 
Gyűjts egy-két ütőkártyát, ha mód van rá. És javulj meg!... 

- Mi a baj? - kérdezte a feleségem rögtön, ahogy letettem a telefonkagylót. 

- Nincs semmi baj... Állítólag a gondnok erősen mellre szívta a riportot. 

- Marcival beszéltél? 

- Igen, mondta, hogy valami reklamációt küldött az öreg, holnap-holnapután megnézhetjük 
mi is, elküldték, hogy tanulmányozzam. 

- Te Gábor, megnézted-e: nem rokona ez az öreg valakinek? 

- Hát valakiknek biztos rokona! 

- Nem úgy értem, hanem valaki fontosnak... 

- Engem ez nem érdekel, szivi. Tudod jól, hogy nem szokott érdekelni. 



- Na jó-jó, csak meg ne gyűjtse a bajod! 

Dehogy gyűjti. Valótlanságot nem írtam, rágalmazás vagy becsületsértés nem történt, a 
közösség nevében szóltam, jogos panaszaikat vetettem fel. Lehet az öreg akárkinek az akárkije, 
úgy leintem, mint ő Bogdánnét a lakóbizottsági gyűlésen... 

Gondoltam én mindezt aznap... Harmadnap már annyi fáradságot sem vettem, hogy 
bagatellizáljam a dolgot, ugyanis kikézbesítette a postás a vastag borítékot, és elolvastam a 
huszonkét oldalt. Pipepurc... 

Fél ív papírt tart a gémkapocs a paksaméta elején, rajta a fejléc, a pecsét, az iktatószám, a 
dátum, a lakcím és ez a néhány sor: 

„Az Igaznuk főszerkesztőjének figyelmébe! 

Mellékelten előterjesztjük megjegyzéseinket A kutya nem pimasz című, az Igaznuk folyó év 27-
es számában megjelent cikkével kapcsolatban. Úgyszintén mellékeljük a fordítást, amely után 
megtettük nevezett megjegyzéseinket. 

Kérjük a megjegyzések szó szerinti közlését, és az előadott tények kivizsgálását. 
Figyelmeztetjük, hogy visszautasítás esetén a törvényszéki szervekhez fordulunk. Elnök. 
Gondnok.” 

Pecsét és két aláírás, a gondnoké már ismerős. Megnyerte volna az ügynek a lakóbizottság 
elnökét is, a legrendesebb tagot?... 

Erre az ijedségre megbontok egy sört. Kényelmesen elhelyezkedem, ahogy a riportom 
olvasóinak ajánlottam, így..., egy cigaretta, és lássuk, állatmese ez vagy rablómese! 

„Jegyzék: 

Az Igaznuku újságban megjelent A kutya nem pimasz című cikkel kapcsolatban. 

Nevezett cikkben nem mutattak rá, milyen körülmények között fordultak a lakók a központi 
sajtóhoz. (Csodás kilátások, ezek még olvasni sem tudnak rendesen? Világosan megírtam, hogy 
Tibor fordult hozzánk levelével.) Véleményünk szerint, néhány lakó tette ezt, akiknek a 
problémáival szemben mi nem tanúsítottunk megértést, mivel azok egyéni érdekeket tükröztek, 
nem pedig a közösségét. (Csak nem akar az öreg a közösségi érdekek bajnokaként fellépni!!) 
Mivel ezek a lakók helyi szinten nem tudták a lakószövetségi gondnokot becsméreltetni, a 
központi sajtóhoz fordultak. 

Habár a sajtótörvény tiltja olyan hamis adatok és tények közlését, melyek által jogos érdekek 
károsulnak és egy személy becsülete vagy méltósága szenved csorbát, illetve társadalmi vagy 
szakmai hírneve, vagy amely sértésekkel, rágalmakkal és fenyegetésekkel illet valamely 
személyt, nevezett cikkben nem tartották tiszteletben mindezt, és minden eszközt felhasználtak 
Covaliov Iosif elvtárs, gondnok becsmérlésére, aki a Fenyő negyed szépítése érdekében nagy 
érdeklődést tanúsított és tanúsít. (Ez nem önvédelem, hanem öndicséret, hiszen ő írja alá ezt a 
jegyzéket, a gondnok!... Úgy látszik, az a néptanácsi határozat mégsem ad mindenre választ, 
előszedte a sajtótörvényt... Kemény dolgokat állít az öreg, akár meg is sértődhetnék 
rágalmazóvá minősítésem miatt, sőt: eljárást is indíthatnék ellene, tudniillik csak akkor volnék 
rágalmazó, ha hazudok az írásban.) 

Már a cikk címe becsmérlés, mert ha a kutya nem pimasz, akkor másvalaki az, éspedig 
Covaliov Iosif, akiről az egész cikk szól. (Egyszerűen kivédhető ez a megjegyzés, mivel 
belemagyarázás, én ugyanis így értem a címet: a kutya nem pimasz, hanem kedves.) 

Nem értünk egyet a cikkben használt kifejezéssel, hogy »a szigorú bácsi birodalmába«, mivel 
a bácsi nem király, hanem lakószövetségi gondnok, és ezért helyesebb lett volna ezt írni: a 
gondnok elvtárs tevékenységi területére. (Javítja a stílusomat... S én még óvatoskodtam a riport 
megírásakor, hogy meg ne sértsem! Mi lett volna akkor, ha nem fogom vissza magam?) 



Nevezett cikk azon kijelentése, hogy az élősövény szögesdróttal és bedegenyegezett dróttal 
van körülvéve, nem felel meg a valóságnak, mert ilyen drót az egész negyedben nincs, hanem 
csak cinkezett drót van. (Kis ravasz, biztos leszedted a cikk megjelenése óta. Sebaj, én láttam 
ezeket, és ha kell, legalább száz lakóval fogom bizonyítani, hogy ott voltak.) Véleményünk 
szerint a cinkezett drótok felszerelése egy jó dolog, és semmiképp sem szolgálhatják azon lakó 
becsmérlését, aki lelkesen járul hozzá a lakónegyed szépítéséhez. (Bár felismerhetők a gondnoki 
fogalmazványok stílusjegyei, ebbe a mostaniba nyilván besegített valaki... Aha, most idézi, amit 
a vadászatról, a puskáról meg a bicskáról írtam...) ...Pedig mi mindig civilizáltan hívtuk fel a 
gyerekek és a szülők figyelmét, hogy... (Akkor vajon mit ért civilizálatlanságon? És mily 
könnyedséggel átsiklott a labdahasogatás tényén!) ...csak a Bogdán György gyerekei nem veszik 
ezt figyelembe, meg a Nagy Viorica fiai, akinek a nevét nem írta ki a riporter, de mi leleplezzük. 
(Ez aztán az Intelligence Service! Hát nehéz is volt rájönni, miután felsoroltam a szegény 
asszonyt ért valós, megtörtént sérelmeket, és idéztem a gondnoktól kapott levelekből!) 
...Nevezettek azért fordultak a központi sajtóhoz, hogy becsméreljék a gondnokot, aki... 
(Tudom: a lelkét teszi ki...) Csak egy példát hozunk fel. Miután a Szántó Gábor nevezetű
riporter itt járt, Bogdán lánya és Nagy Viorika fia ki akartak ásni egy 15 éves fát gyökerestül, 
tény, melyet Covaliov Iosif gondnok kutatott fel, derített ki és leplezett le. Természetesen, nem 
gratulált a bűnösöknek, és ezért van az, hogy egyesek utálják a gondnokot. Ugyanakkor 
rámutatunk, hogy mivel a fa kiásásának műveletét nevezetteknek csak részben sikerült 
megvalósítaniuk, kizárólag Covaliov Iosifnak köszönhetően menekült meg nevezett fa a 
pusztulástól, mert az utált gondnok szépen visszatette a földet és megöntözte a fát... (Milyen 
kár, hogy ez az eset ottjártam után történt, az éberségnek és a saját érdemek emlegetésének ez a 
konkrét és magyarázatokra nem szoruló példája nagyon hiányzik a riportból.) 

Nevezett cikkben kijelentik, hogy Covaliov Iosif elvtárs, gondnok megfélemlíti a gyerekeket, 
megy nekik a nagy testével. Ez hazugság, mivel Covaliov Iosif elvtársnak nincs nagy teste, 
mindössze 79 kilogrammot nyom a mérlegen. (Mindössze?!) Nem tudjuk, hány kilogrammos 
kellene hogy legyen egy gondnok ahhoz, hogy ne félemlítse meg a világot. Kérjük erre Szántó 
Gábor válaszát. (Hát ahhoz legalább százötven kilós, te soványság!... Azért Marci mondhatta 
volna, hogy a budin ülve kell elolvasni ezt a...) ...Nemcsak Covaliov Iosif elvtárs, hanem az 
egész lakóbizottság igyekezett felszámolni a labdajátékot a negyedben. Mert a labda akarva, 
akaratlan szökik... (Nyilván, és pattan is. A labda e szörnyűséges tulajdonságainak leleplezése 
benne van a riportban is.) Azt hisszük, Szántó Gábor riporter egészen más magatartást 
tanúsított volna a labdajátékkal szemben, ha ittjártakor abban a szerencsében részesül, hogy 
nekiszökik egy labda és megüti. Csakhogy nem volt ilyen szerencséje, mert jelen pillanatig 
sikerült felszámolnunk a negyedben a labdajátékot. (Holnap a Fenyő negyedbe megyek focizni. 
Van még sör a hűtőben?...) Szántó Gábor riporter akkor jelentett volna igazi hasznot 
lakónegyedünk számára, ha a cikkében arra biztatta volna a gyerekeket és a szülőket, hogy 
tartsák tiszteletben a határozatokat, és semmiképp sem kellett volna Covaliov Iosif elvtársat 
becsmérelnie. (Becsmérelnie, becsmérelnie... Hol az értelmező szótár?... Becsmérel: lebecsülő
szavakkal illet. Melyik az a lebecsülő szó?...) 

...Felhívnánk a figyelmét nevezett riporternek, hogy Covaliov Iosif elvtárs gondnokká 
kinevezése előtt oda fajult a helyzet, hogy a 11-es blokk közelében a gyerekek felállítottak egy 
pingpongasztalt, és csak Cováliov Iosif elvtárs észrevételezése után vitték el onnan. (Az ilyen 
gondnokok miatt nincs nálunk fejlett tömegsport-mozgalom! Zsebhokizzon az a gyerek, mint 
ő?) 

...Szánthó Gábor riporter... (Mindjárt Szánthy leszek.) csak egyes lakók kijelentéseire 
alapozott, nem ellenőrizte a valóságot. A Nagy Viorka rózsáit nem Covaliov Iosif elvtárs nyírta 
meg, hanem az ő megbízásából egy specialista lépett közbe, mivel a rózsabokron már sok volt 
az elöregedett ág, más ágak megfagytak vagy elszáradtak. Felhívjuk nevezett riporter figyelmét, 
hogy kezében tarthatta volna az 1967/17-es határozatot is (S még mit?), mely értelmében 
minden lakó köteles gondozni a lakása melletti fákat, pázsitot, virágoskertet stb., tehát Nagy 
Vioricka meg kellett volna hogy köszönje a végzett munkát, nemhogy emiatt is becsmérelje 



Covaliov Iosif gondnok elvtársat. A riporter ezúttal sem helyezkedik helyes álláspontra, olyan 
értelemben, hogy nem mutat rá: a negyedben minden mindenkié, vagyis a közösségé, semmi 
sem magántulajdon. (Ilyen vakmerő bukfencekre még csak a feleségem képes. Vagyis: a 
gondnok elvtárs a köztulajdonra hivatkozva basáskodik, a más rózsája és a más gyereke az övé 
is! Ezen az alapon akár a sarokba térdepeltethetné Nagynét, hogy miért főzött ebédre rizses 
húst, miért nem tökfőzeléket...) 

Nem tudjuk, mi okból, a riporter nem nevezett meg minden személyt. Ily módon egy 
névtelen lakó kijelenti, hogy az unokáját gyűlöli a gondnok, persze a gyűlölet okára nem mutat 
rá az illető, és a riporter sem szorgalmazza ezt. (Ez már több a soknál! Majd hozzá fordulok 
megtanulni az újságírás ábécéjét...) Mégis jó lenne tudni, hogy az Antal Aladár családjáról van 
szó. (Na, szegény nagymama... Különben ez a »lelepleződés« is előre látható volt.) Egyes lakók, 
úgymint: Bogdan György, Nagy Viorik, Antal Aladar, akikkel Szántó Gábor riporter 
beszélgetett, csak egyetlen célt követtek, éspedig, hogy az ő gyerekeik érezzék jól magukat. (Hát 
ez a természetes. És az a kifogásolható, tatikám, hogy a te egyetlen célod: ezek a gyerekek ne 
érezzék jól magukat.) 

...Ami az ajtócsapkodást illeti, ez aztán igazán egy nagy hazugság, olyan értelemben, hogy 
Covaliov Iosif egy jó gazda, és meg tudja őrizni a közhasználatra szánt javakat. (Ő, csak ő,
egyes-egyedül.) 

Az is hazugság, hogy Covaliov Iosif elvtárs, gondnok, nyugdíjba vonulása előtt tisztviselő
lett volna. Szántó Gábor riporternek tudnia kellett volna, hogy Covaliov Iosif elvtárs 30 éven 
keresztül adóvégrehajtóként tevékenykedett, és nagyon gyümölcsözően. (El tudom képzelni... 
Sőt, azt is tudnom kellett volna, hogy az elvtárs hány kilóval jött a világra és mikor bújtak ki a 
fogai. Egyébként az adóvégrehajtó is tisztviselő, nem is tudom, mit vitatkozom ilyesmiken.) 

A szülőknek írott felszólításokat az 1967/17-es határozat alapján írtam és küldtem ki, de rá 
kell mutatnunk, hogy még a tavalyi év elején felfüggesztettem. (Miért? Ha egyszer az az 
ominózus határozat kényszerítette csupán erre?...) 

Annak ellenére, hogy a felsorolt események a múltban történtek, most mégis reaktualizálták 
ezeket, hogy csináljanak egy hosszú cikket, melyben néhány levél tartalmát másolták le... (Még 
plágium-pert indít ellenen, vagy követeli a cikkdíjból a részesedését!) ...anélkül, hogy 
elgondolkoztak volna, hogy mindez a nyomdászoknak pluszmunkát okoz, túlzott 
papírfogyasztást stb., jelen pillanatig minden eredmény nélkül. Csak így magyarázható, hogy 
nevezett cikk több mint 4000 szót tartalmaz, alaposan le lehetett volna rövidíteni. Látszik, hogy 
a sajtó anyagfogyasztását még nem normázták. (Vagyis: az én kilencoldalas riportom pazarlás, 
de közöljék le a huszonkét oldalas művedet. Gyere, te nagyokos, szervezd meg a sajtó 
anyagfogyasztását!... Na, ez végrehajtana minket, ha tőle függne... Vagy túl sokat fizetett a 
fordítónak a több mint négyezer szó miatt? Meg kell veszni, hogy ez mennyi mindenhez ért, és 
mi mindent tudna irányítani, ha rábíznák.) 

Igaz ugyan, hogy Covaliov Iosif elvtárs csak két éve gondnok, és nem ő ültette a nevezett 
lakónegyed minden fáját, de feltétlenül az ő érdeme mindaz, amit az utóbbi években ültettek, és 
hogy megőrződtek a régiek, mivel ő őrködik sok-sok figyelemmel mindennek a megőrzésén. 
(Rábíznám az életemet, ha fa volnék, ha virág volnék...) 

A cikkben rámutatnak, hogy igazi háború van a gondnok és a gyerekek között, hogy 
egereket dobnak Covaliov elvtárs ajtajához, és bekenik a postaládáját. Véleményünk szerint 
ezeket nem a gyerekek csinálják, hanem a fent nevezett szülők hajtják végre e szégyenletes 
tetteket. (Ezt hívják mifelénk rágalmazásnak, öregfiú!) Míg Covaliov Iosif elvtárs, gondnok 
őrködik a negyed szépsége, csendje és tisztasága felett, addig egyesek úgy találták jónak, hogy 
véghezvigyék ezeket a huligán cselekedeteket, melyekkel szemben Szántho Gabor riporter nem 
foglal állást a cikkében, sőt a gondnokkal szembeni győzelemnek tartja mindezt. (Hát hülye 
vagyok én? Hol az a riport?... Mit írtam erről? Ezt: ezek a gyerekek gonoszakká és túlzottan 
agresszívekké váltak. Ez a győzelem?...) Szantó Gabor riporternek kötelessége lett volna 



kivizsgálni ezt a problémát, és rámutatni a szülők felelősségére... (Másoknak csak kötelességei 
vannak az elvtárs szerint. Csakhogy én sejtek valamit a jogaim létezéséről is, és erről majd még 
felvilágosítalak...) 

Az Antal család ajtaja fölé a táblát, miszerint Nincsen munka kenyér nélkül, de kenyér sincs 
munka nélkül, nem Covaliov Iosif elvtárs tette fel. Ez becsületsértés! A lépcsőházfelelőst bízta 
meg ezzel, az szegezte ki oda, és csak azért oda, mert az volt a leginkább látható hely a 
lépcsőházban, nem akartuk Antal Aladárt semmittevőnek vagy élősködőnek nevezni. (Bárki is 
volt, én a fejéhez vágtam volna azt a táblát. Tegyék a falra, ne az ajtó fölé!) 

Nevezett cikkben kijelentik, hogy »az öreg« jövetele előtt is dicséretben részesült a Fenyő
negyed. Már ebből a mondatból is következtetni lehet, mennyire becsmérlik Covaliov Iosif 
elvtárs személyét ilyen kifejezésekkel. (Írtam volna azt, hogy a fiatalember, a deli legény, a 
délceg ifjú!...) Csakhogy amióta Covaliov Iosif elvtárs a gondnok, azóta megkaptuk az első
helyet jelentő oklevelet is. Úgyhogy ezúttal is javasoljuk nevezett riporternek, hogy a jövőben 
dokumentálódjon jobban. (Van még söröm?...) 

A cikkben kijelentik, hogy egy idős asszonyt nem-fizetés miatt ki akartunk lakoltatni. Íme, 
hogy ezúttal is csorbítani akarták azt a köztiszteletet, melynek Covaliov Iosif elvtárs, gondnok 
örvend. Szánto Gábor riporternek tudnia kellett volna, hogy a mi lakószövetségünk egy nagyon 
pontos könyvelési és levelezési nyilvántartást vezet (Képzeld, hogy tudtam.) ...ott minden 
felszólításról másodpéldány van. Nevezett esetben mi nem azt írjuk a felszólítás végére, hogy 
kilakoltatjuk, hanem ezt: ellenkező esetben a végrehajtó szervekhez fordulunk. (Hát mit értsen 
ebből egy sok rosszat megért öregasszony, főleg, hogy nem az anyanyelvén íródott az a 
felszólítás?) 

Elhangzott a kijelentés, hogy a játszótér 500 méterre van és hogy azt egy agresszív banda 
uralja. Ez hazugság, és ezzel szemben rámutatunk, hogy a blokkoktól átlag 200 méter 
távolságra van a játszótér, és hogy senki sem vizsgálta ki és bizonyította be, hogy a Mateescuné 
fiának tényleg ott verték-e ki a szemét, és hogy miért. Lehet, a fiú is hibás volt, lehet, ő is csinált 
valami rosszat. És az sem igaz, hogy azon a játszótéren huligánok lennének, helyesebb lett 
volna ezt a kifejezést használni: rossz gyermekek. (Új értékrendszert kezdek elsajátítani: nem az 
a huligán, aki kiveri a másik gyerek szemét, hanem az, aki bekeni a gondnok bácsi 
postaládáját.) 

...Nevezett cikkben kijelentik, hogy többre értékeljük a személygépkocsikat, mint a 
gyerekeket, mivel a kocsik parkolhatnak a zöld füvön. A riporter nem kereste a rejtély 
megoldását... (Nem a fenét! Hát nem megkérdeztem a kupaktanácsotokat?!) ...megelégedett 
azzal, hogy anyagot talált, mellyel minél keményebben írhat a gondnok elvtársról. Az igazság 
az, hogy a néptanács hagyta jóvá, hogy három kocsi a zöldövezetben parkoljon, 
meghosszabbítván ezzel a parkolóhelyet. (S nekem meg azt mondták az öregek, hogy ők nem 
láttak ilyesmit... Jó, hogy a kocsik miatt lehet módosítani a műszaki dokumentáción, a gyerekek 
miatt nem: ha egyszer virággrupp, akkor nincs homokozó.) 

Rámutat még a cikk, hogy a gyerekek megtorlásként betörik az öregek ablakait, 
összekarcolják az autóikat. Miután Szántó Gábor riporter felszedte ezt az információt, nagy 
örömmel írta be a cikkébe (Most már különösen örülök, hogy nem felejtettem ki.) ...de nem 
gondolkozott, hogy ezek a cselekedetek huligán gesztusok, és ezeket a sajtónak vissza kell 
vernie, nemhogy még bátorítson ezek elkövetésére. (Nem bátorítottam. Sajnálattal soroltam fel 
a háborúskodás tényeiként a gyengébb fél fegyvereit.) Azt sem tudjuk, ki informálta a riportert 
a virágcserépről, amelyik egy nyugdíjas fejére esett. Véleményünk szerint, nevezett riporter 
meg akarja félemlíteni ezzel a nyugdíjasokat, hogy a jövőben ne szúrják ki a labdákat. Még ha 
igaz is lett volna ez a huligán tett, a riporternek kötelessége lett volna felderíteni a tettest, és 
megfelelő intézkedéseket foganatosítania a szülőkkel szemben. (Majd ha kirúgnak a sajtóból, 
elmegyek Covaliovhoz magándetektívnek.) 



A cikkben azt mondja nevezett riporter, hogy harmincat ásított a gondnok lakásán. Ebből az 
derül ki, hogy a riporter álmos lett. Az az igazság, hogy Covaliov Iosif elvtárs emberséges 
ember volt vele szemben, hogy olyan későn, este 19 óra 15 perckor beengedte a lakásába. 
Véleményünk szerint jobban tette volna, ha nem engedi be, hogy a riporter menjen haza (Vagy 
inkább a mamámba, mi?) ...és feküdjön le, ha már egyszer olyan álmos, hogy harmincszor 
ásítozik egy idegen lakásban. (Honnan a nagy civilizáltság mellett ennyi illemtudás?) 

A kutyával kapcsolatban rá kellett volna mutatni, hogy az 1967/17-es... (Rámutattam.) 
...úgyszintén nem mutattak rá azokra a következményekre, melyeket a veszettség elleni oltások 
nyilvántartásából kimaradt kutyák tartása jelenthet, holott köztudott, hogy a kutya a veszettség 
vírusainak hordozója, és ha szabadon engedik, megharaphatja a negyedben sétálókat. (Nagyné 
rendszeresen beoltatta, sajnos...) 

A magánkertekkel kapcsolatban tisztáznunk kell, hogy Lucaci elvtársnak valóban van egy 
körülbelül 20 négyzetméteres kertecskéje, de ez nem zavarja semmivel a gyerekek 
játszóterületét és a gyerekeket (Csak a kövek, amiket utánuk dob az elvtárs.) ...különben is ezek 
a kertek a felsőbb utasítások szellemében jöttek létre. (Csakhogy azok az utasítások a zöldséges 
kerteket szorgalmazták, nem a virágültetvényeket, ha már arról van szó...) 

Szanto Gábor riporter cikkében nem jut semmiféle következtetésre, melyből kiderülne 
személyes véleménye. A mi véleményünk szerint ez hiányzott a cikkből, melynek az első
felében felsorolta az elégedetlenek óhajait, a második részben pedig a lakóbizottsági 
vezetőséggel folytatott beszélgetést írta le. (Ej-ej, tati, azzal tudtatok volna megszorítani 
valamelyest, ha szépen összefogtok négyen és azt állítjátok, hogy abba a beszélgetésbe olyasmit 
is bevettem, ami ott nem, vagy nem úgy hangzott el. De hát ilyesmiről az irományotokban szó 
sincs, hál istennek!) Jobb lett volna, ha a befejezésben felhívják az összes lakó figyelmét, hogy 
tartsák tiszteletben az együttélés azon normáit, melyeket az 1967/17-es számú határozat ír elő.
Akkor, amikor hazánkban az irányvonalak szerint szigorúan őrködni kell a törvények 
tiszteletben tartása fölött, amikor szigorítani kell a fegyelmet, amikor teljes határozottsággal kell 
munkálkodnunk a felelősségérzet erősítésén, akkor azoknak, akik megszegik a határozatokban 
előírtakat, viselniük kell a következményeket, függetlenül attól, hogy kicsoda az illető.” (Rám 
célzol, öreg, de a következményeket te fogod viselni. Ha valaki megszegett valamit, az te vagy.) 

Aláírás: elnök, gondnok... Hát a gondnok firkantása olyan, mintha az elülső félívről a
másolópapírral nyomták volna ide, de az elnöké... Már elöl gyanús, de a kettő alig-alig hasonlít 
egymáshoz, és a másodikon árulkodik az igyekezet, hogy hasonlítani szeretne az elsőhöz. 
Ennek feltétlenül utána járok, mert ha az öreg a lakóbizottsági elnök tudta nélkül szülte e művét 
és csak idehamisította a „legrendesebb tag” aláírását, hát adok én neki törvénytiszteletet meg 
fegyelmet és megszegést és következményeket!... 

Különben nem értem, miért tartja Marci komolynak a helyzetet, miért van szükség 
ütőkártyákra. Ha már ki kell vizsgálni az „ügyet”, akkor jöjjenek, nézzék meg a negyedet, 
hallgassák meg az embereket - felnőtteket, gyerekeket és nyugdíjasokat -, majd mondják meg, 
mit hazudtam. Sértegetni is csak ezután fogok. 

- Mit csináltál - érdeklődött életem napsugara, mikor hazatért a munkából -, hát mind 
megittad a sört?! 

Akkor vettem észre én is, mennyi üres sörösüveg hever körülöttem szanaszét. 

- Megittam, szivi, mind. És olyan étvágyat csinált, hogy most mind megeszlek!... 
 



10. HOL VAN A KUTYA ELTEMETVE?

A várakozás napjai lassan teltek-múltak. Marciék nem is jöttek, nem is üzentek. Már dologra 
kezdtem ösztökélni magam... Meg kellene írnom valamelyik porosodó témámat, hiszen nem 
azért kapom a fizetést, hogy huzamos ideig aláírásom nélkül jelenjen meg a lapom..., szóval, 
majdnem elkapott a munka láza, amikor az Igazunk friss számában felfedeztem a nevem: egy 
olvasónk (Vörös Rezső) hozzászólt a kutya-ügyhöz, s amit én - merő tapintatosságból - 
kihagytam a riportból, azt ő nagy szabadszájúsággal kimondta. Vagyis: hogy a Covaliov Iosif-
féle unatkozó, gyermekgyűlölő, tétlenkedő kispolgárok uralkodási hajlamaikat élik ki a 
gyerekek és a lakók fölött, hogy megkeserítik az emberek hétköznapjait, a holnapi felnőttek 
gyermekkorát, márpedig a gyerekkori veszteségek pótolhatatlanok; hogy a fenyegetőző
levelekkel családokat tesznek tönkre, és hogy mindezért az a közösség a hibás, amely eltűri az 
anarchiát meg hogy egy-egy ilyen személy uralkodjék fölötte; javasolja a Covaliovoknak, hogy 
tiltó táblák helyett ilyeneket készítsenek: Védd a gyermeket! (s ezt a gondnok tegye ki az ágya fölé 
is)... 

E hozzászólás igen kedvemre való volt. Pozícióm jelentős mértékben erősödött, ha még 
egyáltalán szükség volt rá, hiszen barátunk, a kutya-ügyben semleges félnek számító polgártárs 
is bizonyítja, merről fúj a közösség szele és kivel szembe. Most már valóban gyerünk dolgozni, 
semmi értelme tovább fülelni, csend van... 

Illetve volt, mert a vonal másik végén Marcikám béget: 

- Hogy állsz, Bébi? 

- Én pillanatnyilag egész lezserül ülök, de ha azt mondod, megint meg kell fogóznom, 
valahogy összeszedem magam. 

- Mit csinál a gondnokod? 

- Gondolom, nagy élvezettel böngészi Vörös Rezső javaslatait. Különben nem érdeklődtem 
az egészsége felől, de ha emiatt nem tudnál aludni, meglátogathatom... 

- Most az egyszer ne humorizálj, Bébi! Valamit az öreg ellen szedtél össze? 

- Minek? 

- Megkaptad a jegyzéket? 

- Igen. 

- Elolvastad? 

- Az utolsó betűig. 

- Akkor mért kérded, hogy minek? Láthattad, a fele sem tréfa. 

- Nekem úgy tűnt, hogy az egész az. 

- Mondom, hogy fejezd be! A jövő héten megyünk kivizsgálni az ügyet, a legkomolyabban 
figyelmeztetlek: ne várj üres kézzel! Hidd el, van okunk abbahagyni a vigyorgást, tudomásunk 
szerint eddig öt helyen jelentett fel. Nézz utána, hátha valamivel visszarúghatunk, mit tudom 
én..., hátha kezelik a pszichiátrián... 

- Szerintem nem kezelik. 

- Marha!... Az utolsó percben aztán kapkodhatsz... Vagy utazzak le hamarabb segíteni? 

- Nem szükséges. Ha idejössz, innom kell veled egész nap, s akkor még kapkodni sem 
tudnék. Hadd játszadozzam nyugodtan, ha már muszáj. 



- Akkor meglesz, amit kértem? 

- Csupa tromf ászokat adok a markotokba. 

Csak honnan?... A múltkor volt egy zseniális elképzelésem..., ja igen, a lakóbizottsági elnök 
aláírása mintha nem stimmelt volna. Ezt nem nehéz ellenőrizni, elég, ha kibányászok a lakóktól 
néhány olyan iratot, amelyet aláírt az elnök, és összevetem... 

Azt írta az öreg, hogy túl hosszú volt a cikkem, több mint négyezer szó... Sokba kerülhetett 
neki a fordítás... Tényleg, vajon mennyibe? Olyan nagy a nyugdíja? Vagy megérte neki?... És 
hátha nem is ő fizette? Hátha a lakószövetség pénzéből állta a költségeket?... Ez kissé fura 
feltételezés egy ilyen pedáns alakról, de nem lehetetlen... Ez esetben ott kell hogy legyen az 
elszámolás nyoma, abban a pontos könyvelési nyilvántartásban. Nem hinném, hogy a lakók 
beleegyezésével költi a közös pénzt magáncélokra... Ezt kinyomozni már valamivel 
kacifántosabb, de ha annyira kell Marciéknak, ez igazán tromf ász lenne... Talán használható 
ötletek már ezek is, a többit majd menet közben... 
 

A Fenyő negyedben már könnyen tájékozódva és otthonosan mozogva felkerestem 
ismerőseimet (nem az öregeket), és segítségükkel összeszedtem három iratot, melyen 
elégedettséggel vettem szemügyre Vancea Sorin lakóbizottsági elnök kézjegyét. Mindhárom 
megegyezett – hát ez óriási! - egymással, és teljességgel eltért - ez a lényeg - a jegyzék két elnöki 
aláírásától. Még csak meg sem próbálta az öreg az eredetihez hasonlatossá hamisítani a 
firkantásokat! Azért még ne siessük el... 

- Halló, Vancea lakás? 

- Igen, Vancea Sorin a telefonnál. 

- Szántó Gábornak hívnak, jó napot kívánok! 

- Kérem, nekem nincs időm, engem hagyjon békén! 

- Nem zavarom, Vancea elvtárs, csupán két aprócska kérdésem lenne. 

- Tessék! 

- Olvasta írásomat a Fenyő negyedről az Igazunk-ban? 

- Igen. 

- Van-e tudomása arról, hogy a gondnok jegyzéket küldött ezzel kapcsolatban a 
szerkesztőséghez? 

- Nincs. 

- Köszönöm szépen! 

Egy null. 
 

Bemutatkozásom után többen szorongatták meg kezem a fordító és másoló irodában. Alig 
tudtam szerénykedni. 

- Uram - mondta az irodafőnök -, fogadja legőszintébb gratulációinkat. Kiosztottam a 
munkát felesbe, mert sürgősen kérték, aztán mindegyik fordítónő végigolvasta a riportot, 
nagyon élveztük. Még egyszer őszintén... 

- Tenne nekem egy szívességet? 

- Örömmel. 

- Érdekelne annak a számlának a száma, amelyet a fordítási díj kifizetésekor adtak Covaliov 
Iosifnak. Ő volt a megrendelő, igaz? 



- Igaz. 

- Van másodpéldány a számláról, ugye? 

- Hogyne kérem! Bözsike, légy szíves keresd ki... 

Felírtam jegyzetfüzetembe a számot, és tánclépésben indultam a néptanácsra, ugyanis a 
számlán - állítólag a gondnok kérésére - nem tüntették fel, miért fizetett az öreg 766 lejt. (A 
betyárját, jobb fordítani, mint megírni egy riportot, ez az összeg a cikkdíjam többszöröse.) 

A lakóbizottságok tevékenységét irányító néptanácsi tisztviselőt Ercse Ernőnek hívják, a 
neve nem volt ismerős számomra, az enyém sem mondott neki semmit, tehát nem olvassa az 
Igazunk-at, s erről a riportról sem hallhatott eddig. Nagyon helyes, én sem szólok róla: 

- Ercse elvtárs, szeretném megkérni valamire. 

- A sajtó kívánsága számomra parancs. 

- Itt van egy számla száma - lemásoltam egy papírra és átadtam neki -, ellenőriztetni kellene, 
szerepel-e ez a Fenyő negyed lakóbizottságának nyilvántartásában, és ha igen, miféle 
kiadásként számolták el. 

- Ennek semmi akadálya, kiküldöm a pénzügyi ellenőrt. 

- De ha lehetséges, nem kell semmiféle pótfelvilágosítást adni neki arra vonatkozóan, hogy 
ki kérte ezt az ellenőrzést. 

- Azt mondom az ellenőrnek, hogy én kérem. 

- Így nagyon jó lesz. 

- Azért nekem megmondhatná, mi a baj ezzel a számlával. Természetesen, köztünk marad... 

Három lehetőség van: vagy kereken visszautasítom, vagy megmondom, vagy kitalálok 
valamit... Ha az elsőt választom, megharagudhat, s ha mérgében szellőzteti a nevemet, már 
kudarcba fulladhat a kecsegtető akció. Ha mást mondok, utólag biztos kiderül a füllentés, mert 
ugye, jön a kivizsgáló bizottság a fővárosból... 

- Rendben, Ercse elvtárs, de tényleg maradjon a kettőnk titka. Gyanítom, hogy Covaliov Iosif 
a lakók közös pénzalapjából fedezte egy magánjellegű kiadását. 

- Ki az a Covaliov Iosif? 

- Hát az ön egyik embere, a Fenyő negyedbeli lakóbizottság gondnoka! 

- Nekünk ilyen nevezetű gondnokunk nincs. 

- Tessék? 

- Mondom, ilyen nevű gondnokunk nincs. 

Nem akartam hinni a fülemnek, még kétszer elismételtettem vele a megrázó hírt, és akkor is 
kételkedtem hallószervem épségében. 

- Ercse elvtárs, ez nem létezik! Esetleg ön nem tudja pontosan. Én nemrég írtam egy riportot 
a Fenyő lakónegyedről, az ottani tizenhármas számú lakóbizottság gondnoka Covaliov Iosif. 

- Valami Covaliovra emlékszem, de biztosan nem Iosif. Várjon csak, mert megnézzük a 
lakóbizottsági vezetők névjegyzékét, azt készpénznek veheti, ott pontosan megvan minden. 

Nézzük a listát, a Fenyő negyedbeli gondnok neve: Covaliov Eugenia, a lakcím és a lakrész 
száma talál. Mivel ott más nő nem lakik, ez nem lehet más, csak a felesége. 

- Ez holtbiztos így van - próbálja eloszlatni kételyeimet Ercse Ernő -, Covaliov Eugeniát 
nevezték ki oda gondnoknak, tévedés nem lehet. 



- Az sem, hogy közben megváltozott a kinevezés? 

- Erre a listára azonnal rávezetünk minden változást. Csereberélni az én tudtom nélkül nem 
lehet. 

Ha ez biztos, akkor ne siessünk, mert lenne néhány nagyon izgalmas kérdésem. 

- Ercse elvtárs, a férj segíthet feleségének a gondnoki teendők végzésében? 

- Segíthet. 

- Olyannyira, hogy elvégez helyette mindent? 

- Nem. Néha helyettesítheti, segíthet kiszámolni, hogy a közös költségből mennyi jut egy 
főre, megszámolhatja a pénzt... 

- Aláírhatja-e a felesége helyett a hivatalos papírokat? 

- Nem. 

- Használhatja-e a saját nevét mint lakóbizottság gondnokét a hivatalos papírokon? 

- Természetes hogy nem. 

- Használhatja-e a lakóbizottság pecsétjét? 

- Határozottan: nem. Ehhez csak a kinevezett gondnoknak van joga. Miért, valami ilyesmik 
történtek a Fenyő negyedben? 

- Valami ilyesmik... 

Na megállj, öreg, véged van!... Még ő oktat minket a törvényességről. Hát egy-két alapvető
törvénycikkelyről megfeledkezhetett, no majd eszébe juttatjuk... 

- De vajon miért nem végzi a gondnoki munkát a feleség, ha egyszer ő van kinevezve? 

- Valószínű azért - mondja Ercse -, mert nem ért az ilyen munkához, vagy pedig nem is tud 
rendesen írni és számolni. 

- És miért nem neveztette ki saját magát gondnoknak az öreg, miért tette oda a nejét? 

- Több mint valószínű - magyarázza a néptanácsi tisztviselő -, hogy az asszony életében soha 
nem volt állami alkalmazásban, csak a háztartást vezette. És ha három évig gondnokként 
szerepel a neve, akkor joga van havi háromszáz lejes társadalmi nyugdíjhoz. 

Szerintem ez a csalás klasszikus példája, hivatalos szervek félrevezetése és egyebek, már 
nem is tudom, hány null az eredmény. Mélyen és sokak által tisztelt, valamint imádott Covaliov 
Iosif elvtárs, ál-gondnok, köszönje meg, ha nem húzatom önre a csíkos kosztümöt! 

Ingyenes jogi felvilágosítás ügyvéd ismerősömtől: 

1. A lakóbizottsági elnök aláírásának utánzásáért fennáll a hivatalos okiratok 
meghamisításának minősített formájú bűncselekménye, amiért hat hónaptól öt évig terjedő
fogházzal büntethető. Mivel ezt többször követte el, folytatólagos bűncselekményről
beszélhetünk, ebben az esetben a büntetés elmehet a legfelsőbb határig (öt évig), sőt még 
többletet is adhatnak. 

2. A pecséthez is sorozatosan hozzányúlt, ezért fennáll a hivatalos eszközök jogtalan 
használata, amiért három hónaptól két évig terjedő fogházbüntetést kaphat (inkább a 
maximumot, mert ez is folytatólagosan elkövetett bűncselekmény). 

3. Mivel gondnokként tüntette fel magát, és nem volt az, elkövette a hivatalos minőség 
folyamatos bitorlásának bűncselekményét, amely hat hónaptól három évig terjedő (de ebben az 
esetben a maximális) fogházzal büntetendő.



4. A feleség névleges szerepeltetése gondnokként (akkor, amikor ezt a feladatkört nem látta 
el), pusztán abból a célból, hogy társadalmi nyugdíjhoz jusson, a társadalmi vagyont károsító 
csalás bűncselekményét jelenti, amelyért hat hónaptól öt évig terjedő fogházbüntetésre ítélhető.

5. Azzal, hogy az öt szervhez eljuttatott jegyzékben valótlanságokat állít több személyről, 
elkövette a rágalmazás bűncselekményét, amiért három hónaptól egy évig terjedő fogház - vagy 
pénzbüntetés jár. 

6. Mivel több olyan bűncselekmény elkövetéséről van szó, amelyekért még nem volt elítélve, 
fennáll a bűnhalmazat ténye, minek következtében mindegyik bűncselekményért külön-külön 
kiróják a büntetést, ezek közül a legsúlyosabbat kell leülnie, melyhez hozzájöhet még egy öt 
évig terjedő ráadás. Ez esetben annyi a bűncselekmény, hogy kétségtelenül hozzá is adnák az öt 
év fogházat. 
 

Őszintén szólva, a helyzet jogi oldalának tisztázása végül is nem volt teljesen ingyenes, némi 
utólagos, cseppfolyósított honorárium fejében örömmel pengettem le a pincérnek három-három 
deci vodka árát. Bagatell kiadás, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy ez a nap minden riporteri 
képzeletemet messze felülmúló meglepetéseket hozott. 

- Nézd meg, hogy nézel ki - biztatott egészségemnek fő felvigyázója, miután a küszöb eszén 
túljárva, azért is beléptem a lakásomba, és szórakozottságomban összetévesztvén őt valamelyik 
gyerekemmel, kedvesen megsimogattam. 

- Ez semmi - mondtam az alkalomhoz illő szerénységgel -, majd azt nézd meg, az öreg hogy 
fog kinézni! 

Délután megegyezésünkhöz híven felhívtam Ercsét, majd bármi megegyezés nélkül déli 
szesztestvéremet. Ercse ezt mondta: 

- A pénzügyi ellenőr visszajött az eredménnyel. A számla szerepel a nyilvántartásban. A 766 
lej melletti magyarázat: negyedszépítési munkálatok. 

Szép munka volt! 

Az ügyvéd pedig ezt nyilatkozta: 

- Kérlek szépen, ez esetben fennáll a társadalmi vagyont károsító sikkasztás 
bűncselekménye, amiért fogházbüntetés jár, ez hat hónaptól öt évig terjedhet. 

Tiszta munka! Mi kell még? 

Hány null a javamra?... Mindegy. Marcipánom, jöhettek! 
 



11. KUTYASZORÍTÓBAN 

Marci a vártnál hamarabb érkezett és egyedül. Ha nem tévedek, ekkor lopózkodott lelkembe 
a magamra maradottság egyelőre még bizonytalan érzése, és suhant is tovább nesztelen, mint 
Ady Párizsából az ősz. De itt járt, és Marci hozta magával a sejtést, hogy odalett a csapat (ha 
egyáltalán létezett is valaha másképp, mint szubjektív világom illúziója), hogy tulajdonképpen 
százszázalékos egoisták vagyunk, és csupán a látszat kedvéért öltögetjük idétlenül magunkra 
olykor-olykor a bajtársiasság, az önzetlenség és a másik megértésének-megsegítésének 
félrevezetőmaszkját. Mintha kezdtünk volna más-más nyelven beszélni... 

Mint mindig, ezúttal is örvendtünk a találkozásnak, magától értetődően és nem valamiféle 
ünneprontást-halogató-tapintatból - egyikünk sem piszkálta, mi okból van szerencsénk együtt 
lenni. Mi ketten már hallgatásainkból is értettük egymást. Ha például kegyetlenül elhúzódó 
plenárisaink valamelyikén a hozzászóló már egy kerek órája oldogatta mondanivalója 
bevezetőjének kusza szálait, összenéztünk Marcival, és ugyanarra gondoltunk, hogy ki kellene 
nyírni; esetleg a végrehajtás mikéntjében lehetett eltérés: kezemből pisztolyt formálva intettem 
Marcinak, lője már le az elvtársat, ugyanakkor Marci képzeletbeli bunkót tartva kezében 
nógatott sürgős teendőmre. 

No de hétköznapi történeteink élvezetes csereberéje után elkerülhetetlenül következett az 
áttérés galibánkra. Leplezetlen büszkeséggel tártam fel néhány órás nyomozásom nem 
lebecsülendő eredményeit. Rovatvezetőm néhány felkiáltással („azt a kurva...”, „hűj, az 
anyját!”, „na, meglőttél teljesen” stb.) és kezeinek többszöri összedörzsölésével fejezte ki 
elismerését, majd számomra teljesen érthetetlenül ezt kérdezte: 

- A kutyaszövetségnél voltál? 

- Marci, ittál? Kérsz egy kávét? 

- Mit hülyéskedsz, Bébi? Dehogy ittam! 

- Akkor meg mitől vagy megbuggyanva? Minek még ide az a kutyaszövetség? 

