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„H{t félsz, hogy elveri rajtad a port ama farkas-ítész? 

Félsz Olvasót, haragost? Legszigorúbb a papír!” 

(1982) 



Mifelénk 

[lom a versről 

Fiúk szotyol{zgatnak a 

szavakkal, 

papírra köpködik őket. 

Tőlem elhúzódik a „múzsa”. 

Varjak röppennek torkomból. 

Verebek hussannak ajkamról. 

De szikl{kat görgetek 

a belenyugv{s verseire. 

Becézni 

az anyahűségű szersz{mokat! 

Sört írni 

az ak{ctenyerű kubikos pohar{ba! 

Szellőt írni 

a téglagy{ri kemencében aszalódók h{t{ra! 

Jó gazd{t írni 

a szomorú kuty{knak! 

Közös mosolyt 

a közös sorsúaknak! 

Szívem fölött 

nem tűrök 

jégkok{rd{t. 

Jegyzetek egy gest{hoz 

(Békepipa) 

Meséljem a bokor alatti délut{nokat? 

Fabrik{ltunk 

makkból 

pip{t, 

elszívtuk a selyemhernyók elől az összes 

eperfalevelet, 

a jósz{gok elől az összes szénabogly{t, 

mert az utc{kon 

ordas-szavak kóboroltak, 

h{t szívtuk, 

szívtuk a békepip{t 

a vil{gért – 

mosolyogtak a macsk{k. 

(Követbot) 

Kézberagadtuk 

a rossz seprűnyelet, 



végig a szomszéd utc{n a nép nevében, 

de akkoriban 

mindenki 

az ő nevében jött-ment, 

senki sem 

figyelt r{nk, 

csak a verekedős utcakölykök, 

hi{ba magyar{ztuk nekik 

az ausztr{liai bennszülöttek 

törvényeit, 

hogy követek vagyunk, 

kenyeret 

akarunk – 

elvertek. 

(Var{zsbot) 

A hétfők 

lejtőiről 

r{nkszakadt a fosóhomokszöveg, 

a keddi újs{gokból kihullottak 

a szuvas 

jelszavak, 

ak{r a tejfogaink. 

De mi hatalmasak vagyunk 

íme, a csiribí{mulatok, 

csirib{csod{k, 

eltűnik e hókuszpókuszvil{g, 

acél var{zsbotommal 

ha ezt a drótot 

megérintem... 

Azóta hiszünk a csod{kban: 

lesújtott 

az {ram. 

(Jogar) 

Bőrömet szétr{gt{k {jtatos 

molylepkeszavak, 

torkomig felgyűltek 

a bazaltszavak: 

kezemben mozs{rverő jogar, 

én, 

Eperfaorsz{g 

kir{lya 

elrendelem, 

m{tól nem j{rok iskol{ba, 

nem j{rok hittanra, 

üdvözlégym{ria, 

éljenr{kosipajt{s 

orsz{gomból 

kitil 

tatik 

tetik 

! 



(Marsallbot) 

Kölyökkoromat fehér ingben, 

kék rövidnadr{gban töltöttem, 

tribünlakók 

viaszmosolya 

{tg{zolt rajtam, 

mint egy körmöstraktor. 

Azt{n 

utcaköszavak verték be a plak{tok 

kirakatait, 

azon az őszön 

tankok 

sz{ntottak, 

varjak 

arattak. 

A nekünk igért marsallbotot egyikünk sem 

kereste, 

m{r semmit sem kerestünk, 

csak az 

any{nk 

kezét. 

(Gumibot) 

Megcsaltak 

a t{rgyak, 

{tv{ltoztak ahogy nőttem, 

itt van ni: 

mi lett a békepip{ból 

? ? ? 

Kezemet 

nem erre neveltem. 

Fejemet 

nem ennek neveltem. 

Gyermekkormessze az {lmoktól 

m{r csak 

szél 

szeretnék lenni, 

vadul bontogatni 

a macskaköveket, 

letépni a v{ltoztatható színű 

lepkekok{rd{kat, 

a kuk{s   v sz{jakba 

i 

s 

s 

z 

a 
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y 
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m 
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s 

z 



Ö 

L 

N 

I 

a n{thaszavakat, 

a szúszavakat. 