- Hát azért, hogy nézzük meg: tényleg nem szabad ott kutyát tartani! 

- Mégis főzök neked kávét... Te egészén megmentél. 

- Miért? 

- Mert minket most egyáltalán nem érdekelhet a kutya, legalábbis az, amelyik esetleg a 
kutyaszövetség tagja. A kutya már a riportban is egy huszadrangú kérdés volt, jelenleg pedig 
szóra sem érdemes. 

- Miért? Az öreg nem azt írta, hogy tilos a kutyatartás? Ha mi kiderítjük, hogy szabad, akkor 
ez az érve is elesik. 

- Marci, ha te be vagy zsongva, légy szíves, engem kímélj meg hasonlóktól... Mit számít most 
a kutya?! Én írtam egy riportot a gondnok visszaéléseiről. Ő megkontrázta. Én rekontráztam, és 
kiderült: ezerszeresen jogtalan mindaz, amit az öreg csinált. Nincs kivel és nincs miért 
vitatkozni. Te meg vacakolnál a kutyával... 

- Azért nem egészen érdektelen ez sem, Bébi. Időnk van, elmehetnénk... 

Menj... Mit tegyek, ráhagytam, ha már ez a fixa ideája. De mit értsek azon, hogy van időnk? 
És miért jött csak egyedül, hol van András, hol a bizottság? Kissé kényszeredetten vallotta be 
Marci, hogy úgy döntöttek, mégiscsak utazzon le ő két nappal hamarabb, hogy segítsen nekem 
összeszedni a védekezés fegyvereit. Ezért erőltetné Marci a kutyaszövetséget, igazolni 
szándékszik korai jövetelének értelmét?... 



Azt is megtudtam, hogy bizottság nem lesz, bár sokáig készültek egy nagyobb csoporttal 
kiszállni, valami fontosabb dolguk akadt, főszerkesztőmre bízták a tisztázást, nyilván majd be 
kell számolnia dolgavégeztével. Marci mindössze ezek közlésére „kapott felhatalmazást” 
(szavait idéztem), a többit majd megtudom Andrástól két nap múlva. Ezt ismét nem értettem, 
de minek lelkizzek, ha egyszer rovatvezetőm megbújik az ennyire-kaptam-felhatalmazást 
mögött. Két napig parancsolgattam magamra: fiú, légy türelmes! 

Közben Marci járt az ebtenyésztők egyesületének megyei fiókjánál (ez lenne a 
„kutyaszövetség” becsületes elnevezése). Ott azt a választ kapta, hogy a Fenyő negyedben lehet 
is kutyát tartani, meg nem is, ugyanis a néptanácsi határozat szerint tömbházakban nem lehet, 
de az egyesület kérésére újratárgyalták ezt az ügyet, és meghatározták azokat az utcákat, 
melyekben tilos a kutyatartás, és a Fenyő negyed nincs ezek között; viszont a tömbházakra 
vonatkozó határozat érvényben maradt... Hogy minek kell ebbe belebonyolódni?! 

Nem lelkesedtem Marci másik ötletének hallatán sem: menjünk fel a lakónegyedbe, beszélni 
szeretne néhány lakóval. Dehogy féltem én találkozni az öreggel vagy bárkivel, csakhogy a fiúk 
szándékait illetően már bennem szaporodott a kétkedés bacilusa: mi van, ezek szavaim 
hitelességét akarják ellenőrizni? Ej-ej, öregfiú, ilyesmi sem fordult elő eddig közöttünk... 

Felkísértem a negyedbe, bevittem Nagyékhoz, Antalékhoz, Bogdánhoz s a többiekhez, 
mindenki csaknem ugyanazt és ugyanúgy panaszolta el Marcinak, mint néhány héttel azelőtt 
nekem. Már a könyökömön jött ki a szöveg, gondolom, a lakók sem örvendeztek, hogy megint 
zavarom őket, de Marci - úgy látszik - erre is fel volt hatalmazva. Mondtam közvetlen 
főnökömnek, ha az öregnél is látogatást óhajt tenni, hát oda menjen egyedül, mert rossz napom 
van, azt a sok blődséget képtelen leszek még egyszer végighallgatni. Marcinak nem voltak ilyen 
szándékai, azt mondta, az öregekhez majd akkor megyünk, ha megérkezik András. 
 

Megjött András is, betoppanásakor olyan újdonsággal hozakodott elő, amiről még Marci 
sem tudott: 

- A tegnap kaptunk még egy jegyzéket a gondnoktól, amiben a Vörös Rezső írását támadja, 
itt van, olvassátok el. 

Már a Rezső barátunk hozzászólásának olvasásakor meg mertem volna esküdni: életemben 
többet egy korty sört nem iszom, ha az öreg nem veri vissza ezt is. 

Marci hol hümmögve, hol meg fejcsóválva tanulmányozta át az előzőnél valamivel rövidebb 
„jegyzéket”, aztán felém nyújtotta. 

- Nem vagyok rá kíváncsi - mondtam anélkül, hogy a papírokra néztem volna -, olvasatlanul 
is tudom, mi van benne. 

- Na lássuk - szólt András, játékos kedvében lehetett -, tényleg, kitalálod-e! 

Már nagyon szerettem volna hallani Andrástól mindazt, aminek közlését a maga 
kiváltságaként tartogatta, ilyen huncutkodó találósdihoz semmi vonzalmat nem éreztem, ám 
legyen: 

- Először is, a jegyzék előtti félív papír szövege ugyanaz, mint a másiké, esetleg ennyi 
különbséggel: ismételten figyelmeztetjük... 

- Pontosan! - lelkendezett András. 

- A jegyzékben minden bekezdés vagy azzal kezdődik, hogy nevezett cikk, vagy ezzel: 
nevezett riporter - holott Vörös nem riporter. 

- Stimmel. 

- Az öreg idézi a sajtótörvényt, miszerint sértegetni s a többit nem szabad. Sértésnek vette, 
hogy kitegye a Védd a gyereket! táblát az ágya fölé. 



- Ez is rendben. 

- Szerinte a negyedben nincs anarchia. Huszonnyolcszor leírta a saját nevét és beosztását, 
illetve, hogy ő szívvel és lélekkel csakis a lakónegyed szépítésén s a többin munkálkodik, 
őrködik és így tovább. 

- Hát nem számoltam meg - mondja András -, de legalább harmincszor ez is benne van. 
Tovább! 

- A labda ugrik, a gyerekek rosszak, a szülők rémesek, ő egy szent. 

- Rendben van, Gábor - vereget vállon a főszerkesztőm, és elém tartja a levél egyik lapját -, 
de ezt úgy sem találnád ki, olvasd csak el. 

Olvasom: 

„Nevezett riporter, azaz Veres Rezsó azt állítja, hogy Covaliov Iosif elvtárs kispolgár (vagyis 
képmutató, korlátolt és beképzelt, aki demagóg nézeteket vall a világról és az életről). Ezzel 
szemben rá kell mutatnunk arra, hogy főleg Covaliov Iosif elvtársnak köszönhető a Fenyő
negyed szépsége, és emiatt nyertük el az első helyet...” 

- Ne, András, ne kínozz! 

- Olvasd csak tovább, a következő bekezdést... 

„Nevezett riporterük olyan kijelentést tett, hogy a felszólító levelek miatt családok mentek 
tönkre. Sajnálatos, hogy a riporter erre csak elvontan mutat rá és nem konkréten, hogy lett 
volna ismeretes, melyek azok a családok, amelyek tönkrementek, mert nem hisszük, hogy ez 
esetben államtitokról van szó. Kérjük a szerkesztőséget, mutasson rá a család nevére és 
lakcímére, hogy megismerhessük a valóságot. Nézetünk szerint nem mehetnek tönkre családok 
egy olyan levéltől, amelyben felszólítják őket az 1967/17-es határozat betartására. Különben ezt 
a levelezést már felfüggesztettük, és nem értjük, miért foglalkozik a sajtó régi dolgokkal. 
Látszik, hogy a sajtóban még nem alkalmaznak elévülési határidőt.” 

- András, becsület istenemre mondom, nagyon idegesít, tedd el a fenébe! 

- Ne idegeskedj, most jön a java, folytasd csak, te következel. 

„Ugyanakkor rá kell mutatnunk arra, hogy a Fenyő negyedben Covaliov Iosif idejében 
mindeddig nem volt anarchia, mint nevezett riporter állítja. A gyerekek nagy többsége már 
kezdte elsajátítani a társadalmi együttélésnek egy egész sor normáját, természetesen néhány 
kivétellel. Miután megjelent Szanto Gabor riporternek A kutya nem pimasz című cikke, amelyben 
sértő szavakkal illeti Covaliov Iosif elvtársat, aki teljes lélekkel fáradozott a negyed szépítésén, 
virágokat ültetett... szóval, a cikk megjelenése óta a dolgok kezdtek rossz irányban megváltozni. 
A gyerekek szemtelenül nekifogtak labdázni, mit sem törődve figyelmeztető szavunkkal 
rálépnek a fűre, és Covaliov Iosif elvtársat »papricaş baci«-nak csúfolják. Feltevődik a kérdés, 
hogy mi is a sajtó szerepe. Mi úgy tudjuk, hogy a dolgozók nevelése olyan értelemben, hogy 
megőrizzék mindazt, amit a közösség hoz létre, ez a dolog nem nagyon valósult meg a Fenyő
negyedről közölt cikkekben.” 

Vagyis én rosszat tettem a közösségnek, az öreg szerint. Ha egy kicsit is nyugodtabban 
játszom a találósdit, erre is ráhibáztam volna. 

- Hát ti, fiúk, mit csináltatok? Mire építhetjük a haditervet? - tér át főszerkesztőm az őt
leginkább izgató kérdésre. 

Ha nem ugrom azonnal, még elmeséli Marci a kutyaegyletet. 

- Ide figyelj, András - fojtom a száját éppen eltátó rovatvezetőmbe a szót -, Covaliov elvtársat 
a következő dolgokért lehetne simán felakasztani... - és sorolom a bűntetteit. Legfrissebb 
feltételezésemmel is előhozakodom, miszerint az öreg azért őrzi annyira azt a füvet, mert 



lekaszáltatja és jó pénzért eladja, fogadni mernék, hogy a bevételen legjobb esetben is csak 
néhány tatával osztozik. 

- Úgyhogy, ha még az eddig bizonyított disznóságait is kevesellnéd - zárom le lényegretörő
fejtegetéseimet -, utánanézhetek, merre visz a gyerekek lábaitól megőrzött széna útja. 

- Nem szükséges - szól András röviden és semmitmondóan, atombombáknak vélt híreim 
elharsogása után nem látom az arcán sem az elégedettség, sem az elégedetlenség nyomait. 

Elég legyen már a titokzatosságból! 

- András, megmondanátok végre nekem is, mire fel ez a nagy nekigyürkőzés? 

Főszerkesztőm hosszasan gyújt rá egy cigarettára, mintha latolgatná: mit mondjon, mennyit 
és hogyan? Két füst, három sóhajtás, és rászánja magát: 

- Mondd meg, Gábor, őszintén, a valóságban minden úgy van, ahogy a riportban írtad? 

Most nekem kell fontolgatnom, hogyan válaszoljak. Az rendben van, hogy András 
viszonylag új fiú a lapnál és nem ismerhet engem kellőképp, de az ilyen sértést kikérem 
magamnak! 

- Még egy ilyen kérdés, főnököm, és leköplek. 

- Ne haragudj..., csak magamat nyugtatom. 

- És engem sértegetsz. Ha hazudozni akartam volna, akkor elmegyek papnak vagy 
főszerkesztőnek. 

Néha nagyon durva tudok lenni. Már félig-meddig bánom is, mert a főnök csúnyán hallgat. 

- Aztán miért lennél nyugtalan? - kérdem amúgy, békítő szándékkal. 

- A gondnokod több helyre küldte el a jegyzékét... 

- Na és? 

- A minket patronáló főnökségre is. 

- Na és?! 

- Ott azt az utasítást kaptam, hogy jöjjek le, és amennyiben a riportba foglaltak megfelelnek a 
valóságnak, pontról pontra verjük vissza a gondnok jegyzékébe foglaltakat. 

- No de András, a főnökség akkor még nem tudhatta, hogy itt egy álgondnok perlekedik, 
hogy ez egy csaló, több törvénybe ütköző cselekedetet követett el! Itt már nincs értelme a vele 
való vitatkozásnak. Menj és mondd meg az öregnek, üljön le a golyóira, amíg van mire. 

Olykor elfelejtem, hogy beosztott vagyok, és helyzetemet tekintve abszurdan kezdem 
osztogatni utasításaimat a feletteseimnek. Utána magam is elcsodálkozom... 

- Nem, Gábor - juttatja eszembe András, hogy azért mégiscsak ő az úr -, jössz te is, és 
részletesen tisztázzuk a dolgokat. 

Még félreértheti heveskedésem, taktikusan próbálom elvenni előbbi kirohanásom élét. 

- Öregem, én nem félek odamenni, de felesleges idő- és energiapazarlásnak tartom. Ezalatt 
írhatnék még egy ilyen príma riportot. 

- Egyelőre kímélj meg tőlük - mondja András, és nem érti a viccet. Hát akkor, pajtás, 
megmondom kereken és komolyan. 

- Minek fogadjuk el az öreg játékszabályait, ha egyszer azok hamisságon alapulnak és a 
mieink a becsületesek? Ezt a zsugát mi diktáljuk. Nem igaz, Marci? 



Marci öreg harcos, nagy csatákban edződött, hát csak természetes, hogy a rekruta András 
hadrendbe állításakor tőle várom a segítséget vagy legalább a meggyőzést előmozdító bólintást. 
De Marcipán hallgat, nem helyesel nekem, bizonytalanul felhúzza a szemöldökét. 
Főszerkesztőnk megjelenésekor még az a kevés lendület és tettrekészség is tovaillant belőle, ami 
két nappal ezelőtt még megvolt. Mi történt, mester, csak nem akarod megjátszani, hogy nincs 
véleményed?! 

- Fiúk, bizony isten nem értem, mi van veletek - veszítem el megint viszonylagos 
higgadtságom -, hát olyan nehéztüzérségünk van, hogy már szinte szégyellem szembeállítani az 
öreg fakardosaival. 

András Marcira néz, neki mondja: 

- Hiába, Gábor kényszerít, hogy megmondjam neki. 

Marci most már bólogat rendesen, így a főszerkesztőm eltökéli magát a nagy 
kinyilatkozásra. 

- Gábor, mondtam, hogy több helyre küldött a gondnok jegyzéket. 

- Mondtad. 

- A különböző helyekre küldött jegyzékek szövege nem megegyező.

- Na és? 

- Olyan is van, amelyikben ezt írta: ha őt Jóskának hívják, te ezt a riportot meg sem írod. 

Komótosan gyújtok cigarettára, keresgélem az összefüggést az öreg újabb hamissága és 
András ijedelme között. No és megrágom a szavaimat, mielőtt hangot adnék hozzá. 

- András, ez nyilvánvalóan tendenciózus belemagyarázás, a kifogásolt viselkedésű öregek 
között van Bálint és László, a panaszkodó lakók között pedig Doina és Lenuţa. 

- Csakhogy nálad Lenuţa nem szerepel az írásban... 

- Mert nem vállalta a nevét! Viszont Doina igen. 

- ...és László helyett Ladislau van. 

- Ha egyszer így mutatkozott be! 

- Gábor, száz szónak is egy a vége, engem úgy küldtek le a fővárosból, hogy neked semmi 
bántódásod nem lesz, ők nem tételezik fel rólad azt, amit az öreg állít, de figyelmeztettek: a 
hozzánk küldött jegyzék részleteit tisztázzam vele, és simítsam el szépen az ügyet ezen a 
szinten. 

Ezek szerint magadra kell hagyjalak, András, az ilyenszerű simítgatásokhoz, tisztázásokhoz 
nem értek, és nem is akarok érteni. Ez a látószög számomra ferdén mutatja a világ egyenes 
dolgait. Mindeddig meg sem fordult a fejemben, hogy kutya-ügyemet ilyen kutyául is 
értelmezheti valaki. Azt hittem, értem a dolgom... 

Így vigasztaltam magam akkor, Andrásnak pedig, pillanatnyilag megadva magam, ezt 
mondtam: 

- Rendben. Tégy, ahogy jónak látod. 
 

Miután a főszerkesztőm ötször elismételte, hogy ő igazán nem akar engem megsérteni, és 
dehogy is szándékszik ellenőrizni szavaim hitelességét, megkért, vigyem őt el a Fenyő
negyedbe, szeretne elbeszélgetni néhány lakóval. Az újabb kellemetlenkedést megúsztam 
annyival, hogy Csak Nagynéhoz mentünk be, odahívtuk Bogdán Györgyöt is (a nagymamára és 
az özvegyasszonyra nem akartam megint ráhozni a frászt), és amíg ők elszavalták a 
riportomban megjelent szövegüket, szerencsésen berúgtam. Nagyné kitett az asztalra díszes 



társaságunknak (Marci is eljött bólogatni) egy liter köményest, a felénél többet szégyenszemre 
egymagam hörpintettem be (a végén már egyenesen az üvegből, sajnos), még Pimasz is 
nyüszítve húzódott el a közelemből. Egyszerűen képtelen voltam normális körülmények között 
mit tudom én, hányadjára végigszenvedni a kutyát, a macskát, a labdát, a bicskát s a többit, hát 
megkapaszkodtam az egyetlen lehetőségként felkínált üvegbe. A szesz hamar feloldotta 
társadalmi alkalmazkodóképességem (helyesebben: -képtelenségem) görcseit, és ismét 
rúgkapálni kezdett agyamban a saját értékrendszerem diktálta értetlenség. Miért készülünk az 
öreg kezének csókolgatására?... Na jó, tegyük fel, éppen kézcsók nem lesz belőle, de értelmetlen 
vitatkozás mindenképp. Tehát: egyáltalán miért állunk szóba vele és osztozkodunk olyan 
apróságok felett, amelyek teljességgel elvesztették jelentőségüket legutóbbi felfedezéseim 
nyomán? Mert ő azt írta valahova... Amit az öreg írt rólam, az feltételezés, amit én állítok róla, 
az bizonyosság. Ezek után az öreg számára mindössze annyi közölnivalóm lenne, hogy szűnjön 
meg a lakónegyedben felügyelősködni, fenyegetőzni és egyáltalán a száját kinyitni, de gyorsan, 
mert..., és elsuttognám neki ténykedésének jogi meghatározásait és lehetséges következményeit. 

Akárhogy is forgattam alkoholos fejemben a dolgot, ugyanazt az eredményt lökte ki a 
masinám: nem tudom megbocsátani magamnak, hogy elhamarkodottan fogadtam el András 
álláspontját és bíztam rá teljesen a cselekvés mikéntjét. Hiába, így jár az, aki előbb beszél s utána 
iszik. Mégsem változtathatom óránként nézetemet oly módon, hogy Andriskám, rád hagyom, 
Andriskám, nem hagyom rád. Majd holnap... 

Késő este lett, mire hazaértünk (ők úgy látták jónak, hogy hazakísérjenek), megegyeztünk, 
hogy reggel nyolckor találkozunk a néptanács épülete előtt, elhívunk magunkkal egy 
néptanácsi tisztviselőt pártatlan kivizsgálónak, lehetőleg azt, amelyik a lakóbizottságokért felel 
(hiszen ez Ercse, állapítottam meg örvendezve magamban, legalább lesz köztünk egy normális 
ember!), és megyünk megkeresni az öreget, hogy mindent tisztázzunk. Tudtam, hogy ez utóbbi 
kísérlet sikerére semmi kilátás nincs, de rám ragadt Marcitól a bólogatás. Ezzel ők ketten, mint 
egy szerelmespár, teljes egyetértésben indultak a szálloda felé... Most biztos azt is 
megtárgyalják, hogyan kell holnap kordában tartani engem, ha mégis hülyeségeket akarnék 
csinálni. Nehéz lesz ez, fiúk, erre kár fecsérelnetek a drága időtöket, jobb, ha szunyáltok egymás 
mellett békésen horkolva. 

Ami engem illet, nincs mit tárgyalgassak magammal, vagyok én olyan fiú, hogy holnap a 
helyzet s a csevegés alakulásától függően, adott pillanatban a legmegfelelőbb eszközökkel és 
formában vagdossam a pórnépet... És nehogy megint elhamarkodjak vagy elügyetlenkedjek 
valamit, hát reggel bevágok két deci erőset... 
 

- Hogy aludtál, Gábor? - kérdezte reggel András, miközben csipáját kenegette az orra tövire. 

- Én jól, hát ti? - dobtam vissza a kérdést, ő azt hihette, az angol beszédmodor udvariaskodó 
stílusát gyakorolom vele magyarul, holott engem tényleg érdekelt a válasz. 

- Meg kell mondanom őszintén, hogy sehogy. Marcival egész éjjel az ügyet tárgyaltuk. 

Na, mit mondtam?... 

Ercsét az irodájában találtuk, mindössze azért húzózkodott a kirándulástól, mert otthon 
hagyta az esernyőjét, s időközben szemerkélni kezdett az esztendő utolsó nyári esője. Aztán 
megnyugodva, hogy négyünkre jut két ernyő, jókedvvel indult e szomorkás nap bizonytalan 
kimenetelű eseményei felé. (Ha tudja, mi vár rá, biztos kitalálja, hogy valahol gyűlésre várják.) 

- Na uram - mondja nekem Ercse masírozásunk közben -, olvastam a riportját, a fiamnak 
megvolt még az a lapszám. Hát szörnyű, miket művelt ez az öreg! Ilyen törvénytelenségekre, 
ilyen visszaélésekre még nem volt példa egyetlen lakóbizottságnál sem. 

Láttam én már a múltkor, hogy Ercse rendes pacák, ennek egészséges és célratörő
egyszerűséggel forognak a kerekei, nem jár olyan nyakatekert utakon, mint Andráskámék. 



- Majd megszorongatom én mindjárt a bögyörőjét! - biztatott a becsületes tisztviselő. András 
valószínűleg mindkettőnket azonnal le akart hűteni, mérsékletre intette Ercsét, ami 
tulajdonképpen nekem szólt: 

- Ercse elvtárs, megkérném szépen, az elején hagyjon engem tárgyalni. Amikor én 
befejeztem, elintézhetik az ügy hivatali vonatkozásait. 

- Rendben, kérem - válaszolta Ercse töretlen buzgalommal -, akkor majd én adom meg neki a 
kegyelemdöfést. 

András hallotta ugyan a lakók élőszóban előadott panaszait, de egyéb tárgyi bizonyítékokat 
is akart gyűjteni. Javasolt egy nappali sétát a lakónegyedben, mielőtt felmegyünk Covaliov 
lakására. Negyednéző körutunk során megcsodálhatta a lebetonozott, kopár játszóteret a 
tömbház-erdő perifériáján, az egyre terjeszkedő parkolóhelyeket, a beültetett és élősövénnyel 
körülkerített zöldövezeteket és a magánkerteket. Nagy területen a lekaszált és egyforma 
kupacokba rakott fű alighanem száradt volna, ha éppenséggel nem az eső permetezi. Ercse 
megállt egy gondolatra, nem hagyta szemét sokáig legelészni a fűcsomókon, de jól megnézte, s 
aztán mentünk tovább. András a szögesdrótok holléte felől érdeklődött: elindultunk abba az 
irányba, ahol legutóbb még láttam, habár nem reméltem, hogy ezúttal is megszemlélhetjük a 
lágerekre emlékeztető alkalmatosságokat, az öreg biztosan eltüntette még a nyomait is. És a 
hanyagság netovábbja: hozzájuk sem gyúlt! Ott rondították a gyönyörű, szépségéért első díjat 
nyert lakónegyed rózsákkal túlontúl telezsúfolt képét a gyerekek húsát-bőrét felhasítani 
kifeszített, kegyetlenül szigorú korlátok. Feledékeny lenne az öreg, vagy nem számított a 
terepszemlére? Különben ez teljesen mellékes... 

Csengettünk lakása ajtajánál, a felesége kukucskált ki a férje stílusában, és közölte, hogy 
Covaliov Iosif gondnok a lakóbizottsági irodában tartózkodik, szedi be a lépcsőházdíjakat a 
lakóktól. Ercse tudta, hol az iroda, indultunk volna, de a valamit sejtő asszony ingerülten ránk 
szólt, hogy mondjuk meg, ki keresi. Főszerkesztőm szolgálatkészen kikottyintotta, hogy az 
Igazunk szerkesztőségétől s a néptanácstól jöttünk. És még András akar diplomatikus lenni?!... 

Persze hogy a felesége azonnal figyelmeztette az öreget telefonon, ahogy beléptünk az 
irodába, azonnal konstatálhattam, hogy teljes harci készültségben, bőszen trónolva vár... 

András kirakja az álgondnok asztalára valamennyi igazolványát, melyek hatásosan 
bizonyítják, mi mindennek tagja a főszerkesztőm. Az öreget is dokumentált bemutatkozásra 
ösztökéli, az mérgesen előveszi a személyazonosságiját. Ezek után András bemutatja neki 
Marcit, engem nem szükséges. Mi az öreggel már ismerjük egymást (hittük ezt mindketten a 
viszontlátás örömteljes pillanatában). Ercsével még kezet fog, de velem nem, rám sem akar 
nézni, mert joviális arcom láttán annyira besűrűsödik aszinkron pislogása, hogy alig jut valami 
fény a retinájára, csaknem éjszakai sötétségben marad. 

Leülünk, még keresztbe sem rakom a lábam, már érkezik a másik két öreg harcos, Lukács és 
Ionaşcu, jöttek erősíteni az arcvonalat. Nyilván a feleség riasztójelzése után Covaliov barátunk 
riadóztatta a galerit, azok jól felpaprikázva bedöcögtek, és már eregették is felém 
csatakiáltásaikat („hát!”, „nahát!”, „szégyellje magát!” ...). Ha történetesen nincs annyi tanú 
jelen, magam is elsziszegtem volna valamit a hátsó részemmel kapcsolatosan. 

Kilencet mutatott az órám. 

András mintegy kinevezve saját magát a baráti összejövetel szóvivőjének, belekezdett az 
ostoba, kilátástalan és egyre idegesítőbb osztozkodásba. Bejelentette, hogy a sajtótörvény 
értelmében mindenkinek jogában áll hozzászólni bármelyik íráshoz, ennek ez esetben is helyt 
ad a szerkesztőség, de túl hosszú a huszonkét gépelt oldal, nézzük meg, mit lehetne kihagyni. 
Ercse mosolyogva rám kacsintott (ekkor még derűs hangulatban leledzett), meg volt győződve 
róla, hogy András csak fortélyos, agyafúrt driblizésbe kezdett, hogy előbb szédíteni akarja az 
öreget, aztán kegyetlenül és keményen lecsap rá. Hát nem ez történt! 



Főszerkesztőm első javaslata: elegendő egyszer emlegetni a nevemet, mert ha állandóan 
bennem lakik, akkor az egyébként tárgyilagos hangú jegyzék személyeskedésbe csap át. Már ez 
nem tetszett őuraságának, hát még az az ajánlat, hogy ne vélje magát pimasznak, mert az a cím 
másképp is érthető, úgyszintén a birodalom kifejezés sem jelent feltétlenül királyságot. 

- Aha - kiáltott álgondnokunk Andrásra, fülön csípve őt feltételezett turpisságáért -, szóval 
maga védelmezni akarja a riporterét! Azért jött ide! Igaz, hát a maga embere, meg is kell 
szegényt védeni - mondta gúnyos vigyorra torzítva amúgy is ferde száját, minek következtében 
panorámikus képet nyerhettünk csattogó protéziseiről. Ekkor kezdett légszomjam lenni, Marci 
két hosszan tartó légzésemet tudomásul vette, nyugtatgatóan megveregette a lábam. 

András, mint akinek sietős dolga van, lépett is tovább a szögesdrót létezésének-
nemlétezésénék életbevágóan fontos tisztázása felé: 

- Ennél a kérdésnél nincs mit vitatkozni, ezt kihagyjuk a válasziratból, mert szögesdrót van. 

- Nincs - mondta az öreg szemérmetlen egyszerűséggel, s ha nincs az a fura pislogása, a 
szeme sem rebben. 

- Van - osztotta a szart tovább András -, a saját szememmel láttam most reggel. 

- Hol?! - ámult el a makacs vitapartner úgy, mintha repülő csészealj felől érdeklődne. 

- Hol is? - kérdezett engem András segélykérően. 

- A kazánház mellett - vetettem oda az öregnek, mint patkánynak a mérget, és nem álltam 
meg, hogy legalább félhangosan így ne folytassam: te meszes... 

- Ja, párdon - emelte fel hangját és mutatóujját a tata, akár a tárgyalóteremben az ügyész -, az 
nem szögesdrót! Az eredetileg egy rendes drót volt, és csak utólag tettünk rá szögeket. Tehát 
nevezett riporter helytelenül fejezte ki magát. Nem úgy kellett volna írnia, hogy szögesdrót, 
hanem így: szögesített drót! 

Ercse ezen akkorát kacagott, mintha itt viccmesélés közben elhangzott volna a legjobb poén. 
Én Marcira néztem, hátha megsejti, mit érzek, és lefog. 

Na, ez körülbelül ebben a formában folytatódott, az öreg letagadta, hogy valaha is kihasított 
volna egy labdát, neki nincs is bicskája, a lakók nem is javasolták a homokozót, ő ezt először a 
riportból tudta meg és a többi, és a többi, vagyis ezek szerint a lakók vagy imbecillisek, vagy 
idióták. Hogy nem törik össze alatta az az érzéketlen karosszék!... 

Az álgondnok nagyáriáit a fenségesen betanított kéttagú zümmögő- és hümmögő-kórus 
kíséretében élvezhettük, közben önállósultak az előadóművészek, már semmibe vették András, 
az önkéntes karmester leintéseit. Ha már egyszer beintette őket, most hallgassa végig... 

Csakhogy az én hallásomat nagyon sértette ez az összefüggéstelen előadás, ez az észbontó 
happening. Egy ideig azzal szórakoztam, hogy összefüstölöm az öreget. Észrevettem az arcára 
kitespedő ellenszenvet, amikor valamelyikünk bagó után kotorászott. Ettől a perctől kezdve 
egyik cigarettámat a másikról gyújtottam meg, és szórakozottan eregettem a tata bajusza felé 
füstfelhőimet. Az órák teltek, tartalék csomagot nem hoztam magammal (ki a fene gondolt ilyen 
kivételes hasznosságukra?), szerencsére Marcinál volt kétnapos kolbászfüstölésre elegendő cigi, 
igaz, hogy szűrős, de mit meg nem tesz az ember azért a körömpiszoknyi élvezetért... 

Aztán elmerengtem András izzadó és sápadt ábrázatának láttán, bosszúságomat 
hessegettem a kárörömmel: így kell neked, fiú, ha besétáltál az öreg zsákutcájába. 
Főszerkesztőm a beosztásáról teljesen megfeledkezve, emberi méltóságában a béka popsijáig 
lealacsonyodva, a vezérfonalat rég összegubancolva már ilyen zsibvásári modorban tárgyalta 
(például) a játszótér elhelyezkedésének - számukra ki tudja miért oly fontos - problémáját: 

András: - A távolság a blokktól a játszótérig valóban ötszáz méter. 

Covaliov: - Kétszáz. 



András: - Ötszáz. 

Covaliov: - Kétszáz! (Zümmögő kórus hümmögve bólogat.) 

András (pillanatnyi hevületében): - Ötszáz! 

Öregek kórusa: - Kétszáz! 

András (fáradt lemondással): - Na jó, egyezzünk ki háromszázötvenben... 

Ez már rémdráma, ezt nem hallgatom tovább, őrjönghetek, kedveskéim, legjobb belátásotok 
szerint, én megyek és befekszem a Sóhajtásba, kedvenc pincérem már rég hiányol, még 
elkeseredik, hogy lebetegedtem... 

Azaz dehogy megyek! - vágódott békére áhítozó agyam közepébe a sajnálatos ötlet; mivel 
nem ittam eleget, annak a kevésnek rég elszállt a józanító ereje. Nem megyek, határoztam el 
könnyelműen, maradok és azonnal színre lépek, nem várom meg a karmester úr kegyes 
beintését, és elengedem fülem mellett Marci „várjál, na” figyelmeztetését, elmaradna a 
tapsikolás, ha kifelejtjük a leleplezést, botcsinálta gondnokocskám. 

- Kedves öregapám - szólaltam meg a helyzet kuszáltságához illően szerencsét remélve és 
mondanivalóm tartalmához képest túlságosan szerényen -, magának örvendeznie kell, hogy 
egyáltalán létezik, nem értem, honnan ez a vakmerőség, hogy egyáltalán kitátja a száját. 

Erre megint kitátotta, de úgy maradt, mert még élesebb fordulót iktattam fejtegetésem 
szerpentinjébe: 

- Maga itt akkora disznóságokat követett és követ el, hogy jobban tenné, ha a mi 
mulattatásunk helyett elsétálna szépen az ügyészségre és töredelmes beismerő vallomást tenne. 

András és Marci együttes erővel próbált megfékezni, pisszegtek, integettek, rám szóltak, de 
én is ember vagyok, ráadásul igen érzékeny lelkületű.

- Hogy... mit... hogy merészel? Magyarázatot kérek! - kísérelte meg párbeszédesíteni 
fenyegető monológomat az öreg. 

- Tata, magának annyi vaj van a fején, hogy ha egyszeriből olvasztom meg, a zacskója 
belelóg. Ezért kíméletes leszek a vajjal, vegyük sorjába. Maga nem gondnok. A felesége van 
kinevezve ebbe a beosztásba, és ő is csak azért, hogy az államot becsapva nyugdíjhoz jusson. 
Tehát: maga egy csaló. 

- Ezt hagyjuk, ez más ügy, ha én tévedtem, azt megtárgyaljuk máskor és máshol, itt most 
nem erről van szó - mondta az öreg feltartóztatásom végett, de hát az nem ilyen egyszerű
dolog, apóca. 

- Dehogy hagyjuk, tata! Ez itt nem bírósági tárgyalás, amin előbb letárgyaljuk az én 
ártatlanságomat, s aztán egy másik per keretében a maga bűnösségét! Igen, a bűnösségét. Maga 
nem tévedések áldozata, hanem notóriusan hazudozó többszörös bűnös. Magának egyszerűen 
nincs joga és erkölcsi alapja bármit is számon kérni tőlünk. Maga a lakók közös pénzéből
sikkasztott, abból fizette ki szerény írásom magáncélú lefordításáért a hétszázhatvanhat lejt. 

Most már érthette Ercse is, mit akartam azzal a számlával. Később a néptanács derék 
tisztviselője egy négyszemközti beszélgetésünk alkalmával elmondta, hogy már-már 
csalatkozott bennünk, kezdett egészen lehangolódni nyimnyámságunk láttán, de amikor 
kipakoltam, egészen helyrebillent a lelki egyensúlya, és elérkezettnek látta az időt a
beavatkozásra. Fel is ugrott: 

- Mit művelt maga szerencsétlen?! Hát szégyent hoz nekem a Városi Néptanácsra? Ilyen 
gazemberséget még senki nem csinált. Na, megálljon, még holnap eljárást indítok maga ellen, 
az egész városban, minden lakóbizottságnak feldolgozom, miket művelt maga. Nekem ne 
hápogjon, maga finánc volt, ismernie kellene a törvényeket és nem ellopnia más pénzét... 



Utánanézek majd annak is, kinek adja el maga a lekaszált füvet és hova lesz az a pénz, mert 
ilyen bevételük papíron nem szerepel. Majd elintézem én magát, ne féljen!... 

Meg kell adni, mindent elsöprő teljesítmény volt az Ercséé. Először a kórust söpörte el a szó 
szoros értelmében, mert Ionaşcu és Lukács (ezúttal fejcsóválva) eloldalogtak. Aztán átvitt 
értelemben elsöpörte az én indulatomat, mert ezek után már mit mondhatok, sajnáltam tovább 
rugdosni a sebzett ellenfelet. És sajnos (mint nemsokára kiderült), elsöpörte András zavarát is, s 
így ő szépen és logikátlanul visszatért ahhoz az elképzeléséhez, hogy lerövidítve a jegyzéket 
megállapodik Covaliovval, mit közöl le végül is a lapunk az öreg ellenvetéseiből. Lakó legyek a 
Fenyő negyedben, ha akkor nem azzal magyaráztam főszerkesztőm ügyködését, hogy 
lecsillapítva a kedélyeket, valamiféle békés elválással, látszat-happy-enddel kísérletezik. 

Mindössze újabb másfél óra leforgása alatt kiegyeztek, hogy abban az állítólagos 
válasziratban valami ilyen sületlenségek maradnak, hogy: a riportomban megjelentek nem 
felelnek meg teljesen a valóságnak, nem mutattam rá kellőképp a lakók hiányosságaira, a 
lakóbizottság tagjai mindig civilizáltan figyelmeztették a rászorulókat, az utóbbi években 
többször is volt patkányirtás, a labda akaratlanul is átszökik a kerítésen, Covaliov csak a szépet 
szereti, különben is ő egy jó elvtárs, jó ember és sokat törődik, a játszótéren nem egy 
huligánbanda uralkodik, hanem csak rossz gyerekek, és az 1967/17-es határozat mindent 
megmagyaráz, melynek tiszteletben tartására nevezett riporter a cikke végén fel kellett volna 
hogy szólítsa a lakókat... 

Délután öt óra elmúlt, és a fejemet ötször akkorának éreztem, amikor kiléptünk az irodából. 
Ercse elköszönt tőlünk és felugrott egy autóbuszra, gondolom, estebédje előtt ő is felhajtott 
valami szíverősítőt. Mi hármasban szótlanul lépkedtünk egy darabig, aztán András 
megjegyezte Marcinak, hogy jó lenne hálókocsijegyet szerezni az esti gyorsra, várja őket a 
másnapi munka, pihenten nekifogni persze hogy kellemesebb. 

- S akkor ezt az ügyet hogyan zárjuk le? – kérdeztem Andrást, mert annyit már sejtetni 
engedett, hogy le van zárva. 

- Úgy, Gábor, ahogy hallottad - válaszolta főszerkesztőm a legnagyobb természetességgel. - 
Lehozzuk a lapban azt a keveset, ami az öreg jegyzékéből végül is megmaradt. 

Gondolatnyi szünet nélkül a zsebembe nyúltam, kivettem és átnyújtottam Andrásnak az 
újságíró-igazolványomat. 

- Oké, fiú, ebben az esetben ezt a könyvecskét is vidd magaddal - szóltam, majd 
magyarázatot is mellékeltem, mert láttam, hogy nem érti. - Vedd úgy, hogy végeztem veletek, 
két nap múlva ott lesz az írásos lemondásom az asztalotokon. 

András megállt, Marci szinte leült, én mentem tovább; még elfogy a sör a Sóhajtásban. 

- Állj meg, te! Mi a bajod? 

Nekem? Mi elenne? Az égvilágon semmi. 

- Nem hallod? Hát nem lehet veled értelmesen beszélni? 

Velem nem lehet, magas nekem a ti értelmességetek. 

- Ide figyelj, Gábor, nem megyek vissza ma este. Gyere üljünk le, és mondd meg, mit akarsz! 

Hideg és habzó sört akarok inni és lehetőleg egyedül. 

- Meg vagy őrülve?! Mért nem válaszolsz? Hova rohansz így - mondta végül András, és 
mivel a kérdései elfogytak, megragadta a karom. 

Leráztam magamról, mint kutya a hópelyhet, és az asszonykámtól tanult módszert 
alkalmaztam: rendkívül halkan válaszoltam, hogy vegye észre, mennyire ordítozik, tehát ő van 
megőrülve. 



- Szomjas vagyok. Megyek sörözni. 

- Nagyszerű ötlet, Bébi - lelkendezett hamisan Marci -, megyünk mi is! 

Mit mondjak? Meg vagyok tisztelve... 

Főszerkesztőm kegyeskedett megengedni, hogy egy pohár sört nyugodtan élvezhessek, de 
csak egyet. Máris belekezdett vendéglői székfoglalójába: 

- Gábor, te nem ismersz engem, nem is ismerhetsz, amióta kineveztek a lap élére, kevés 
alkalmunk volt találkozni. Megkérnélek, ne tételezz fel rólam csupa rosszat, legyen irántam 
több bizalmad, nem vagyok az ellenséged. Ezt az ügyet is szeretném úgy lezárni, hogy neked ne 
történjen semmi bajod és elégedett légy az eredménnyel. Én úgy éreztem, elégedett is lehetsz, s 
közben látom, nem tetszik neked valami. Légy szíves, mondd meg őszintén és kereken, hogy 
mi! 

- Kedves elvtársak - vettem át a kenetteljes hangot -, e szívhez szóló bevezető és megtisztelő
felkérés után mit tehetnék, töredelmesen be kell vallanom, hogy az elégedetlen kifejezés 
túlságosan messze áll attól, amit az önök által eredménynek nevezett micsodával szemben 
érzek. Annak részletezésétől, hogy egész pontosan mi a véleményem, az önök pillanatnyi 
szellemi állapotára való tekintettel szíveskedem lemondani. 

- Ne marháskodj, Bébi, Andrásnak igaza van - helyezkedett Marci a számára legmegfelelőbb 
álláspontra -, mi a barátaid vagyunk, ha valami kifogásod van, pakolj ki vele őszintén és 
egyenesen! 

- Az előszobában balra a második ajtó a budi, nem mennétek pisilni egyet?... Legalább 
egyetlen üvegecskét ürítsek ki csendben! 

Nem tetszett nekik az ajánlatom, maradtak, de néhány percig némán matatták a poharaikat. 
Akkor András állt elő egy újabb javaslattal: 

- Próbáljuk meg hideg fejjel értékelni, mire jutottunk. Abból a hosszú és éles hangú 
jegyzékből maradt néhány oldal, apróságok, lényegtelen dolgok, és annyi benne az 
ellentmondás, hogy tiszta röhej az egész. Személyedre vonatkozóan nincs benne semmi sértő,
aki nem olvasta a riportodat, az is neked ad majd igazat. Az öreg is meg van elégedve, 
hallottad: beleegyezett ezek közlésébe, s ezzel meg is nyugodott. Minden kényes dolog ki van 
kerülve, az ügy el van simítva. Én így látom. Mi a te véleményed? 

Hej-haj..., hogyan is magyarázzam meg nektek? 

- Azzal kezdeném, hogy az én személyem másodlagos szempont. Ne érts félre, nem azt 
mondtam, hogy örömmel tölt el, ha hazugnak neveznek... igen, ne szakítsál félbe, hazugnak. Az 
öreg válasza tulajdonképpen cáfolni igyekszik egy sor állításomat. Ezzel nem is lenne semmi 
baj, ha a levél megérkezésekor leközlitek a lapban, arra ismét válaszolhattam volna én vagy egy 
lakó vagy valaki más, és addig puszilózunk egymással, míg valaki az igazságnak megfelelően 
lezárja a vitát. Tehát: az öreg ellenvetéseinek a közlésével egyetértettem volna akkor. De nem 
most! Most ugyanis tudjuk róla azt, amit nem tudtunk akkor: hogy közmegvetésnek örvendő
ténykedésére senki nem hatalmazta fel, hogy törvénytelenségeket követett el, hogy ő nem 
gondnok, hanem egy csaló, akinek ebben a kérdésben egy szava sem lehet. Ha mi ennek a 
tudatában adunk helyet kifogásainak, nem teszünk egyebet, mint helyben hagyjuk a 
disznóságait, behunyjuk szemünk álgondnoksága fölött, azaz tudatosan elhallgatjuk az 
igazságot, takargatjuk a törvénytelenséget. Ez az egyik alapvető kifogásom. A másik: lovat 
adunk az öreg alá; ahelyett hogy lelepleznénk, néhány kérdésben félig-meddig igazat adva neki 
rászabadítjuk a lakókra, az öreg újult erővel esik majd a labdázni már ismét merészelő
gyerekekre, hiszen ő a válaszában megírta, hogy tessék tiszteletben tartani azt a határozatot, és 
ugye, az övé volt az utolsó szó. Mert, ha nem tévedek, az elintézés és elsimítás szerinted abból 
áll, hogy leközlitek a tata válaszát és kész... Na és ezek után jön a harmadik kifogásom: 
személyes szerepem az ügyben. A riportot én írtam. Ha ti robbantjátok ki ezt a kavarodást, és 



úgy zárjátok le, mint ahogyan most szándékoztok, bár sűrű fejcsóválások közepette, de 
tudomásul vettem volna, hogy ilyen is van. Viszont, mint aktív résztvevője az ügynek, nem 
érthetek egyet az ilyesféle tisztázással és elsimító manőverekkel. Ha határozott akaratom 
ellenére, bizonyos főszerkesztői szempontokat előtérbe helyezve mégis ez történik, akkor a 
továbbiakban nem vagyok hajlandó veletek dolgozni. Remélem, az elmondottak nem szorulnak 
újabb magyarázatokra, és megengeditek, hogy nekilássak a második üveg söröm ízlelgetésének. 

András Marcira nézett, annak ezúttal sem volt véleménye, bár merem állítani, hogy 
messzemenően egyetértett velem. Ha mégis másként lett volna, nagyon rossz emberismerő
vagyok. Marcinak az eddigi években mindig helyén volt a szíve meg az esze, most sem hiszem, 
hogy ezekkel lenne baj, inkább a gerincével. Hagyja az új főnökét érvényesülni... 

A feltálalt falaton főszerkesztőm jó ideig kérődzött, zavartalanul öntögethettem lefele a 
söröket. 

- Jó - szólalt meg végül András. - És mit javasolsz? Az öreg válaszát le kell hoznunk, ezt 
megígértem neki. De ezen kívül hajlandó vagyok azt csinálni, amit javasolsz. Természetesen, ha 
Marci is egyetért vele. 

Hát a Marci egyetértésével sok gond nem lesz, különösen akkor, ha főnökének tetszik majd 
az ötlet. De milyen ötlet!... 

- Várj egy kicsit - mondtam már tettre készen jobb belátásra bírt főszerkesztőmnek -, 
mostanában vodka nélkül csak sületlenségek jutnak eszembe. 

Kedvenc pincéremtől kikértem a két decit egy vizespohárban, és lassan kezdett megindulni 
az agyam. 

- Először is, feltétlenül közölnünk kellene egy szerkesztőségi jegyzetben, milyen 
törvénytelenségeket követett el Covaliov Iosif elvtárs. 

- Börtönbe akarod juttatni? - kérdezte András a nyílt ellenkezés helyett. 

- Nem akarom, és ez nem is az én dolgom... 

- De ez a közlés egyértelmű a nyílt feljelentéssel. 

- Nem úgy képzelem ezt a közlést mint ügyészségi vádiratot, amelyben az ember fejére 
olvassák pontosan a vétkeket és a megfelelő törvénycikkelyeket. Azonban megírhatnánk, és 
ehhez ragaszkodom, hogy nem ő a gondnok, sohasem volt kinevezve, hogy a lakóbizottság 
nevében és annak tudta nélkül küldözgetett leveleket, fenyegetéseket és feljelentéseket, hogy 
félrevezetett hivatalos szerveket, hogy a lakók közös pénzéből magánérdekű kiadásokat is 
fedezett. Hadd tudják meg a lakók, hogy Covaliovnak semmi joga és felhatalmazása nincs a 
velük szembeni viselkedéshez, és húzódjon be a vackába az öreg is, de gyorsan. 

András ismét kérdőn nézett rovatvezetőmre, aki végre megköszörülte jobb időkre 
emlékeztető hangját: 

- Né, ebben Gábornak igaza van... Már a törvényesség kedvéért sem hallgathatjuk el, amiről
tudunk. Nekem az a véleményem, hogy amit most Bébi mondott, azt tényleg meg kell tennünk. 

Erre megszületett a főszerkesztői jóváhagyást jelentő biccentés. Na, ha már ilyen csodásan 
kezdünk egyetérteni, mondom tovább, amit közben kiagyaltam: 

- De ez nem elég. Hogy elkerüljünk minden további vitát a részletkérdések tekintetében és 
hogy határozottan helyére tegyük az öreg ellenvetéseit, állást kellene foglalnia az ügyben egy 
hivatalos személynek, aki a riport szellemében és a lakók igaza szerint elítélné az ilyenszerű
lakónegyedi felügyelést és gondoskodást, s egy kicsit megmagyarázná, hogyan kell értelmezni 
azt a néptanácsi határozatot. 

- Ez nem rossz ötlet - helyeselt András még Marci megkérdezése előtt -, erre nagy 
szükségünk lenne, de ki az a hivatalos személy, aki most mellénk áll? 



- Ez itt a kérdés! Na várj egy kicsit... – intettem az egyre jobban lelkesedő fiúkat egy kis 
türelemre, amíg kinyalom a vodkáspoharat. - Hát persze! A néptanácsi elnök. 

- Hogy hívják? - kérdezte András kapásból. 

- Jól: Suciu Traiannak. 

- És honnan tudod, hogy a mi pártunkon lesz? 

- Hát úgy kell kérdezni, hogy a mi pártunkon legyen! 

- Vagyis hogyan? 

Láttam, egyikük sem érti; őszintén szólva még én sem gondoltam ki a megvalósítás 
módozatát, de az alapötlet szikrája már kipattant, sínen volt a vonat. Elnézésüket kértem, 
amiért újabb üzemanyag betöltéséig kell várakozniuk, mondtam Andrásnak, addig készítse elő
írószerszámait. Már mozdultak is a kerekek... 

- Na, ide süss, öregfiú! Bemegyünk az elnökhöz, te főszerkesztői meg egyéb minőségedben 
megkérded, hajlandó-e interjút adni az Igazunk számára egy olyan ügyben, amely a városi 
néptanács hatáskörébe tartozik. Nem utasíthat vissza, ha holnap nem ér rá, majd ráér 
holnapután vagy azután. Akkor ügyesen odaadjuk neki a riportom fordítását, amit az öreg 
fizetett és küldött el nekünk. Azért kérjük meg, hogy lapozza át, mert ezzel kapcsolatban lenne 
néhány kérdésünk. Mikor elolvasta, elkezded feltenni a kérdéseidet. 

- De mit kérdezzek? 

- Ez a lényeg, írjad! Első kérdés: Elnök elvtárs, véleménye szerint miként fordulhatott elő,
hogy egy lakóbizottságban évekig tevékenykedjen gondnokként egy személy, aki nincs 
kinevezve, és erről a városi néptanács nem szerez tudomást? 

- Hát kíváncsi vagyok - jegyezte meg András, miután leírta a kérdést -, mit fog erre 
válaszolni. 

- Semmi jót, de ez nem érdekes. Második kérdés: Véleménye szerint hogyan történhetett 
meg, hogy a szóban forgó személy a lakóbizottság nevében, annak pecsétjét használva és az 
elnök nevét hamisítva felszólításokat és feljelentéseket küldjön hivatalos helyekre, és ezt éveken 
át a néptanács nem veszi észre?... Megvan? Harmadik kérdés: Mivel magyarázható, hogy az 
álgondnok a lakók közös pénzéből eltulajdonít egy bizonyos összeget, erre a sajtónak kell fényt 
derítenie, nem pedig a néptanács pénzügyi ellenőreinek? 

- Már értem, mit akarsz - mosolyodott el András. 

- Juj, de kurva vagy! - vihogott Marci. 

- Pontosan - egyeztem bele. - Szerintem ezután bármit kérdezhetsz, mindenben nekünk ad 
igazat. Természetesen, kíváncsiskodásunk ezután kevésbé rázós dolgokra irányulna, mint 
például: mi a véleménye a riportról? ugye hogy a riport nem buzdított a törvények 
megszegésére? helyes-e így üldözni a gyerekeket? szabad-e a fűre lépni? mért vannak csak 
nyugdíjasok a lakóbizottságban? mit tesz a néptanács annak érdekében, hogy a Fenyő
negyedben jóra forduljon minden? és így tovább... 

- Így csináljuk, fiú - karolta fel meglehetős elszántsággal főszerkesztőm az akciót -, és ha 
megengeded, most én is megiszom egy deci vodkát! 

- Most már mind ihatod - mondtam sajnálva a kárba vesző decit. 

Kellemesen zsibbadt állapotban búcsúztattuk e rettenetes napunkat, és én Marcitól is 
elköszöntem, mert a késő esti gyorssal robogott vissza a fővárosba, a lapkészítéshez legalább 
egy felelős emberre szükség van. Andrással reggel kilencre beszéltük meg a randit, hadd 
pihenjen szegény. 



Ahogy az utcám sarkán bevettem a vészkanyart, egyből kijózanodtam: tyűj, a mindenit, 
engem ma még vár egy tisztázás, az igazi haddelhadd, mert reggel jöttem el otthonról, lám, 
sötét este lett, és megint nem találtam sehol egy telefont, hogy értem izguló drágaságom 
kételyeit eloszlassam, idegeit megnyugtassam, és mindennek a tetejébe ismét jól nézek ki!... 
 

A tanácselnök rögtön fogadott, az interjúkészítést sem halasztotta máskorra, állt is volna 
azonnal kérdéseink elejébe. András odaadta neki a fordítást, Suciu elvtárs figyelmesen 
végigolvasta, közben semmi jelét nem mutatta véleményének, amikor befejezte, összehajtotta a 
papírcsomót, visszaadta és röviden ezt mondta: igen, kérdezhetnek. Szerettem volna tudni, 
miként vélekedik, ha András átugorja a három kezdőkérdést. De nem ugorta át, hanem 
megegyezésünkhöz híven az elsővel kezdte. A tanácselnök nem válaszolt azonnal, kivárt egy 
keveset és visszakérdezett: 

- Erre a gondnokra gondol, aki a riportban szerepel? 

- Igen - mondta András. 

- És tényleg nem ő van kinevezve? 

- Tényleg - kotnyeleskedtem az ígéretes párbeszédbe -, megnéztem Ercse elvtársnál a listát, 
Covaliov Iosif nincs rajta. 

- Értem... Hihetetlen... - vélte az elnök, majd egyet köhintett, szigorú arcvonásai enyhébbre 
változtak, és így szólt: 

- Főszerkesztőelvtárs, nem hagyhatnánk ki ezt a kérdést? Az egész ország rajtunk fog 
nevetni, ha ez megjelenik... 

Intettem Andrásnak, hogy hajlandók vagyunk eltekinteni a felvetett gond forszírozásától, 
nyomás a következőt! 

Az elnök újra komoly arccal hallgatta végig a kérdést, és megint visszakérdezett: 

- Valóban ezt csinálta?... Hallatlan... 

Igenlően majd helyeslően bólintottunk. Mosoly nélkül kért az elnök: 

- Hagyjuk ki ezt is, elvtársak, jó? Értik ugye... 

A harmadik kérdés hallatán Suciu Traian valamivel ingerültebb lett (éppen addig feszítettük 
a húrt, ameddig szakadás nélkül lehetett), azt mondta, majd ő intézkedik, hogy ilyesmi többé ne 
fordulhasson elő, van-e még kérdésünk. Volt, és azokra egytől egyig válaszolt, András jegyezte 
is hűségesen. (Így avattam be főszerkesztőmet a szakma gyakorlásába, ez volt élete első
interjúja.) 

A néptanácsi elnök magatartására egy zokszót sem ejthetek, igazán kedvemre valóan 
beszélt, nagyjából ezt nyilatkozta: az Igazunk-ban felvetett jelenségek valóban léteznek, és sajnos 
azért általánosíthatóak, mert mások is félremagyarázzák az 1967/17-es határozatot; a 
tömbházak körüli füves rész azért van, hogy a gyerekek játszodjanak rajta, leteríthetnek oda 
pokrócot és labdázhatnak, ugrándozhatnak, fogócskázhatnak, ugrókötelezhetnek nyugodtan; a 
blokkok közötti zöldövezetekben és sétányokon biztosítani kell a gyerekek zavartalan játszási 
lehetőségeit, valahol nekik is fel kell frissülniük a napi leckék elkészítése után; helytelenül 
járnak el azok a lakóbizottsági tagok, akik zaklatják a gyerekeket és szüleiket; a zöldövezet 
dróttal való bekerítése nemcsak veszélyes és csúnya, de pazarlás is, szögesdrótnak nincs mit 
keresnie lakónegyedeinkben; Szántó Gábor riportja semmiképp sem buzdított a törvények és 
határozatok megszegésére, hanem inkább azt szorgalmazta, hogy azt helyesen alkalmazza 
mindenki; a lakóbizottságba nemcsak időseket kell választani, hanem az illető negyedre 
jellemző összetételt kell biztosítani; a gyerekek nevelése elsősorban a szülőkre tartozik és nem 
másokra; a riportban szereplő lakók panaszai jogosak, a lakóbizottság nem kezelte megértéssel 
és tapintattal gondjaikat; senki sem mondta a lakóbizottsági tagoknak, hogy fenyegető



levelekkel zaklassák a szülőket és a gyerekeket; intézkedni fogunk, hogy a Fenyő negyedben 
megteremtődjön az egyetértés, a békés egymás mellett élés légköre, az évi közgyűlésen olyan 
gondnokot fogunk választani, akit minden lakó méltónak talál e feladatra; a Fenyő negyedbe, 
történt sajnálatos dolgokat minden lakóbizottság tudomására hozzuk, hogy ne fordulhasson elő
többet sehol; az embereknek van elég gondjuk a munkahelyükön, semmi szükség arra, hogy 
odahaza mondvacsinált problémákkal zaklassák őket; sajnálom, hogy a néptanács nem ismerte 
fel idejében e problémákat, hogy elkerülhettük volna azokat a kellemetlenségeket, amelyekben 
a lakók részesültek; köszönettel tartozunk az Igazunk-nak és riporterének, hogy foglalkozott 
ezzel az üggyel. 

Kedves elnök elvtárs, mi is szívből köszönjük!... 

Igaz-e, hogy így már egészen másképp mutat a tisztázás? Ezzel tényleg méltányosan és 
igazságosan le lehet zárni ezt a fejezetet. 

Megegyeztünk Andrással, hogy az öreg válaszát, az interjút és a szerkesztőségi megjegyzést 
egyszerre, egy oldalon leközli, és mindannyiunk nagy megkönnyebbülésére (kivétel csak a 
„jólelkű” tata lehet), pontot teszünk az ügy végére: 

Főszerkesztőm vonatának indulásáig a lakásomon beszélgettünk, hogy az asszonykámnak 
ne legyen miért prüszkölnie... Ezúttal az volt a baj, hogy egész délután nem tudott tőlünk 
(főképp tőlem) egy kicsit sem pihenni. 
 



12. A KUTYA MINDENIT!

Eddig soha nem fordult elő, hogy ennyire utáljam az írógépem, napokig rá sem tudtam 
nézni. Mindent csináltam, csak azt a munkát nem, amiből élek. Megjavítottam a házban a 
zárakat, csapokat, bezsíroztam az ajtósarkokat, rendezgettem a könyvespolcomat, 
fegyelmeztem a családom, és nagy ívben elkerültem az íróasztalomnak még a környékét is. 
Egész pontosan most sem tudom megmondani, miért volt ez így. Hiszen a cirkusz befejeződött, 
a finálénak hiánytalan elégedettséget és a további munkához szükséges lendületet kellett volna 
kiváltania. Tényleg, miért nem dolgoztam?... Valami megmagyarázhatatlan csoda, misztikus 
sugallat vagy kivételes ösztönöm közreműködése folytán megéreztem volna, hogy a mesének 
még mindig nincs vége, és nem futhatok el se véle, se tőle? Sejtettem én akkor, hogy a mások 
helyett csaknem feleslegesen elfogyasztott idegenergiámat pótolnom s a még meglévővel 
takarékoskodnom kell a további megpróbáltatások miatt? Fenét!... Nem éledezett ilyenszerű
érzésem még határozatlanul sem. Ami András elutazása után maradt, támadt fel vagy 
telepedett le bennem: fura bizonytalanság, homályos hiányérzet, valami kielégítetlenség, ködös 
szomorúság, némi tompultság, bizonyos csömör és erőteljes émelygés - mindezt az utóbbi 
hetekben bekebelezett jelentős mennyiségű alkohol hatásaként magyaráztam. Teljes 
absztinenciát parancsoltam magamra, aztán a szesz emlékének még az ízlelési képzete is rég 
eltűnt, de émelygésem s a többi áldás megmaradt. 

Élettársam rendszeressé váló bájos unszolásai („fogj már neki dolgozni, ne csak a fütyidet 
lógasd egész nap!”), valamint a vacakolásaim ellen valamelyest lázadozni készülő akaratom 
jóvoltából rászántam magam a fegyverpucolásra, törölgetni kezdtem a port írómasinám 
billentyűiről... 

Telefonált Nagyné. Felháborodottan újságolta, hogy az öregek terrorja a negyedben minden 
eddigi teljesítményt felülmúló méreteket ölt, Covaliovval nem lehet bírni, valahonnan 
előszedett egy botot, állandóan magával hordja, azzal hadonászik és fenyegetőzik. 
Nyugtatgattam az asszonyt, hogy néhány napig legyenek türelemmel, meg kell már jelennie a 
lapban az ügyet végérvényesen tisztázó interjúnak, abban a néptanács elnöke elmondja azt, 
amit kell, az öreg le lesz ültetve... 

Nem tudom, Nagyné mennyire nyugodott meg, én azonban megint felmérgelődtem. Hát mi 
van? A néptanácsiak nem indították meg a beígért eljárást? Hát hagyják tovább az öreget 
gondnokoskodni?!... Elmentem Ercse Ernőhöz, aki ezúttal inkább pantomimet játszott, mint 
beszélt. Hogy ő akarta... , hogy a néptanács elnöke is először azt mondta... de aztán leintette őt
azzal, hogy az öregnek egyelőre békét kell hagyni, majd meglátjuk... 

Másnap berobogott hozzám Bogdán, ő volt egy személyben a tizenkét dühös ember, ennyire 
felhúzottnak még magamat sem láttam soha. 

- Uram, ha nem csinál valamit, én ezt az öreget agyonütöm! 

Az istennek sem tudtam lecsillapítani, sőt magam is egyre jobban begorombultam. 

- Na, hallgasson ide - fortyogott szobámban ide-oda rohangászva -, mit művelt ez a 
gazember! A tegnap idézést kaptam a milíciára, el sem tudtam képzelni, miért hívatnak. Ma 
odamegyek, beterelnek a várószobába, mint egy tyúktolvajt, várok ott egy óra hosszat a 
zsebmetszők és részegek társaságárban, aztán behívnak. Azt mondja a tiszt, feljelentés érkezett 
ellenem, hogy a lányaim sorozatosan betörik a Covaliov Iosif lakásának ablakait. Vagyis: az 
öreg feljelentett. Mondom a tisztnek, hogy ez szemenszedett hazugság, különben is a lányaim 
kicsik, az a vén tróger a tizediken lakik, a gyerek el sem tud dobni odáig egy követ, nemhogy 
pontosan megcélozza. Nincs semmi baj, mondja erre a rendőr, írjak egy nyilatkozatot ott 
helyben, hogy az én lányaim nem törték be egyszer sem Covaliov Iosif lakásának ablakait, és 
ezzel szabad vagyok, mehetek haza. Adott egy ív papírt, megírtam, jövök ki, hát ott ül az 



előszobában, a csirkefogók és huligánok között Nagyné és Antalné anyja, őket is beidézték, őket 
is feljelentette az öreg ugyanazért. Hát mondja meg, uram, ez a vén taknyos minden 
mocsokságot megcsinálhat velünk?! 

Nem, persze hogy nem, különösképp ő nem... Elnézést kértem Bogdántól, hogy most 
miattam ilyen kellemetlenségei vannak, ezzel tovább fokoztam (ha még egyáltalán 
fokozhattam) dühét, elvisibálta, hogy én félreértettem őt, nem rám haragszik, ő a
következményeket tudatának teljes birtokában már akkor vállalta, amikor szóba állt velem, de 
ez már több a soknál, az öreg viselkedése most már elviselhetetlen, ő nekimegy. Megkértem, 
hagy az ütlegelést jelentő nekimenésről mondjon le, mert akkor nem ok nélkül kerül majd a 
milíciára, bízza csak rám, nekimegyek én másképp, ha mindenáron segíteni akar nekem, hát 
akkor legyen szíves, menjen haza, és öntsön lelket a két asszonyba, sejtéseim szerint különösen 
a nagymama lehet erre igen-igen rászorulva. 

Bogdán elment... 

Mit tegyek? Szóljak be telefonon Andrásnak? Mit segíthetnének ők? Gyorsan és konkrétan 
semmit. Majd értesítem őket is, de itt valami másra lenne szükség, azonnali és hatásos 
beavatkozásra. Elmegyek a milíciára, megkeresem a parancsnokot, mesélek neki egy-két 
történetet az öregről, hogy ott is legyen világos, kitől kell nyilatkozatokat kérni, kit kell becitálni 
és kihallgatni... Talán nem ártana elővigyázatosnak lennem, és egy megbízható társat, egy 
lehetséges tanút vinnem magammal erre a látogatásra. De ki legyen az? Van nekem itt 
egyáltalán barátom?... Ha csak Ödi, a boldog agglegény nem az... Nem ismerem eléggé a fiút, 
néhányszor együtt söröztünk a Sóhajtásban, úgy vettem észre, hogy az alkoholizálás 
előrehaladott stádiumába ért, addig lehet vele normálisan értekezni, amíg megiszik három 
pohár sört, azután hirtelen és meglepetésszerűen berúg. De amikor elvonókúrás napjai vannak, 
kitűnően értjük egymást... Az Ödi személye különben is a legmegfelelőbb ez esetben, mivel ő is 
újságíró, ráadásul rovatvezető a helyi lapnál, talán még ismeri is közelebbről a parancsnokot... 
Hátha nem itta le magát a délelőtt... 

- Szia, Dugó! - kiáltott a telefonkagylóba (azért nevezett el így, mert állítólag egyfolytában 
„fel vagyok jőve”) -, megyünk felpróbálni egy sört? Nézzük, hogy áll nekünk... 

- Ma már ittál? - kérdeztem bizonytalanul, mert bár forgott a nyelve, józanul nem szokott így 
lelkesedni. 

- Mi az hogy ma?! Egy hosszú hete nem járt pia a számban! Ma esedékes egy kis szünetet 
tartanom ebben a marha nagy józanságban. 

Aha, ezért a buzgóság, mert eljött a napja. 

- Ödi, megyünk sörözni is, a vendégem leszel. De előbb velem kellene jönnöd valahova. 

- Rendben, Dugóci, megyek. Hova? 

- A milíciára. 

- Nocsak!... Valami zűr van? 

- Van, de nem hívattak, az akció abszolút önkéntes. Neked csak az a dolgod, hogy odafigyelj. 

- Nekem ne magyarázz, öt perc múlva nálad vagyok. 

Nyakkendőt kötöttem a nyelőkém köré. 
 

A parancsnok úgy üdvözölt, mint régi ismerősét, pedig akkor láttam először. Ödi sem 
találkozott vele mindaddig. Nem ilyennek képzeltem a milícia főnökét. Középkorú, jóképű férfi 
nézett szembe velem, barátságossága nem tűnt mesterkéltnek, csupa mosoly, semmi szigorúság, 
külföldi cigarettával kínált mindkettőnket. 



- Nahát, ilyen kedves vendégek - fejezte be cigarettára gyújtás közben a bevezető
udvariaskodást -, minek köszönhetem, hogy megtisztelt minket a sajtó két remek képviselője? 

Szerencsésen elvette harciasságom élét. 

- Parancsnok elvtárs - kezdtem társalgási hangon mondókámat -, ön bizonyára tudja, hogy a 
sajtótörvény értelmében tilos, sőt büntetendő cselekmény előállítani, faggatni, meghurcolni, 
megbüntetni személyeket azért, mert szocialista sajtónknak valós információkat szolgáltattak. 

Bevallom, nem voltam biztos e törvénycikkely létezésében (útközben jött az ötlet, hogy ezzel 
kellene kezdenem, Ödi sem volt bizonyos a dologban, és nem volt idő utánanézni, telefonon 
már bejelentettem érkezésünket), de mintha új szakmám tanulmányozásakor olvastam volna 
valami ilyesmit. Vagy valóban jól emlékeztem, vagy a parancsnok sem tud betéve minden 
törvényt, mert rábólintott: 

- Így igaz. 

- És ez mégis megtörtént, sajnos, az önök közreműködésével. 

Alig kezdtem a történtek felvázolásába, a milíciaparancsnok íróasztala fiókjából egy géppel 
írott, több oldalas paksamétát húzott elő, Covaliov feljelentő irományát, néhány méter 
távolságból ráismertem az álgondnok cirkalmas aláírására (mellette a lakóbizottsági pecsét). 
Néhány mondat piros ceruzával alá volt húzva, nyilván, ez a parancsnok műve, most is előtte a 
piros ceruza. Nem tudhattam meg, mit talált fontosnak a feljelentés szövegéből a milícia főnöke, 
mert nem olvashattam el, persze, ez az irat hivatali titok. A parancsnok átfutotta a sorokat, majd 
így szólt: 

- Igen, ez lenne az öreg feljelentése, de itt sehol nincs szó a sajtóról meg arról, hogy ezek az 
emberek nyilatkoztak volna a sajtónak. 

- Sejtettem, hogy ezt a feljelentő elhallgatta, akárcsak azt, hogy ismét törvénytelenséget 
követett el, félrevezette a milíciát. 

- Hogyhogy félrevezetett? A kivizsgálás még nincs lezárva, a gyerekek ártatlansága még 
nem bizonyított. 

- Nem erre céloztam, hanem arra, hogy ő, mint látom, a lakóbizottság nevében és mint 
gondnok tette a feljelentést, holott nincs gondnokká kinevezve, a pecsétet is jogtalanul 
használta. 

- Biztos? 

- A néptanácsnál ellenőriztem. 

A parancsnok beszólította titkárnőjét, majd bekérte Fenyő negyedért felelős körzeti 
milicistát. Az már parancsnoki, katonás magatartás volt, ahogy a belépő milicista tisztelgését 
fogadta és ahogyan kérdezte: 

- Miféle ember ez a Covaliov? 

- Jelentem, ő a lakónegyed gondnoka. 

- Nem igaz! - szólt keményen a parancsnok -, csak annak adja ki magát. Írásbeli jelentést 
kérek arról, hogyan vezette félre magát! 

- Megértettem. 

- Aztán, őrmester elvtárs - folytatta a parancsnok lassan és erősen tagolva a szavakat -, 
miféle nemzetiségű ez a Covaliov? 

A káromkodást alig bírtam magamba fojtani... Szóval, az öreg megint ezt az érvet szedte elő,
ezért törték be az ablakát... Amikor nincs mivel fizetnie, akkor kikaparássza a mellényzsebéből
a „ha én Jóska volnék”-ot... 



- Parancsnok elvtárs, jelentem - húzta ki magát az őrmester -, azt hiszem, lipován. 

- Hát akkor az ügyet most szépen lezárja a lakók nyilatkozatai alapján, megírja a jelentést, és 
ezt is beveszi, amit most legutóbb mondott. 

- Megértettem. 

- Lelépni. 

A már tapasztalt, milíciafőnökhöz nem passzoló kedélyes hangon, mintegy mellékes 
megjegyzésként közölte velem a parancsnok, hogy a lakóktól közvetítésemet igénybe véve kér 
elnézést, és majd a körme alá néznek ennek a Covaliovnak. Mondtam, pusztán a szakmai 
kíváncsiság motoszkál bennem: nem az lett volna-e a helyes eljárás, hogy előbb a feljelentő
kilétét tisztázzák, s ha már nyilatkozattételre kényszerültek a lakók, nem kérhette volna ezt 
tőlük a körzeti milicista a lakhelyükön, muszáj volt ezeket az embereket iderendelni? A 
munkahelyükről kellett elkérezkedniük, és miért?! 

A parancsnok szerint az eljárás valóban lehetett volna más, de ez a belső ügyük, ezért az 
őrmester megkapja a neki járó elmarasztalást. Aztán figyelmünkbe ajánlott néhány érdekes 
esetet, amiről írhatnánk; meggyőződése, hogy a sajtó és a milíciaszervek együttműködése igen 
gyümölcsöző lehetne mindkét fél számára, mi segíthetnénk munkájuk népszerűsítésében, ők
meg izgalmasabbnál izgalmasabb anyagot szolgáltatnának, amelyet érdeklődéssel olvasnak az 
emberek, növelhetnénk előfizetőink számát... Olyan meleg, elvtársi légkörben és barátságos 
pacsik közepette váltunk el, hogy már-már elfelejtettem, miért is jöttem ide. 

Ödi csak azért morgolódott egy keveset, mert már rég boldog lehetne, ha az őrmesterrel 
együtt lépünk le, miért kellett még utána az eljárás helyénvalóságával vacakolnom. Egy ilyen 
szomjas embernek hiába magyaráznám, hogy miért... Szenvedő bajtársam nem kis bánatára a 
sör felé tartó menetelésünkön útba ejtettem lakásomat, és telefonáltam Bogdánnak, 
haladéktalanul el akartam újságolni megnyugtató híreimet. Azt mondta, arrafelé sincs már 
semmi baj, a nagymama néhány perce abbahagyta a zokogást. 

Mehetünk a Sóhajtásba!... 
 

Két napig hitvesem lelki problémáira látszólag figyelve, próbáltam elképzelni, mi lesz az 
öreg következő lépése. Mert hogy lépni fog, az kétségtelen. Ez ha beledöglik, akkor sem 
költözik ki a lakókból. Hátralévő éveiben ennek már más gondja nem lesz, csak a bosszú, a 
visszapuszilás állítólagos megszégyenítéséért, becsmérléséért, szorgos ügyködéseinek 
megtorpedózásáért. Kiszállhatok én ebből a véget nem érő partiból? Nincs mivel felmentenem 
magam, ezt nem tehetem. Nem az önteltség mondatja velem, hanem az eddigi tények: nélkülem 
a lakók védtelenek, ellopnák tőlük nyilvánvaló igazukat... És én meg tudom őket védeni? 
Megvédtem-e eddig valamitől? Számukra a meghallgatáson, ügyük nyilvános szóvátételén 
kívül mi jót hoztam? A gyerekek néhány napig tartó szabad játékát. Ezen kívül csak rosszat: 
sorozatos zaklatást, a milíciát a nyakukra és egy botot az öreg kezébe. S ki tudja, mi jön még 
ezután?... 

Először egy levél jött Andrástól. A borítékban a néptanács elnökével készített interjú 
végleges formájában, két nyelven és egy nekem szóló cetli: 

„Gábor, légy szíves, vidd el az interjú mindkét példányát Suciu elvtárshoz, hogy olvassa el, 
ha akarja, hasonlíttassa össze, és utána írja alá. Ha az aláírás megvan, hívjál fel rögtön, hogy 
betehessük az anyagot az első lapszámba. Az aláírt interjút nem kell visszaküldened, van itt 
róla másodpéldány, de ne dobd el, maradjon meg dokumentumnak. És aztán jó munkát, fiú! 
Várjuk az újabb »príma« riportot, András.” 

Meghibbant ez a gyerek?... 

- Szevasz, András, itt Gábor. 



- Na, aláírta? 

- Nem. Két perce kaptam meg a levelet. Mondd, miféle baromság ez! Miért van erre 
szükség? 

- Te, én megint átnéztem a sajtótörvényt, ott azt írja, hogy az interjúkat alá kell íratni végső
formájukban azzal, akivel készítetted, hogy a megjelenés után ne szívhassa vissza. 

- Tudom, hogy ezt írja, de kerek e sajtóban az égvilágon senki nem csinálja így, mert nincs rá 
idő, és különben is, az újságíró becsületes, megbízható, politikailag jól felkészült elvtárs és nem 
hazudik. És az interjú felvételekor véletlenül ketten voltunk jelen, én tanúsíthatom, hogy 
minden pontosan így hangzott el, ahogy leírtad. 

- Nem olyan nagy dolog odamenni és aláíratni vele... 

- Apja, én nem a dologtól berzenkedem, inkább felaprítom hat család téli tűzifáját, csak ezt 
ne kívánd tőlem. 

- Miért? Nem értelek... 

- Mert nem kellene felkínálni most a lehetőséget, hogy ezt a szép szöveget megváltoztassa 
vagy teljes egészében visszaszívja. 

- Ezt nem teheti. 

- Hogyhogy nem? Ha nem írja alá, leközlöd? 

- Nem hiszem, hogy nem írja alá. 

- Sajnos, van okom feltételezni ezt. 

- Miből? 

- Abból, hogy megakadályozta Ercsét az öreggel szembeni eljárás megindításában. 

- Ez nem lényeges. Meglátod, alá fogja írni. 

- Mit adsz, ha nem írja alá? 

- Kinevezlek helyettesemnek. 

- A nagyanyámnak sem kellene... Hozd le ezt az interjút, András, ne kezdjük elölről az 
egészet. 

- Gábor, ne húzzuk az időt, nincs neked annyi pénzed, hogy fizesd a hatalmas 
telefonszámlát. Hívjál fel délben, és csak ennyit mondj: megvan, aláírta. Várom a hívást, addig 
nem megyek ki az irodából. Szevasz! 

Mi más lenne ez, ha nem főszerkesztői utasítás? Fiú, a vezér megmondta, a parancsot nem 
kommentáljuk, hanem végrehajtjuk, még akkor is, ha nagy marhaság... Úgysem hozza le ezt a 
szöveget, amíg alá nem íratom, mind magyarázhatok neki. Fél, na. Még jó, hogy az ADAS-nál 
nem biztosíttatja be velem az interjúját... 

Le a néptanácshoz, vissza a néptanácstól, és gyors telefonálás: 

- Telefonszámla fizetésére kérek kiutalni a főszerkesztői alapból megfelelő összeget. 

- Miért? 

- Mert nem tudok rövid lenni. Még távirati stílusban is jóval többet kell közölnöm annál a 
két szónál, hogy megvan, aláírta. 

- Mondd már! 

- Nincs meg. Nem írta alá. Nem is akarja. Interjú visszatartva íróasztala fiókjában. Nyomdai 
munkát tessék leállítani. Ügy bonyolódott. Covaliov elvtárssal kapcsolatban újabb szempontok. 



Ügy a helyi szervek kivizsgáló bizottsága előtt. Újabb vizsgálatok. Hivatalos értesítést idejében 
megkapjuk. Te pedig csókold meg a trottyomat. Most. Stop. 

Ezután szívélyesen meghívtam magam a Sóhajtásba egy sörre, és a meghívást örömmel 
elfogadtam. 
 

András egy hét múlva érkezett, a helyi kivizsgáló bizottság főnöke hívatta. Ezt a fiút úgy 
ráncigálják, ahogyan csak akarják. Neki ideje van, ereje van, tartása nincs. Hát kedves elvtársak, 
hónapokig foglalkoztunk az üggyel, kivizsgáltuk, tisztáztuk, lezártuk és kész! Vannak egyéb 
dolgok is egy főszerkesztő életében... Illetve, úgy látszik, nincsenek. 

- Ne izgulj - mondta András izgatottan -, ne izgulj! Most már én nem engedek a 
huszonegyből. De lássuk, mit akarnak. 

Nem bíztam Andrásban, és nem bíztam magamban sem. Nem a jóindulatában kételkedtem, 
hanem józanságában, cselekedetei helyénvalóságában... És vajon, amit én tettem, az helyes? 
Nem éppen én kavartam feleslegesen a port, amely úgy-ahogy, de már rég leülepedett volna?... 
Egymagam nem voltam képes kievickélni bizonytalanságomból, segítségre vágytam, de Ödi, az 
egyetlen számításba vehető nagyokos annyira elzsibbasztotta magát, hogy beszélni sem tudott, 
csak nagyokat böfögött a telefonba. 

Hajnalban csaknem rátörtem az ajtót, a szomszédok pisszegései már át-átcsaptak a 
szitkozódásba, amikor nagy nehezen, négykézláb elmászott az ajtókulcsáig és beengedett. 
Betuszkoltam-cipeltem a fürdőszobába, behuppantottam a kádba ruhástul (ha az este nem vette 
a fáradságot, most minek bíbelődjek a vetkőztetésével, úgyis minden gyűrött rajta), ő békésen 
hortyogott tovább, én cigarettára gyújtottam, és megengedtem a hideg vizet. Lassan éledezett, a 
víz szintjének növekedésével arányosan, amikor a hasa alját kezdték nyaldosni az aprócska 
hullámok, kinyitotta a szemét, rám nézett, és rendkívüli alapossággal ejtve ki a szavakat, oly 
természetességgel szólalt meg, mintha vendéglői asztalához érkeztem volna: 

- Szia, Dugó! Mi járatban errefelé? 

Belediktáltam két kávét s vagy két liter vizet, nyolc órakor hármasban léptünk a bizottság 
főnökének irodájába. András nem tudta felfogni, minek hoztam magammal Ödit, szellemi 
erőfeszítésein meg sem kíséreltem enyhíteni, mindössze ennyit jegyeztem meg: nekem is 
vannak szempontjaim. A főnököt nem érdekelte, miért jöttünk hárman, sok dolga lévén egyből
a tárgyra tért: 

- Covaliov Iosif elvtárs panaszt tett. Háromszor is járt nálam személyesen, már én is untam 
ugyanazt a szöveget annyiszor végighallgatni, de nagyon erőszakosan viselkedett, azt mondta, 
visszaadja a könyvecskéjét, ha nem szolgáltatunk neki elégtételt. Én ezt nem ígértem meg, 
csupán azt, hogy kivizsgáljuk a dolgot és pártatlanok leszünk, az igazságnak megfelelő
álláspontot fogunk képviselni. 

Mintha töprengett volna, aztán így folytatta: 

- Önök komoly emberek, egymás között vagyunk, megmondom kertelés nélkül: az öreg 
ilyesmire is hivatkozott, hogy ha ő Jóska volna, ez a riport meg sem íródik. Természetesen, ezt 
csak élőszóban állította, beadványában nem említette. 

András megjegyezte, hogy a fővárosba küldött féltucat feljelentés között van olyan, amelybe 
az öreg be is írta ezt a feltételezését. A főnök nem társalogni hívatott minket, hanem közölni 
velünk egyet-mást, főszerkesztőm közbeszólását el nem hangzottnak tekintette, és visszaállt 
mondanivalója tengelyére: 

- Nem szeretnénk elhamarkodottan lezárni ezt az ügyet. Olvastam a riportot, a Covaliov 
elvtárs beadványát, a néptanácsi elnök interjúját, ez utóbbi rendben is lenne, de előbb nem árt 
egy szélesebb kört felölelő közvéleménykutatás. Ezért arra gondoltunk, lakónegyedi gyűlést 
hívunk össze, azon minden lakó részt vehet, mindenki elmondhatja a véleményét a gondnokról. 



Ha ott a gyűlésen is felvetődnek a panaszok, akkor önök lehozzák a lapjukban az interjút, és 
lezárják a témát megítélésük szerint. De ha a lakók többsége elégedett a gondnok 
ténykedésével... 

Néha elfelejtem, hogy nem illendőmás szavába vágni, egy főnökébe különösképp nem. 

- Miféle gondnok tevékenységével? Covaliov Iosif nem gondnok! 

- De igen - mondta mosolyogva a kivizsgáló bizottság vezetője -, egy hete kinevezték. 

Hosszú másodpercekig élvezte arcom színváltozásait a főnök. András tért magához 
hamarabb: 

- Mikor lesz az a gyűlés? 

- Holnapután. A tanácselnök fogja levezetni. Úgy határoztunk, nem mondjuk meg a 
lakóknak, miről szól majd a gyűlés, a hirdetésen ez áll: a kerületi képviselő találkozása a 
választókkal. Mi nem hozzuk szóba a gondnok személyével kapcsolatos kérdést, ha spontán 
felvetődik a jelenlévők részéről, akkor nyilván ezt is megtárgyaljuk. Ha nem vetik fel, akkor ez a 
probléma nem lehet annyira égető. Éppen ezért javasoljuk, hogy Szántó elvtárs ne vegyen részt 
ezen a találkozón, őt már ismerik a lakók, s ha meglátják, mindenki tudni fogja, miért hívtuk 
össze őket. Tehát ön, főszerkesztő elvtárs, elmegy, hogy saját fülével hallhassa az elhangzó 
hozzászólásokat, aztán másnap reggel találkozunk itt, és megbeszéljük az ügy lezárásának 
mikéntjét a gyűlés kimeneteléről függően. Rendben? 

Felállt és kezét nyújtva jelezte, hogy kérdésére nem vár választ, a „megbeszélés” véget ért, 
pucolhatunk kifele. Odakint András és Ödi teljes egyetértésben úgy vélekedtek, valóban az lesz 
a legjobb, ha nem veszek részt azon az összejövetelen. Főszerkesztőm sietett telefonálni a 
lapunk fölött védnökösködő fővárosi főnökségnek. 
 

Hazatértemkor asszonyom minden teketóriázás nélkül ezt kérdezte: 

- Mi újság? 

Most minek keserítsem őt is, mi értelme ráhoznom a fejfájást, elég, ha ebből két főre jut egy... 
Különben nem rajongok e pillanatban a társalgásért, a nehéz falatot nyugodtan, egyedül kellene 
megrágnom. 

- Semmi különös, szivi. 

- Miért hívattak? 

- Valami gyűlés lesz, nem érdekes... 

- Na, ha nincs semmi bajod, akkor mondom én az enyémet - vette kecsesen a tűkanyart 
szivikém -, elfogyott a kosztpénzem, kéne adj valamit, ha még el nem ittad. 

- Mennyi kell? 

- Vagy kétszáz. 

Annyi még van... Odaadtam, bementem a szobába, magamra zártam az ajtót, és lépteimmel 
sorozatosan újramértem a szoba oly jól ismert hosszát... 
 

Telefonáltam Bogdánnak, megkértem, keressen fel sürgősen lakásomon, indult is azonnal, 
félóra múlva már bele is kezdhettem az új fejlemények felsorolásába. Látta ő is a gyűlés 
hirdetését a lépcsőházi táblán, de nem sejtette, mi készül ott tulajdonképpen. Nehezen és 
köntörfalazva adtam elő, miért hívtam ide. 

- Tudom, hogy már elegük van az egészből, őszintén szólva nekem is. Amit most mondok, 
ne vegye se kérésnek, se sugallatnak, csupán figyelmeztetésnek... Ha még van erejük harcolni... 



a végső siker érdekében... de csak akkor, ha maguknak megéri... szóval, el kellene mennie erre a 
gyűlésre. 

- Ez természetes... 

- Nem arra biztatom, hogy habzó szájjal rátámadjanak az öregre, még arra sem, hogy 
egyáltalán előálljanak panaszaikkal, ha az ügyet más nem hozza szóba. Viszont ha a helyzet 
alakulása úgy kívánná, hát még egyszer el kellene ott hangozzék mindaz, amit előbb nekem, 
aztán a rovatvezetőmnek és a főszerkesztőmnek elmondtak. Feltételezem, hogy ez a gyűlés meg 
van rendezve az öreg és társai által megírt forgatókönyv szerint. Ha ezen az összeröffenésen az 
öreg megdicsőül, minden eddigi munkánk kárba vész. Sejtem, hogy a tisztelt gondnokunk 
beszervezett jó néhány cimborát, akik majd az egekig magasztalják áldásos tevékenységét... 
Higgye el, nem túl rokonszenves szememben ez a mi háttérben zajló szervezkedésünk, de 
ezúttal másként nem tehetek, kénytelen vagyok az öreg módszerével élni, ők kényszerítenek 
erre. Mert ha becsületesen kiírják, miért hívták össze a lakókat, akkor nem kerül sor kettőnk 
között erre a beszélgetésre... Tehát, ha a mit sem sejtő lakók nem jelennek meg holnapután és 
nem mondják el panaszaikat, akkor az öreg egyértelműen el lesz ismerve mint a Fenyő negyed 
istene. Érthető?... 

- Teljes mértékben - felelte Bogdán tettre készen -, bízza csak rám, szólok a többieknek is, ott 
leszünk. Csak azt nem értem, Szántó elvtárs miért nem jöhet el. 

- Előttem sem teljesen tiszta ez a dolog, állítólag azért, hogy ne juttassam a lakók eszébe a 
riportot. 

- De akkor ki fogja tanúsítani, hogy mi hangzott el a gyűlésen? Másnap a felét 
letagadhatják... 

- Ott lesz a főszerkesztőm. 

- Mondja meg becsületesen - szólt Bogdán rövid tétovázás után -, megbízik benne? Nekem 
nem úgy tűnt a múltkor... 

- Én teljes mértékben bízom benne - mondtam túlzott határozottsággal. Aztán tovább 
szervezkedtem: - Antaléknál a nagymamának ne szóljon, ha Nagyné vonakodik, ne próbálja 
meggyőzni. De elhívhatná Mateescu Doinát, az özvegyasszony ottjártamkor egész bátornak 
látszott, és hátha Lenuţa is elmenne. 

- Lesz ott más is - nyugtatott meg Bogdán -, hát százak vannak, akikkel piszkoskodott az 
öreg. Meglátja, nem esszük majd olyan forrón a kását, ahogy az öreg feltálalja. 

Ezzel Bogdán hazarohant... Piszkos munka volt, de túlestem rajta. Mivelhogy életemnek 
párja elszedte a pénzem, elballagtam egy kis itókáért Ödi lakására. Sajnos, részegségében 
annyira harsányan horkolt, hogy elnyomott vele minden kopogást, döngetést és csengetést. A 
kedves szomszédait nem akartam még egyszer a hajnali feszült idegállapotba kergetni... 
 

Mintha kezdtem volna elismeréssel gondolni az öregre. Valahogy már nem is tudtam rá 
haragudni, hiszen ez egy kemény gyerek, makacsul kitart igaza mellett, és elszántan harcol érte. 
Bár nem válogat az eszközökben és aljas módszereket használva sokszor övön alul üt, de üt. Az 
ő korában és az ő tapasztalataival mi mást tehetne az ilyen magamfajta támadóval szemben... 
Igen, tata, úgy tűnik, erős ellenfelem vagy, ha nem is méltó. 
 

A gyűlés napján közölte velem András, hogy a fővárosi főnökség megvitatta a helyzetet, 
véleményük szerint helyesen és méltányosan akar eljárni a helyi szervek kivizsgáló bizottsága, 
úgyhogy a táncot végig kell járnunk. Én ne izguljak, üljek csak itthon nyugodtan, ő ott lesz, és a 
gyűlés végeztével azonnal rohan a lakásomra. Betoppant Ödi is frissen, üdén, elegánsan és 
buzgón, mint egy nászéjszakára készülő vőlegény, és kijelentette, hogy minden előzetes tévhit 
ellenére, ma egy kortyot sem ivott, mert agyának teljes józanságával jelen kíván lenni a kabaré-



előadáson. Viszont utána biztos szomjas lesz, célozgatott, s ha esetleg nem érteném, hát 
hozzátette: úgyhogy, Dugócím, legyen valami a hűtőszekrényben. Mondtam, ehhez 
elengedhetetlenül szükséges bizonyos kölcsön folyósítása, finom utalásomat Ödi tüstént 
elértette, átnyújtott egy százast, András is beszállt volna egy szürkével, ezt nem fogadtam el. Fél 
ötkor együtt indultunk, én piát vásárolni, ők meg gyülekezni. Hát nem nekem volt jó 
dolgom?!... 

Este tízkor már nem tudtam parancsolni türelmetlenségemnek, felhívtam Bogdánék lakását, 
senki nem vette fel a telefonkagylót. Csengettem Nagyéknél, Tibi közölte, hogy az édesanyja 
elment valami gyűlésre, még nem jött haza... 

Tizenegy óra felé a letargikus állapot szemléltető eszközeiként, sápadtan, csapzottan, erejük 
morzsányi maradékával esett két barátom az általam vásárolt ital azon csekélyke töredékének, 
amit szórakozottságból ottfelejtettem az üvegek alján. András kezdte nagyokat szuszogva: 

- Hát, Gábor, isteni szerencséd volt, hogy nem jöttél el. 

- Ne legyints - folytatta Ödi -, tucatnyi állig felfegyverkezett testőr sem tudta volna 
épségedet biztosítani. 

- Tényleg? - kérdeztem csak úgy, megszokásból, és tovább vigyorogtam. 

- Azzal kezdődött - látott hozzá rendet tartva főszerkesztőm a meséléshez -, hogy a 
képviselő felolvasott egy gondosan elkészített szöveget... 

- Úgy képzeld el, mint halálraítélésed vádiratát... - juttatta szóhoz magát Ödi két kortyintás 
között. 

- ...szóval, tele indulattal és egyebekkel - folytatta András. - Tehát egyből a riportodat, a 
személyedet s az úgynevezett piszkálódó lakók igaztalan állításait kezdték tárgyalni, nem 
kellettél oda te, hogy eszükbe juttassad. 

- Sőt - kiáltott fel Ödi nagy nehezen szakadva el az üveg szájától -, még sajnálkoztak és 
értetlenkedtek, miért nem jöttél el te is a megbeszélésre! 

- Ez volt a vitaindító - magyarázta András. – S akkor fel lehetett iratkozni hozzászólásra. 
Vagy tízen egyszerre felnyújtották az ujjukat, ezek voltak Covaliov emberei, aztán jelentkezni 
kezdtek mások is, Suciu elvtárs felírta valamennyit. Ugye, a feliratkozás sorrendjében adták 
meg a szót, először az öreg bandájának. Hát a tíz hozzászólóból legalább hét vagy nyolc 
felolvasás volt. 

- Közben beindult a kórus - szólt megint Ödi, mert még nem ivott eleget -, ezek hol 
tapsikoltak, hol hujjogtak, hol meg fütyültek. Az ellenfél szurkolótábora vitte a hangot, ez 
vitathatatlan. 

Nem kell fejlett képzelőtehetség annak feltételezéséhez, hogy miket mondhattak, illetve 
olvastak fel az öreg harcosai. Inkább a másik tábor kiállása érdekelt. 

- Na és az enyémek? 

- Sajnos - mondta András -, Bogdán csak magyarul tud értelmesen beszélni, de így... Képzeld 
el, azzal indult a hozzászólása, hogy amikor felállt, elkezdték fütyülni, a néptanács elnöke alig 
tudott rendet teremteni. Akkor a tanárod nekifogott a szörnyű mondatai eregetéséhez, ezért 
lehurrogták, ő belezavarodott összekavart gondolataiba, nem lehetett kihámozni, mit is akar 
mondani tulajdonképpen... Aztán jött Nagyné. Hát az egy olyan szívhez szóló szöveget vágott 
ki minden papír nélkül, hogy a kórus elfelejtett fütyülni. 

- Az egy príma csaj - állapította meg Ödi, ezennel már a néhány korty alkohol hatása alatt. 

- S aztán következett a többi: Mateescuné, valami Lenuţa, a Nagyné férje... Ez volt az egyik 
meglepetés, hogy eljött doktor Nagy is, és ízes, szép szavakkal előbb szakszerűen kielemezte a 
riportodat, a műfaj remekének minősítette, aztán tudományos pontossággal és 



következetességgel rámutatott tökéletes egybeesésére a valós helyzettel. Egy orvost mégsem 
lehet lefütyülni, mert mi lesz, ha a műtőasztalára kerülnek... 

- Tényleg... az a doki egy príma csaj volt – tért magához némiképp Ödi néhány pillanatra, s 
aztán visszaroskadt elegáns ruhájába. 

- És azután? - sürgettem Andrást. 

- Azután még hozzászólt egy munkás, egy színész meg egy mérnök, ha jól emlékszem, pont 
ebben a sorrendben, mindhárman az öreg visszaéléseit sorolták, olyanokat is, amelyek nem 
voltak a riportodban. 

- Jó. És hogyan végződött? 

- A néptanács elnöke teljesen kimerült, semmiféle következtetést, összegezést nem vont le a 
hallottakból, csak annyit mondott, hogy majd intézkednek a felvetett panaszok orvoslása 
érdekében, és meglepetésszerűen lezártnak nyilvánította a vitát, a gyűlést befejezte. Felállt, 
sietős léptekkel indult az ajtó félé, mikor mellém ért, annyit mondott, hogy ne haragudjak, 
amiért elfut, erősen megfájdult a feje, holnap megbeszélünk mindent. Ennyi. 

Kivettem alvó barátom kezéből a leesni készülő üveget, Andrást nem kínáltam meg az egy 
ujjnyi italból. Balgán reméltem, hogy ennek segítségével sikerül visszafojtanom éppen 
megszületni szándékozó kételyeimet... 
 

Erősen csiklandozott a gyanú, hogy a kivizsgáló bizottság főnöke másodszor hallja a 
tanácselnöktől a tegnapi gyűlés történetét, amikor jelenlétünkben úgy tettek, mintha először 
tárgyalnák az eseményt. Ha az este nem is beszélték meg telefonon, a reggel, érkezésünk előtt 
mégiscsak megtárgyalhatták, vagy húsz méter a távolság irodáik között. 

- Ezek szerint hiába ravaszkodtunk – állapította meg a főnök -, mégis szóba hozták a 
gondnok személyét. 

- Sőt, a gondnok viselkedésével szembeni panaszokat is - tette hozza András okosan, nem 
titkolva elégedettségét. 

- Igen... ezek szerint, főszerkesztő elvtárs, itt az aláírt interjú, közöljék le, ha akarják. Mi meg 
– fordult Suciu felé -, valóban intézkedni fogunk a helyzet megjavításának érdekében. 
 

Este kikísértem Andrást a vasútállomásra, elválásunk előtt megkérdeztem: 

- Megvan még az a szöveg, amit szerkesztőségi jegyzetként képzeltem el az ügy 
lezárásához? 

- Persze. Már ki is szedték a nyomdában, csak azt várják, mikor tördelhetik az oldalba. 

- Az, amelyikben fel vannak sorolva az öreg törvénytelen tettei, a csalás, a hamisítás, a 
sikkasztás?... 

- Az-az! 

- Légy szíves, András, még egy mondatot szedess oda! 

- Mondjad - egyezett bele főszerkesztőm, és elővette a tollát meg a füzetecskéjét. 

- És most - kezdtem a diktálást -, miután évekig végezte a gondnoki tisztség teendőit ez az 
erre fel nem ruházott személy, és miután kiderültek súlyos, törvénytelen tettei, a lakóbizottság, 
érthetetlen mód kinevezte gondnoknak. 

- Még azt is hozzáírom - mondta András -, hogy jó volna, ha a lakóbizottság minél előbb a 
néptanács álláspontjára helyezkedne. 

Nagyszerű! Ez a fiú még belejön az újságírásba... 



A néhány nap múlva megjelent lapszámban egész oldalt töltött meg a kutya-ügy lezárásával 
foglalkozó három anyag, minden úgy volt, ahogy Andrással megegyeztünk. 

Nagyné örömmel újságolta, hogy miután a gyerekek olvasták a tanácselnök nyilatkozatát, 
ünnepélyesen birtokukba vették a füves területeket, tollaslabdáztak rajta, fogócskáztak, 
bujócskáztak a bokrok között, és senki nem szól rájuk! 

Fene tudja, miért, már nem tudtam maradéktalanul lelkesedni. Azon morfondíroztam, miért 
kellett ennek olyan nehezen kisikerednie. Nem lehetett volna egyszerűbben elérni ugyanezt? 
Mit tett volna Péter, ha még mindig ő van a lap élén? Talán tudomásomra sem hozza az öreg 
válasziratait meg jelentgetéseit, lehet, már az elején meggyőzi főnökségünk valamelyik jelentős
pozíciójú emberét: lépjen közbe a helyi szerveknél, hogy az álgondnokot ültessék le a fenekére 
minden különösebb cécó nélkül... Igen, ez kellett volna, mert az intézés, tisztázás, elsimítás nem 
rám tartozik! Ha ezt is én végzem, ha értelmetlen és bonyolult hadakozásokba kényszerítenek, 
nem tudom a saját dolgom végezni. Tessék: hónapokig nem tudtam - mert nem hagytak - egy 
sort sem írni! Az ügyintézés csak addig az én feladatom, amíg megszületik az írás, a többi a 
főszerkesztőm dolga, rendezzen el mindent aktív hozzájárulásom nélkül, azért van abban a 
székben... Vagy tévednék? A riporter kötelessége ez a félig-meddig árnyékbokszolás is?... 

Meglehet, volt valami figyelmet érdemlő elképzelés az asszonyom biztatásában: 

- Mondd meg, mi hasznod származott ebből az egész cirkuszból! 

- Talán másoknak... - válaszoltam azonnal és bizonytalanul. 

- Engem más nem érdekel! - vágta ki nejem a rá jellemző önzés tömör és határozott 
megfogalmazását, és ebben aztán pláne nem találtam semmi érdemleges gondolatot. 

András szerint a csaknem négy hónap alatt, amíg nem írtam semmit, mégis dolgoztam, mert 
végig hiánytalanul megkaptam a fizetésem. Sőt, nagyon jól dolgoztam, mert a főszerkesztői
alapból kiutalt számomra egy csinos összeget prémium gyanánt. 

És felvettek a laphoz még egy embert – mellém vagy helyettem? Nem értettem, miért van 
erre szükség, hiszen az új kollégától (aki egyébként régi iparos, a helyi laptól csalták át) 
ugyanazt várták, amit addig - tudtommal nem a legrosszabbul - magam végeztem: hogy 
városomból és környékéről tudósítsa az Igazunk-at... Mi történt, fiúk, nem bíztok már bennem? 
Vagy úgy vélitek, nem sokáig leszek megfelelő e munkára, és gondoskodtok az utódomról?... 

Ilyenszerű merengéseim közepette lepett meg a feleségem, fel sem tűnt, hogy hazatértének 
jóval a munkaideje lejárta előtt örvendezhetek, hangja remegését sem vettem észre, amikor 
megszólalt: 

- Tudom, hogy most megint zavarlak... 

- Úgy van. 

- ...És amit mondanék, téged most nem érdekel... 

- Egyáltalán nem! 

- ...De kirúgtak az állásomból. 

Túlzása ezúttal nem bizonyult óriásinak, kirúgás volt ez, még ha nem is közvetlen aktusként 
hajtották végre. Felajánlottak az asszonyomnak a vállalat több mint száz kilométerre kihelyezett 
egységén egy „pontosan neki való” állást, amennyiben nem fogadja el, kénytelenek lesznek 
mást felvenni a helyére... 

- Szivi, nem fogadod el és kész. Ennyit ingázni naponta nem lehet, odaköltözni nem 
engedlek, a család kétfelé nem szakadhat. Itthon maradsz, rendezed a gyerekeket, egy kicsit 
meghúzzuk magunkat, s elég lesz egy fizetés. 



- Nem akarok az eltartottad lenni! - visított fel, s ebből aztán nem engedett; a vállalattól eljön, 
mondta, mert ezt ez a választási lehetősége van az elköltözés mellett, de inkább keres magának 
egy takarítónői munkát itt a városban, mintsem a kenyeremet egye. Mikor percekig tartó bőgése 
a pityergésig csitult, szipogva megjegyezte: - Ezt is neked köszönhetem. 

- Hogyhogy nekem? 

- Amikor a főnököm az elköltözést ajánlotta, gúnyosan hozzátette: hátha így majd a 
férjecskéje is lecsillapodik egy kicsit... 

Az összefüggést most már annak ellenére megsejtettem, hogy órák óta nem szagoltam 
alkoholt. Telefonáltam néhány helyre, és félóra múlva már azt is tudtam, hogy a feleségem 
vállalatának igazgatója a Covaliov menyének édestestvérkéje... 

Nem tisztázódott viszont, hogy a későbbiekben a túlzott szeszfogyasztás miatt lett sötét az 
agyamban, vagy amúgy is beborult volna. Kerestem Ödit, adjon tanácsot, használhatatlanul 
részeg volt. Felhívtam Andrást, bizonytalan ígéretet tett arra, hogy próbál valamit intézni. 
Másnap Ödi félig kijózanodva biztatott, menjek és kürtöljem világgá: azért maradt állás nélkül a 
nejem, mert másképp nem tudták megbosszulni a kutya-ügyben elszenvedett vereségüket. 
Nem mentem sehova, de ha tényleg azt kellett tenni, hát az én ténykedésemre nem volt 
szükség, megtette helyettem Ödi. Telefonom csengője már forrósodott a sok hívástól, 
ismerősök, haverek és a riport lakó-szereplői szóltak be: hallották, rettenetes, velem éreznek és 
egyebek... 

Soha nem derült ki - mert nem akartam kideríteni! -, kinek vagy minek köszönhetően vették 
vissza kétheti kínos lézengés után a feleségemet (sűrű bocsánatkérések és sajnálatos 
félreértésekre hivatkozás közepette) a régi munkahelyére. A történetnek ez a részlete annyira 
szégyenletes és undorító, hogy elfog az okádhatnék, ha csak rágondolok. 
 

Most is azt mondom, ha csupán ez az egyetlen kutyaügyem lett volna, ha nem jön a 
következő meg utána a többi, kis idő elteltével visszabillentem volna szokott tartásomba, 
körülményeim és teendőim viszonylagos tisztán látását nem váltja fel valami más... 
 



13. BESZÉLGETÉS A HAVERREL 

Az új kolléga olyan természetességgel lépett az életembe, mintha mindig is ott lett volna. 
Vagy én voltam igen figyelmetlen, vagy ő túlságosan ravasz (vagy az időszak zűrzavaros?), 
tény, hogy egyszer csak idegen hatalom által megszállt területként ébredtem fel. A kollégából 
haver lett, aki egy személyben és váltogatva jelentette a kedves nővért és a dorgáló tanító bácsit, 
a főnökömet és a beosztottamat, a mankót és az ostort; elfoglalta szellemem mezsgyéit, lakásom 
szobáit és üres óráimat, ötleteket adott és értékelte teljesítményemet, megszervezte a munkámat 
és a szabad időmet, ellátott mindenféle tanáccsal és fontos gyógyszerekkel; rá kellett jönnöm, 
hogy vajmi keveset tudok a körülöttem és bennem lévő dolgokról, jelenségekről, s azt a kicsit is 
rosszul; csalhatatlan és megtámadhatatlan véleménye volt mindenről és mindenkiről; annyira 
nélkülözhetetlen szereplőjévé vált mindennapjaimnak, hogy már-már azt is tőle kérdeztem, mit 
szólna ahhoz, ha ma szilvás gombócot ebédelnék. 

Hogyan sikerülhetett neki mindez olyan rövid idő alatt? 

Ha jól emlékszem, kapcsolatunk kezdeti lazaságát azzal kezdte szorosabbra húzni, hogy 
körbenyaldosta nyilvánvalóan túltengő hiúságomat. Akkor még mindenben igazam volt, 
helyeselt nekem és vállon veregetett, megdicsért és magasztalt - látta, ez kell nekem, hát 
kegyesen és bőségesen szórta rám a hozsannát. Azt hiszem, túlzás volna teljes mértékben a 
haver közreműködésének tulajdonítanom az akkortájt gyakori iszogatásaim ritkítását célzó 
határozatom elfüstölgését, de szerepe volt ebben, ez kétségtelen. Láthatta, éppenséggel nem 
vagyok antialkoholista hát buzgón invitálgatott a Sóhajtásba, olykor még fizette is az egész 
cechet (később már a saját fogyasztását sem). 

Abban az időben körülbelül így festett a társalgásunk: 

- Szép idő lesz ma - mondom, hogy mondjak valamit, ha már kettesben sörözgetünk. 

- Hát fantasztikus, milyen szimatod van, haver – vágta rá lelkesen -, mielőtt hozzád 
indultam, megnéztem a barométert, és szép időt mutatott! Hogy micsoda megérzéseid vannak, 
erre inni kell, egészségedre! 

- Mintha savanykás lenne ez a sör – állapítom meg vagy tíz perc múlva, mert a haver csak 
hallgat, mintha lesné, milyen okosságot nyögök ki ismét. 

- Pontosan ezt akartam mondani - kiált fel túláradó örömmel -, hát nem döbbenetes és 
fantasztikus, hogy mi ketten mennyire egyet gondolunk! 

Ez már túl nyálas ömlengés ahhoz, hogy ne üljön ki képemre az undor. A haver látja ezt, 
gyorsan beavatkozik, olyasmit emleget fel, amivel - sejtései szerint - nagyobbak az esélyei az 
irányába megnyilvánuló rokonszenvem kibontakoztatására. 

- Haver, az a kutyás riportod egyszerűen zseniális volt. Ez igen, ezt nevezem újságírói 
bravúrnak! 

Annyi hercehurca után jólesik az embernek az elismerés, csaknem könnybe lábad tőle a 
szemem, és nem akarom észrevenni, hogy a másik egyszerűen nyalakodik. A tőlem addig 
idegen álszerénység álarcát öltöm magamra. 

- Á, szart ér az egész. Különösen az utána kirobbant cirkusz miatt... 

- Hát éppen ez az, ez mutatja, ahogy oda vágtál, ahova kellett. A mi munkánknak, haver, az 
a fokmérője, hogy mennyire kelt visszhangot. 

...Tényleg, már ismeretségünk elején el-eleregetett egy-egy akadémikus kioktatást, csakhogy 
akkor nem tűnt még annak. És tanácsai is voltak, és életem megszervezésének is hamar 
nekilátott, de annyira óvatosan, hogy nem figyeltem fel a hangingerek mögötti tartalomra. 



- Én azt mondom neked, haver, ne gondolj többet a cirkuszra, pihend ki fáradalmaidat, most 
itt vagyok én is melletted, dolgozom helyetted is, amíg összeszeded magad. 

Mi tagadás, tépelődés nélkül az őszinte segítőkészség felajánlásának véltem e szavakat, és 
meghatódottan pislogtam az önzetlen bajtársra: 

- Kösz, haver, erre igyunk egyet!... 

De miért fogadtam olyan természetességgel a diagnózist, hogy nekem pihennem kell? 
Valóban segítségre, támogatásra szorultam volna? És a haver honnan vette, hogy össze kell 
szednem magam?... A válasz valószínűleg a piálgatásaink végén féktelenül és ellenőrizetlenül 
kitörő, heves és zagyva tusakodásaimban keresendő.

- Nekem nem az a dolgom, hogy tisztázzak és elsimítsak, ezt csinálja a főnökség! Érted, 
haver? 

- Tökéletesen igazad van. 

- Én az írásaimmal hadakozom, csak akkor hívhatnak magyarázkodni, ha hazudtam. 
Másképp békémet kell hogy hagyjanak! Igaz, haver? 

- Igaz... Csak azt nem értem, hogy most mit vívódsz ezen, hiszen már vége, elmúlt, hagyd a 
fenébe. 

- Igen? Elmúlt? Hagyjam a fenébe? Hát hogy hagyjam a fenébe, haver, mikor kitoltak 
velem?! Négy hónapig, érted, haver, négy hosszú hónapig kivettek a forgalomból! Vakvágányra 
tettek, egy vacak sort nem tudtam leírni... 

- Tudod mit? Most egy ideig ne írjál mást, csak semlegeset. 

- Milyen semlegeset, haver? 

- Mondjuk: szépen haladnak az őszi szántással. 

- Te berúgtál, haver. Honnan annyi szépen haladó őszi szántás, hogy egy ideig csak ezt 
írjam?... Különben engem még úgy tanítottak, hogy nem abból kell riportot facsarintani, ha a 
pápát megharapja a kutya, hanem abból, ha a pápa harapja meg a kutyát. 

- Úgy látszik, te javíthatatlan vagy. 

- Az vagyok. Makacs és konok. Többet nem hagyom magam eltéríteni, mint egy rozoga 
repülőgépet. És még azért sem fogok semlegeskedni, haver. Most szépen odakenek egy még 
nagyobbat, ha bezsongok tőle, akkor is!... Bezsongok? Dehogy zsongok! Ne izgulj, okosan és 
ügyesen fogjuk meg a kérdést, fedezékbe húzódva lövünk, nyiffanjon ki az, aki megérdemli. 

- Úgy legyen, haver, erre igyunk! - mondta a kedves kolléga, és nem tulajdonítottam 
fontosságot annak, hogy míg én egyre jobban elzsibbadok, ő színjózan marad, és nem azért, 
mert jobban ellenáll a szesz kábító erejének. Én ittam, ő csak koccintgatott. 

Következő alkalommal, amikor ismét lelkesen előadtam az újabb odakenésekre vonatkozó 
elképzeléseimet, a haver elővigyázatosan araszolgatva belekezdett első leckéinek egyikébe. 

- Már ne haragudj a megjegyzésért, igazán csak haveri kötelességből teszem, hogy 
bátorkodom felhívni a figyelmedet: te nem egészen vagy tisztában az újságírás szerepével. Te 
mind csak hadakozni és vagdalkozni akarsz. Nem ez az elsődleges feladatunk, hanem az olvasó 
tájékoztatása, nevelése, szórakoztatása... 

- Én ezeket nem tudom csinálni, és nem is tartom érdemesnek! - utasítottam el kategorikusan 
a figyelmeztetést, de később, nagy nehezen kicsikart néhány perces magányomban 
meghánytam-vetettem a haver szavait... 

Hiszen én sosem akartam Szenzációs vagy Botrányos riporter lenni, butaság ez a csak azért 
is vagdalkozás, az még nem jelentheti elgyávulásomat, ha szépen lepötyögtetek mindent, 



amivel találkozom, a rózsaszínűt, a langyos vizet, a szürke semmit, azaz „semlegesen 
tájékoztatok”. Nem kell csak a rosszat, a rothadót, a bírálandót, az elítélendőt lesni és 
hajkurászni, jön az magától, hála a jóistennek és valóságunk összetettségének. 

Kijózanodásom rügyeit törte le a haver újabb ötlete: nekifogott engem ijesztegetni. 

- Már akartam neked szólni régebb is, de attól tartottam, még félreérted, megsértődsz vagy 
megharagszol... Most már mindegy, elkezdtem, mondom tovább. Még nem tudtam eldönteni, 
hogy túlságosan naiv lennél-e, vagy pedig könnyelmű, de veszélyes dolgokat művelsz, nem 
vigyázol magadra... Várj csak, mindjárt megmagyarázom. Először mondd meg, miért kellett 
Ödit beavatnod a kutyaügybe! 

- Mert ő volt az egyetlen belevaló haverom, és úgy éreztem, lelki támaszt jelent számomra, 
ha ő is ott van. 

- Nagyon érdekes... Hát te nem vetted észre, hogy Ödi milyen figura? Hogy direkt 
beépítették melléd fülelni? 

- Haver, te beteg vagy. Ödi rendes kölyök, a segítségemre volt, különben sem ő ajánlkozott, 
én kértem meg, hogy szálljon be. 

- Igen?... Hát azt meg tudod-e mondani, honnan van annyi pénze italra? 

- Onnan, hogy nincs családja, akire elköltse, egyedül él. 

- S ez neked nem gyanús, hogy miért él egyedül? 

- Nem. Mások is élnek egyedül, ők sem gyanúsak. 

- Ne haragudj, haver, de megáll az eszem, mennyire vak tudsz lenni. Na, megmagyarázom 
én neked az összefüggéseket. Hogy finoman fejezzem ki magam, Ödi nem a nőket szereti... 
Világos, vagy fordítsam le a te színvonaladra?... Na már most, elnézik ezt neki bizonyos 
információk szolgáltatása ellenében. Gondolom, volt bőven mit meséljen rólad... 

Még nevettem. 

- Elég unalmas mese lehetett, amely rólam szólt... De te rémeket látsz. Máskor felejtsd otthon 
az üldözési mániádat. 

- Igen? - csattant fel a haver, és kitálalta perdöntő bizonyítékait: - Hát akkor tudd meg, hogy 
a tegnapelőtt este, amikor mentem haza tőled, Ödi itt az utcasarkon állt lesben, figyelte, ki 
látogat téged. S ha ez nem elég, akkor megmondhatom, hogy most is, amikor jöttem hozzád, 
csak úgy véletlenül megint a sarkon állt. 

Ki akartam menni, de a haver megfogta a karom. 

- Már nincs ott, ahogy meglátott, zavartan köszönt és elinalt... Azon sem gondolkoztál el 
soha, hogy miért nézik el neki a szerkesztőségben a sorozatos és huzamos ideig tartó 
iszogatásait? Na, ugye hogy vakarózol, most már bánkódsz, igaz-e? Csakhogy kissé későn... 

- Nem vakarózom és nem bánkódom. Csupán méricskélem állításod valószínűségének 
esélyeit. És abszolút képtelenségnek tartom! 

- Na ide süss, haver! Mondok még valamit, most teljesen meg leszel lepődve. A Fenyő
negyedben lakó tanárod, Bogdán György a második műszakban ugyanazt csinálja, mint Ödi. 
Azért vállalta olyan bátran, hogy szerepelhet a neve a riportban, mert neki nincs mitől félnie, ő
védett ember. Különben az egész társaságot ő húzta be a csőbe, ő biztatta fel Nagynét meg a 
fiát, hogy írjanak a szerkesztőségbe, közvetítő segítségével ő sugallotta az öregnek, hogy mivel 
támadjon téged, a gyűlésen is szántszándékkal beszélt összevissza Gheorghe Bogdan elvtárs, 
hogy ne segítsen rajtad, viszont a látszat az legyen, mintha javadat akarná szolgálni. Úgy 
bevetted a maszlagot, hogy ez egy újságírótól tiszta röhej. 

Alaposan szemügyre vettem a kollégát... 



- Tegyük fel, igazat beszélsz. Egy kérdésre válaszolj: te, haver, te mindezt honnan tudod 
ilyen jól? 

- Régi motoros vagyok, ezt ne felejtsed el. Engem nem lehet elhülyíteni, átmentem már egy-
két dolgon... 

- Nekem arra felelj, honnan tudod! 

- Mondom, hogy engem nem lehet átrázni. 

- Ez nem felelet. Ez nem bizonyíték. Ez azt jelenti, hogy a sztorid képzelgés, feltételezés. 
Ráadásul beteges, képtelen és nevetséges feltételezés, agyrém, amit jobb, ha egy krimiben fejtesz 
ki és nem engem szédítesz vele. 

Nem értem, hogy ilyen határozott kijelentés után miért néztem mindinkább gyanakvóan a 
körülöttem forgolódó emberekre, beleértve a havert is. Bogarat tett a fülembe, s ezért csak a 
fülem volt a hibás... Vagy nemcsak az? Meglátogattam Bogdánt, mondom neki: tudomásomra 
jutott, hogy maga biztatta Nagyné fiát a levélírásra. Sajnálattal kellett tapasztalnom, hogy 
zavarba hoztam, és elismerte főkolomposságát. Kérdem Ödit, miért nem nősült meg, hogyhogy 
nem udvarol, sosem látom hölgyek társaságában. Kétségbe ejtett a fejtegetése, miszerint ő
sosem szerette a nőket, félresikerült teremtményeknek tartja őket. Sietve faggattam tovább, 
hogy honnan van annyi pénze italra. Megrémített a válasza: Dugó, vannak dolgaim, melyekről
neked nem muszáj tudnod, de azért ne izgulj, nekem te barátom vagy... Aztán a lakásom körül 
látták ólálkodni, a fiam egyszer, a feleségem háromszor, de mindig „éppen” hozzám jött. 

Nyíltan be kellett ismernem a haver előtt, hogy igaza volt. Magabiztosan vette kezébe a 
gyeplőt, melyet többé nem akart elengedni. 

- Mondtam-e neked, hogy engem nem lehet átrázni? 

- Mondtad, haver. 

- Mondtam-e, hogy mindig rám kell hallgatnod? 

- Igen - ismertem el, pedig erre a kötelességemre nem emlékeztem. 

- Ezt nem kéne elfelejtened. 

- Nem felejtem el, haver. 

- Akkor erre iszunk! 

Én ittam, ő meg új módit vezetett be: a munkámat kezdte bírálni. Bírálni? Pontosabban 
mondva: pocskondiázni. 

- A napokban fent jártam a szerkesztőségben. 

- Tudom... Hogy vannak a fiúk? 

- Ők jól, de nem ezt akarom mondani - szólt szigorúan a haver, és szép ívben tért a 
kipécézett pályára: -, átnéztem az Igazunk néhány évfolyamának kollekcióit. 

- És? 

- Szörnyű, miket műveltél itt évekig. 

- Ne haragudj, nem értem. Miket? 

- Te nem vetted észre, hogy mind a hülyékről írsz? 

- Nem. 

- Munkatársi és haveri kötelességemnek érzem felhívni a figyelmedet: ha így folytatod, ki 
fognak kiáltani téged a hülyék újságírójának. A te riporthőseid majdnem kizárólag hihetetlen, 



degenerált, idióta figurák. Már az rettenetes, ahogy viselkednek, de ahogy beszélteted őket, az 
egyenesen gyalázatos. Az a rengeteg szemét szöveg! 

- Én csak a realizmusra törekedve... Azzal is jellemezni próbáltam őket, ahogy beszélnek. 

- De nem lehet elolvasni, olyan szörnyű! Úgy is mondhatnám, ez már az emberek 
szembeköpése. Az újságírónak nem azt kell pontosan leírnia, amit mondanak neki, és nem is az 
eredeti megfogalmazásban. Hanem veszi a nyers szöveget és valóságot, azt újrafogalmazza, 
megmódolja, átlényegíti. Te, nem is tudom, lusta lennél ehhez vagy képtelen, de az írásaidban 
mindenki (legalább) idióta. Csúfot űzöl a nyelvből. 

- Haver, ez talán mégiscsak túlzás... 

- Amit én mondok, túlzás? A múltkor sem akartál hinni nekem. Majd meglátod, előbb-utóbb 
rád mondják mások is mindezt. Gondoltam, baráti figyelmeztetésnek veszed szavaimat, 
komolyan elgondolkozol, és változtatsz a stílusodon meg az egész hozzáállásodon. És az üres 
szellemeskedés helyett komolyabb hangra váltasz. Mi az, nem tetszik, amit mondtam? 

- De igen, haver, rajongok az ilyen önzetlen gesztusokért. 

- Most betörtem a fejed, ugye? 

- Nem, te rendes vagy. Csak Marci és András, no meg a régi főszerkesztőm, Péter, ezek 
lehettek nagyon szarháziak, hogy sosem óvtak ettől a veszélytől, amire szíveskedtél finoman 
célozgatni, végig szó nélkül tűrték a gyalázkodásaimat, szörnyűségeimet és köpködéseimet... 

- Tessék! Meg vagy sértődve. Vedd úgy, hogy nem mondtam semmit, csinálj mindent 
továbbra is úgy, mint eddig. Csak aztán magadra vess, amikor rájössz, hogy megint igazam volt 
és nem hallgattál a tanácsomra. Már bánom is, hogy szóltam. 

- Ne bánd, haver, őszintén köszönöm a figyelmeztetést. Majd eltöprengek rajta... 

Sajnos, ebből a töprengésből akkor nem lett semmi. Egy nagyobb ivászat s a vele arányos 
családi csetepaté után minden további merengést, lelkizést és az ehhez hasonló, feleslegesnek 
nyilvánított ténykedést félretettem, és döntő elhatározásra kényszerítenem magam: írni fogok 
valamit. Öt hónapos szédelgés több a rengetegnél, bár pontosan erre nem figyelmezett senki, 
Andrásék nem piszkáltak, a terület - ahogy szakmánkban mondják – le volt fedve, a haver 
dolgozott helyettem is. Ez kell neked, Szántó Gábor? Vissza, de halogatás nélkül, a munkához! 
Bemelegítésként írunk talán valami „semlegeset”... 
 



14. A TARLÓ MEGKÖZELÍTÉSE 

Mi lenne, ha itthagynám az aszfaltot, az irodák, a tömbházak és hivatalos helyek dörzsölt 
fickóit, és huzamosabb ideig csak a falut járnám, ahol - legalábbis mások tanúsága szerint - az 
emberek egyszerűen őszinték és dolgosak, ahol az újságíró állítólag közelebb kerül ahhoz a 
bizonyos éltető, tiszta forráshoz, ahol maradéktalanul élvezhető a természet idegnyugtató, 
jótékony hatása? Írhatnék egy sorozatot a mezőgazdasági munkák témaköréből, 
felvillanthatnám a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok életének néhány összetevőjét, a 
gépesítést, a korszerűsítést, a rohamos fejlődést, az új agrárforradalmat - hát nem igaz, 
elvtársak? 

Csakhogy van itt néhány komoly bökkenő. Az egyik az volna, hogy éppen a tél közeledik, 
ilyenkor nemigen dolgoznak a földeken. Sebaj, legalább van ideje a parasztnak nyugodtan 
beszélgetni. A komolyabb gond: hogy nem lesz kivel beszélgetnie. Ugyanis megrögzött városi 
polgár lévén, vajmi keveset értek a mezőgazdasághoz (helyesebben: halovány gőzöm nincs 
róla), falvakon igen ritkán forgolódtam, többnyire csak átutaztam rajtuk. Amit a sajtóban, a 
rádióban meg a tévében láttam és hallottam a mai faluról, a falusi emberről, mindez a témában 
jártas közvetítők természetes szűkszavúságának, szakszerűségének, szabványnyelvezetének s a 
többinek a jegyeit viselte. Hogyan pofátlankodhatnék laikusként a specializálódott kartársak 
körébe? Ahhoz, hogy megjátszhassam a szakavatottat, komoly előtanulmányokat kellene 
végeznem, s akkor lehetnék én is okos fiú a kérdésben. De erre sem időm, sem kedvem... Na és 
mi van akkor, ha nem tudálékoskodom, hanem nyíltan bevallom, nem értek semmihez, és 
felderítő útjaim során igyekszem majd bepótolni hiányosságomat, megtanulni egyet-mást e 
világ titkaiból? Talán az olvasók között is akadnak egypáran, akik hasonló tudatlanságban 
sínylődve szívesen társulnak felfedező akciómhoz, még az is könnyen előfordulhat, hogy 
becsületesen vállalt avatatlanságom és gügyéségem valamiféle charme-ot kölcsönöz a 
sorozatnak, s ezáltal olvasmányosabb lesz, mint egy pontos, akadémikus szöveg. 

Persze, ezzel is óvatosan kell majd bánnom, az rendben, hogy nem akarok nagyokosnak 
tűnni, de azért értelmi fogyatékosnak sem muszáj lennem például egy ilyen kérdésfeltevéssel: 
mennyi a búzatermés? - s közben azon a vidéken az ilyesmi meg sem terem. Tehát: ajánlatos 
lesz lassú tempóban, megfontoltan, tapogatózva haladni... 
 

Azzal kezdtem, hogy vasárnap reggel jóformán találomra elutaztam egy távoli, eldugott 
községbe, melyről annyit tudtam, hogy lakosai lelkes ápolói a népi hagyományoknak, a táncnak 
meg a dalnak, hogy bizonyos művelődési seregszemléken sikeresen szerepelgettek... 

Dimbes-dombos a vidék, nem látni kiterjedt földterületeket, ami van, arról sem tudom 
megállapítani, szántóföld-e vagy legelő, zöldséges-e vagy kaszáló, mert mindent hó takar, ide 
hamar megérkezett a tél. Takaros téglaházak mindenütt, valósággal rajzanak belőlük az 
emberek az utcára, és mind egy irányba gyalogolnak, a férfiak zöld hímzéses szürke 
posztónadrágban kapkodják lábaikat a csikorgó havon a templom felé (ezt a menetelést a 
riportból majd nyilván kihagyom). Hol kezdjem az ismerkedést? Szabályszerűen a 
néptanácselnöknél vagy a termelőszövetkezet illetékeseinél, esetleg a milicistánál kellene, de 
ünnepnap lévén, ezek biztos nem dolgoznak, nyugtatom meg magam, mert a hivatalos 
helyeket, hacsak lehet, kerülni szoktam. Nekem sztorira van szükségem, az úgynevezett 
életszagú földközelségre. Bemennék a kocsmába, de az zárva, nyitás csak akkor lesz, amikor az 
emberek kifele jövögetnek az istentiszteletről. Véletlenszerűen bekopogtatni valamelyik ajtón 
nem merek, ki tudja, mit szokás csinálni errefelé a hívatlan vendéggel. Szánkózó gyerekektől
tudom meg, hol lakik az iskolaigazgató, attól meg azt, hogy máris bakot lőttem, a faluban nincs 
se termelőszövetkezet, se mezőgazdasági vállalat, csupán magángazdálkodás folyik, főleg 
állattenyésztéssel foglalkoznak. Most hogyan írjak a közös gazdálkodás kiváló vagy bármilyen 
eredményeiről?... Ennyi baj legyen, megmagyarázom Marciéknak, hogy szántszándékkal 



kezdtem ilyen helységben a sorozatot, s a kezdetleges, egyéni gazdálkodás gyötrelmeitől
haladunk ívelten az ultramodern agráripari csodák gyönyörűségei felé. 

A diri bácsi megmutatja, hol lakik egy nekem való paraszt (azaz bőbeszédű, „akinél jártak 
már a tévések is”), de a megjelölt házban csak a szűkszavú feleséget találom, a gazda elment 
imádkozni. Ezalatt leszophatom magam, mert a menyecske egy kancsó bort tesz elém s egy 
poharat, ökör vagyok, iszok egymagam. A háziasszony a virágról szóló közmondás azon átírt 
változatát ismerheti, miszerint ki a jó bort szereti, rossz ember nem lehet, mert miután fél 
kancsó nedűt becsülettel és a náluk talán rekordnak számító gyorsasággal elfogyasztottam, 
megjutalmaz a teljesítményért, kegyesen megszólal, hogy mégis mi érdekelne engem. Hát 
engem sok minden érdekelne, de egyelőre elővigyázatosan kíváncsiskodom: hogyan megy a 
gazdálkodás? Azt feleli, mendegélne, csak sok baj van a vaddisznók miatt, tönkreteszik a 
kukoricát, kiszedik a krumplit, leverik a legelőt..., és pákk, máris megvan a pajzán és 
vérfagyasztó sztori: a sebzett vaddisznó nekiment az ép, egészséges és jámbor milicistának, és 
hasogatni kezdte a combját; az emberek kiáltozására az ügyködésébe közben belefáradt állat 
megfordult és futni kezdett, Rupi meg utána a fejszével, hogy vágjon magának sonkát, ő nem 
félt; de a disznó nekirontott Rupinak és kiharapott egy darabot a hátából; Rupi és a milicista egy 
hónapig feküdtek egymás mellett a kórházban, azóta Rupi még a házi sertés közeléből is 
eliszkol, a rend őre mit sem változtatott magatartásán. 

Béla, a ház ura nyugodt, halk szavú ember. Belép, meg sem lepődik, dühös sem lesz és 
túlbuzgón szívélyes sem. Leül, tölt magának, aprókat kortyol, ma vasárnap van és tél eleje. 
Nyáron csak étkezéskor lehet letelepedni egy csöppet, mondja a feleség, a nagy dologidőben 
Béla sokszor éjjel kettőkor fekszik le, hajnali négykor kel, „aki nem a spekulálásból, hanem a 
munkájából él meg, annak csak így lehet”. Kora tavasztól késő őszig több fronton dolgoznak 
ezek az emberek: a mezőn, a háztáji zöldségesben, az istállóban, ahol négy tehenet és négy 
borjút kell ellátni. Megéri nekik? Szavaikból azt hámozom ki, nem nagyon: a leszerződött tejért 
keveslik a pénzt, a borjút két évig kell tenyészteni ahhoz, hogy átvételkor első osztályúnak 
minősítsék, nem tudják beszerezni a műtrágyát... Valami pénz a szalmafonatból jön a házhoz, 
mondja a feleség, a kalapkészítő kisiparosok hetven lejért veszik át a huszonötmilliméter széles 
és negyven méter hosszú fonatot, a falu asszonyai és gyerekei télen még az író-olvasó 
találkozókon is fonják a szalmát. Béla szereti a kertészkedést is, most azt latolgatja, vásároljon-e 
fóliasátornak való anyagot, a néptanácsnál fel lehet iratkozni, de mások sem nagyon 
dulakodnak az előjegyzésnél, egyelőre csak a falu papja jelentette be igényét. (Érdekesnek 
tartottam, hogy miért éppen a lelkipásztor ismerte fel elsőként a melegágyi zöldségtermesztés 
lehetőségeit, később ezt a kérdést a riportba is bevettem, de Marcikám simán kioperálta belőle.) 

A gazda is haragszik a vaddisznókra meg azokra, akik nem intézkednek kiirtásuk 
érdekében, akik csak az aszfaltútról nézik végig a terepet és nem mennek a földekig, hogy 
lássák, minden fel van túrva. A csókák elszaporodásával sem törődnek az illetékesek, az elvetett 
kukoricát hiába őrizte meg Béla éjjel a disznóktól, nappal megették a madarak... Nemigen 
vannak magyar nyelvű szakkönyvek, panaszkodik tovább a gazda, a gyomirtó szerek és a 
műtrágyák használatáról nincs felvilágosítva a jónép, ő maga is csak kísérletezik... 

Gondolatban átfutom, miket is jegyezhettem fel eddig, hát baj van. A tablóból hiányoznak a 
derűsebb színek, melyek ellensúlyoznák az eddigieket (illetve azt a néhányat, melyet végül is 
bepingálok majd az írásba), csakis így sikeredhetne szép semlegesre a beszámolóm. Megkérem 
Bélát, mutassa meg az állatait. Kimegyünk, a bocikák valóban csodálatosak, és az istálló sem 
illik a kezdetleges gazdálkodás képébe, vízvezetéket látok, melyen keresztül villanymotor 
pumpálja az innivalót (sejtettem, hogy a tehén is iszik, de ennyit!..., azt mondja Béla, egy 
tehénnek naponta hatvan liter víz kell), fejőgépet, önitatókat, a sarokban egy kaszagépet... 

- S aztán a bikával hogy van a dolog – kérdem körülményeskedve a gazdát -, az jön ide, vagy 
a tehenet viszik oda? 

- Sehogy. Mesterségesen termékenyítik meg. 



Szegény állat, még ennyi öröme sincs, állapítottam meg sajnálkozva, de vendéglátóim ezen 
nem búslakodnak, ők az éppen abbamaradó havazást, a felhők mögül előbukkanó napot, a szél 
irányának változásait figyelik. 
 

Hogy Marciék jobban áttekinthessék a sorozat perspektíváit, a megírt riportot nem küldtem 
el, gondoltam, még ellátogatok vagy két helységbe, s aztán egyszerre postázok három írást. 
Vettem a térképet, ha az első utam kelet felé vitt, akkor most kinézek magamnak egy falut az 
északi égtáj felé, s aztán így megyünk szépen, az óra mutatójának haladási irányával 
ellentétesen. 

Annyit már tudtam, hogy a tehén tőgyét nem a szarva között kell keresni, ott - esetleg! - csak 
el lehet találni, erre a vakszerencsére azonban még várnom kell, mert második felderítő utamon 
még tehenet sem láttam. A község postásától arról értesültem, hogy a termelőszövetkezet 
istállóiban a takarmányhiány miatt kiéhezett teheneket éppen most próbálják valahogy talpra 
állítani, tehát „nem aktuális” őket zavarnom. Két családhoz merészkedtem be, úgyis a 
felfedezéseim elejére passzintottam a gyenge magánszektort és háztájit, a végén tündököl majd 
ugye, a nagyszerű közös. 

Szemrevételeztem az elsőként meglátogatott család portáját: az 1955-ben elkezdett ház 
építése most sincs befejezve; istálló nincs, disznóól van, de üres, a tyúkketrecben három vén 
tyúk, mellette egy nagy kutya ugat, a kertben két méhkaptár. A házigazda évtizedek óta városra 
ingázó betanított munkás, a felesége beteges. A kollektivizáláskor nekik nem szóltak, hogy 
álljanak be, mert nem volt földjük. Két fiúgyermekük városba költözött szakmunkás. 
Mezőgazdasággal az itthon maradt két öreg egyáltalán nem foglalkozik, azon a kis, huszonkét 
árnyi háztájin semmi sem terem meg, annyira vizes és sós a talaj. Állatot azért nem tartanak, 
mert eddig sosem volt anyagi lehetőségük, kellett a pénz a fiúk iskoláztatására, most még ha 
félre is tudnának tenni valamit, nem mernék vállalni, már öregnek érzik magukat erre... 

Na, ezt semlegesítsem, ha tudom! Mert hogy meg kell ezt is írnom, nem vitás, ez a részecske 
is a faluhoz tartozik; más nézőpontból ugyan (gyárlátogatásaim idején), de már többször láttam 
ezt a bizonytalanul kétéltű - se nem munkás, se nem  paraszt - emberfajtát... Lennie kell ebben a 
faluban egy olyan háznak, amelyik mellett istálló is díszeleg s benne mozog valami... 

Megvan! Odabent az édesanya eteti két, katonaviselt fiát, mindkettő városba bejáró munkás. 
Az apuka állatgondozó a termelőszövetkezet farmján, azért nincs idehaza, mert - mint már volt 
szerencsém hallani – éppen vigyázzállásba próbálják parancsolni az elnyúlt marhákat. 

Az egyik legény azt állítja, hogy ő véletlenül lett munkás, mert akkoriban mindenki 
szakiskolába ment, a földtől menekült a világ, ő meg restellte magát a falutól itthon maradni; de 
most keményen dolgozik idehaza is, szeretné, ha lenne valamije, mire megnősül, „ha csak egy 
kutya is”... 

- Városon nem biztos, hogy tarthat majd kutyát - mondom én is azt, amit már megtanultam. 

- Ki akar városba menni?! - kiált fel a legény -, itt a faluban veszek házat, itt nőttem fel, nem 
megyek innen, nem szeretem a blokkot! 

Na-na, ez már említésre méltó kiállás a falu mellett, de még mielőtt elmerülnénk a 
szövegelésben, meg szeretnék győződni, milyen anyagi alapokra számíthatok „pozitívumként” 
a riport megírásakor, nézzük meg hát gyorsan az állatkertjüket. A hátsó udvar felé indulunk, 
tucatnyi tyúkra próbálok nem rátaposni, a galambketrecek alatt haladva ügyesen elkerülöm, 
hogy a rengeteg galamb valamelyike a fejemre potyogtasson, de az istállóban belelépek... Kilenc 
juh, négy bárányka és egy nyuszi ül a szénában, az egyik ólban két sertés röfög a moslékba, a 
másikban egy koca most várja a malacait nagy búsan. 

- Látom, sok szép állatot tartanak - mondom az asszonynak. 



- Tartogatunk, drága, tartogatunk - feleli -, így vagyunk szokva. Betegek vagyunk, ha 
nincsen. 

- Tehenük miért nincs? 

- Volt az is, de eladtuk, nem bírtuk tartani... Volt biza, sok minden volt, mi a gazdálkodással 
foglalkoztunk mindig, nagyon szerettük a földet, volt is belőle. Na nem annyi, mint a 
mágnásoknak, az őseink bottal kezdték el az életet, de mindegyikük igyekezett gondoskodni az 
utódairól... Aztán hatvanban beálltunk a kollektívbe... Nem mondom, már mintha kezdene 
alakulni a helyzet a szövetkezetben is, de a tavaly még maradt föld parlagon... Tetszik tudni, mi 
volna itt a megoldás? 

- Nem tudom. Micsoda? 

- Én megmondom őszintén. Adnák ki felesbe a szövetkezet földjeit a tagságnak. Az a fél, ami 
az övék lenne, még mindig többet tenne ki, mint az eddigi egész. 

Mi az ördögöt csináljak ezzel az őszinteséggel?... Be fogom venni az írásba, én be aztán! Ez is 
egy vélemény, egy hang a parasztság vegyeskórusából. No de akkor tényleg legyen vegyes, 
egyelőre az egyensúly még mindig nem tökéletes, valami igazi gazdagság, derűs bizakodás 
vagy valami ezekhez hasonló kellene a fináléhoz. 

Megkerestem a falu legnagyobb, legszebb házát. Az iskola fiatal igazgatója és családja lakik 
benne. Amit láttam és amit hozzáképzeltem, így fogalmazódott meg a riportban: 

„Az iskolaigazgatónak nincs tehene, de néhány év alatt olyan házat rittyentett a főút mellé, 
hogy nagyvárosba is beillene, három szobát számoltam, csempézett fürdőt csodálhattam meg, a 
gyerekágyban kéthónapos csecsemőt, központi fűtést... Ők az első családnál nagyobb 
lendülettel kezdték (mert kezdhették) a házaséletet, a szülők is segítettek (mert segíthettek). A 
ház körül is alakul a gazdaság, az udvart feltöltötték kaviccsal, szaporodnak az állatok, készül a 
melegágy... Ahogy elnézem ezt a fiatal házaspárt, megkockáztatnám a jövendölést: hamarabb 
lesz tehenük, mint a parasztfiúknak.” 

(Főleg, ahogy a feleséget elnéztem...) 

Szóval, ezt neveznék mifelénk „optimista kicsengésű végkifejletnek”... Pfúj! Más megoldás 
nincs, elkerülhetetlen, hogy erre ne igyak valamit... 
 

- Miért iszol megint, te? Amikor a botrányod volt az öreggel, azt még megértettem. 

- Dehogy értetted meg, szivi, akkor is karicsáltál. 

- De most miért iszol, mondd meg, miért iszol?! 

- Mert... bánatos vagyok. 

- Bánatos. Mitől vagy te bánatos? 

- Szivi, úgysem értenéd meg... 

- Nekem kellene bánatosnak lennem, érted? Nekem... Szóval, miért vagy te bánatos? 

- ...Megint kell pisiljek... Hát hiába töltöm be felül, ha alul minduntalan kifolyik... Tényleg. 
Na látod, szivi, ezért iszom, mert alul folyik. Lyukas. Ilyen, na!... 

- Szentséges istenem! 

- Tessék? 
 

Mindentudó kollégám megneszelte, hogy terepre járok, jött is hamar kifürkészni, mit főzök 
boszorkánykonyhámban. Most segíts, haver, mondom neki, né, elmélyülnék a mezőgazdaság 
meg a falu szépségeinek élvezetében, s mind csak ilyen felemás (fele gond, fele baj) helyzetekkel 



találkozom. Rögtön közölte velem, hogy abszolút balfácán vagyok, mért olyan dolgokba ütöm 
az orrom, melyekhez semmi közöm nincs. De ha már ilyen lehetetlenül és nevetségesen 
választottam témát, miért kellett pontosan az állattartást és a háztáji gazdálkodást 
piszkálgatnom, hiszen itt mindig akadhat probléma, miért nem kerestem meg a döccenőmentes, 
teljesen sima területet, mint amilyen például a gyümölcstermesztés? Az a fa nem kér enni, inni 
ad neki a drága jó anyaföld, s ha nem is tejel mindennap, mint a tehén, csak egy évben egyszer, 
de több fa rengeteg gyümölcsöt jelent, ami viszont egészséges, hacsak nem lesz belőle túl sok 
pálinka - okított a haver és elirányított a faiskolába, ahol szép csemetéket láthatok majd, s 
felcsíphetek egy vonalas, vitamindús, vitathatatlanul pozitív anyagot. 

Azzal kezdődött, hogy a főfarmer nekilátott sorolni a kora tavasszal sorra kerülő
munkálatokat: kétszer kell permetezni, műtrágyázni, a dugványokat leszedik és előkészítik a 
talajt, tárcsáznak, majd a másodéves fákat csapra vágják... Hűha, hüledeztem, jobb lesz, ha 
azonnal és töredelmesen bevallom, hogy én még csak csapra verésről hallottam. Kértem, kezdje 
elölről, vagyis a magtól. Onnan kezdte, de túl nagy lépésekben haladt: a magot valami 
vadonciskolába vetik, egy év múlva beoltják, de a magról való szaporítás ritkább, inkább 
importálják az alanyokat, és ezeket a dugványtelepen szaporítják, aztán ezt is beoltják... 
Sejthette, hogy az alannyal van valami bajom, kiment és behozott egyet, azaz két olyan sáros és 
gusztustalan gyökeret, hogy habozás nélkül félrerúgnám, ha egy ösvényen belebotlanék. Azt 
hittem, viccel, amikor büszkén felmutatva a gallyakat lelkesen felkiáltott: ezeket Angliában 
nemesítették ki, mi Belgiumból importáljuk. Ezeket?!... 

- Milyen gyümölcsöt termesztenek itt? - térek át nagyot ugorva a számomra ismerősebbnek 
vélt kérdésre.  

- Prímát! 

- Jó-jó, prímát, de mi az? Alma, szilva?... 

- Különböző csemetéink vannak: alma, körte, szilva, cseresznye... 

- Mikor lesz ezeken gyümölcs? 

- A termőrefordulást kérdi? 

- Így is lehet mondani... 

- A termőrefordulás az egyiknél hamarabb a másiknál később következik be. Régebben 
három évig tartottuk, akkor koronát is formáltunk a fának, most mint suhángot adjuk el kétéves 
korában, aztán úgy alakítják a koronát, ahogy akarják. 

- A termelőnek jó az, ha nincs a fának koronája, ha csak kétéves az a hogy is mondják..., a 
husáng? 

- Nem husáng. Suháng... 

Nos, így mozogtam a döccenőmentes, sima területen, így csipegettem fel a vitamindús 
anyagot. Érthető, hogy e látogatás beszámolójából bármit kanyaríthattam, csak vívmányriportot 
nem. 
 

A három írást még mindig nem küldtem el a szerkesztőségnek, éreztem, hogy ezekkel 
túlzottan vérmes reményeket nem ébresztek fel Marciékban szerencsétlen sorozatom kilátásait 
illetően. Talán mégis tanácsos lenne már az elején felvillantani: vannak jól és kiválóan működő
mezőgazdasági termelőszövetkezetek. 

Több napon keresztül figyelmesen böngésztem a helyi lap agrárhíreit, míg végül 
megtaláltam, amit kerestem: az egyik szövetkezet zárszámadó közgyűlésén kiváló 
eredményekkel büszkélkedhettek a vezetők. Vajon nem kacsa ez is?... Egy illetőt azzal a váddal 
állítottak nemrég a bíróság elé, hogy november közepén kukoricát lopott X. falu határában, az 
ügyben szemtanúkat is meg tudtak idézni. Aztán a vádlottat mégis felmentették, mert 



bizonyítani tudta, hogy a tanúk „hamisan vallottak”: felmutatta a bíróságnak az újságot, mely 
szerint X. faluban befejezték a kukorica betakarítását, és október harmincadikáig minden csövet 
a silókba szállítottak. Van még hitele a sajtónak... 

Kiszálltam leltárt készíteni a kitűnő eredményekről. Az újsághír igaznak bizonyult, ügyes, 
szakmáját értő és szerető társasággal ismerkedhettem meg, az elnök, a mérnök, a főkönyvelő
mind-mind belevaló gyereknek látszott, ők a tagság szorgalmát, a mezőgépészek 
áldozatkészségét hangsúlyozták, a tagok pedig, akikkel később beszélgettem, a szövetkezet 
vezetőinek rátermettségét, tudását, szervezőképességét. (Aztán a riportban ki is emeltem ezt a 
kölcsönös elégedettséget, mint a gazdaságosan működő termelőszövetkezet egyik ismérvét.) 
Miután a vezetők felsorolták a gabona- és zöldségtermesztésben elért teljesítményeiket, 
megkérdeztem, foglalkoznak-e állattenyésztéssel. Úgy néztek rám, mintha sajnálnának, mintha 
legalább annyit illett volna tudnom, hogy ilyesmit ne kérdezzek, legalábbis ne ilyenformán. 
Elnéző mosolygások kíséretében világosítottak fel, hogy tehenészetük országszerte ismert és 
elismert, az elsők közé tartozik, a teljesen gépesített farm importált osztrák teheneinek a 
tejhozama is jelentős, de a fő cél itt az apaállatok nevelése, az egész állomány törzskönyvezett, 
tesztelik őket... - s itt abbahagyták a magyarázatot, talán arra gondoltak, ez már túl magas lenne 
nekem, hadd higgyem azt, hogy Riskáék sofőrvizsgára készülnek. Pedig véletlenül konyítok 
valamicskét a marhák teszteléséhez, a teheneké sem lehet olyan nagy dolog... 

Fehér köpenyes fiatalasszonyok (állatorvosok, technikusok) kíséretében belépek az egyik 
istállóba, és az itteni etikett szerint nem engem mutatnak be a teheneknek, hanem azokat 
nekem: ez Ella, az Piroska... Ellával szemközt két tehén leheveredett, előttük a takarmány, 
békésen rágcsálnak. Ezek fekve esznek? - kérdem, bár ne kérdeztem volna. A kísérőim 
tüzetesen végigmérnek, s ha már ez a helyzet velem, az egyik hölgy türelmesen elmagyarázza, 
hogy a tehén kérődző állatfajta... Komolyan mondom, ezt azért tudtam! Csak az előtte lévő
takarmány zavart meg, nem tételeztem fel, hogy nekifog visszaböfögni a gombócokat, amikor 
még előtte a kaja. 

Miközben oktattak, végigsétáltunk az istálló közepén, kétoldalt a tehenek - akár egy 
unalmas divatbemutatón a cukorkát szopogató asszisztencia - álmos tekintettel kísérték 
felvonulásunkat. A gondozók kezdték behordani a takarmányt, hogy ne legyünk útban, 
átléptünk a tehenek mögötti „sétányra”. A közelünkben álló két jókora bocira izgatóan 
hathatott az érkező papi látványa, serkenthette anyagcseréjüket, mert egyszerre nekifogtak 
cserélni - hátul. A kíséretemet képező hölgyek szeme meg sem rebbent, pedig egyméteres 
körzeten belül két helyről is potyogtak a hatalmas palacsinták, amit én közepes erősségű
földrengésként érzékeltem. 

- Na, jó helyen álltunk meg - szóltam, hogy zavarom leplezzem. 

Értetlenül néztek rám, nem tudták, hogy a műveletet, melyet ők évek óta naponta látnak, én 
akkor szemléltem meg először, s egyből ilyen szédítő közelről, páros mutatványként. 

A többit - a szakmai magyarázatokat, az elért eredményeket - megírtam a riportban, 
akárcsak azt a szeretetet, amelyet ez a szakember-gárda táplál az állatok iránt: nem tudtak 
elmenni egy tehén vagy egy boci mellett úgy, hogy meg ne simogatták, meg ne paskolták volna. 
 

- Bébi, hallod, amit mondok? 

- Kissé recseg a készülék, beszélj hangosabban! 

- A négy riportodnak osztatlan sikere volt a szerkben, indítjuk a sorozatot. Különben az 
egész ötlet jó, ha a következő részek is ilyen változatosak lesznek, megírtad életed fő művét. 
Nem bánnám, ha megint egyszerre küldenél vagy hármat-négyet. Egyébként helyrejöttél? 

- Miből? 

- ...Csak vicceltem. Örvendek, hogy megint kezdesz bemelegedni. Várjuk a folytatást!... 



Gondoltam, most már lassacskán ideje lenne szert tenni valamicske hozzáértésre, nem 
lehetek végig olyan hülyegyerek, mint a faiskolában meg a tehenészetben voltam. A sertések 
keresztezésével és szaporításával foglalkozó farmra készülődve elővettem a mezőgazdasági 
lexikont, és elolvastam az idevágó címszavak alatti magyarázatokat, mivelhogy addigi 
ismereteim a disznókról csupán a levágásukkal kapcsolatos néhány alapvető tudnivalóra 
korlátozódtak. Kellemes meglepődésemre, a szakszöveg nem volt lapos és érdektelen, 
felfedezni véltem egészen más témakörből ismerősként rám kacsintó jelenségeket. Azt írja 
például a szaporodásról (hát nem szívlelhetnék meg mindezt a huszonéves lányaikra szigorúan 
felvigyázó és a fiaikat felületesen elcsatangolni hagyó szülők?!): „A párzási vágy felébredését a 
kocánál rühedésnek nevezzük. Ez csak rövid ideig, 12-16 óráig tart, és bizonytalan időben tér 
újra vissza sokkal kisebb mértékben, úgyhogy újból való megrühedését, főképp a nyugati 
kultúrfajtáknál alig vesszük észre. A hágatás kétféleképpen történik: vagy szabadon falkában, 
amikor a kan annyiszor és annyi kocát hág, illetve bugat meg, amennyit képes és amennyi 
rühedő koca akad, vagy pedig otthon tartjuk a kant, és mindennap csak egy rühedő kocára 
eresztjük... Míg a falkában a kan három év alatt kimerül, az istállóban egyenként hágva meg a 
kocákat, hat-nyolc évig is használható...” 

Vagy a másik, emberekre nagyon is vonatkoztatható (legalábbis megfontolandó) tanulságos 
megállapítás-sorozat: „A kultúrfajták általában csendesebbek, de azért minden egyes fajtában 
találunk különböző természetű állatot, és legtöbb esetben az állattal való durva bánásmódra 
vezethető vissza annak rossz természete. Számos olyan sertésfajta, mely egyik-másik 
tekintetben messze kiválik a vidéken honos sertésfajták közül, csakis úgy honosítható meg, ha 
keresztezéssel oltjuk be ezekbe azon fajta jó tulajdonságait, mert a takarmány, éghajlat, istálló, 
amit neki adhatunk, nem felel meg azon importált fajta igényeinek, de a honos sertésekkel 
párosítva utódai jobban alkalmazkodnak a gazdaságban meglévő viszonyokhoz.” S a többi!... 
 

A farm istállóiban a kismalacok, a süldők, a kocák és a kandisznók többnyire csendben, 
békésen heverésznek rekeszeikben, az általában tiszta betonpadlón. De ahol a lefolyó eldugult, 
ott nagy a kosz és a bűz, a kocák teste fekete a latyaktól. Ezt a riportomban kifogásolni fogom, 
mert a lexikon szerint: „Az istálló legyen tisztán tartva. Főképp az angol fajta sertések... (erre a 
farmra is ilyeneket importáltak) ...igen megkívánják a tisztaságot. A sertések tisztogatása nincs 
szokásban, bár az angol fajtákat hazájukban rendesen tisztogatni és mosni szokták, és 
kétségkívül, ez fejlődésükre és hizlalásukra jó hatással van.” Úgyhogy, azért mondom... 

Az éghajlattal nem lehet különösebb gondjuk a sertéseknek, a legtöbb istállóban 
szellőztetőberendezés van, fűtőtest és fűtőlámpa. A víz csöveken érkezik az itatóvályúkba - ahol 
működik a berendezés; mert ahol nem, ott egy kicsit visítanak a malacok. A szakszerűen 
elkészített takarmányliszt majdnem mindenütt az etetővályúkban látható - leszámítva azokat az 
istállókat, melyekben a takarmányfeldolgozó vállalat hanyagsága miatt két napja üresek a 
vályúk, itt a malacok erősen visítanak. 

- A malacokat teszteljük - mondja a mérnök arra, amit a lexikon így nevez meg: mustráljuk. 

- Ezekkel mi lesz? - mutatok a szoptatós kocák istállói mellett fekvő több döglött kismalacra. 

- Régebb elégettük. Most minden anyagot újrahasznosítunk. Megfőzzük a malacokat 
levesnek, és megetetjük a kocákkal. 

- Megeszik?! 

- De még hogy! Csak azt látná... 

A lexikon másról is tud: „A szoptató anyadisznók között előfordul, hogy saját kismalacaikat 
felfalják. Ezen szokás valódi okát biztosan megállapítani nem sikerült, s így ellene sem tehetünk 
mást, mint hogy ha észrevesszük, hogy egyet is felfalt volna, az ilyen anyadisznót a 



tenyésztésből kizárjuk.” Hát nem bűbájos? Ha a csemetéjére pislogva csöpögni kezd a nyála, 
már ki is taszították a közösségből! Teljességgel méltányos eljárás. 

A mérnök bekísér abba az istállóba, ahol a nagy esemény zajlik - amikor zajlik. Mély 
sajnálatomra, a rühedő kocák elkülönített rekeszekben várakoznak, a kandisznók máshol 
heverésznek. A kanokat itt igen nagyon megbecsülik (nem úgy, mint máshol), fontos a 
jóllakottságuk, a csend, az alvás, (ej-ej, szivi, ide elhozhattalak volna), ezt még a rühedő kocák 
sem zavarják. A mérnök össze akar hozni egy randit a kedvemért, kinyitja a megfelelő ajtókat, 
és egy bottal addig üti agyba-főbe az álmából felrugdosott kandisznót, amíg bemegy a hárembe. 
Sejtettem én, hogy így nem fog menni a dolog, a koca hiába röfög neki kedélyesen, kani rá sem 
hederít, a mérnök magyarázza a bizonyítványt: este lesz neki több kedve... Neki is este? 
Szerintem a szabad falka hiányzik s a kényszer van pluszban. Visszarugdossuk a helyére... 

E látogatásomról szóló tudósításom elkészítésekor intenzíven átélt szubjektív élményeimet 
és a lexikonból tanultakat kiegészítettem a farm számokban is kifejezett eredményéivel és egyéb 
vívmányokkal. A szerintem nagyfokú érdeklődésre számot tartó és a mezőgazdasági szférán 
túli okulásokat is magába foglaló riportomat – mint ízléstelent - Marciék nem közölték a lapban. 
A minősítés és a riport visszatartásának ötlete Andrástól származik, rovatvezetőm csupán 
abban ludas, hogy egy halovány ellenvetést sem kísérelt meg főnökével szemben. 
 

Még a malackodó írásom visszautasítása előtti lendülettel jártam tovább a falvakat. 
Buzgóságomat nem hirtelen törte meg a hír, hogy megint a szemétkosárnak dolgoztam, 
töredezett az szép lassan és fokozatosan addig is, terepútjaim során és főképp a tapasztaltak 
megfogalmazásakor. 

Az egyik termelőszövetkezetben a hatszáz tehén közül vagy négyszáz tébécés, a tervadósság 
főleg a tejhozamot illetően jelentős, az előirányzott mennyiségnek körülbelül egyharmadát 
préselték-facsarták ki az állatokból, az elmúlt év bizonyos hónapjaiban egyszerűen nem volt 
takarmány, most sincs. És a takarmánygond csak ezután lesz rettenetes, mert - felsőbb 
utasításra - újabb, ezerkétszáz férőhelyes tehenészetnek építik az istállóit... 

A kies dombon szomorkás-vasárnapi hangulatot ébreszt péntek délelőtt az úgynevezett 
építőtelep. Sehol egy lélek az éppen nem épülő helyiségek körül, a felvonulási épület egyik 
irodaszobájában unatkozó kisasszonyt találok, azt mondja, az építők képviseletében ásítozik itt, 
közben vacogva csipeget egy tortaszeletet. Bajuszos férfi érkezik, bemutatkozása rendhagyó: 

- Engem csúfolnak errefelé a jövendő tehenészet vezetőjének. 

Aztán azt kérdi (miért tőlem?), hogy vajon milyen sürgősebb dolga akadt az 
építővállalatnak, mert így kifutnak a határidőből. Pontosan még arra sem tudnék válaszolni, mi 
marad majd a tavaszi hóolvadás után a félig kész és fedetlen épületekből. 

Megkeresem a szövetkezet elnökét, és megkérem, mondja meg, mi az, ami jól sikerült a 
tavaly. Kertelés nélkül vágja ki: jól nem ment semmi. Három árvíz és egy jégverés boldogította 
őket, az árpánál és a búzánál a hektáronkénti hozam körülbelül a szokásos felére sikeredett, a 
kukoricának és a cukorrépának is elvitte felét a sok természeti csapás. S hogy a tagságnak mégis 
van mit aprítani a tébécés tehenekből kicsavart kevéske tejbe, az a mellékgazdaságnak 
köszönhető: egérirtó csoport járja a megyét, az asszonyok kosarat fonnak, ládákat szegeznek, 
téglát vetnek... Kezdem érteni, miért kell az ipari vállalatoknak saját farmokat létesíteniük, s 
azokon zöldségtermesztéssel meg állattenyésztéssel foglalkozniuk: mert a falusi 
termelőszövetkezetek az ipari termékek gyártására hajtanak rá, a paraszt nem az élelmiszerek 
előállításával keresi meg a pénzét, hanem fon, szegez, fűrészel... 

Pedig ott a falon, az elnök feje felett az aktuális, friss lozinka, melynek szövegével 
történetesen maradéktalanul egyetértek: 
 

MEZŐGAZDASÁGI DOLGOZÓK! 



ERKÖLCSÖS, IGAZSÁGOS ÉS SZÜKSÉGES: 
A FALVAK LAKÓI TERMELJÉK MEG S NE 
A VÁROSOKBÓL SZEREZZÉK BE 
A MEZŐGAZDASÁGI ÉLELMISZER-TERMÉKEKET. 
SZÜKSÉGES, TERMÉSZETES ÉS MÉLTÁ- 
NYOS KAPCSOLAT: A FALUNAK SZÜKSÉGES 
IPARI TERMÉKEKET A VÁROS, A VÁROSNAK 
SZÜKSÉGES MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKET 
A FALU SZOLGÁLTATJA. 

 

Mit írjak erről a termelőszövetkezetről? Hogy az egyetlen részlege, amely teljesítette a tervét, 
az a jellegétől idegen melléküzem volt?... 

Hiába indulok derűsen és a csupa jó meg szép dolgok feljegyzésére kihegyezett 
írószerszámmal a mezőgazdasági egységekbe, a helyszínen egykettőre beindul 
lelombozódásom fokozatos és biztos folyamata. Már a termelőszövetkezet irodája lehervasztóan 
ronda, a falak koszos-szürkék, lepattogzott róluk a festék, a függöny nélküli ablakok 
maszatosak, a folyosón elhajigált szivarcsikkek, ételmaradékoktól koszosak az asztalok, a 
villanyégő körül törött üvegbura, az elnököt nemrég operálták, a huszonhat éves mérnöknő
nem tud férjhez menni... Mindezzel tökéletes összhangban van a gazdálkodás milyensége: az 
elmúlt esztendőben csak elvetették a paradicsomot, a petrezselymet s a karalábét, aztán nem 
kelt ki, bárhogy lesték; a zöldborsó kibújt, de beérés előtt kiszáradt, mert nincs 
öntözőberendezés; a tehenek itt is alig csurgatnak-csepegtetnek össze valami tejet, túl nagy 
állomány fenntartását várják el a szövetkezettől ahhoz képest, hogy mekkora a legelőjük és a 
kaszálójuk; a fejőgépeket nem tudják használni, mert hiányoznak valami csapok... A mérnöknő
a városból jár ki naponta a munkahelyére, reggel jön, délután megy, de néha már délelőtt tízkor 
lelép, mert „túl hozzászoktak itt ahhoz, hogy engem bármikor meg lehet találni”. Persze, ezt 
csak úgy mellékesen hozza a tudomásomra, nem mintha valami távoli kapcsolatban is volna a 
lemaradások okaival... Amihez nagy reményeket fűznek a szövetkezetiek: 
mellékfoglalkozásként beindult az öntödéjük, kulcsokat és apró fémtárgyakat gyártanak. Nem 
lenne jobb, ha ezek a szakik főfoglalkozásként inkább egy öntözőberendezést eszkabálnának 
össze, és megjavítanák a fejőgépeket? 

Számomra a nagy kérdés ismét ez: milyen riport lehet e tényállásból? Ezúttal ha 
megpróbálom elhallgatni a kudarcokat, és nem firtatnám az eredménytelenségek okait, hát nem 
maradna semmi. 
 

- Halló, te vagy az, Dugó? 

- Igen. 

- Rég nem traccsoltunk egy kicsit. Nem ugranál be a Sóhajtásba? 

Aha, kellene egy-két információ; mi? 

- Nem ugrom be, Ödi, abbahagytam a piálást. 

- Na ne viccelj! 

- Nem viccelek. 

- Hát akkor iszol hűsítőt. 

- Attól fosok. 

- Szóval, nem jössz? 

- Ne haragudj, nincs kedvem. s nem is érek rá. Szevasz! 



Kiveszem a hűtőből a vodkámat, békésen, veszélyek nélkül szopogatom az üveget. Így lesz 
az emberből zugivó. 
 

Az egyszer már bevált módszerhez nyúlok: kinézek a helyi újságból egy feldicsért 
mezőgazdasági termelőszövetkezetet, valami melegházuk van, annak a termelési tervét 
teljesítették túl döbbenetesen a kinyomtatott szöveg szerint. Reményteljes lendülettel indulok is, 
amilyen gyorsan csak lehet. 

A túlteljesítéssel nem is lenne baj, csak sajna, a melegházakban nem a zöldségtermesztés 
eredményei a kimagaslóak, amint azt balgán feltételeztem, hanem a virágtermesztésé. Az 
eredetileg zöldségek előállítására épült melegházak nagyobbik részén most szegfűt látni, kálát, 
cserepes virágokat, szoba-dísznövényeket. 

- Spórolnunk kellett az energiával - világosít fel a brigádvezető technikusnő -, a virágok nem 
annyira hőigényesek, mint a paradicsom, az uborka meg a paprika. 

- Én szeretem a virágot is, de sajnos, nem tudom megenni. Jobban örvendenék a piacon a 
több zöldségnek. 

Okoskodásom felingerli a hölgyet. 

- Kérem, nekem fizetnem kell valamiből a munkásokat!... Duplájára emelkedett a fűtőanyag 
ára... Az uborka elpusztul huszonöt fok alatt, ezt télen nem tudjuk biztosítani... Nekünk 
havonta előre megállapítják, mennyi tüzelőanyagot használhatunk. Előfordul, hogy a december 
viszonylag meleg, kevesebbet tüzelünk, mint amennyit adtak, de jöhet egy nagyon hideg 
január, és nem engedik, hogy felhasználjam azt, amit az előző hónapban megspóroltam. Jobban 
tudnánk gazdálkodni a fűtőanyaggal, ha egyéves adagokban gondolkozhatnánk. 

- Szóval, ráfizetéses lenne a zöldségtermesztés? 

- A terv túlteljesítése csakis a virágoknak köszönhető, a paradicsommal és az uborkával a 
tavaly is pirosban jöttünk ki. 

- Pirosban? Ez mit jelent? 

- Vagyis a felvásárlási ár kisebb volt, mint az előállítási költség... Azért ez a felvásárlási ár is 
lehetne nagyobb, tőlünk a begyűjtők három lejért vitték az uborka kilóját, és az üzletben 
kilencért árulták, a paradicsom kilójáért kaptunk nyolc lejt, s a vevőnek tovább adták tizenötért. 
Hát nem sokkal jobb kereskedőnek lenni, mint termelőnek?! 

Szétnézek a gazdaság udvarán, s a közben feljegyzett kérdéseimmel bemegyek az elnökhöz, 
Albert Ignáchoz. 

- Szép virágok vannak a melegházban – kezdem ily módon, mert nem szabad egyből
nekimenni az embereknek durva vagy kényes kérdésekkel. 

- Valóban, a melegházi virágok igen szépek. 

Ezt a típust már ismerem, meg vagyok áldva! Ő a valóban elvtárs, ha megszakadok, sem 
tudnék olyan kérdést kitalálni, amire ne ezzel kezdje a választ: valóban... 

- Láttam, melléküzemként beindítottak egy nagy fémforgácsoló műhelyt, erre miért van 
szükség? 

- Valóban beindítottuk, ebben a miniüzemben varrógépekhez gyártunk tűlapokat. 

- De én nem tűlapokkal táplálkozom! 

- Valóban, az elvtárs nagyon jól emelte fel a problémát. 

Mit csináltam én a problémával?... Ja, ez tükörfordításban használja, amit a gyűléseken 
hallott. Hát már a falusi ember is így kifacsarja a nyelvét? Ha a riportban szó szerint idézem ezt 



a probléma-felemelést a sajnálatos lingvisztikai jelenség érzékeltetése végett, megint a fejemhez 
vágja a haver vagy valaki más, hogy gúnyt űzök az anyanyelvből. 

- Tehát miért van szükség erre a mellékfoglalkozásra? 

- Valóban azért kell, mert nélküle még a vetőmagot és a műtrágyát sem tudnánk megvenni. 

Tegyünk egy kísérletet, kérdezzek úgy, hogy ne tudjon helyeselni, már idegesít ez az örökös 
„valóban”. 

- A teheneik szép soványak. 

- Valóban, a tehenek szépek és soványak, a tejhozam a tervezettnek megfelelően alakul... 

- Miért nem lehet a melegháznak egyéves adagban mérni a tüzelőanyagot? 

- Valóban nem lehet, mert a törvényeket nem lehet meghágni. 

- Esetleg áthágni... - figyelmeztetem, hátha csak nyelvbotlás volt. 

- Sem áthágni, sem meghágni nem lehet! – szögezi le kiábrándítóan, az sem vigasztal, hogy 
elfelejtett valóbanozni. 

Na, Ignác, jól meghágtad a tiszta-forrás teóriámat!... 
 

Alighogy megjelent az ingázó falusiakról szóló írás, szakmai őrangyalom már jött is, azon 
melegében elmennydörögte kifogásait: 

- Mi ez a naturalisztikus szenny? Hát nem hallgatsz rám, haver? Minek kellett leírnod, hogy 
a szegény paraszt három tyúkja esik össze a vénségtől? S megint nekifogtál jópofáskodni, hogy 
lefosnak a galambok és belelépsz a juhkakába... Ezek üres szellemeskedések, rejtőjenősködések, 
ez nem egy komoly írás. És akkor még komolyan veszed annak a vénasszonynak is az 
őszinteségét. Felesbe a földet, mi? Majd még megkérdik tőled, hogy csak nem akarnád te is 
visszaforgatni a történelem kerekét... Hiába beszélek én neked? 

Ezt a havert felbiztatta volna valaki, vagy saját kezdeményezésére lakik bennem állandóan? 
És vajon nem azért csinálja az egészet, hogy elhitesse velem: sürgősen be kell adnom a 
lemondásom. Hát ha a vadászterületem kizárólagos birtoklására pályázol, akkor illúziókat 
táplálsz magadban, haverkám. Azt hiszem, hamarosan kiiktatlak az életemből, barátocskám... 
 

- Gábor, elfogyott a kosztpénzem. 

- Váljon egészségedre! 

- Ha nem adsz, nem lesz mit együnk. 

- Mennyit adjak még, szivi? Mi az öregistent csinálsz te a pénzzel?! 

- Én csak az ételre költök. Nem hiszed? Mit akarsz, írjak fel mindent? 

- Igen, írjál fel minden kiadást, lássuk, hol folyik el a pénz! 

- Szóval ezt akarod? El akarsz számoltatni, mint egy cselédet? Hát ide jutottunk?... 

- Ide jutottunk, hogy pocsékolsz! Minden marhaságot összevásárolsz, egy kicsit belenyalunk, 
aztán dobjuk ki, mert ránk rohadt. 

- Egy utolsó cseléddel nem bánnak így, gyanúsítasz... elszámoltatsz... 

- Azt nem értem, hogy akik fele ennyi fizetésből gazdálkodnak, mint mi, na azok hogyan is 
létezhetnek még egyáltalán... hogyhogy nem fordultak még fel... 

- Hát ezt is meg kellett érnem... hát mi vagyok én?... 



- Fejezd be a bőgést! 

Nem fejezi be. Leteszek az asztalra három százast, nem rakja el. Még szipog. Na szipogj! 
Bemegyek a szobámba, bekapcsolom a rádiót... Egy óra múlva kimegyek a konyhába 
vacsorázni, meg tudom teríteni az asztalt, a pénzt már eltüntette. 
 

Mit tegyek ezzel a süket sorozattal? Ostobaság volt belevágni anélkül, hogy előzőleg 
kiszimatoltam volna, mi vár rám. Ez az örökös egyensúlyozás egyrészt veszélyes mutatvány, ha 
nem is annyira, mint a kötéltáncos esetében, aki lepotyoghat, de fenyeget az ellentétes 
mozzanatok kiegyenlítődésével járó semmitmondás, a lényeges és fontos dolgok elkenése, 
elhomályosítása. Másrészt pedig borzalmasan undorító. Bemegyek a műhelybe, ott ezt látom: a 
mezőgépészek lelkesen és lendületesen isznak, közben olykor-olykor, unottan és 
kényszeredetten javítanak valamit a traktorokon. Ha ennek az információnak kiejtem a közepét, 
ez marad: a mezőgépészek lelkesen és lendületesen javítanak valamit a traktorokon. Nyilván, ez 
a kép abszolút problémamentes, esetleges megjelenése a mezőgépésznek sem okoz fejfájást, és 
az én igazmondásomat sem kérdőjelezi meg egy reklamáció vagy a kivizsgáló - mert hazudtam. 
De ha a lelkiismeretemre hallgatva azt írom le, amit láttam, könnyen előfordulhat, hogy - 
legjobb esetben - ismét öt hónapig kell bizonygatnom jóhiszeműségemet, észrevételezésem 
valós voltát, bírálatom építő szándékát... Ám legyen! Inkább megyek büszkén a kivizsgáló 
bizottságok elé, mintsem megérdemelten köpdössem le önmagam. Nem vagyok én kozmetikus, 
hogy a ráncok, a pattanások és a mitesszerek művi eltüntetésével foglalkozzam, hogy 
szépítgessem a dolgok pofázmányát. Ezzel a kérdéssel egyáltalán nincs mit tovább vacillálni. 

De ez a sorozat akkor is vacak, hiányzik belőle valami... 
 

- Bébi, amit küldtél, megint príma, jöhetnek a következők. 

... 

- Vár a söröd, Dugó, jössz már? 

... 

- Mondd meg, hogy nézel ki! 

... 

- Vigyázz, haver, figyelnek... 
 

Mi hiányzik belőle?... Ami eddig összejött: néhány termelőszövetkezeti elnök többé-kevésbé 
őszinte nyilatkozata a gazdaság helyzetéről, egy-két félszegen vagy félénken megszólaló 
paraszt és idétlenségem az új környezetben... Vagyis ezek a felülethez és a felületességhez 
közelálló keresztmetszetek csupán, helyzetképek az okok és összefüggések felvillantása nélkül. 
A hosszmetszet hiányzik, amely ha (objektív és szubjektív körülmények következtében) nem is 
hatolhat túl mélyre, legalább jó irányban keresgélné a felfedezés lehetőségét... Egy idős
mezőgazda okossága kellene, hallgassunk az öregekre, így szól az ősi figyelmeztetés. A több 
évtizedes tapasztalat birtokosának a jelen állapotokat értékelő megnyilatkozása hiányzik, 
például. Közvetíthetném a nyugodt, bölcs és biztonságos hangot..., csakhogy ez nem olyan 
egyszerű. Riporter legyen a talpán, aki nyílt és kertelés nélküli hozzászólásra bír egy sok 
mindent elszenvedett, idős parasztot, akit éppenséggel akkor lát először. 

De ha a bácsi nem volna idegen?... 
 



15. FÖLDSZAGÚ EMBEREK 

János, a szomszédom parasztgyerekből lett tanárember, idős szülei most is Senkiföldjefalván 
élnek. Az első rábeszélő munkám nem volt fáradságos, még aznap délután kocsiba vágtuk 
magunkat, szürkületkor Jancsi bácsi és Bözsi néni boldogan tárták szélesre a kaput rég nem 
látott fiuknak. Aztán az öregek meggyőzésébe alaposan beleizzadtam... 

Jó ideig rólam megfeledkezve örvendeztek egymásnak, majd egyre sűrűbben pislogtak 
felém a szülék, hogy Jánosuk vajon miért hozott engem is magával, ki fia-borja lehetek. Attól 
még nem rezeltek be, hogy újságíró vagyok, de jövetelem céljától annál inkább, hallani sem 
akartak arról, hogy „kitegyem őket az újságba”. Nekem nem hitték el, hogy esetleg csak a 
szavaik kerülnek a papírra, a nevük nem; szerencsére János keményen besegített: 

- Édesapámék egész nyugodtan megbízhatnak Szántó úrban, szomszédom, jól ismerem, 
édesanyáméknak semmi bántódásuk nem lehet, hiszen még a falujuk nevét sem fogja kiírni. 

Én bólintottam, hogy így lesz, az öreg soráig teketóriázott, nézte a feleségét, tőle várta a 
döntést, de az csak a vállát vonogatta, végül Jancsi bácsi nagyot csapott az asztalra. 

- Na, el van intézve. Fiam, hozz fel a pincéből egy kancsó bort! 

Amikor nagyok a szélesen hömpölygő, ízes szövegelés esélyei, mindig magnót viszek 
magammal, használatának előnye a beszélgetés pontos és teljes rögzítése (melyhez képest a 
jegyzetelés vétkezésnek számít), hátránya, hogy a legtöbb esetben újabb félórát vesz igénybe, 
míg kirázom a riportalanyból az úgynevezett mikrofonlázat. Az előzmények miatt kissé 
bátortalanul szedegettem elő masinériámat, de fölöslegesen aggályoskodtam, az öregek meg 
sem kérdezték, hogy mi az. Nekiláttunk hármasban a borozásnak (János nem ivott, mert 
vezetnie kellett visszafele is), ők ketten meg a páros mesélésnek, egyetlen kérdést sem kellett 
feltennem. Egymást váltogatva mondták, ami eszükbe jutott, a bácsi kezdte: 

- Hát ugye, hatvankettőben jött a nagy fordulat, megalakult nálunk is a kollektív. 
Különösebb nehézség nem volt a beállással, az emberek általában felfogták, hogy nagyobb 
földön jobban lehet gazdálkodni, pláne mivel jön a gépesítés. 

- Addig mi lóval szántottuk a határt, de azzal sem igen maradt vetetlen föld. 

- Na, beálltunk, a lovakat kötelezően be kellett adni, aztán a szekereket is, az ekét, a boronát, 
ezek a szabad ég alatt szépen elpusztultak. Ez már hiba volt szerintem. Ezeket a szerszámokat a 
gazdaság nem tudta kellőképp kihasználni, kiadhatták volna leltári áron az embereknek, hogy 
legalább a háztáji kertjük megművelésében használják... Kezdetben, az első években jól ment a 
közös gazdaság, mindenünk volt, nem is kellett sokat dolgozni, mégis annyi mindent osztottak, 
hogy csuda. Aztán az egyik évben elvetettünk nyolc vagon búzát s learattunk vagy ötöt. Ez már 
nagy hiba. Volt itt régebben egy mérnökünk, az nagyon lelkiismeretesen dolgozott, velünk 
együtt zsákolt, meg mertem kérdezni tőle, hogy mennyi a gazdaságunkban egy kiló búza 
önköltsége. Megnézett, hogy falusi ember létemre hogyan kérdezhetek ilyesmit, aztán válaszolt: 
két lej harminc bani. Aztán mi mázsájáért kaptunk százharminc lejt, tehát az önköltségen alul. 
Ez szerintem megint baj. Csak a magam nevében beszélek, nehogy azt írja majd, hogy ez az 
egész falu véleménye. De hogy a kannákba töltött tej literéért a gazdaságunk kettő húszat 
kapott, s annak az előállítása hét lejbe került, ez már óriási hiba... 

- Aztán hoztak valami disznókat, a gabonát feletették velük, mégse fejlődtek jól, tudja az 
istennyila, miért. Felhagytak a disznókkal, mert nem volt hasznos. Egyre szegényebb és 
szegényebb lett mind a határ, mind a gazdaság. Nem is tudom, hogy most mi jót mondhatnánk 
erről a mi kollektívünkről... 

- A közös gazdaságban kezdtünk csoportokban dolgozni, az volt az elképzelés, hogy ne 
legyenek egyéni különbségek, mindenki legyen egyforma, külön senki ne tudjon gazdálkodni s 



gazdagodni. Itt volt a másik hiba: nem azt kérdezték, te nyomorult, neked miért nincs semmid, 
hanem azt, hogy neked miért van. Nem a gyengét akarták a magasakhoz emelni, hanem a 
magasat üssük fejbe! Amikor ez a gondolkozás teljesen megfordul, akkor minden megfordul... 
Tehát azt mondták, legyen egyenlőség. Aztán az emberek egy része kiment idejében a földekre, 
ott nyolcvan-száz ember üldögélt, a nap szépen sütött, a gaz nőtt, jó idő volt. Ugyanis várták, 
hogy az utolsó tag is menjen ki, addig nem dolgoztak. Na, mondom, ez a beszéd! Azelőtt még 
ki sem volt világosodva, már azt sem tudtuk, hogyan dolgozzunk többet, hogy verjük ki a gazt, 
amennyit csak lehet, mert az idő telik, s annak a palántának nőni kell, élni kell... Most meg nézz 
oda, milyen urasan vagyunk, a nap itt mindjárt agyonsüt, azt sem tudjuk, hova bujkáljunk el 
előle. Déltájban megszólalt az egyik: csak az jőne már, az a felszabadító, az a fél négyes vonat. 
Az jelezte ugyanis, hogy letelt a munkanapunk, akkor haza mindenki, gátá, megvolt a 
napszám!... Aztán ki ahogy akart, úgy dolgozott, ha kivágta a gazt, jó volt, ha nem, hadd hogy 
éljen a növénnyel együtt! 

- Pedig ez nagyon szorgalmas nép volt, úgy dolgozott mindenki... 

- Abban jártunk mindig, hogy szépek legyenek a földjeink, változtattuk a vetésforgókat, ahol 
igen kezdett elgyepesedni, ott herét tettünk bele vagy kapásnövényt, úgyhogy annak teremni 
kellett! Aztán a kollektívben... Tyűj de elkezdtek lopkodni az emberek! Ki amit megfogott. Csak 
egy szál deszkát lássanak meg. Hát egy nyomtatórudat nem tudtak megőrizni. 

- Azt mondta az egyik asszony, ami a tetűnél többet ér, az már valami, s ha megfoghatja, 
elviszi. 

- Hát a másik asszony mit mondott?... Hogy a kollektív aranybánya, s aki nem lop, mind 
megbánja... Amit meg lehet fogni, mind elviszik. 

- Amikor alusznak az őrök. 

- S amikor az őrök nem alusznak, akkor meg ők visznek el ezt-azt. 

- Én nem tudom, hogyan gondolkoznak a gazdaságunk vezetői. Kapkodnak jobbra-balra, 
aztán semmi sem sikerül. Ott volt például a cirokseprű, látták, hogy a szomszéd faluban ez jól 
jövedelmez, elhatározták, hogy mi is ezt csináljuk. Na, leszedték a cirokot, összekötötték s 
felrakták száradni az egyik épület padlására, mert nyersen nem lehet megkötni, 
megpenészedik. Alul meggyújtottak egy kétezres gázégőt még ősszel, s úgy hagyták, várták, 
hogy száradjon meg, és addig vártak, amíg jól megszáradt! Egyik téli reggel megyek ki, még 
nem is hajnalodott, látom a nagy világosságot, mondom a férjemnek: na, lehet levágni a disznót, 
mert a szomszédban már perzselik. Hát az öreg éjjeliőr elkezdi ütni a kapunkat, hogy gyertek 
gyorsan, mert ég a kollektív. Lángba volt borulva az egész épület, égett a cirok s vele együtt 
valami drága gépek meg a kollektív ARO-ja, amivel a fejesek ki szoktak kocsikázni a földek 
széléig. Szóval, nem a disznót perzselték. Ott állt a mérnök, az elnök, mindenki, nem mertek 
bemenni, hogy kihozzák a kocsit... 

- Ha a sajátja lett volna, biztos kihozza. 

- Fújt a szél is... 

- Valakitől még azt is hallottam, hogy direkt nem mentek be, azt mondta az elnök, nem baj, 
ha elég, legalább kapunk újat helyette. 

- Igen, mert ezen kellett volna javítani valamit. 

- Azért érdekes dolgok ezek, de hát mit is beszélgessen rajta az ember?... A múlt évben 
kaptak száz köbméter cserefát, messziről kellett elhozni, még én is mentem a traktorral, hogy 
hordjuk ide a cserefa legszebbjét, mert a kollektív koporsógyártással akar foglalkozni. Aztán a 
tagság csúfolódott, én is azt mondtam, ha meghalok, nem innen veszek koporsót magamnak. 
Közben ahogy vágták ki a fákat, rájöttek, hogy na, nem is gyűl össze elég. 

- Hát nem égett el belőle is?! 



- Tényleg, abból is el egy csomó. Valahogy kigyulladt... Úgyhogy ezek semmi komoly 
dologgal nem akarnak foglalkozni... Volt egy istálló, azt is elnézték, nem javították soha, s aztán 
elrohadt. Ott legalább száz tehén elfért. Annyira elrohadt, dőlt már össze. Az állatokat 
szerteszéjjel hányták kisebb istállókba. 

- Voltak csirkék is, azzal miért hagytak fel? 

- Hát én tudom? Pedig az állítólag jól ment... 

- Hogy miért hagynak fel mindennel?... 

- A múlt ősszel kaszáltam a réten, egyszer kijön egy traktorista oda mellém, ott szántóföld 
volt. Azonnal megállította a motort, és szépen leült. Én közben vágtam, annyit lekaszáltam, 
hogy egy gépnek való gyűlt össze. Kijött a másik traktorista, még ki vagy három-négy, 
leheveredtek, beszélgettek, aztán úgy tizenegy óra felé megindultak, kezdtek szántani. Na, 
mondom magamban, így már aztán sokra megyünk! Csak magamban mondtam, mert hát nem 
lehet nekik szólni, ezek is úgy el vannak kapatva... 

- Gyűlésen még megmondaná az ember, de azt se nagyon csinálnak. Nem biza! 

- A trágyát sem úgy hordják ki, ahogy kellene, ott a földek szélén hever nagy szakaszokban. 
Kiviszik a traktorokkal a föld szélére, az egyik lebillenti, a másik melléje, egy hektár helyet 
elfoglalnak vele. Ott aztán elrohad... A tavaly bevetették az egész hegyoldalt törökbúzával, a 
vaddisznók kitúrták. Na, hamar neki a traktorral még egyszer! 

- Hogy fizessenek megint jó sokat a gépállomásnak!... 

- S bevetették másodszor is ezzel a gulival, olyan, mint a karalábé, a marháknak nagyon jó, 
jobb, mint a takarmányrépa. Az szegény bujkált kifele, de a gaz már jóval nagyobb volt, a guli 
ott pislákolt ki, azt mondja a szomszéd csúfságból: né, nem kell melegágyat csinálni, vigyél 
ebből a feleségednek és mondjad, hogy káposztapalánta... Abból se lett semmi. Semmi 
egyáltalán. Az a nagy terület semmit sem termett. 

- Na, most mondjam el én! Kiosztották tavaly a részemet, a kapálót. Répát és kukoricát. 
Megy jól minden, kapálunk rendesen, megkapáltuk elsőre, szép volt a répa, megyünk 
másodszor, akkor is. Mikor kiástuk, volt vagy három mázsa, kiásatták velünk augusztus végén, 
hát szeptemberben még ott volt. Mentünk kukoricát szedni, és a répát még nem vitték el, mind 
olyan volt, hogy már nem volt mit nézni rajta... Amiért megkapáltam a kukoricát... apja, kaptam 
egy mázsát? 

- Ó, dehogy kaptál: 

A végelszámolásom: kaptam egy lejt meg két és fél kiló cukrot a kukoricán kívül... 

- S a szomszéd három lejt... Ez a mi elnökünk egy volt sofőr, nem ért a mezőgazdasághoz. 
Nem mi választottuk, hanem kinevezték. Fiatal, még negyvenéves sincs, legényember. 
Elküldette saját magát a fővárosba egyéves iskolába, aztán hazajött, állandóan kötődött az 
állatorvossal... 

- ...szóval, kezdett parancsolgatni neki... 

- ...az szegény el is ment innen valahova nagy nehezen... A szomszéd faluban jól működik a 
gazdaság, megkérdeztem az elnöktől: te, hogy tudsz a népnek többet fizetni, mint ezek itt 
nálunk, hiszen nálatok a határ soha az életben nem volt olyan jó, mint a miénk? S azt mondja: 
ide figyelj, én mindig megnézem, mit veszek be, és csak úgy adok ki, vagyis hogy milyen 
jövedelmem van és mit költhetek. Itt nálunk pedig megeresztik... aztán nem tudják letenni a 
bankba az alapot. Nincs meg az a jövedelem, pedig mindenből kéne hogy bejöjjön, ha volna aki 
vezesse. Könnyen számolnak, nem is nézik meg, sokszor még ki sem mennek a határba. 
Hányszor mondtam, hogy parancsoljanak a kombájnosoknak: vágják törpére azt a tarlót! Jó 
magasan vágják, s akkor nincs mit a marhák alá tegyenek. És így nem is tudják jól beszántani, 



csak felgyúrják a traktorokkal, és amikor kell kapálni, akkor a szalmát kapálja a nép, a kapa 
rakódik meg, és a gyom ottmarad. 

- Itt könnyű elnöknek lenni, mert ez csak azt mondja: na, itt van, ennyi minden gyűlt össze, 
ebből leadjuk a szerződést, meghagyjuk a vetőmagot, és a többi nesztek, osszátok szét! Azt nem 
mondja, hogy mit tegyünk a földbe és hogyan munkáljuk meg. A vetést is mind egy lére 
csinálják. 

- Hányszor mondtam, hogy próbáljanak ki egy vetésforgót. Azt felelte nekem a mérnök: 
maga tudja, hogy nekünk parancsolnak? Irányított gazdaság van, maga tudja ezt?! Akkor is, 
mondom, mit érdekli az magát? Vesse csak be és nézze meg, ha jól megy, nem lesz baj... De 
ezzel a mérnökkel nem lehet értelmesen tárgyalni... hűj, de szaporán beszél! 

- Nem szereti a népet egyáltalán. 

- A nép se őtet. Nem is igen mer odamenni, ahol nagyobb csoportban dolgoznak, mert elég 
hangosan csúfolják, ha jó füle van, hallhatja... 

- Nincs egy csöppnyi szimpátiája a néppel szemben, hogy na, egy kicsit kedvezzen. 

- E már nem aztán! Csak maguknak kedveznek egypáran. Nem szól senki se, mindenkinek 
jól van minden. 

- Abban jár mindenki, hogy azt a kicsi sajátját rendezze magának, azt a falásnyi háztájit, 
aztán a többi... 

- Rendezné, ha lehetne. De most csak mindenki ül, búsul és nézi keservesen ezt az időt. Az 
őszön nem tudtuk felszántani, nem adtak fogatot. Olyan nyűgös ez is, százszor kell elmenni a 
brigádoshoz. Azt mondtam neki, te, inkább tízszer lekaszálnám s felgyűjteném a gazdaság 
takarmányát, amiből én csak húsz százalékot kapok, csak éppen ne kelljen titeket instálljalak, 
hogy adjatok fogatot. Nem képesek az övékét elszállítani, hazavinni, csak amikor félig 
elpusztult. Hát ez mesterség?! Azelőtt apám úgy csinálta, hogy amikor gyűjtöttük, már jött a 
szekérrel, csak összenyomtuk egy csomóba, s fel is a szekérre és haza. Akkor volt takarmány. 

- A gazdaságban fiatal egy sincs. Senki. Pár év múlva csak a boldogtalanok maradnak a 
faluban, azok is a háztáji miatt. 

- A háztáji személyenként tizenöt ár lehet, ezen kívül egy családnak jár két és fél árnyi 
lerakodóhely. Az a harminckét és fél árnyi van nekünk is, mind mérik. Már annyiszor 
megmérték, tiszta csúfság, majdnem minden évben. Mert valaki azt mondta a mérőknek: az, az 
ottan, én látom, hogy az nagyobb kell hogy legyen, biztos ittatok, amikor mértétek... Aztán ez 
bement a fejesek fülébe, megint kezdték mérni. Azt mondtam: igaz is, mostanában esős idő volt, 
lehet, hogy nőtt valamennyit. 

- Tiszta kacagás... 

- Amikor legény voltam, el akartam menni a testvéreimmel a kollégiumba. Apám azt 
mondta: urizálni akarsz vagy mit? hát itt nincs mit csinálni? nem kaptok itt magatoknak 
munkát? hát van szebb dolog a mezőgazdaságnál? van ennél jobb, jövedelmezőbb valami?... És 
mindannyian itthon maradtunk a föld mellett, pedig nem voltunk éppen olyan buták... 

Ezután állítottam meg a magnetofont, a szalagon néhány másodperces csend van, majd 
pohárkoccanás és egy kattanás hallatszik. (Az érdekes és fontos felvételeket meg szoktam 
őrizni.) 

Emlékszem, szerszámaim elpakolása közben megkérdeztem, hogy hívják a 
termelőszövetkezet elnökét, bár az ő nevét sem szándékoztam megemlíteni a riportban. Székely 
Andrásnak, mondták egyszerre. Ez is nagyszerű dolog gondoltam, itt nem jöhetnek majd utólag 
a „ha én Jóska lettem volna”-szerű fúróval. 



Amikor kikísért bennünket, Jancsi bácsi újólag érdeklődött: biztosan nem lesz baj belőle? Hát 
mondhatom én azt, hogy biztosan? Azzal nyugtatgattam, hogy még a falu nevét sem közlöm, 
még a megyét sem, amelyhez tartozik, mezőgazdasági sorozatomat eddig is három megyét 
érintve írogattam. És ahogy elnézem ezt a falut, nem hinném, hogy egyetlen előfizetője is lenne 
itt az Igazunk-nak. 

A riportot csaknem egészében a szalagra rögzített szöveg jegyzőkönyve alkotta, 
bevezetőként elmondtam, hogy ebben a faluban lehet azonnal beköltözhető házat venni, de 
nem érdemes, többnyire nagyszülők lakják, a fiatalok úgy elfutottak a városra, mintha kiverték 
volna őket innen, csak községi postásnak maradt itthon a bugyutábbja; hogy az idős házaspár 
szívélyesen fogadott, magukról fenntartás nélkül beszéltek, de a községről, a közös gazdaságról 
csak azután nyilvánítottak véleményt, amikor elhitték, hogy diszkrét leszek, ezért hallgatom el 
a nevüket. 

Félreértések és belemagyarázások elkerülése végett a záró sorokban megkíséreltem egyfajta 
„használati utasítást”: 

„Mint láthattuk, bizonyos dolgokra morogva-zsörtölődve emlékeztek, de elégedetlenségük 
azoké az embereké, akik szeretik a földet és az állatokat, és akik mindmáig kitartottak 
mellettük. Persze hogy sajnálják, ha valami elkallódott, ha valamiből többet és jobbat lehetett 
volna termelni, tenyészteni. Talán nem is igazi mezőgazda az olyan, aki mindig mindennel 
elégedett.” 

Szükségesnek tartottam azt is érzékeltetni, hogy panaszkodásukat nem a szegénység, nem 
valami sajnálatra méltó helyzet diktálta, ezért megjegyeztem: a házuk szép, nagy, mutatós, 
majd így folytattam: 

„Mielőtt elköszönnék, megnézzük, miért nem működik a bácsi kiskocsijának féklámpája. Az 
ezerhármas Dacia az istállóban átvette a tehén helyét. Tulajdonosa arra biztat, inkább azt írjam 
ki az újságba, hogy eladná, mert Ladát igényelt, nemsokára ki kell hogy váltsa... Elbúcsúzom, 
ebben a házban lefekvéshez készülődnek, amikor még a kocsma »bezzeg hangos«. Azt 
mondják, érkezett egy teherautó sör, s azzal még ma este végeznek a falu szomjasai. A 
helyiségben énekelni szabad.” 

Aztán rosszat sejtve (hátha valakinek a faluban mégis kezébe kerül ez a lapszám), még 
mielőtt postáztam volna az írást, átléptem Jánoshoz, kikértem a véleményét: bár nem tartom 
érdektelen dolognak a kocsi szerepeltetését, ne hagyjam ki mégis azt a Daciát, nehogy 
ráismerjenek az apjára? Szomszédom elolvasta és azt mondta, maradjon csak benne, esetleg 
annyit változtathatok, hogy a régi kocsit azért akarja eladni, mert hamar megrozsdásodott, az 
öreg nem bíbelődik a javításával, inkább újat venne, így kifizetődőbb is számára... 

Beírtam a kéziratba ezt a kis módosítást, és egészen megnyugodva elküldtem a 
szerkesztőségemnek. Mintha a sorozatommal kapcsolatos addigi kifogásaim és hiányérzetem is 
csökkent volna valamelyest... 

Másnap már újabb családlátogatásra indultam, ezúttal városom területén, mert időközben - 
Marciék gondoskodása folytán - eljutott hozzám egy panaszlevél, melyet az Igazunk-nak 
címeztek. 
 



16. ÉS MÉGIS INOG A TALAJ!

Különös levél volt, sokáig forgattam, újraolvastam, nem is tudom, bizarrnak tűnt-e inkább 
vagy hihetetlennek. Az apró gyöngybetűkkel írott tizennyolc oldalon egy fiatal munkás 
legalábbis a műszaki értelmiségi színvonalához mérhető módon adta elő nagyon is hétköznapi 
keserveit, a viszonylag nagy terjedelem ellenére tömören, logikusan és izgalmasan, ismétlések 
nélkül. Ilyenkor óhatatlanul az a gyanúm támad, hogy az aláíró egy magánál okosabbnak, 
jártasabbnak vagy dörzsöltebbnek vélt személyt kért fel bánatainak, észrevételeinek vagy 
kéréseinek pallérozott megfogalmazására. Ennek harsányan árulkodó jegyei (vagy ezek 
valamelyike) mindig felfedezhetők már a levél elsődleges szemrevételezésekor, mint például: a 
szerző állítólagos foglalkozására (tehát iskolázottságára és társadalmi hovatartozására) 
egyáltalán nem jellemző kifogástalan helyesírás; az aláírás és a boríték betűi elütnek a 
tulajdonképpeni iromány betűinek formájától; a szöveget teleszórják elcsépelt frázisokkal, 
hivataloskodó és lejáratott szólamokkal, verbális sztereotípiákkal... De ebben a levélben a 
nyilvánvaló tartalmi és formai erények mellett, elvétve bár, de akadnak ortográfiai hibák, a 
címzéstől a kézjegyig minden írásjel egyforma; frázisok előfordulnak ugyan a gondosan és 
pontosan felépített gondolatsorokban, de ezeket nevetségesen rosszul használják - ha a szerző
okos és dörzsölt -, azaz érthető és megbocsájtható meg nem emésztettséggel - ha valóban ez a 
nemrég faluról városra költözött fiatalember a tettes. 

Egyszer már megfordultam albérleti lakásukban, de le sem ültem, csak megbeszéltük, mikor 
jöhetek egy „alapos beszélgetésre”, ennek érkezett el az ideje... 

Most biztonsággal megállapíthattam, hogy a levélírásban nem segített neki senki, élőszóban 
elmondott fejtegetéseit ugyanaz a különös stílus jellemezte. Különös, de már nem érthetetlen. 
Alaphelyzetét tekintve jellegzetes figurája ő hirtelen változó valóságunknak, az úgynevezett 
elsőgenerációs munkásnemzedékhez tartozik, apja-anyja földműves, a fiú mesterséget tanult és 
beköltözőfélben van a munkásélet világába, már nem falusi, de még nem városi. A folyamatot 
azzal igyekszik elősegíteni, hogy szorgosan megtanulta a munkahelyén, a gyári gyűléseken és 
az utca forgatagában hallott kifejezéseket, de elhamarkodottan - megfejtetlenül és emésztetlenül 
- építette be fogalomtárába, innen eredhet jó néhány mondatának sutasága, zavartsága. Az sem 
lehet véletlen, hogy „érkezésem tiszteletére” kiakasztott egy kis piros zászlót a gyerekágyra, de 
mellette ott díszelgett a falra feltűzve a református falinaptár. 

A beilleszkedés érdekében egyebet nem is nagyon tehetett eddig, megnősült és gyereke 
született, viszont lakáshoz még nem jutott, lakcíme a régi. Ha körülményei vonatkozásában 
jellegzetes eset az övé, kirívónak tekinthető viszont abban, ahogy lereagálja helyzetét, ahogyan 
értelmezi a körülötte kavargó dolgokat és eseményeket és amilyen módon akar, illetve nem 
akar cselekedni. 

Egyetlen fizetésből éldegél a család, a feleségnek állása nincs, a gyerek súlyos beteg, a bérelt 
szoba rendkívül egészségtelen. A fiatal házasok csaknem az egyetlen rajtuk lévő ruhával 
kezdték a páros kínlódást, szó szerint értendő, hogy még kiskanaluk sem volt, szüleiktől
semminemű anyagi támogatásra nem számíthattak eddig, és ezután sem remélhetik azt, így 
belátható időn belül lakást nem vásárolhatnak. Ákos, az ifjú férj a lakáskiutalásban bízik, de a 
lakásosztogatóknál nem kente meg a kereket néhány ezressel úgy, ahogyan mások tették és 
teszik. Csak beadott egy igénylést, az meg elakadt a 22-es csapdájához hasonló 
lehetetlenségben: addig nem kaphat kiutalást, míg nincs városi buletinje, viszont városi buletint 
csak akkor adnak, ha már van állandó városi lakása. Tulajdonképpen azért írt levelet a 
szerkesztőségnek, hátha mi ismerünk egy becsületes kiutat ebből a csapdából. (Ákos 
meglátásai, vélekedései és elképzelései régebbi meg közelebbi naivságaimat és 
hiszékenységemet juttatták eszembe, hátrányos létének érzelmi vetületei sem voltak idegenek 
számomra.) 



Semmiféle kiutat nem láttam, megígértem, hogy keresgélni fogom a megoldást... 
Elképzelhetőnek tartottam, hogy a vállalatvezetőket esetleg meg lehet majd győzni: mint oly 
sok esetben, tekintsenek el ezúttal is a rendelkezések szigorú alkalmazásától, hiszen ez a 
fiatalember igazán megérdemelné, amilyen becsületes, őszinte és önfeláldozó - sajnos, 
elkoptatott szavak ezek, de Ákosra hányva őket, igazak. 

Nemsokkal hazatértem után felhívott a fiatalember egy utcai telefonfülkéből, kétségbeesve 
közölte, hogy házigazdája kihallgatta a beszélgetésünket és kirúgta őket a lakásból, amiért 
„újságírót hoztak a fejére”, két héten belül el kell hagyniuk a szobát. Mondtam Ákosnak, két hét 
alatt csak talál egy másik albérletet, közben még én is próbálok beszélni a gyári főnökséggel, de 
hát az a kiutalás úgysem sikerülhet ilyen gyorsan, keresse csak kitartóan az új menhelyet. 

Aztán mégsem mentem alkudozni a vállalathoz. Néhány napig halogattam, majd megjelent 
a senkiföldjefalvi riport, és rögtön utána Bözsi néni... 
 

János felesége, Éva törte be szinte az ajtóm, hogy jöjjek át gyorsan hozzájuk, mert nagy baj 
van. Tanár szomszédom elnyúlva az ágyon, az anyja vizes törülközővel dörzsöli és jajgat: 

- Jaj, kicsi fiam, ne ájulj el, jaj, csak téged nehogy megüssön a guta! 

- Mi történt? - kérdezem Jánost, de az csak néz és kapkodja a levegőt. 

- Maga aztán jól megcsinálta nekünk! - szól felém szemrehányóan Bözsi néni. - Jaj-jaj, bár 
sosem láttam volna magát életemben... 

Néha szédületes gyorsasággal begurulok. 

- Megmondaná már végre valaki, hogy mi a baj?! 

- Jancsi bácsi öngyilkos akar lenni - mondja halkan Éva, nagyot sóhajtva. 

- Jaj, istenem, az ott hal meg, ez meg itt – visít tovább a néni, s bőségesen hordja fiára a vizet, 
pedig azt hiszem, a pálinka most jobbat tenne. Legalábbis nekem. 

János felül, ijedtségéhez egyre több harag társul, de nem rám mérges, hanem az anyjára. 

- Üljön már le, édesanyám, és hallgasson el egy kicsit! Gondolkozzunk és nézzük meg, mi a 
teendő... Próbálja elmondani nyugodtan és részletesen az egészet. 

Bözsi néni, miután elfojtja szipogását, összekapkodja az események szétszórt darabjait, 
jobbára csak a fiának és a menyének mondja, közben felém küldözget néha egy-egy gyilkos 
pillantást, ha a szemei helyén golyószóró lenne, már szitához hasonlítanék. 

- Kitudódott a cikk a faluban, jár az újság a kultúrotthon igazgatójának... Az először nem is 
vette észre, hanem később a felesége... Azt mondja, né, apjuk, itt nem rólunk van szó?... Na, 
akkor az elolvasta megint, és futott is az elnökhöz... 

- Melyik elnökhöz? - kérdezi János, mintha ez nem lenne teljesen mindegy. 

- Hát először a kollektívelnökhöz, aztán vele együtt a néptanácsihoz a községi tanácsházba... 
Na, akkor elolvasták és hívatták a postást, hogy még kinek jár a faluban ez az újság... Még 
kettőnek jár... Az egyikre sikerült rátenni a kezüket, de a másikat bemenekítették a kocsmába, a 
kocsmáros meg nem akarja odaadni senkinek... Ott isznak az emberek, s a kocsmáros 
egyfolytában olvassa nekik, mit írtak rólunk, ahogy befejezi, kezdheti elölről, mert mind újak és 
újak jönnek, akik nem hallották az elejét... És az emberek ott kacagják az elnököt... 

- Na és akkor mi van - mondja János -, nem értem, hogy ezért édesapámnak miért kell... 

- Azért, fiam, mert ránk ismertek!... Te még nem is tudod, hogy közben került vevő a kocsira, 
a fél falu tudja, hogy mi adtuk el a Daciát... 



Egymásra néztünk Jánossal. Bizony, vétkesnek éreztem magam még akkor is, ha a szomszéd 
jóváhagyásával maradt a szövegben az a megjegyzés. Sejtettem, hogy áruló lehet ez a közlés, ki 
kellett volna vennem a szövegből bárki megkérdezése nélkül! (Később jöttem rá, hogy még sok 
mindent ki kellett volna hagynom, sok volt az írásban az árulkodó részlet, amiből könnyen 
következtethettek a mesélők személyére: kinek méricskélik egyfolytában a háztáji földjét? ki 
javasolta a mérnöknek a vetésforgót? ki kapott a tavalyi munkájáért egy lejt meg két és fél kiló 
cukrot?...) János nem hibáztatott, legalábbis nem adott hangot elmarasztalásának, hanem az 
anyjára kiabált: 

- Ez a kocsieladás még nem bizonyíték! Név nincs kiírva, édesapámnak nem kellett volna 
elismernie, hogy ő tájékoztatta az újságírót. 

- Miért - rémülök meg én is -, hát elismerte? 

- Az nem ismert el semmit - mondja Bözsi néni továbbra is a fia felé fordulva -, az ki sem bújt 
azóta a házból, nem beszélt senkivel... 

- Akkor még nincs semmi baj - állapítom meg. 

- De van! - erősködik az asszony. - Mert azt mondta, többet ki a házból nem megy, mert az 
egész falu őt beszéli, hogy is nézzen ezután az emberek szemébe, mi lesz, ha majd találkozik az 
elnökkel?... 

Túlzott és korai becsinálásnak tartottam az egészet. 

- Honnan veszi, hogy az egész falu őt beszéli? Honnan tudja, hogy az elnök rá haragszik? 

- Hát egész nap a függöny mögül leskelődött, látta, hogy az emberek jönnek-mennek az 
úton, mind a házunk felé mutogatnak és kacagnak. 

- Ha kacagnak is, az elnököt kacagják, nem magukat - vitázom tovább a nénivel. 

- Maga nem ismeri a falusiakat - szögezi le nagy igazságot szólva -, ezek az emberek 
odahaza, a házukban, az elnök meg a többi vezető háta mögött kárörvendve nevetnek, és 
magukban nekünk adnak igazat. De hangosan, amikor többek előtt kell beszélni, akkor 
ellenünk uszítanak, megjátsszák magukat, hogy mi vagyunk a hibásak. Ilyen ez a nép, na, mit 
csináljunk!... 

János bizonyára tudja mindezt, nem tartja fontosnak felvilágosításom folytatását a nép 
milyenségéről, ő más dologra kíváncsi: 

- Na és édesapám hogyhogy öngyilkos akar lenni? 

- Úgy, fiam, hogy ivott egész nap, egyszer csak leoldotta a nadrágszíját és azt mondta, ő
megy a padlásra és felköti magát. 

- És maga ott merte hagyni? Hát hogy merte otthagyni édesapámat ilyen helyzetben? 

- Én nem ilyen helyzetben hagytam, fiam. Gyorsan lefogtam, lenyomtam a székre és még 
töltöttem belé bort. Addig itattam, amíg teljesen berúgott és elaludt az asztalon. Úgy, ahogy 
volt, ruhástul-csizmástul odalökdöstem az ágyhoz, lefektettem, belenyomtam még két pohárral, 
s csak azután futottam ki a buszmegállóba, hogy jöjjek be ide segítségért. 

- S ha eddig kijózanodott már annyira?... - latolgatja az esélyeket az apját féltő fiú. 

Bözsi néni hallgat egy keveset, valószínű, emlékeiben keresgélve felidézi férje hasonló 
állapotait, majd határozottan mondja: 

- Nem hiszem, fiam, ennyi idő alatt lehetetlen, hogy ő kijózanodjon. 

- Na, én indulok is a falujukba - jelentem be meglepetésszerűen, amint azt a rám meredő
arcokból kiolvashatom. 



- Csak ezt ne tegye, az isten szerelmére! - kiált fel Bözsi mama. - Ha magát meglátja a férjem, 
az meghal azonnal... 

Tényleg nem lesz helyénvaló kimennem, jöttem rá kis töprengés után, de nem Jancsi bácsi 
esetleges agyvérzése miatt, hanem azért, mert ha valóban figyelik a házukat, ennél 
nyilvánvalóbb bizonyítékot nem is szolgáltathatnék ellenük, mint hogy megjelenek a „tett 
színhelyén”, elég, ha kijövetelemkor valamiért leigazoltat a község milicistája... 

- Akkor menj ki te, János - biztatom a szomszédomat -, nyugtasd meg édesapádat, értesd 
meg vele, hogy ha nem ismeri el hozzájárulását az íráshoz, nem lehet semmi bántódása... 

- Mire nem akarná még rávenni a fiamat?! – szól rám haragosan az édesanya. - Kitenné 
annak, hogy megint rosszul legyen, ha netán, isten őrizz, meglátná úgy az apját?... 

Várom, hogy János kikérje magának az ilyen gyanúsítást és kiköszörülje a férfiasságán esett 
csorbát. De nem teszi. 

- Évikém, akkor megkérnélek, hogy menj ki te édesanyámmal... 

Éva vagy nagyon bátor, vagy nagyon hallgat a férjére (nem úgy, mint némely nőszemélyek), 
azonnal helyesel: 

- Megyek, János, és légy nyugodt, beszélek én apu fejével, hogy ne csináljon marhaságot... 

Azért elláttam Évát néhány taktikai tanáccsal: miket mondjon az öregnek (ne zárkózzon be, 
mert azzal válik igazán gyanússá, lépjen ki bátran az útra, tegyen úgy, mintha semmiről sem 
tudna, ha említik neki a cikket, vágjon olyan képet hozzá, mintha akkor hallana róla először, 
provokálásra ne válaszoljon, a kocsmába is elmehetne, de ne igyon sokat...), vegyék el a 
nadrágszíját, és ha kell, kötözzék az ágyhoz, amíg teljesen helyrebillen az esze, minden csoda 
három napig tart. 

Úgy számítottuk, hogy mire kiérnek, este lesz, amíg mindent megbeszélnek Jancsi bácsival, 
késő este, és Éva csak a reggeli busszal tud majd visszajönni. Nincs más hátra, ezen az éjszakán 
vagy alszunk, vagy iszunk. János aludt... 

Mint később kiderült, Senkiföldjefalvára érkeztük után hamarosan Éva is ágyba bújt, az 
öregbe sehogyan sem tudtak lelket verni, olyan részeg volt, hogy hajnalban is nehezen állt 
lábra. Arra nem sikerült rávenni, hogy kimenjen a főútra, még a saját udvarán sem akarta 
mutatni magát, nehogy átszóljon a szomszéd a kerítésen, de határozottan megígérte: nem vet 
véget az életének. Biztonsági okokból megint leitatták, és utána sehogyan sem akart előkerülni 
az a ki tudja, hova tűnt nadrágszíj... 
 

A haver valami terepmunkáról érkezett vissza, talán már az első útja hozzám vezetett, azt 
hitte, újdonságot mond, amikor így kiáltott fel: 

- Te aztán jól megcsináltad megint! 

Már éppen nem tudtam, milyen áldás hiányzik még a fejemről. Drága kollégám tudta. 

- Most azt hiszed, vagány vagy. Szántó Gábor ismét megírta az igazat... Egy frászt, öregem! 
Különcködés, fenegyerekeskedés, hőbörgés az egész. 

Bárgyú beleegyezésnek vélte szótlanságomat, míg hitvesem tapasztalt szeme már látta a 
veszélyt, felrobbanásom elől kiiszkolt a budira. Mesterem csak most lendült volna bele igazán: 

- És merem állítani, hogy tiszta hazugság az egész riport. Amit írtál, az a parasztság 
szembeköpése. Így nem beszél manapság egy falvainkban élő földműves, aki... 

- Ide figyelj, haver - szólaltam meg csendesen, de ellentmondást nem tűrően -, tűnj el az 
életemből azonnal és végérvényesen, mert úgy rúglak tökön, hogy kiesel a sapkád alól! 

- De Gábor, én csak baráti figyelm... 



Úgy álltam fel, hogy megértse: nem fenyegetőzöm, ígéretemet hajlandó vagyok 
haladéktalanul végrehajtani. Köszönés nélkül pucolt el. 

Ezt a ziccert nem hagyhattam ki. 
 

Aztán újból jött Bözsi néni, hogy az öreg megint elindult a padlásra. Egyre kevésbé tudtam 
tréfaként felfogni, hogy írásomnak gyilkos ereje van, ha a tata felköti magát, ennek 
egyértelműen én lennék az okozója, mert ha nem lépem át soha házuk küszöbét, békésen 
borozgatna százéves koráig. 

- Hát hogy a csudába nem nyugodott még meg? - kérdeztem a szintén ijedt öregasszonyt. 

- Már kezdett volna megnyugodni, már ki mert állai a verandára, s akkor szólt neki a 
szomszéd, hogy az elnök nagyon haragszik... Persze, mert a nép neveti és csúfolja. Ugye, most a 
határban nem lehet dolgozni, az emberek egész nap a kocsmában ülnek, és mindegyre azt a 
cikket olvastatják a kocsmárossal... S akkor az elnök emberei mennek és mondják neki, hogy né, 
a kocsmában kacagja őt a falu... A tegnap egy részeg öregasszony elindult a főúton, s minden 
ötödik háznál elrikkantotta magát: egyem a drága szívit annak, aki kiírta őket, minden egyes 
szó igaz az újságban!... Szóval, nincs csend na, az elnököt is egyfolytában hergelik. 

- Édesanyám - szólal meg János, akit mintha megint az ájulás környékezne -, mondja meg 
édesapámnak, hogy ő ne törődjön ezzel, ha az elnök mérges, hát mérgelődjön, édesapámék ne 
vegyék magukra. 

- Az elnök magára a legmérgesebb - nyugtatgat engem is a mama -, többek előtt kijelentette, 
hogy majd úgy elintézi magát, hogy attól koldul. 

- Én már kezdem megszokni, hogy elintéznek, ezért ne izguljon. 

Látom Bözsi nénin, erősen fészkelődik benne valami mondandó, és csak azután bökné ki, ha 
többször is biztatom, mondja már... 

- Lelkem, nem lenne olyan jó, hogy írja ki az újság következő számába, hogy nem mi 
meséltük magának azokat a dolgokat? 

Ezt a blődséget biztos, az öreggel ketten sütötték ki odahaza, de Jánosnak és Évának is 
tetszik az ötlet, mindhármuknak kell magyaráznom: 

- Én olyan jó tudnék lenni, csak ilyen hülye nem. Ezzel a közléssel nem tennék egyebet, mint 
hogy bevallanám: ismerem magukat, s a riport Senkiföldjefalváról szól. 

- Gábor, én azt hiszem, mégis jó lenne valami cáfolatfélét lehozni a lapban - vélekedik János -
, nagyon kérlek, legalább annyit tegyél meg, hogy közöljétek: ez a riport nem ebből a megyéből
íródott. 

Éva hamarosan indult Bözsi nénivel, hogy miután az öreg kijózanodik, ismét rábeszéljék, 
mily szép az élet, én pedig siettem telefonálni Marcinak. 

- Baj van, Marci. A legutóbbi adatközlőm végezni akar magával. 

- Legyen neki könnyű... 

- Neked is könnyű viccelődni, de ha a bácsika kirúgja maga alól a széket, ez az én lelkemen 
fog száradni! 

- Mitől lett ennyire érzékeny, hát nem mondtad meg neki előre, hogy megírod, amit mesél? 

- Ezt mondtam. Csak azt nem tudta ő sem s én sem, hogy az érintettek ilyen könnyen 
magukra ismernek és ennyire megsértődnek. 

- Hát, Bébi, meg kell mondanom neked, hogy mások is magukra ismertek. Eddig három 
helyről érkezett levél vagy telefonüzenet. Tőletek vagy háromszáz kilométerre fekvő faluból jött 



a figyelmeztetés: tévedett a riporter, mert nem ARO égett el a csűrben, hanem Dacia, egyébként 
a többi dolog stimmel. Egy másik községből helyreigazítást kértek: a riportban foglaltak mind 
megfelelnek a valóságnak, de az elnök azelőtt nem sofőr volt, hanem esztergályos. A harmadik 
helyről is azt jelezték, rendben minden, az információk helyesek, kivéve azt, hogy abban az 
évben, amikor elvetettek nyolc vagon búzát, akkor nem ötvagonnyit arattak le, hanem csak 
hármat. Úgyhogy, Bébici, ez a lövésed megint telitalálat volt. Az öregért pedig ne csinálj 
magadnak problémát. 

- Nekem jobban tetszene minden, ha az öreg életben marad, ezért megkérnélek, néhány 
sorban közöljétek a kedélyek megnyugtatása végett, hogy az utóbbi riportnál nem ebből a
megyéből inspirálódtam. Nem tudom, mennyire etikus egy ilyen közlés és hogy lehet-e ezt 
kijelenteni egyáltalán vagy sem, de az öreg miatt én vállalnám, tehát ezeket a sorokat aláírom. 

- Még gondolkozom rajta, Bébi, valamit csinálunk... 

- Azokat pedig, akik megorroltak az írás miatt, leültethetnéd ezzel a megjegyzéssel: ha úgy 
érzik, hogy ingük és magukra veszik, hát majd megnézhetem közelebbről, hogy mennyire 
passzol. 

- Hü-hü-hü, hűj, de hülye vagy... Na rendben, meglesz. 

Visszatérhetett Marcikám régi bunyós kedve, mert szóról szóra leközölte, amit javasoltam. A 
csapatszellem ilyetén helyreállásának igazán örülnöm kellett volna. Nem tehettem. Bözsi mama 
rendszeresítette Éva életmentő kiszállásait, két-három naponként jött halálra rémülve, hogy 
megint a sárga földig le kellett itatnia a férjét. (Jóval azután fordult meg fejemben a gondolat: 
hátha az öreg csak azért helyezte kilátásba ily sűrűn padláslátogatási szándékát, hogy felesége 
zsörtölődéseit elkerülve, nyugodtan nagyokat ihasson.) Már két teljes hete nem dolgoztam, csak 
ittam és vártam - illetve fenét vártam, rettegtem attól -, hogy mikor kell mennem temetni az 
áldozatomat. A pontosság kedvéért: már nagyon sokat ittam és a munkára még csak nem is 
gondoltam. Nappal ittam, éjjel bántam. 
 

Cseng a telefon, a jóságát, lefekvéskor elfelejtettem kikapcsolni. Persze, ebből a díszes 
famíliából ilyenkor senkinek sem jut eszébe, hogy bejöjjön és felvegye. Na csengess, amíg 
megunod. Megunta... Nem unta meg, újból tárcsázott. Muszáj megnéznem, kinek van 
halaszthatatlanul fontos közölnivalója... 

- Halló! 

- Jó napot kívánok, elnézést kérek és bocsánat a zavarásért, ha alkalmatlankodtam 
pillanatnyilag... 

Ez Ákos, akit kirúgtak az albérletből... A nemjóját, eltelt a két hét. Ő is erre figyelmeztet, és 
elmondja, hogy nem kapott másik szobát, onnan ma el kell jönnie, nemsokára itt az este, ő
éjszakás a munkahelyén, mondjam meg neki én, hogyan vághat a hideg éjszakának az utcán 
lévő feleségével és gyermekével... Hirtelenjében azt tanácsoltam, vigye a családját a gyárba, és 
hagyja reggelig a kapusszobában, majd reggel megyek és próbálok intézni valamit a 
vezetőséggel... Az édes ebben az volt, hogy amikor először javasoltam a kapusszobát, még nem 
is tudtam jóformán, mit beszélek, csak valamivel később jöttem rá: ez egy használható ötlet! 

Tehát bódult fejjel mondom Ákosnak ezt a dolgot, és hogy legyen egy kis gondolkodási 
időm, megígértetem vele, még egyszer felhív, amikor a gyárkapuhoz értek. Hirtelen felkiáltok: 
állj meg, utas, kapusszoba! (A konyhában nejem hangja: „ne ijedj meg, kicsim, csak apád beszél 
magában”.) Kapusszoba... benne az asszony és a kisgyerek. Reggel jönnek be az emberek, a 
munkások s a vezetőik... Mit keres itt ez a gyerek? Hát azt, hogy szegényeknek nem volt hol 
aludniuk, mert a házigazda kiebrudalta őket, s a vállalati illetékesek meg süketek és vakok - 
azaz: voltak mindmáig -, semmibe vették a fiatalember lakáskérését... Ezeket (és még 
egyebeket) majd szépen elmagyarázom reggel a vállalati vezetőknek, biztosan nagyon 



érzékenyek lesznek a kérdés iránt, egy évig csak hűsítőt iszom, ha legalább a fél gyár nem fogja 
duruzsolni: szegény gyerek az éjszaka... 

Este felhívott Ákos, mondja, hogy ki van téve a tábla a gyárkapunál, miszerint szeszes italt 
és gyereket a gyárba bevinni szigorúan tilos, s ő inkább egy kollégája kocsijában helyezné el 
éjszakára a hozzátartozóit. Mit idétlenkednek ott ezek?!... 

Leszaladtam, ízlésesen megkomponáltam a látványt, az asztalt egészen közel húztam a 
bejárati folyosó ablakához, rátettem a szendergő gyereket, úgy feküdt ott, hogy egy 
reflektorokkal megvilágított kirakatban sem lett volna szemet szúróbb. Csak el ne mozduljanak 
onnan reggelig... 

Jól sejtettem, másnap a gyárban - és főleg az irodaépületben - a pletyó-toplistán ez a szám 
vezetett magasan: látta-e a gyereket az asztalon? Olyan előnyös állásból indulhattam, hogy 
szinte restellettem lejátszani a partit, melynek végkimenetele felől semmi kétségem nem volt. 
Igaz, egy ideig nyakaskodott a titkár elvtárs, hogy ő nem tud ezen a helyzeten segíteni, de 
amikor harmadszor vettem a sapkám, hogy akkor megyek a megyei szervekhez, hátha ők
tudnak valami megoldást, ha már egyszer itt a vállalatnál képtelenek... szóval, ekkor egyszerre 
mindent meg lehetett oldani: megígérték, hogy az első lakásosztáskor kiutalnak Ákoséknak egy 
lakrészt, addig ideiglenesen a vállalat legényszállásán helyezik el őket (még a költözködést is 
azonnal megszervezték, operatívan és ingyenesen), ráadásul felvették az asszonykát is a vállalat 
egyik részlegére! Teljes siker... 

Néhány esztendős pályafutásom alatt ez volt az első és mindmáig utolsó eset, hogy újságírói 
mivoltomat felhasználva elintéztem valakinek valamit; talán nem szerénytelenség, ha 
hozzáteszem: nem is akármit. Végre van egy tettem, amitől a „páciensem” nem áll fejre, nem 
dilizik be és nem kezdi oldozgatni a gatyamadzagját... Ez olyan szép, hogy nem szabad 
megírni. 
 



17. FÖLDINDULÁS 

A kedvesen csengő női hang úgy mutatkozott be, hogy a helyi kivizsgáló bizottság 
főnökének titkárnőjétől ered. (Vadonatúj titkárnőcske, a régi nyugdíjba ment.) Megjegyezte, 
nem tudja, jó helyen zavar-e (dehogy zavar!), nemrég került ebbe az állásba, valaki ezt a 
telefonszámot adta meg neki, az Igazunk helyi munkatársát keresné. Mondom, hogy ebből a
fajtából ketten vagyunk, melyikünket óhajtja. Ő sem tudja pontosan, feleli, kettőnk közül azt 
kéreti a főnök elvtárs holnap reggel nyolcra az irodájába, aki a legutóbbi lapszámban egy cikket 
közölt a mi megyénkből. Megnyugtattam, hogy majd utánanézek, kellő intézkedéseket 
foganatosítok az ügyben és csókolom a kezeit. 

Hát ez a jelenésre felkért illető én leszek, az biztos, az sem kérdéses, hogy miért. De itt 
valami tévedés lehet, a bűnös riportom Senkiföldjefalváról nem a legutóbbi lapszámban jelent 
meg, hanem két héttel ezelőtt. Viszont nekem nem muszáj az ő tévedéseiket jól értenem, mit 
rohangásszak túlbuzgóan és túl hamar. Lássuk csak azt az utolsó számot, nekem írásom nincs 
benne, azt tudom, de hátha van másnak ebből a megyéből... Van bizony, a tisztelt kolléga írt 
egy teljesen lapos értekezést a márciusban rendkívül égető kérdésről: hogyan gondoskodjunk a 
madarak téli etetéséről?... Na, haver, holnap mész vizitába. 

- Szevasz, haver. 

- Mit akarsz? 

Aha, nem felejtette el, mit ígértem neki. Kár izgulni, így, telefonon nem tudnék eleget tenni 
ígéretemnek. 

- Én semmit. Járj többet a szerveinkhez, mert nem ismerik a telefonszámodat, engem kértek 
meg, hogy átadjam az üzenetet. 

- Milyen üzenetet? 

- Holnap reggel nyolckor kíváncsi rád a kivizsgáló bizottság főnöke. Valami zűrös dolgot 
írtál, haver, a legutóbbi számban. 

Köszönés nélkül tette le a kagylót. 

Aztán a feleségétől hallottam, hogy telefonálásom után mindketten begyulladtak, a haver 
többször átolvasta érdektelen cikkecskéjét, feljegyezte magának az esetleges belemagyarázási 
lehetőségeket, és mindegyikre megírta a védekezését, amit aztán megtanult papír nélkül 
elmondani; az asszonyka jajveszékelt egész nap: jaj, mit írtál már megint? - pedig a 
szerencsétlen soha életében nem tudott összehozni egy valamirevaló írást, ami miatt hívassák. 

Másnap már negyed kilenckor felcsengetett a haver: 

- Mit marháskodsz az emberrel? Nem engem hívattak, ez öt perc alatt kiderült. Mást kéret a 
főnök. 

- Csak nem én vagyok ez a szerencsés fickó? 

- Pedig valószínű, hogy te leszel. Valami faluriport miatt reklamáltak, de a főnök elvtárs még 
nem tudja a címét s a szerzőjét. Majd pontosan megnézik és szólnak. Úgyhogy jó, ha tudsz a 
dologról előre... 

- Kedves tőled, hogy figyelmeztetsz. 

- Meg is érdemled. 

Gúnyos hangon mondta, és úgy látszik, ez a legújabb szokása: köszönés nélkül csapkodja a 
telefonkagylót. Ejnye-ejnye... 



Bözsi néni valamelyik viharos jelenésekor vészjóslóan elkárogta a termelőszövetkezet 
elnökének szívélyes üzenetét: nehogy még egyszer betegyem a lábam a falujába, mert a 
zsebében nyitva van a bicska! Közben fegyvert cserélt. Összefutok a Sóhajtásban a helyi lapnál 
dolgozó egyik kollégával, azt kérdi, mit csináltam én a senkiföldjefalvi elnökkel. Én semmit. Az 
nem lehet, véli a szaktárs, mert azt üzeni nekem, hogy a vasvilláját odakészítette az ajtaja mellé. 
Néhány nap múlva már arról értesültem, hogy megfente a kaszát. Mit mondjak erre? Kissé 
elsiette, márciusban még korai... 
 

- Halló! Szántó elvtárs? - kérdi a kedvesen csengő női hang. 

- A kezit csókolom, igen. 

- Azt üzeni a főnök elvtárs, hogy az a tudósító jöjjön fel hozzá holnap reggel nyolcra, aki 
nemrég Senkiföldjefalváról írt cikket az Igazunk-ban. 

- Én megnézhetem, kez’ csókolom, de nem emlékszem, hogy az utóbbi időben előfordult 
volna a lapunkban ez a falunév. Ha mégis megkapom, már zavarom is az illetőt. 

- Na, akkor nézze meg, s aztán hívjon vissza, jó? 

- Természetesen és a kezét csókolom. 

Mit jelenyenek ezek a cseles beidézések? Miért nem mondják meg egyenesen, mit és kit 
akarnak?... Két változat lehetséges. Az egyik (a valószínű): először valami szóbeli, homályos 
reklamáció érkezhetett, amely csak annyit tartalmazott, hogy megjelent valami az Igazunk-ban 
az egyik, megyénkben lévő faluról, nem ártana utánanézni, mert kemény és sértő dolgok 
fogalmazódtak meg benne (ekkor küldtem el a havert); közben tisztázódott, hogy melyik faluról 
van szó, de még mindig nem tettek le az ügyben írásos „észrevételezést”. Ha így áll az ügy, mit 
akarnak, írják le ők is, ami a szívükön, s akkor legalább tudom, mivel kell szembenéznem. Csak 
nem azt várják, hogy a saját magam elleni feljelentést is én írjam meg?... 

A másik variáns (a valószínűbb): nagyon is jól tudják, kit és miért kell hívatni, de ha csak 
ennyire megjelenek, hogy „az jöjjön, aki Senkiföldjefalváról írt”, akkor elárulom magam, illetve 
elismerem, hogy az az írás erről a faluról szól, holott én még a megye nevét sem közöltem. 

Tehát: így se, úgy se megyek. Majd ha „engem” hívnak... Egyelőre telefonálgatunk... 

A biztonság kedvéért átnézem a kollekciót, fél évet lapoztam vissza, sehol ez az átkozott 
falunév... 

- Halló! Szántó Gábor csókolja a kacsóit. Sajnálattal kell közölnöm, hogy fáradozásom nem 
járt eredménnyel, ilyen faluról nálunk egy éve nem írtak. 

- Köszönöm, majd tájékoztatom a főnök elvtársat. 

- Szóra sem érdemes, a kezét csókolom. 
 

A tájékoztatás egy hétig tarthatott, mert közben nem történt semmi azon kívül, hogy 
mindennap rendesen berúgtam és utána békésen viseltem el izgalmas következményeit. Illetve, 
egyszer Marci is felhívott, miért nem küldöm a sorozat folytatását. Előzőleg úgy döntöttem, 
nem mondom meg nekik, hogy ismét kivizsgálás elé nézek, gondoltam, majd utána beszámolok 
a történtekről. Éppen rossz passzban voltam, elsírtam neki az alakuló cirkusz félre nem 
ismerhető jeleit. Nem ajánlotta fel, hogy segítségemre jönnek vagy valamit mozdítanak 
érdekemben odafönt, aztán a későbbiekben ehhez az elzárkózáshoz tartották is magukat. Azóta 
sem tudtam eldönteni: jó volt-e, hogy magamra hagytak vagy sem? 

Aztán hallottam valamit, amiből megbizonyosodhattam: színrelépésem nagyjelenete nem 
késhet soká... 



Fürgén rakosgatva csizmába bújtatott lábait, Jancsi bácsi jön nyílegyenesen az ajtómnak. 
Eléje sietek, mi az, mi történt megint, van valami baj? Azt válaszolja az öreg, ő éppen azért jött, 
hogy megtudja: nekem mi a bajom? igaz-e a hír, hogy kirúgtak az állásomból? 

- Ki mondta ezt magának? - kérdem elképedve. 

- Hát a kollektívelnök híreszteli. Bent járt itt a városban a tegnap, s amikor jött haza, nagy 
hangon újságolta a buszon utazó népnek, hogy elintézte magát, ki van rúgva. Jöttem, hogy ha 
igaz, valamit segítsek magán... 

Na, ez is egy fonák helyzet: két hétig meg akart halni, ki sem merészkedett a saját udvarára, 
most meg hirtelen puccba vágja magát és egyenesen ide hoznám, rajtam segíteni. Jól nézek ki!... 

Megköszöntem a jószándékát, közöltem, hogy nem rúgtak ki (legalábbis egyelőre, tettem 
hozzá gondolatban), örvendek, hogy ilyen jó egészségben látom, menjen csak szépen haza. 

Bent járt harcias elnököm a tegnap..., akkor ma délig biztosan lesz szerencsém a bűbájosan 
csilingelő hanghoz... 

Ismét túlzottan optimista voltam, már kora délelőtt hívott: 

- Szántó elvtárs? 

- A kezit... 

- A főnök elvtárs kéreti, hogy ön, Szántó Gábor, holnap reggel nyolckor legyen itt az Igazunk-
nak azzal a számával, amelyikben van egy ilyen című írása: Hát itt nincs mit csinálni?! 

Igen, ez a senkiföldjefalvi riport címe, ez tiszta beszéd. Már ideje is volt tisztáznotok, hogy 
én kellek oda, várakoztam éppen eleget. Hátha holnap egykettőre túlesünk rajta. 

A bájos csilingelés élőben savanyúnak és morcosnak bizonyult (vagy közben megtudta, 
hogy nem érdemlem kedvességét, csengő csilingelését?), hidegen közölte, hogy a főnök 
gyűlésen van, várjak vagy jöjjek vissza később. Mit sem változtatva modoromon értésére adtam, 
hogy nem várhatok, vissza sem jöhetek meghatározott időre, mert nekem is gyűlésem van, 
méghozzá fontos. Itthagyom az óhajtott lapszámot, böngészgessék csak, ameddig akarják, ha 
esetleg lesz valami megjegyzésük, hát a telefonszámomat ismerik, esetleg délután otthon leszek, 
de az sem biztos, a kezit csókolom... Két órát tekeregtem, mert csak tízkor nyit a Sóhajtás. 

A szesz nálam soha nem idézett elő memóriazavart, ez nem dicsekvés, hanem 
ténymegállapítás. A bőségesen fogyasztott alkohol kétségtelenül befolyásolta a 
gondolkodásomat, a beszédemet, a cselekedeteimet, de utólag az egyes részleteket képes 
voltam felidézni mindig, tisztán és pontosan emlékeztem mindenre. Erre a részegségemre 
különösképpen... 

Beléptem a konyhába, és mintha kihúzták volna alólam a padlót, elvágódtam. Nyilván nem 
nevezhető ez a legkellemesebb látványnak gyerekeim szemében, szerencsére mindketten a 
szobájukban voltak. Nejem viszont úgy gondolta, nem foszthatja meg őket produkcióm 
élvezetétől, bekiáltott, hogy jöjjenek ki gyorsan. Mivel feltápászkodásom bizonyos időt és 
erőfeszítést igényelt, elég sokat elcsíptek az eseményből. És nehogy azt higgyék, banánhéjon 
csúsztam el, az anyjuk magyarázatot fűzött mutatványhoz: 

- Látjátok, drágáim? Ilyen az apátok: tökrészeg, fel sem tud állni. 

Felálltam, következett külső tulajdonságaim részletes elemzése, nehogy elkerülje valami a 
figyelmüket: 

- Nézzétek! A nadrágja sáros, az inge kilóg a gatyájából, a haja borzos, a szeme be van 
fordulva... Tetszik nektek, ugye? 

Nagyjából tényleg úgy néztem ki, mint egy disznó, de a rettenetes disznóságnak azt 
tartottam, hogy így mutogat Annának és Attilának, hogy ilyen nagy élvezettel állít pellengérre. 



Ha jövetelemkor a gyerekek kint lettek volna a konyhában, főleg irántuk való tapintatból be 
kellett volna küldenie őket a szobába, nem pedig fordítva... 

Összeszedtem magam valamennyire: 

- Hányszor mondtam, hogy ne a gyerekek előtt... 

Nejem belső tulajdonságaim felsorolásával folytatta: 

- Miért ne?! Ők azt hitték, az apjuk rendes, okos, normális ember, akire fel kell nézni. Hát 
nem! Tudják csak meg, saját szemükkel győződjenek meg, hogy mi vagy: egy nagy tróger, egy 
hazug gazember!... 

Egyet léptem feléje. 

- Ismételd meg! 

- Mi az, meg akarsz ütni? Azt hiszed, megijedek? Tőled?... 

- Ismételd meg, hogy mi vagyok én! 

- Részeg disznó, hazug gazember... 

Ekkor csaptam meg, nem folytathatta. Lehunyt szemmel, úgy dőlt el szegény, mint amikor 
egy hajánál fogva tartott rongybabát elenged az ember... 
 

Néhány napig csend volt körülöttem, telefonhívásokkal sem zaklattak, és nem is szóltak 
hozzám. Csak koponyacsontjaim alatt volt hatalmas a lárma. Azért is ültem a Sóhajtásban 
reggeltől késő estig, mert odahaza sehogyan sem lehetett az asszony és a gyerekek szemébe 
nézni. Egyik este cetli várt a konyhaasztalon, Annám írta, de az anyja diktálhatta: 

„Táti, ma délután kerestek telefonon a kivizsgáló bizottságtól, hogy holnap reggel nyolcra 
menj be a főnökhöz, Mámi azt mondta, terepen vagy és nem tudja, mikor jössz haza. Úgyhogy 
ha akarsz, elmész, de nem muszáj, mert azt is mondhatod majd esetleg, hogy el voltál utazva. 

Én az iskolában ma kaptam egy tízest és Attila kettőt. Puszilunk mind a ketten.” 
 

Nem a főnök hívatott, hanem a helyettese, ennek a titkárnője pedig azt mondta, üljek le és 
várjak. A szokásos puhítás az előszobában... No de nem lehet olyan veszélyes a helyzet, ha 
átpasszolódott az ügy a főnökhelyetteshez. Tíz perc elteltével megkérdeztem a száját hosszasan 
rúzsozgató hölgytől, hogy mégis mennyit kell még várakoznom, egyáltalán, bent van már az 
elvtárs? Bent van, felelte, nemsokára ki is lépett a főnökhelyettes az irodájából, rám mosolygott, 
barátságosan kezet rázott velem, és megkért, jöjjek vissza kilencre, hacsak nincs ellene 
kifogásom. Nincs. Elsétáltam a sarki kávézóig, ittam két gyenge feketét, a harmadikba 
kialkudtam a kislánytól egy fél konyakot (tízig itt sem szabad szeszes italt felszolgálni). 

Kilenckor már többen várakoztunk az előszobában; abból, ahogyan engem méregettek, 
gyaníthattam, hogy mindnyájan egyazon dolog miatt vagyunk itt, különben is egyiküknek a 
zsebéből kikandikált az Igazunk-nak az a száma, melyben Jancsi bácsi és Bözsi néni kísérelt meg 
szerényen hozzájárulni az új agrárforradalomhoz. A főnökhelyettes kinézett irodája ajtaján, 
megállapította, hogy mindnyájan jelen vagyunk és betessékelt. Még akkor is kedélyesen bánt 
velem, amikor bemutatott az egybegyűlteknek, akik viszont fagyosan mondták nevüket. Ahogy 
kivettem szavaikból, a megyei mezőgazdasági igazgatóság és a termelőszövetkezetek megyei 
tanácsának vezetői voltak hivatalosak rajtam kívül erre a kis gyűlésre. A főnökhelyettes arca 
hirtelen a lehető legszigorúbbra változott, és felém fordulva megnyitotta az összejövetelt: 

- Szántó elvtárs! Maga egy súlyos politikai hibát követett el. Nem azért hívtuk ide, hogy 
magyarázkodjon, mert itt magyarázkodásnak most már helye nincs! Hanem azért, hogy egyszer 
s mindenkorra megjegyezze magának észrevételeinket, hogy többé ne fordulhasson elő ilyesmi, 
mint amit legutóbb tett. 



Hát ez elég biztató kezdet. Vagyis: én fogjam be a pofámat és nyissam ki a fülemet, 
mindössze ennyi a dolgom. Azért talán nem ártana lejegyeznem azt a sok mindent, amit itt a 
fejemre olvasnak, írótoll van nálam, papír nincs, de az elvtárs előtt egy halom üres cetli... 

- Megengedi, hogy vegyek egy papírlapot? 

- Egyet? - csodálkozik a főnökhelyettes -, vegyen egy egész füzetre valót! 

Összenéznek, nevetnek, tehát lesz itt mit hallanom és jegyeznem!... 

Jó ideig nincs mit írnom, mert a riportom fordítását olvassák fel, illetve annak bizonyos 
részleteit, s a többiek egyetértő fejbiccentéseitől kísérve tesz egy-egy megjegyzést találkozónk 
eddigi egyetlen felszólalója: 

- Miért írta azt, hogy a kollektívben lopnak az emberek? Nem talált más kifejezést, csak ezt, 
hogy lopnak? Nem tudom, a maga anyanyelve mennyire gazdag, de az enyémen ezt 
sokféleképpen lehet mondani, miért kell ilyen durva kifejezést használni?... - Felírtam a 
cetlimre: lopni. Valamivel később hangzott el még egy kérdés: - Miért kifogásolja maga, hogy 
kit neveztek ki elnöknek Senkiföldjefalván? Maga tájékozatlan, Szántó elvtárs, nem ismeri az 
utasításokat! Hát nem megmondták, hogy a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben olyan 
embereket tegyünk vezetőknek, akik a falu emberei, akik ott születtek, ott élnek, ott 
dolgoznak?! Ez az ember a falu embere, mi azért tettük oda!... - A papíromra a lopni szó alá 
került a falu embere. Amíg csak olvasták a cikkemet, nem tehettem egyebet: figyeltem a fordítás 
minőségét. Hát nem volt kimondottan művészi. Aztán ismét észrevétel következett: - Hogyan is 
írhatott ilyet, hogy csak a boldogtalanok maradtak a faluban? Nem gondolja, hogy ez durva egy 
kicsit, hogy ezzel megsértette az embereket?... - Vagy ahogy a haver mondaná: szembeköptem. 
Ezt is feljegyzem magamnak: boldogtalanok. És nemsokára véget ért szörnyűségem hangos 
ismertetése. 

Igaz, több kijelentésem felolvasásakor hümmögtek és csóválták a fejüket (mit értsek ebből?), 
de szavakban megfogalmazott kifogás mindössze ez a három volt. Ennyi lenne az egész? No 
nem, a főnökhelyettes összegezi észrevételeit. 

- Szóval, én ezt egy abszolút elfogult, negativista írásnak tartom. Maga csak a rosszat írta 
meg, mintha jó nem is létezne. Aki ezt a cikket elolvassa, azt hiheti, hogy ilyen rettenetesen fest 
a mi mezőgazdaságunk. Nem azt mondom, hogy ne bíráljon, de írja meg azt is, ami eredmény, 
ami szép és követésre méltó. Ez lenne a maga munkája. A lapjuk országos lap, nem vártuk el, 
hogy az egész ország előtt ilyennek mutassa fel megyénk mezőgazdaságát. Ez nagy hiba volt, 
ez az én véleményem. Átadom a szót a megyei tanács elnökének. 

Az át is vette, és rögtön egy kérdéssel indított: 

- Mondja meg, Szántó elvtárs, valóban azt hiszi, hogy egy sofőrből nem lehet jó 
kollektívelnök? 

Hallgattam, nyugodtan néztem a szemébe, moccanásnyit sem változtattam bamba 
arckifejezésemen. 

- Nem érti, Szántó elvtárs? Tényleg azt hiszi, hogy nem lehet jó elnök egy sofőrből? 

Az istennek sem akartam tudomásul venni a kérdőjeleket. Továbbra is úgy tettem, mintha 
nem velem beszélne. Gondolom, már kezdték azt hinni, hogy nem tudtam elviselni a rám hulló 
csapásokat és időközben bediliztem. 

- Nem akar válaszolni? 

Ez az! Ezt a kérdést vártam. Most már megszólalok: 

- Tényleg azt akarja, hogy válaszoljak? 

- Természetesen. 



- Bocsánat, én azt hittem, csak szónoki a kérdés, és nem kér feleletet... Az elején úgy értettem, 
hogy nekem nem szabad kitátanom a szám, csak önöknek... 

- Én szeretném, ha válaszolna a kérdésemre - oszlatta el látszólagos bizonytalanságomat, 
félszegnek tűnő habozásomat az elnök. 

- Én szeretnék is válaszolni - egyeztem bele -, de addig nem tudok, amíg nem tisztázom a 
magam álláspontját ebben az egész ügyben. Itt valóban súlyos hiba történt, de azt nem én 
követtem el, hanem maga - mondtam a főnökhelyettesnek. Tudom, ez teátrális fordulat volt, de 
néha jól fog az ilyen. Most sem maradt el a hatása. Olyan döbbenetet váltott ki, hogy nem 
fenyegetett félbeszakíttatásom veszélye, kényelmesen, a megfelelő szünetek beiktatásával 
folytathattam: - Ugyanis elhamarkodottan ítélkezett a munkám egészéről, elmarasztaló 
következtetéseket vont le tevékenységemről egy olyan írásból vett részlet alapján, amely egy 
hosszabb riportsorozat egyik anyaga csupán. Sejtem, hogy elfelejtették tájékoztatni: a szóban 
forgó írás a hetedik ebben a sorozatban, az előző hat faluriport többnyire az elért eredményeket, 
a sikereket taglalta, ez az első, amely kimondottan bíráló hangot üt meg. - Leolvashattam a 
főnökhelyettes arcáról, hogy valóban nem tudott a sorozatról, csak erről a riportról. Nyeregben 
ültem. - Ami a politikai tájékozatlanságomat illeti: az utasítások között nemcsak az szerepel, 
hogy a falu embereit kell a termelőszövetkezetek élére tenni, hanem az is, hogy ezek a vezetők
legyenek a mezőgazdasághoz értő emberek, akik meg tudják különböztetni a tehenet a bikától! - 
Ezt szó szerint idéztem, jól emlékszem a mondatra, a napilapban ez volt utána zárójelben, 
vastag betűvel szedve: derültség a teremben. És világos, hogy ez a lényeg, a hozzáértés. - 
Felmerült továbbá az a kifogás, hogy túlságosan durva szavakat használtam, azaz hogy lopnak 
és boldogtalanok. Talán nem derült ki a fordításból, hogy ezeket a kifejezéseket nem az újságíró 
használja, hanem egy idős paraszt. Nevetséges és hihetetlen lenne az írás, ha ez a falusi bácsi 
így mondaná: eltulajdonították. Egy paraszt nem beszélhet olyan kiművelten és választékosan, 
mint egy egyetemi tanár vagy mint önök. - Néha (főleg amikor érdemtelenül sarokba szorított 
helyzetekből vagyok kievickélőben) nem állhatom meg, hogy ne kajánkodjam. Ez kissé erős
tréfa lehetett volna, de nem vették csúfondárosságnak. Kijátszhattam utolsó kártyámat, ami 
történetesen (és nem véletlenül!) a tromf ász volt: - És teljesen értetlenül állok azzal a 
meglátásukkal szemben, hogy én Senkiföldjefalváról írtam. Egyáltalán honnan veszik, hogy 
ennek a megyének valamelyik gazdaságáról szól ez a riport? Biztos vagyok benne, hogy a 
főnökhelyettes elvtársnak elfelejtették megmondani: a cikkben nem szerepel sem az elnök, sem 
a falu, sem a megye neve. - Hát biztos is lehettem, az elvtárs nagyon dühös pillantásokat szórt a 
többiek felé. Csupán a hangulat jobbításának kedvéért előlegeztem mindannyiuknak egy fontos 
tulajdonságot: - Önök értelmes emberek, tudják mi az, hogy irodalmi riportázs. Na, amiről
beszélünk, az ilyen. Több megye több falvát kerestem fel, az itt-ott felcsípett hiányosságokat, 
melléfogásokat összegyűjtöttem, és egy ilyen képzelt riportban felmutattam. Tehát ez csak egy 
képzeletbeli falu, képzeletbeli elnökkel és öregekkel, csupán az események valóságosak. Ennyit 
mondhatok a tisztánlátás érdekében, remélem, nem vették magyarázkodásnak. 

E monológ közben az addig feszesen ülők kezdtek izegni-mozogni, hozzászólásom után 
pedig az induláshoz képest egészen más légkörben folytatódott a társalgás. A főnökhelyettes 
becsületesen megmondta, hogy valóban hiányosan tájékoztatták, nagyon örvend a sorozatnak, 
és adott is néhány ötletet, hova menjek és kiről meg miről írjak az elkövetkezendőkben. Egyik 
ötlete ez volt: 

- Javasolnám Szántó elvtársnak, hogy írjon arról, mennyire hátrányos a gazdaságra nézve, 
hogy szakembereik, a mérnökök és az állatorvosok nem élnek falun, hanem városról ingáznak. 

- Látja, főnökhelyettes elvtárs, ha felhívták volna a figyelmét sorozatom többi írására is, most 
ezt nem javasolja. Ugyanis ezt már szóvá tettem. 

- Nagyon helyes. Akkor mondok mást: amikor az ifjúsági mozgalom aktivistájaként 
dolgoztam, falvainkon nagyon erős szervezetek voltak. Most nincsenek. És tudja, miért? Mert 
elmentek faluról a fiatalok, csak az idióták maradtak... 



Kicsodák? S még durva kifejezésnek tartotta a boldogtalanokat... Nem szóltam erre semmit, 
de a mosolyomból érthetett... A termelőszövetkezetek megyei tanácsának elnöke törte meg a 
rövidke csendet: 

- Azért én nem hiszem, hogy ez képzeletbeli riport, itt valami azért sántít... 

- Elnök elvtárs - szóltam közbe sietve, mert sejtettem, mit akar mondani -, eddig három 
helyről jelezték a szerkesztőségünknek, hogy magukra ismertek, hogy minden talál, csak vagy a 
kocsi márkája volt más, vagy a terméshozam hibázott néhány tonnával... 

- De Senkiföldjefalván abszolút minden megegyezik a cikkében írottakkal! Ott semmi eltérés 
nincs. 

- Akkor pláne nem értem ezt az egészet, elnök elvtárs - ravaszkodtam. - Ha ez a szaros 
írásom mindenben megfelel a valóságnak, akkor mi a baj? 

Erre nem felelt senki, s ez volt számomra a legkielégítőbb válasz. Egymásnak további jó 
munkát kívántunk, én mentem, ők maradtak: talán azért, hogy megbeszéljék az összejövetel 
tapasztalatait, hogy máskor ilyen hibákat ne kövessenek el... 

Az igazsághoz tartozik, hogy reszkető lábakkal jöttem le a lépesőkön. Így utólag már 
könnyű hencegnem, de akkor még a zakóm bélése is csuromvizes lett. Ugye, abszolút 
kisebbségben voltam, ráadásul az a meredek indítás, hogy kuss a nevem. Még a Sóhajtásban is 
reszketett a kezem, amikor diadalnak vélt félsikeremet ünnepeltem egymagam. 

Kivételesen nem italoztam késő estig, öt óra tájban hazabaktattam, gondoltam, hátha helyre 
lehetne hozni valahogy az otthoni vétségeimet is. Nejem semmiféle biztató jelét nem adta 
békülési szándékának, igaz, nekem kellett volna mozdulnom, éppen azon töprengtem, hogy 
ilyen kedvezőtlen széljárásban miként lehetséges ez, amikor egyszeriben elment a kedvem 
mindentől. 

- Menj, kicsim - szólt az asszony Attilához -, mondd meg apádnak, hogy nemrég kereste 
telefonon a kivizsgáló bizottság főnöke, s azt mondta, holnap reggel nyolc órára feltétlenül 
jelenjen meg nála a senkiföldjefalvi riport miatt. 

Azt hittem, menten feldobom a talpam... 

A főnök nagyon haragosan fogadott, a kezét sem nyújtotta, le sem ültetett. 

- Érkezett egy reklamáció a maga írása ellen. Mit csinált már megint, Szántó elvtárs? Maga 
nem akar leülni a fenekére?! Sérteget itt embereket egyre-másra. Úgy látom, a falusi népet sem 
ismeri, nem is sejti, mit idézett elő abban a faluban, azok az emberek... 

Én sem leledzettem a legjobb formámban, magyarán: rendkívül dühös voltam; tiszteletlenül 
közbeszóltam: 

- Főnök elvtárs, van tudomása arról, hogy én a tegnap ezt az ügyet már tisztáztam a 
helyettesével több megyei mezőgazdasági vezető jelenlétében? Hogy két órán keresztül 
letárgyaltuk az egészet?! 

Meglepődése néhány pillanatig tartott. 

- Nem, erről nem tudtam... De ez nem is lényeges! Meg akarom mondani magának... 

- De számomra lényeges. És határozottan ellenzem, hogy naponta iderángassanak, hogy egy 
dologért huszonötször kérdőre vonjanak, hogy mást se csináljak, csak hetekig-hónapokig 
magyarázkodjam! És egyáltalán! Ha valami kifogásuk van, forduljanak a főszerkesztőmhöz, a 
szerkesztőségünket patronáló szervhez, én nem vagyok a maguk beosztottja. Eddig is puszta 
szívességből jöttem ide elbeszélgetni, de ez már nem beszélgetés, hanem felesleges 
szószaporítás. Ha maguknak van erre idejük és energiájuk, hát nekem nincs, a viszontlátásra! 



Az ital sem kellett, hazarohantam, sokáig a szobámban füstöltem és füstölögtem, nagy 
hirtelen megtöltöttem a hamutartót csikkekkel, a számat keserűséggel... Aha, úgy látszik, 
megint több helyen jelentettek fel, a kivizsgálás két vonalon futott párhuzamosan... Nem kellett 
volna így beszélnem a főnökkel, persze hogy joga van hívatni és kérdezni..., hogyan is 
viselkedhettem ilyen durván..., ilyen hülyén?... Hogyan lehetne ezt visszaszívni?... 

Hirtelen iszonyatosan erős fájdalom hasított a szívembe, megmerevedtem. Úristen, mi ez? A 
villám nem csaphatott belém... Amikor a borzalmas fájdalmat a bal karomban is éreztem, már 
tudtam, hogy ez infarktus. Mozdulni nem bírtam, lélegezni is alig-alig. 

- Kicsi fiam... hívjad a mentőket... mondd meg, hogy szívrohamom van, de gyorsan, faszi... 
mert mindjárt meghalok... 
 



18. BESZÉLGETÉS A HALAKKAL 

Hát akkor lássuk, kopoltyús barátocskáim, sikerül-e ismeretséget kötnünk! Remélem, 
elnézitek majd, hogy nem a legszakszerűbben tálalom elétek a papit, és szépen bekapjátok úgy, 
ahogy adom. Meg kell értenetek, hogy életemben először próbálok kibabrálni veletek, egy kis 
türelem, belejövök én hamar a gyakorlatba, ne örvendjetek. Elméletileg máris sok mindent 
elsajátítottam horogra akasztásotok technikájáról, s ha valami mégsem jutna eszembe, vagy 
előre nem látott nehézségekbe ütközöm értetlenségetek miatt, hát tudjátok meg, hogy két 
szakkönyvet is magammal cipeltem, egyik jobb, mint a másik. 

A szerelékkel sem lehet baj, mindenből a kapható legjobbat vásároltam, ruszki botom van, és 
képzeljétek, kézből vettem ezt a vadonatúj német mütyürt, amit a könyvecskémben így hívnak: 
önműködő felkapókarú peremfutó orsó. Tehát, ha jól értem, nem is kell én felkapjalak, megy az 
majd magától. 

A szaknyelven csalinak hívott vörösgiliszta beszerzése nem ment könnyen, órák hosszat 
turkáltam az istállótrágyában, de most tele a doboz, igaz, egy kicsit büdösek (egy trágyadarabot 
is betettem az utasításoknak megfelelően), de talán számotokra éppen ez a rég áhított illat, az 
ínycsiklandozó falat. Én rettenetesen utálom ezeket a gilinyókat, és nem az irántuk való 
tiszteletből szedegettem őket kesztyűs kézzel, még így is sokszor kirázott a hideg. Nincs mit 
tennem, meg kell szoknom ezt is, ha már ilyen utálatos férgeket esztek. 

Bizony, napokig vacakoltam az előkének és vezérzsinórnak nevezett kellékek elkészítésével, 
a rajzok alapján apró, finom és roppant cseles ujjmozdulatokkal kötözgettem a lehetetlen 
hurkokat, de ez is megvan. 

Ilyenkor, a szerző szerint, paducra érdemes horgászni, tizenhármas horoggal. Csak arra 
vagyok kíváncsi, sikerül-e rákínlódnom erre a pirinyó kampóra ezt a hosszan tekergőző
förtelmet, azt írta a szaki, hogy úgy kell ráhúzni, mint ujjunkra a kesztyűt... Tyűj, de borzalmas, 
jön ki a bele, na, a fene egye meg, ráfolyt a kesztyűmre... Próbáljuk meg egy másikkal, ez 
mintha rövidebb lenne... nézd, hogy elkezd ficánkolni, ahogy megszúrja a horog hegye! Hát ki 
az erősebb, mit gondolsz? Megállj, te hernyó, akkor is felhúzlak, ha vitustáncot jársz! Csak 
semmi kapkodás és semmi idegesség, a doki azt mondta, ezt kerülni kell... 

Így ni! Bár kissé szétroncsoltuk (hogy ez milyen gusztustalan!), de rajta fityeg, mint szakadt 
kesztyű a görbe ujjon. És most figyelem, halacskáim, belógatom nektek... 

Vajon meddig kell ezt bent tartani? Egy óra hosszat, kettőt?... Hiányos ez a szakirodalom, 
erre vonatkozó információt egyik könyv sem tartalmaz. Kémleljem csak ki, hogyan csinálja az a 
sporttárs ott lennebb... Hát én egyidős vagyok a bingyómmal! Nem kell órákig, de még percekig 
sem lógatni, né, a szaktárs dobja be, veszi ki, megint dobja... vagyis nem lustálkodik és 
bámészkodik, hanem dolgozik keményen. Halat ő sem fog, de legalább mozog, igaza is van, 
kurva hideg szél fúj. 

Tehát: kivesszük... A mindenit a gazembernek, lemászott a horogról! Kezdhetem elölről a
genyózást... 

Bedobjuk, kivesszük, bedobjuk, kivesszük... Megvan! A kolléga fogott egyet. Szép bizony, 
lám-lám, a kitartásnak nem maradhat el az eredménye. Munkálkodjunk csak lankadatlanul, 
egyenletes ritmusban, ügyesen, és fog az menni, illetve jönni. Bedobjuk, kivesszük, bedobjuk... 
Megint emeli ki a szaktárs a pikkelyes csodát. Ügyes ember. Bizony isten nem vagyok irigy. Aki 
ügyes, megérdemli! Biztos nem ma jött ki először horgászni, mint én... Azaz, a harmadikat is 
kivágta a partra. No de, paducocskáim, engem nem akartok egyáltalán szeretni? Jó, ne fogjak 
hármat, még kettőt se, megelégszem eggyel, bár egyikőtök csókolná meg a hernyómat... 



Mit csinálhat az a pali, hogy egyre-másra akasztja meg őket, és mit nem csinálok én, hogy 
sehol semmi?... Persze, baj van a dugómmal, pardon, az úszókámmal. Az enyém egy arasznyira 
van a horogtól, az övé meg jó méternyire, az bizony, olvastam is valamit arról, hogy mennyire 
fontos a mélység beállítása... A halak biztosan alul csámborognak; én meg jóval a fejük felett 
úsztattam a gilinyómat, nem is tudom, miben reménykedtem. No, te vörös ízléstelenség, most 
azonnal lemész a mélybe... 

Így sem jó, valami más is hibádzik, az én úszókám meg sem mozdul, arrébb meg szedegetik 
a halakat rendesen. Sebaj, a lényeg úgyis a kikapcsolódás, a természet lágy öle, a mozgás, a friss 
levegő, szívjuk hát le jó mélyen, ha már mást nem szabad szívni. Már az orvosok is hazudnak! 
Azt mondta az a szélhámos doki, hogy csak két hétig lesz nikotinéhségem, utána rá sem 
gondolok. Nem igaz! Gyakran gondolok rá most is, és mindannyiszor majd megesz a fene, alig 
tudom visszafogni magam, hogy ne kérjek valakitől egy cigarettát... 

Itt semmiféle más magyarázatot nem tudok elképzelni, csak azt, hogy rossz helyen 
horgászom. Úgyhogy, halacskáim, most szépen elköszönök, holnap hajnalban jövök, és 
elfoglalom ügyesen a sporttárs helyét, holnap én leszek a nagyfiú. 

Üdvöz légy, édesvizek bálnája, első személyes találkozásunk alkalmával szeretettel és 
izgatottan köszöntelek a markomban! Csak ne rugdosódj oly nagyon, mert még vissza talállak 
ejteni, és bánatomban ismét meghasad a szívem. Rossz ómen lenne első fogásomat 
elszalasztani. És ha visszadobnálak? Teljesítenéd három kívánságomat? Az első, mondjuk, az 
lenne, hogy Covaliov Józsika mindennap csupasz kézzel, azokkal a gyönyörű úri kacsóival 
szedjen nekem egy kiló gilisztát a zöldövezetében. A második: a senkiföldjefalvi szövetkezet 
elnöke négykézláb a trágyát túrva kaparásszon össze számomra kétkilónyi lótetűt. Utolsó 
kívánságom: a havert változtasd... nem jó, ehelyett mást kell kitalálnom, mert ő már úgyis az, 
hallom, járt a kivizsgáló bizottságnál és elítélte „magatartásomat”... Mindegy, úgysem kell 
teljesítened, mert beteszlek a haltartó zsákomba, Attilának könnyelműen megígértem, hogy ma 
paducot eszik, mégiscsak ez az igazi, ha nem kell mástól megvásárolnom... 

Tudtam én, hogy a horgászhellyel volt a baj, láttam, hogy itt a tanyátok, a konkurencia egyre 
jobban bosszankodik, mert arrafelé semmi mozgás, ti meg hármasban ugráltok a kosaramban. 

Csak azt nem értem, hogyan terjedhetett el orvosi berkekben az a tévhit, miszerint a pecázás 
egyszerű, könnyed, idegnyugtató, étvágygerjesztő, szórakoztató, üdítő, kikapcsoló és 
egészséges foglalatosság. Holott ez egy rendkívül bonyolult, óriási testi és lelki megterhelést 
jelentő, hihetetlenül izgalmas tevékenység. Azt mondja a süket doki, hogy kerülni kell a 
stresszt, menjek horgászni. Hát hogy lehet hidegvérrel szemlélni azt, amikor megmozdul az 
úszóka? Miként maradhatna közömbös az ember, amikor hirtelen alámerül a dugó? Hogy is ne 
reszketne a kezem a drukktól, ha érzem a hal rángatását?!... Ez a doki vagy sosem horgászott, 
vagy teljesen hiába. 

Különben abban sincs igaza, ahogyan magyarázta a szívrohamomat kiváltó okot. Elismerem, 
először én is tévedtem, azt hittem, a sok piától van, erre kinevetett, hogy mégsem ihattam 
eleget, mert a rendszeresen italozó emberek nem infarktusban halnak meg, hanem 
májcirózisban. Ugyanis az alkohol tágítja az ereket... Ő úgy vélte, hogy a gyakoribb okok közül 
nálam a huzamos ideig tartó stresszhelyzet, a hosszas feszültségben élés váltotta ki a hirtelen 
legatyásodást. Milyen stresszhelyzet? Az a néhány cirkuszocska nem jelenthet erős lelki 
megterheltséget, nem hiszem el. Nem akarom elhinni!... Én inkább arra gyanakszom, hogy 
keveset mozogtam (jobbára csak lakásomtól a Sóhajtásig s vissza), ülő életmódot folytattam 
(otthon is, a vendéglőben is), keveset voltam szabad levegőn. Szóval, most éppen ezen 
változtatok, és hogy azért betartsam a doki hülye utasításait is, nem gondolok semmi másra, 
csak a horgászatra, csak rátok, aranyos kopoltyúsaim. 
 

Bajban vagyunk, halacskáim, ti is, én is. A szakkönyveim szerint ennyi nap alatt már több 
mázsányit kellett volna fognom belőletek, s közben alig jött össze néhány kiló. Kérdeztem a 



szaktársakat: nekik is gyengén megy ez a sport? Hát azt felelték, az idén bizony nekik is, mert 
rettenetesen szennyes a víz, a folyót valósággal elárasztotta a kosz, a trágyalé és mindenféle 
rohadék, az egyik gyárból több tonna kőolaj ömlött a vízbe valami meghibásodás folytán, az 
egyik kisipari szövetkezetből pedig ciántartalmú folyadék... így nem csoda, hogy néhányszor 
döglött halak úsztak mázsaszám a víz tetején, fehérlett a folyó és partja a pikkelyes tetemektől. 
Irtanak titeket, halacskáim, ezért fogdosok ki hetek óta csak gallyakat és nejlonzacskókat... És a 
minap egy ló elakadt tetemét pillantottam meg a folyó közepén, a helybeli horgászok 
elmondták, hogy a termelőszövetkezetben döglött meg, azok dobták a lehető legrosszabb 
helyre. 

Hej, ha most teljes kapacitással dolgozhatnék, ha nem lennék eltiltva egy időre az 
újságírástól!... Doki, doki, kicsikartad belőlem ezt az ígéretet, és sajnos, adok még valamit a 
szavamra... 
 

Csodálatos ez a tó, kár, hogy hamarabb nem tudtam a létezéséről. Ha nincs ez a 
folyószennyezés, el sem indulok a megkeresésére... 

A tó közepe felé nyúló félsziget hegye a legjobb hely, verekedés éppen nincs a birtoklásáért, 
de rohanás van: aki hajnalban előbb kiér, azé! A többinek aztán szinte mindegy, hol telepszik le, 
az esélyek a nagy fogásra máshol, mint a csücsökben, egyformán elenyészőek. 

Pontyovics bátyuska, megint itt ülök a csücskön (most már jó meleg a föld, le lehet 
heveredni), újólag reménykedve, hogy végre lesz szerencsénk egymáshoz. A tisztelt sporttársak 
szerint itt kell lenned valahol, és állítólag nem is vagy egyedül. A módszeremben nem lehet 
kifogásolnivalót találni: porrá darált puliszkalisztből kevertem ki a csalit ánizsmagból főzött 
erős teában, a hármashorgom jó kicsi, a zsinórom huszonötös, fenekezek dugóval, mélység 
pontosan bemérve, az ólom apró, az úszóka hosszú szárú, minden a szakkönyv előírásai 
szerint... Ki más akaszthatna meg, bátyuska, ha nem én? Valamelyik szomszédom? Na nem 
hiszem... 

Együtt az egész társaság: balra a Kövér és a barna bőrű fiatalember, alias Kunta Kinte, 
szemben a Suszter, jobbra a Mester. Nézzük egymást s a dugókat, telnek az órák. Kövér 
életében nem fog meg téged, pontyovicsom, ha így folytatja. Szerelékein hatalmas 
ólomnehezékek, öt bottal horgászik (kettővel lenne szabad), állandóan cserélgeti a csalit, 
ötpercenként bombázza a vizet, minden halat elkerget a közeléből (szerencsére, tőlem 
meglehetősen távol van). A Suszter is egyidős a nudlijával, sűrűn korbácsolja maga előtt a tavat, 
neki sem szakszerű a szereléke, a botján nincs orsó, az előre letekert zsinór állandóan beleakad 
valamibe, tízszer próbálkozik, míg végre oda dobja, ahova szeretné. Kunta Kintének még ha 
véletlenül be is akadna valami, nagy a valószínűsége, hogy úgy járna, mint a múltkor; mivel két 
előkét kötött a vezérzsinórra, az egyik horgon hiába van hal, nem tudja kivenni, mert a másik 
megakad valamiben, és nem lehet fárasztani a halat, az kettőt rúg, s a zsinór elszakad, vagy a 
horog tépődik ki a szájából. A Mester ilyen hibákat nem követ el, ő lehetne az egyetlen komoly 
vetélytárs, no de én ülök a jó helyen. 

Három óra, bátyuska, köpsz rám. Már guvad ki a szemem a dugó figyelésétől, le vagy 
sajnálva, legalább feküdjek ki napozni... 

Pontyovics, már négy elmúlt, hát egy kicsit sem vagyok rokonszenves?... 

Ötig süttetem magam, akkor itthagylak... 

Itt nem szoktunk kiabálni, Mester mégis ezt teszi: vágjon már be, uram, a fehérnek! Az úr 
most véletlenül én vagyok, az én egyik dugóm fehér, bevágok. Hát ez akad bizony, de hasa is 
lesz rögtön a zsinórnak, elszabadultál volna? Tekerjük csak gyorsan azt az orsót, nincs baj, rajta 
vagy a horgon, de óriási nem lehetsz, mert különösebb ellenállas nincs... Hirtelen nagyot rándul 
kezemben a bot... kezdem érezni az igazi súlyodat, valószínű, eddig szembe úsztál velem, most 
pedig ellenkező irányba húzol... Kiver a veríték, te nem lehetsz olyan kicsi... Ha nem fárasztalak 



ügyesen, oda a nagy fogás. Hogy írja a könyvben? A zsinórt óvatosan utánaengedni, de a bot ne 
egyenesedjen ki, egy kicsit mindig legyen meghajolva, hogy feszes maradjon a nejlon, ha 
lazulna, akkor gyorsan tekerni kell, ha a hal erőset rúg, akkor engedni, csak nyugodtan, 
feszesen... Drága pontyovicskám, itt a tó körül most mindenki azért szurkol, hogy ne tudjalak 
kivenni, legalább te tartsál velem... Nem te fáradsz, hanem a karom. Egyáltalán hogy is foglak 
kiemelni, azt sem tudom, hol a mentőhálóm... A Mester halkan súgja (hogy került ez mellém?): 
próbálja meg kiemelni az orrát a víz fölé, attól megszédül. Még néhány perc... Te jó ég! Ez 
akkora, mint két tepsi, itt úszkál már a lábaim előtt, most fogom elügyetlenkedni... A Mester 
kezében a mentőháló, óvatosan alámeríti... és a parton vagy, te kismalac!... 

Abbahagyom végleg az újságírást, és kizárólag a horgászatból fogok megélni! Íme, 
lehetséges itt is a nagy hal kifogása, és nincs miatta semmi vita. Itt nem számít, kit hogyan 
hívnak és mekkora főnök, itt csak a tudás fontos (amit meg lehet szerezni) és a mázli (amivel 
hál’ istennek rendelkezem) És inkább veletek verekedjek, bátyovics, mint az asszonyommal... 

A félórás fárasztás után annyira remeg a kezem, hogy meg sem tudlak szabadítani a 
horogtól, meg kell kérnem erre a Mestert... 

Apropó: Mester. Nem is reméltem, hogy horgászok közt létezik ilyen ismeretlenül is 
önzetlen segítségnyújtás, szótlan, tettekben megnyilvánuló emberség. Azt hittem, itt is 
mindenki csak a saját halacskáit terelgeti... 
 

Szörnyű ez a tó! Amióta tart ez az esős idő, szomorú és félelmetes. Odalett a csontomat-
lelkemet átmelegítő napsütés, a perzselő csend, a víztükör simasága és sötétzöld színe, 
elmaradtak a társak, akikkel érintkezésem kimerült a néma biccentésben, mégis úgy ismertük 
egymás szokásait, olyan tisztán éreztük egymás hangulatváltozásait, mintha hónapokon 
keresztül társalogtunk volna. Amint a vízen megjelentek az első fodrocskák, kiszállt a csapatból 
Suszter aztán úgy fogyatkoztunk, ahogy a szél mind nagyobb és nagyobb hullámokat kergetett 
a part felé, a vastagon gomolygó szürke felhők megérkeztével hagyott itt utolsóként a Mester, 
fél szájjal közölte velem, ha esetleg nem tudnám: ilyenkor nincs miért itt ülni. 

Napok óta esik, mindennap itt vagyok reggeltől estig, amíg csak látni lehet a dugót. A könyv 
szerint is van miért: meg lehet próbálni a csukát élő kicsihal csalival, dugósan vagy fenéken. 
Úgyhogy rád várok éhesen és kitartóan, kedves csuka elvtársnő, talán meg sem fordul abban a 
ragadozó, buta agyadban, hogy ilyen tartós csepergőben valaki képes csapdát állítani neked, 
fogyaszd hát el nyugodtan azt a csinos kis vörösszemet, melyet szakszerűen a horogra 
akasztottam. Nem akarod? Vagy nincs étvágyad? Nem baj, nekem időm van, kivárom, amíg 
megjön... 

Otthon mit csináljak? Nézzem az asszonyt, hogyan végzi ki egyik szivarát a másik után? 
Még mindig csurog a nyálam, amikor látom, hogy mélyen leszívja a füstöt és hosszasan fújja a 
plafon felé... Hát azt a félmázsás pofont nem akarja elfelejteni. Már szólogat hozzám hébe-hóba, 
de megbocsájtásról szó sincs. 

Nini, elment a dugó! Bevágjak vagy még várjak? Bevágok... Na, ezt ellőttem, a szádban 
lehetett már a horog, csukicám, de én kirántottam nagy sietősen, mielőtt benyelted volna. 
Viszont a vörösszemet, gondolom, elfogyasztottad, mert nincs a horgon, ezek szerint te - 
legalábbis így állítja mindentudó szakkönyvem szerzője - körülbelül negyven óra elteltével 
kéred a következő papikát, addig ezt emészted. Na, emésszed csak nyugodtan, s közben küldd 
ide anyukádat, mondd meg neki, milyen isteni vörösszemeket osztogatnak errefelé... 

Az a senkiföldjefalvi exsofőr illetve botcsinálta kollektívelnök makacs egy ember lehet, még 
mindig üzenget nekem. Legutóbb arról értesített, nehogy azt higgyem, ha elkerülöm a faluját, 
megúszom ép bőrrel. Mit szól hozzá kedves csuka elvtársnő? Ilyen pofák állnak a 
termelőszövetkezetek élén: teljében a mezőgazdasági kampány, minden erővel ki a földekre, 
elvtársak! - ő meg velem foglalkozik. Oly kíváncsivá tett, hogy kimennék hozzá, lássuk, mit 
akar csinálni a bőrömből (vacak egy élet az ilyen bizonytalanságban tengődni), de a 



feleségecském meghallotta, hogy készülődnék, és riasztotta a dokit, az meg szigorúan rám 
parancsolt, hogy üljek csak le szépen az ánuszomra, amíg le tudok. Nejem is rátett egy lapáttal: 
gondoljál a gyerekeidre, ha már másra nem akarsz... 

Én viszont itt látom, hiába üzengetek, úgy veszem észre, miss csuki, hogy nem mesélted el 
az anyukádnak, amit mondtam, és mindjárt teljesen besötétedik, nem várhatom ki, amíg a mutti 
magától idebódorog. Remélem, holnap reggel, amikor érkezem, már sorban fogtok állni itt a 
csücsök előtt, annyi halacskát hozok majd, hogy biztosítva lesz a havi fejadag az egész 
rokonságodnak... 
 

Úgy néz ki, ma is esni fog egyfolytában... 

Tapintatos fiú ez a Marci. Hetekig nem telefonál (vagy akkor hívott volna, amikor senki sem 
volt odahaza?), és most sem azt mondja, ideje lenne dolgoznom is valamit, hanem a halak 
hogyléte felől érdeklődik. Ismerlek már öregem, ha nekem nem esik le egyből az agyi 
telefonérme, akkor árnyalt gondolattársításokkal, szinte észrevétlenül s már-már véletlenül 
kilyukadsz oda, amiért tulajdonképpen hívtál: küldjek anyagot. Tudom, ez számodra is 
legalább akkora tortúra, mint nekem végighallgatni - minek kínozzuk egymást? -, rendben, fiú, 
hamarosan felveszem a plajbászt... 

Mert a lapnak meg kell jelennie, s amíg én itt rátok várok, csukicáim, addig olvasóink 
ugyanígy epekednek szellemi termékeim után - meséli ezt nekem Marci bácsi. Ti hiszitek?... 
Nem, ez nem horgászmese, hanem idétlen civilhanta, Marci bácsi nem tud horgászni. 

Meg sem kérdezte, mi a helyzet az egészségemmel... 

Még csak kergetni sem akarjátok a csalihalamat, nagyon utálhattok ti engem, tessék, így 
járok mindig a ragadozókkal. Kimondottan én sem lelkesedem értetek, inkább a kíváncsiság 
miatt állok itt esőben, sárban, szeretném kitapasztalni, hogyan viselkedtek, amikor a horgomra 
akadtok s amikor nincs menekvés, mert kiváglak a partra, mint a taknyot! Illetve kivágnálak... 
Meg aztán életemben nem ettem csukahúst, aki már belétek kóstolt, azt mondja nagyon ízletes 
falat... 

Nocsak, megesett valamelyikőtök szíve rajtam? Fut a dugó a vízen, de olyan gyorsan, hogy 
ezt nem a kicsi hal húzza... Eltűnt, na most nem elhamarkodni, elszámolunk tízig, hol a 
mentőháló?... Azt hiszem, most már beránthatok... Ez nem lehet igaz, rajta van! Futnál, ugye, 
menekülnél? Nem durváskodhatom veled, muszáj utánad engednem a zsinórt, mert nincs 
acélelőkém s még elfűrészeled a nejlont, állítólag sok és hegyes kis fogad van... Csillapodj már 
egy kicsit, hogy tudjalak idehúzni s kivenni, mert én ezt sokáig nem bírom... úgy ver a szívem, 
mintha én akadtam volna horogra, hülye doki, még azt mondja, jót tesz nekem a horgászat... 
hát ebbe bele kell pusztulni! Mindjárt nem marad zsinór az orsómon, lepergett szinte az egész, 
na ebből elég volt, gyere csak szépen közelebb... A ponty is rúgott, de nem ilyen összevissza, s 
ezek a hirtelen irányváltoztatások kiszámíthatatlanok... ilyen egy ambiciózus ragadozó... 

Úristen! Ne na... ez képtelenség, ezt nem érdemeltem, én ebben a helyben felfordulok!... Hát 
ez borzasztó! Percekig rajta a horgomon, s akkor egyszerűen gondol egyet és leakasztja magát, 
mint fogasról a kalapot... És milyen szép volt, ahogy függőlegesen kiemelkedett a vízből, 
félfordulat a levegőben, s a horog elsüvített a fülem mellett... Hát ez rettenetes. És ilyenkor nem 
szívhatok el egy szivart... 

Ezt a csatát hol hibáztam el? Talán túlságosan bátortalan voltam, nem vágtam be elég 
keményen, ezért szabadulhatott ilyen könnyen csuka elvtársnő, s maradtam én az üres 
remegéssel... Persze, ezeknek a ragadozóknak alig van bőr a képükön, ha az arcüregben akad 
meg a horog és nem mélyebben, akkor vidáman itthagynak megfürödve, ők meg röhögve 
úszkálnak tovább... Csak egyszer, még csak egyetlenegyszer akadna rá a horgomra valamelyik, 
most már tudom, most már értem, hogyan kell bánni veletek! 

Azt leshetem, ugye?... Még lesem, még nincs egészen sötét... 



Milyen förtelmes ez a tó... A szél már alábbhagyott, nem tépázza a szemközti erdő fáit, de a 
nap rég lebukott a domb mögött, a szakadozó felhők furcsa és ijesztő vörös fényt szűrnek meg, 
a hátam mögötti égbolt alatt már éjszaka van... Nem lepődnék meg, ha a dugóm eltűnése után 
tekerném a zsinórt az orsóra, s a tóból egy ősidőkből ittmaradt tízméteres szörny lépkedne 
felém, szájában a horgommal... 

Azt mondja Marci, ha tényleg nekifognék dolgozni, akkor talán írjam meg az Ákos esetét, 
hogy milyen szépen elrendeztem a fiatal munkás és családja életét. Hát ez először is undorító 
dicsekvésnek számítana, másodszor pedig monumentális hantának. Mert nem intéztem el 
semmit, illetve cseberből bilibe kerültek; ahogy a fiatalember meséli, nagyon is véglegesnek néz 
ki ideiglenes szobájuk a legényszálláson, ahol szörnyű állapotok uralkodnak, kosz, zaj, hideg, 
huzat... Ebből megint nem lehet „semlegeset” avagy „rózsaszínűt” írni, ahogy Marci elképzeli... 
Esetleg majd akkor dicsérhetném meg a vállalati vezetőket emberségükért, a munkásaikról való 
gondoskodásukért, ha kiutalnának Ákoséknak - és nem a kerekeket kenegető ügyeskedőknek - 
egy rendes és megfelelő lakást... 

A doki szerint is folytathatom már a munkát, de ne úgy, mint eddig, hanem békésebben, 
lezserebben, kevesebb hévvel, azt mondja, ne higgyem azt magamról, hogy Mátyás király 
vagyok és mindenképpen rám tartozik az igazság osztogatása... Bolond ez a doki! Hát nem 
bődületes túlzás, amit mond? Akartam én valaha is ilyesmit? Nem osztogattam, nem is 
osztogathattam az égvilágon semmit... 

Kész, mára elég, csukicáim, mélységes este lett, már nem is látom a dugót... Így tettem le a 
botomat? Dehogy, szépen fel volt állítva... Vagy azért nem látom a dugót, mert... Persze, rajta 
van a csuka! Na nem futsz te sehova, ne reménykedj, többet nem finomkodom veled, nem 
taktikázunk. Be egy jó nagyot a képedbe, és irány kifele! Húzzad csak, rángassad csak, engem 
nem húzol be, ötvenes az előkém, ez alatt a néhány másodperc alatt nem fogod azt elharapni! 
Most már itt kell lenned az orrom előtt, egy lendület, s úgy beváglak a bokrok közé, hogy nem 
is nyekkensz. Így ni! Az anyád szentségit, gyönyörűségem!... 

Vajon honnan származhatott ez a hiedelem, hogy titeket hosszasan kell fárasztani? Miért is 
hitték el a sporttársak, hogy a ragadozó durva rúgásaira kíméletes, gyöngéd, puhány 
magatartással kell válaszolni?... Hűj, de kalapál a beteg motrom! Drága kicsi pulyáim, remélem, 
nem vacsoráztatok még, ma csukahúst esztek. Akkora, hogy még a naccsám is kaphat belőle, de 
csak abban az esetben, ha legalább egy fanyar mosollyal illeti személyemet. 

S ha már ezt a napot a vesztett és a megnyert ütközeteivel együtt ilyen bőszen túléltem, jöhet 
az igazi meló!... Kezdetnek (vagy folytatásnak?) megírhatnám például, hogyan babráltak ki 
Ákossal. Hát nem?... 
 



19. AZ ASZFALTON 

Megjelent a riport, ha ezt a miskulanciát egyáltalán annak lehet nevezni. Újsütetű értékes 
tapasztalataim birtokában bizonyos változtatásokat vezettem be a tökéletlen és meglepetésszerű
kellemetlenkedésekkel járó munkastílusomba. 

Annak érdekében, hogy megóvjam magam az esetleges lelkiismeret-furdalásoktól és mások 
szemrehányásaitól, megkérdeztem előzőleg Ákost: mit szólna, ha megírnám történetét mások 
okulása végett? Nagyon jól teszem, mondta, tudják meg mások is, milyen disznóságok 
történnek. Kötelességem volt arra is figyelmeztetni, amit ő még nem tud: annak ellenére, hogy 
nem nevezem meg a vállalatot és őt sem, a tényekből valószínűleg mégis magukra ismernek 
majd a főnökei, s ha ez így történne, csaknem törvényszerűen következik a hatalmas sértődés, a 
mérhetetlen harag és a számtalan munkahelyi kellemetlenség... szóval, ha mindezeket nem 
vállalja, inkább meg sem írom, van itt téma bőven. Ákos azt válaszolta, ezzel én ne törődjek, ő
vállalja a következményeket, derüljön csak ki minden. Még egyszer próbáltam ráijeszteni: 
ember, maga el sem tudja képzelni, mennyire elviselhetetlen helyzetbe kerülhet! Miatta én egy 
cseppet se izguljak, felelte határozottan, ő tudja, hogy a mi oldalunkon van az igazság, így tehát 
nincs mitől félnie... Van a fiúban egy jó adag naivitás, de elszántnak és bátornak mutatkozik, 
számomra ez a fontos. Egyenes beszéd: amit mondtunk, azt vállaljuk minden nyimnyámkodás 
nélkül, emelt fővel, és nem futunk a padlásra... 

Ha izgalmas eszmefuttatásaimban megneveztem pontosan a helyet és a szereplőket, akkor 
abból baj lett, lásd a kutya-ügyet. Amikor szemérmesen elhallgattam a neveket, ismét 
prüszköltek és köhögtek, mert bárki magára érthette, hát még azok, akikről ténylegesen szólt a 
valósághű beszámoló. Ezért választottam most azt az eljárást, hogy a helyszínre vastag 
ködfátyolt borítok (mert meg akarom őrizni az írás verista jellegét; ha szatírának szánnám, 
kitalálhatnék egy fantom-gyárat), még azt sem jelzem, mit gyártanak a vállalatban, ugyanakkor 
mindenkinek neve lesz, a valóságostól eltérő neve, „elvtársaim, itt másról beszéltünk, nem 
magáról”... De a megtörtént eseményeken semmit sem változtattam, minden részletet 
igyekeztem a tőlem telhető legnagyobb hűséggel papírra vetni: a munkahelyen uralkodó 
állapotokat, a kisebb főnökök packázásait, a közepesek visszaéléseit, a nagyobbacskák 
nemtörődömségét, a fiatal munkás becsületességét és jóhiszeműségét, óhajának jogosságát és be 
nem teljesülését meg egyebeket. 

Szóval, megjelent... 
 

- Halló, Szántó elvtárs? 

- Igen. Maga az, Ákos? 

- Én vagyok. 

- Mi újság? 

- Semmi különös. Hogy tetszik lenni? 

- Tetszik, nem tetszik, vagyogatok. És maga? 

- Köszönöm szépen, én jól... 

- Van valami baj? 

- Hát van egy kicsi. 

- Akkor mondja bátran, ne mind kerülgesse! 



- Sajnos, le vagyok leplezve, rám ismertek. A munkások ma egész délelőtt ezt tárgyalták, az 
egyik pillanatnyilag letette a gépemre az újságot, és úgy tréfásan azt mondta, van benne egy 
érdekes cikk, olvasd el... 

- Nagyon helyes. Mi ebben a baj? 

- Hát tetszik tudni, előbb-utóbb a főnökség is tudomást fog szerezni, s akkor... 

- S akkor mi van? Én figyelmeztettem magát idejében, akkor nem félt. 

- Nem is arról van szó, hogy én félek vagy ehhez hasonló, csak meg szerettem volna 
érdeklődni, mit mondjak pillanatnyilag, ha valamelyik főnököm előállít. 

- Nem hiszem, hogy magát kérdőre vonnák, ha tesznek is valamit, nem fogják megkérdezni. 

- És mit csináljak abban az esetben, ha engem támadás ér? 

- Semmit. Szól nekem. De amíg nem ütnek, ne védekezzen! Remélem, nem nedves még a 
gatyája... 

- Dehogyis. 

A hangja remegéséből kiérződött, hogy bizony nedves. 
 

Kedvetlen csukicáim, én teljesen át tudom érezni, mennyire le vagytok törve, mert amint a 
mellékelt ábra mutatja, nem mondtam le rólatok. Nem jövök hozzátok mindennap, mert közben 
civilként békés cikkecskéket írogatok a városok és falvak kedves és bűbájos embereiről, de egy 
héten egyszer vad ösztöneimtől űzötten, teljes fegyverzetben, fortélyos cselekkel és csalikkal 
vetem rátok magam. Teljesen ki vagytok nekem szolgáltatva, más horgára nem akadhattok, 
egyszerűen nincs a közelemben sem játszótárs, semmiféle versengés nem folyik kifogásotokért. 
Értetlenül kérdem: miért nem tudják a tisztelt szaktársak, hogy ebben a tóban nagy halakat 
lehet megakasztani? Méghozzá szálkátlan húsú ragadozókat... 

Mindegy. Bár magamban vagyok, biztosan jól fogok mulatni, nagyszerű közreműködésetek 
révén messze elkerül az unalom... 
 

- Jó napot kívánok, és bocsánat a zavarásért. 

- Jó napot, Ákos! Valami baj van? 

- Van egy kicsi. 

- Na, ha kicsi, akkor mondja nyugodtan. 

- Megfenyegetett a csoportvezetőm, azzal kezdett ki, hogy mondjam meg, milyen kutya az, 
amelyik a saját vackát megugatja. Aztán előbb-utóbb jött nekem, mintha meg akarna ütni, és azt 
a tanácsot adta, hogy... 

- Hogy?... 

- Szégyellem az ő szavait idézni, de hátha így is meg tetszik érteni, szóval, hogy anyámat 
vegyem a... ne az egész gyárat. 

- Maga mit mondott erre? 

- Én előbb arra gondoltam, hogy javasoljam neki ugyanezt, mármint hogy neki is van anyja, 
de láttam, hogy nagyon ki van háborodva, és helyesebbnek tartottam, ha pillanatnyilag hátat 
fordítok neki és végzem a dolgom. 

- Maga egy rendkívül intelligens ember, Ákos, csak így tovább. Amit mesélt, abban semmi 
bajt nem tudok felfedezni, még kicsit sem. Ha majd pofozkodás lesz vagy valami ehhez 
hasonló, ahogy maga szokta mondani, akkor hívjon fel megint. 



Alaposan berezelhetett szegény. Hát nem lehet neki kellemes odabent a műhelyben, az is 
biztos. Viszont ilyen az élet, néha vannak nehéz pillanatai. Megmondtam jó előre... 
 

Véletlenül futottunk össze az utcán. 

- Én meredeken elhatárolom magam az ilyen hőbörgéseidtől. És nagyon restellem, hogy a 
kollégád vagyok, hogy egy lapnál dolgozom veled. 

- Ezen lehet segíteni, haver, nyújtsd be a lemondásod. 

- Én nyújtsam be? Esetleg te. Amit tettél, nem más, mint a munkásosztály szembeköpése! 

- És amit mindjárt teszek, az meg a te szembeköpésed lesz, haver, mégpedig szó szerint. 

Már fel sem tudott mérgesíteni. 
 

Rég nem látott vendégem érkezett, az ügyvéd ismerősöm. Előrebocsájtotta, tudja, hogy 
vétséget követ el a szakmai titoktartást illetően, de ezt el kell újságolnia nekem, nem tarthatja 
magában. Vagyis: egy bizonyos vállalattól (ő sem nevezte meg) érkezett egyszerre néhány 
kliens az ügyvédi irodába, fel akarták fogadni a munkatársát egy ellenem indítandó 
sajtóperben. 

- A kolléga, mielőtt elvállalta volna az ügyet - meséli látogatóm -, nyilván a részletek felől
érdeklődött. Akkor kipakolták az újságot és azt mondták, ebben és ebben a cikkben róluk van 
szó, becsületükben érzik sértve magukat. A kollégám elolvassa, s persze kiderül, hogy a 
cikkben szereplő nevek nem találnak a kuncsaftok neveivel, mit mondhatott mást: uraim, itt 
más személyek szerepelnek, a vállalat nincs megnevezve, amikor hoznak egy kézzelfogható 
bizonyítékot arra nézve, hogy önökről szól ez az írás, akkor elvállalom az ügyet, addig nem. 
Ezzel el is mennek az illetők, nagy boldogan futnak vissza két nap múlva: megvan a bizonyíték! 
Mi az a bizonyíték, kérdi a kolléga, mire az egyik: a valóságban létező személyek neveit alkotó 
betűk összessége megfelel a cikkben szereplő nevek betűinek összegével! Hát jó nagyot 
röhögtünk, mert ez nem bizonyíték, mondtuk is neki, hogy ez lehet véletlen műve is. De ennyi 
véletlen nincs, erősködtek a tagok, a cikkben leírt minden eseményt le lehet ellenőrizni, ezek 
náluk mind megtörténtek a valóságban. Erre azt kérdi tőlük ügyvédkollégám: ha valóban mind 
megtörténtek, akkor mi a baj, hol a becsületsértés?... 

Hát nem ugyanezt kellett kérdeznem a faluriportomat kifogásolóktól?! 
 

- Halló, itt Ákos. 

- Remélem, nem azt akarja mondani, hogy baj van. 

- Nincs nagy baj, csak egy kicsi. 

- Ki vele! 

- Találkoztam a mérnökünkkel a gyár udvarán, és nem köszönt. 

- Tovább! 

- Nincs tovább. Ennyi: nem köszönt nekem. 

- Persze hogy nem köszönt. Arra számított talán, hogy kezet fog majd csókolni magának? 

- Kérem szépen, én ilyesmire egyáltalán nem számítottam, de ha nem köszönt, az azt jelenti, 
hogy haragszik. 

- Mondtam én, hogy maga nagyon értelmes ember, most is igaza van: ha nem köszön a 
mérnök elvtárs, ebből az a következtetés vonható le, hogy haragszik... Haragszik bizony, és még 



jó ideig fog haragudni. Ez legyen a legnagyobb baj, hogy nem köszön. Majd ha köszön, akkor 
hívjon. 

Ez a fiú nem kezd bezsongani? 
 

Felcsengetett Ödi, hogy sürgősen szeretne velem találkozni. Meghívtam a lakásomba. 
Színjózan volt, amikor belekezdett: 

- Megsúgom neked, Dugó, de nem tőlem hallottad: néhány elvtárs, tudod te, melyik 
vállalattól, bepanaszolt téged a kivizsgáló bizottságnál. Arrafelé jártam, nem érdekes, milyen 
ügyben, az előszobában várakoztunk, ők nem tudták, ki vagyok, el-elszólták magukat. Előbb ők
mentek be, aztán amikor rám került a sor, a főnök csak úgy mellékesen megjegyezte: ismeri 
ugye Szántót? Hát ennek egy csepp esze sincs, uram, ez megint megkeverte a szart... Szóval, 
készülj fel, Dugóci, hogy jelenésed lesz. 

Erre ittunk, én egy keveset (mert ennyit azért szabad), és Ödi is egy keveset (mert ugye, 
ennél többet a részegségtől nem tud inni). 

- Mi a baj, Ákos? 

- Hát, Szántó elvtárs, most nagy baj van. 

- Velem ne vicceljen, mert nem szabad kacagnom. 

- Nem viccelek, tényleg van. 

- Halljuk! 

- Már olyan ideges voltam napok óta... hogy... 

- Csak nem sír?! Emberelje meg magát, azt a hétszentségit! Mi van? 

- Már annyira nem bírom elviselni, hogy úgy néznek rám... 

- Mit csinált? 

- Hazamentem és megcsaptam az asszonyt. Én ilyet eddig életemben soha... 

- Ez az a nagy baj? 

- Ez. 

- Jól rám ijesztett... Ennyi baj legyen! Ne búsuljon, ezen is át kell esni egyszer, mint a 
gyerekhimlőn. Biztos megérdemelte. 

- Hát ami azt illeti, elég csúnyán jártatta a száját, amikor én éppen ki voltam haragudva az 
életemre... De csak nem kellett volna megütnöm, egyből fejre állt, lett egy nagy kukuj a 
homlokára. 

- Csak maga ne álljon fejre! Egyébként, amikor így ki van haragudva, tudja, mit csináljon? 

- Mit? 

- Engedjen a lavórba hideg vizet, és csapja bele magát. Nekem is használt. 

- Hát tessék elhinni, hogy ki is fogom próbálni. 

Talán szedhetné néhány napig az idegnyugtató tablettákat, majd legközelebb felhívom a 
lakásomra és adok neki egy dobozzal. 

Érdekes halfajta ez a csuka, teste terepszínű, húsa fehér és kemény, a szája pedig mint a 
kacsa csőre, a szájpadlásán valóságos fogerdő nőtt, elég hosszasan véreztem, amikor becsúszott 
az ujjam a tüskék közé. No de ilyen még nem volt, hogy egy nap kettőt vigyek haza, igaz, 
darabonként olyan egykilósak lehetnek, de aki a kicsi ragadozót nem becsüli, az a nagyot nem 
érdemli. 



- Halló, Szántó lakás? 

- Igen. 

- Szántó Gábor? 

- Igen. Kivel beszélek? 

- Nem fontos, mester. Csak figyelmeztetni szeretném, hogy a napjai meg vannak számlálva, 
okos mókus!... Azt hiszed, csak pofázol és pofázol és röhögsz a markodba? Imádkozzál, 
szarkalap! 

Letette... Na, ez ki lehetett? A gyáriak közül valaki vagy a kollektív elnöke? Elég parasztos 
akcentussal beszélt, és ittas is volt, de ebben az esetben ez nem tisztáz semmit. Ki lehet az, akit 
pontosan az én pofázásom zavar? 
 

Ákos egyre ritkábban újságolta kis és nagy bajait, körülötte mintha csendesedett volna a 
ricsaj. Névtelen telefonáló még adogatott életjelt magáról, de nyugtalanságom feltámadását 
nem ez idézte elő, hanem a csend, az az égiháborút megelőző csend, amelyre a reumások, az 
érzékeny lelkek és a kutyák nyüszítve reagálnak. Miért nem hívatnak? Miért nem telefonál 
Marci vagy András, hogy „észrevételezés” érkezett a riporttal kapcsolatban? Vagy egyszerűen: 
miért nem rúgnak ki? Mi ez a hallgatás?... 
 

Homályosan és foszlányosan emlékszem az egészre. Álltam a járda szélén, át akartam menni 
az egyébként nem olyan forgalmas úttest másik oldalára. Balra néztem, jött két kiskocsi, jobbra 
néztem, onnan nem jött semmi, ekkor nagyot fordult az utca, repültem. Az ütést egyáltalán nem 
éreztem. Nem merném határozottan állítani, hogy a járdán maradtam, hogy előzőleg nem 
léptem az úttestre, de a bal oldalról közeledő kocsi futhatott nekem... Fekszem... Hangokat 
hallok, a kocsi utasai vagy a járókelők mutogatnak rám: ő volt a hibás... Valaki a kézitáskámat 
hozza, kezembe nyomják törött szemüvegemet... Felemelnek, betesznek egy kocsiba, a vezetője 
kérdi, tudom-e, ki ütött el... Intek, hogy nem, azt mondja, ő sem tudja, véletlenül járt arra... A 
baleseti kórház ügyeletese gyerekkori játszótársam... Mi történt, Gábor?... Elütöttek... 
Megmosdat, akkor látom, az ingem szakadt, a csuklóm combnyi vastag, felső karomból még 
mindig csurog a sötétpiros lé... A sebet mossák, bekötik, kézfejemnél tűvel és fecskendővel 
kiszívják a bőröm alatt összegyűlt vért... Az eszméletedet elvesztetted? Nem tudom, fontos?... 
Igen, mert akkor agyrázkódás is lehet... Nem, nem vesztettem el... A szívemről nem tudja... nem 
is kérdi, én meg nem mondom meg neki magamtól... Doktorkám, adj valami italt... Ma ittál, 
Gábor? Nem ittam... Akkor nem adok, mindjárt itt a rendőr, biztosan vérvizsgálatot fog kérni... 
Röntgenfelvételt készítenek a karomról... Háromszor... Nem akarják elhinni, hogy még sincs 
törés... Doki, tudom, hogy van bent piád, kínálj már meg!... Kapsz, csak jöjjön a rendőr... Miért 
nem jön?... Doki, adj már valami piát, fáj az oldalam... Hol fáj?... Itt... Bordatörés, szoros fásli... 
Hol az a rendőr, egyáltalán volt helyszínelés?... Honnan tudjam, doki, vegyél próbát a véremből
és vigyél haza!... Gábor, én ilyet még nem láttam, hogy eltelik egy óra, s még mindig nincs itt a 
közlekedési milícia!... Én sem láttam, doki, otthon már biztos nyugtalankodik a családom, már 
régóta otthon kellene lennem... A kocsi rendszámát sem jegyezted meg?... Hát hogy a csudába 
jegyeztem volna meg, doki! Kérlek, vigyél haza, vagy küldjél haza, haza akarok menni, érted?! 
 

Tény, hogy amikor beléptem otthonom ajtaján, nem festhettem valami szívderítő
látványként, úgy néztem ki, mint a harmadik világháború egyik túlélője. Kedves kis feleségem 
alighanem egyből az italt gyanította világ végét sejtető ábrázatom okozójául, mert így kiáltott 
fel: 

- Mondd meg, hogy nézel ki! Ki itatott le? 



Aha, vagyis én jó fiú vagyok, ahhoz kétség sem férhet, hogy nem a saját 
kezdeményezésemből tettem magamban ilyen kárt, hanem valaki, egy rosszindulatú, egy 
gonosz idegen vitte rá ártatlan lelkemet a mértéktelen alkoholizálásra, minek következtében 
vagy megverettem magam, vagy beestem egy kirakatba. 

- Nem ittam, szivi, nekem jött egy autó. 

- Elütött az autó? 

- El. 

- Hát hogy... mikor, hol... miért? 

- Nem tudom és nem tudom, kérlek, add ide a vodkámat. 

- S a szíved? 

- Köszöni szépen, eddig elég jól elviselte. Adod azt az üveget? 

Nem hagyta lebeszélni magát, felhívta telefonon Ödit: 

- Ödi, gyere gyorsan, elütötték... Igen, Gábort. Nem tudja, fogalma sincs, hogy ki volt... Meg 
akarták ölni! Gyere, beszélj vele. 

Jött Ödi nagy dérrel-dúrral, kíméletlenebb volt egy egyenruhásnál. 

- Szóval, te a járdán álltál, amikor neked hajtott. 

- Valószínű.

- Hogyhogy valószínű?... Csak egy kicsit tölts. 

- Lehet, hogy leléptem, ebben nem vagyok biztos. 

- Akkor miben vagy biztos? A kocsi rendszámát nem tudod? Egészségedre! 

- Nem. 

- Elég na, mert kifolyik az asztalra... Azt sem, hogy milyen márka volt? 

- Talán Dacia... De lehet, hogy Skoda. 

- A színére nem emlékszel? 

- Nem... Hát akkor tartson meg bennünket!... 

- Egészséget! Rendőrrel egyáltalán nem beszéltél?... Egy kicsit még tölthetsz, nem bánom. 

- Nem beszéltem... Hagyd már az okoskodást, inkább igyál! 

- Vedd tudomásul, Dugó... hogy én most megyek és azonnal... jelentem a dolgot. 

- Ezt nem teheted. Ilyen állapotban nem mehetsz oda, érzik rajtad a pálinkaszag... Most már 
inkább igyuk ezt meg, s aztán aludjunk rá egyet. Jó? 

- Igazad van, Dugó, most már igyunk... Csin-csin... Igazán, most már csak egyet... s én 
megyek is, csókolom a kezeitek... jobban mondva a kezeidet, asszonyság, szevasz, Dugó... szia, 
csöppségek! 

Feleségem bezárta utána az ajtót, bekapcsolta a tévét, valami zenés szórakoztató filmet 
játszottak. A gyerekek mellém ültek, az anyjuk egy kicsit arrébb. Általában a képernyőre 
bámultak, de lopva rám-rám pislogtak időnként, mintha nem férne sehogyan sem a fejükbe a 
kép, mintha a következő pillantás biztosan kiderítené, nem igaz, hogy ez történt, csak rosszat 
álmodtunk... Először Attilámnak buggyant ki a könnye, aztán Annám eresztette meg a 
csapokat, majd az asszonykámat is utolérte a bánat. A vidám jeleneteket nézve szipogás nélkül, 
némán zokogtak, hogy ne vegyem észre. És olyan hosszasan, az úristenit, mintha engem még az 
éjszakai tévéhíradó is érdekelne. 



20. BESZÉLGETÉS A FALAKKAL 

Amennyiben sokszor hűtlen időérzékem ezúttal nem csap be, közeleg a pirkadat, a hamar 
feltámadó sejtelmes neszek kegyetlen gyorsasággal növekednek ismerős zajokká, egykettőre 
odalesz meghitt csendemmel együtt a sötétség befele világító áldása, és bár a szemközti falra 
kivetítve lepergett előttem utóbbi esztendőm dokumentumfilmje, nem tudom, hogy a lámpák 
felgyújtása után marad-e valami nyoma. A fal sima, hideg és mindent visszaverő burkolatán 
bizonyára semmi. Hát énbennem?... 

Telefonálgató anonim barátom szavaival élve, okos mókus leszek mindjárt, talán még 
elszívhatom ezt az utolsó pótkeserűséget, ami a napi adagomból maradt... Néhány napja ismét 
füstölhetek, mert egy normális doktor megmondta: ha ennyire kívánom a bagót, ez is 
stresszállapotot jelent és többet árthat, mint az a néhány szivar, csak ne vigyem túlzásba... 

Tehát: hogyan is állunk? 

Emlékezetem szerint rúgásaim hatásával kapcsolatban merültek fel alapvető kételyeim. Ha 
tréfás kedvem lenne, a közismert módon hirdethetnék eredményt: kaptam is, de adtak is. Nincs 
tréfás kedvem. És ha még valamit akarok, bármilyen legyen is a látszat (vagy a valóság), ezt kell 
hinnem és vallanom: adtam is! 

Is-s-s... - visszhangozzák a falak, igen, mert kiabálok. 

Azt hiszem, könnyen el tudom hitetni magammal, hogy nekem a pályán a helyem. Covaliov 
lealjasodhat, az öreg paraszt felkötheti magát, a kollektívelnök fenyegetőzhet, Ákos bedilizhet - 
én nem. Nekem nem szabad gyengének, idegesnek vagy szívbajosnak lenni vagy mutatkozni. 
Ha így vagy úgy félreállnék, esetleg hagynám magam sofőrök és vezetők által félreállíttatni, a 
mérkőzésemnek vége, pedig én még játszani szeretnék. 

Ugye, Péter, te is azt mondanád, hogy ne anyátlanodjam el. Amikor együtt hajtottunk, be 
akartál oltani a keselyűvijjogás és a kutyacsaholás ellen, nem sikerült ez neked érzéketlenségem 
miatt. Aztán beoltottak, pajtás!... Igaz-e, nem nagy önámítás azt feltételeznem, hogy a történtek 
után immunis lettem bizonyos mérgekkel szemben. 

Tanítgattál akkoriban, Péterem, hogy az eltévelygés, a szétszórtság, az eltunyulás meg a 
belezavarodás elkerülése végett az embernek időnként újra be kell tájolnia önmagát: észrevenni, 
hogy a nektárdús virág helyén mérges gaz nőtt vagy fordítva; megállapítani, hogy mihez és 
mennyire kell alkalmazkodni a megváltozott környezetben; számba venni szerzeményeinket és 
főleg elintéznivalóinkat, felállítani ezek fontossági sorrendjét - és nyomás tovább a 
legfontosabbal a legokosabban!... Ezt akkor nem nagyon értettem, de ugye, Péter, most 
felfoghatom úgy is az egészet, hogy valami ilyesmit cselekedtem, még ha késve is és csak félig-
meddig. Becsapnám magam, ha azt állítanám, hogy megkíséreltem a tájékozódást? 

Szóval, félre kellene tenni másodlagos kérdőjeleimet. Nem lehet legégetőbb ügyem a fiúk 
tisztába tevése. Ha most nekifognék azt tisztázni, hogy a haver, Ödi és a többiek mit csináltak és 
miért, megint nem azzal foglalkoznék, amivel kellene. Ha hívattak a főnökök, ez az ő dolguk, az 
ő bajuk, ezért nem kell se begorombulnom, se problémázgatnom. Andrásnak, Marcinak meg a 
többieknek is meglehetnek a maguk keresztjei, s amit tesznek vagy nem tesznek, az ő
lelkiismeretük dolga, nem az enyémé. Úgy sejtem, nekem elsősorban a saját képemmel kell 
szembenéznem. 

Még nem tudni, folytathatom-e a játszmát, de a szándék bennem meglenne. Melyiket? Hát 
ugyanazt: kicsiny igazak védelmének játszmáját. És hogyan? Kevesebb hévvel, de elszántan, 
nem durván, de keményen, alkalmazkodva és nem gyáván. És nem állunk le csupán azért, mert 
csahol vagy vijjog valaki... 



Hogy mennyire vannak megszámlálva a napjaim és hol töltöm majd őket, döntsék el azok, 
akikre ez rá van bízva. De addig is van egy halaszthatatlanul fontos dolgom: szólnék hozzád, 
szivi, ha lehetne. Előrebocsájtanám, ami biztos: annyi pénzem sose lesz, hogy ne sírj, ha eszedbe 
jut, mennyi van. Aztán megmondanám, hogy az időnk mindenképp rövid, s amikor csak lehet, 
a munkám szüneteiben, veled óhajtanék beszélgetni, talán jöhetnél most, szivi, hogy elmondd, 
mi a nagy helyzet a lelkivilágoddal... 

Legalább azt tudnám biztosan, hogy ezzel a süket fallal mi lesz! 

Esz-sz-sz... - figyelmeztetnek a falak, mert megint ordibálok. 
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