(Sex doll) 

Mit mondhatnék neked a békepip{ról, 

l{tod, 

szeretőm 

a nyelét simogatja, 

a sex dollról csacsog, 

én pedig a 

nagy eperf{t 

keresem, 

tövébe {stam kiskoromban 

a csatab{rdot. 

El a bútorozott szavak 

nyomor{ból! 

P{r{sak 

a vers szemei, 

fél, 

nem születik 

kistestvére. 

Rögtönzések Csokonaihoz 

1. (Midőn Varró J{nos uramhoz tartott) 

... megl{ttam végre 

Azt az {ldott Karcagot: 

Kamaszként, szuszogva szendereg, 

Hitemre, ly{nnyal {lmodhat, 

Hisz tornya reggelig égre mered... 

Oh, enyém is így tesz, dühösen, lil{n, 

De engem m{r csak tüdőbaj renget, 

Csak kunkék éj ölel, s nem Lill{m. 

2. (Midőn nyomait kerestem) 

Jaj, Vitéz, 

a fülemüleköltők évszak{nak 

VÉGE. 

A sasoknak is 

befellegzett. 

A verebek ideje jött el 

? 



Végrendeletféle 

Szabó Mih{ly fazekashoz 

Öblös Misk{t jótüzü bornak mint{zz! 

Birkatestnek t{gterű t{lat forgass! 

Testem zsíros s{r odalent? Ha még élsz, 

tégy a korongra ! 

Mert szeretnék zöld butella is lenni, 

holtomtól végső rivall{sig mindig 

óvni p{link{t pocakos pof{mban. 

Szépre alkoss meg! 

Kun Miaty{nk 

Avagy évődő torzkép M. K. I.-ról 

Bezén attamaz kente kikte 

fejemben ördögök fűtsék a katlant 

szavaimban farkas toporty{nzékoljon 

az uhu is kumukul kuvikoljon 

a v{rosaty{k félénken üzbégessenek 

mert ebben a v{rosban a főutca 

kikövezve 

de a gondolatok 

s{rhajókon 

jönnek-mennek 

Bezén attamaz kente kikte 

tégy e fejekre tüzes karakalpakot 

angyalok fujj{k meg a türköt 

legyen kumisz az idő itt aul 

Bezén attamaz kente kikte 

küldjél el egy kun-k{nt 

j{rjunk el egy dobogós 

íjas-lovas ork{nt 

legyen meg az én akaratom 

szen borson boka csalli bocson 

igyi 

tengere ammen 

Mifelénk 

(A születés) 

Amikor megszülettem és l{tt{k bal kezem hat ujj{t, l{tt{k 

jobb kezem hét ujj{t, a b{banéni térdreomlott és 

az égre forgatta a szemét: 

„Bezén attamaz kente kikte, szenlészen szen adon dösön szen 

küklön nitziégen gérde ali kekte bezén akomozne 

okne mezne bergeze pitbütörküngön...” 

Éjfélkor pedig m{r any{m ki{ltozta a nevemet a kéménybe, 



erősen hívogatott hazafelé, l{tta, én m{r fehér bi- 

ka vagyok, öklelem a csillagokat. 

(A vihar) 

Amikor a vidék ködmönén végigv{g az égi kancsuka, az embe- 

rek m{r tudj{k, egy fehér bika csavar egy fekete 

bik{t a fellegek között, 

egy fekete bika gyűr egy fehér bik{t a fellegek között, h{t 

hogyne zuhogna a verítékük, h{t hogyne verné az 

ablakot a bömbölésük? 

Amikor az égi bikacsek végigv{g a vidék ködmönén, az embe- 

rek 

kiszaladnak, felkapj{k a vasvill{t, 

szurk{lj{k a fekete bik{t, h{t hogyne szurk{ln{k a fekete 

bik{t, elviaskodn{nak ezek negyven napig is. 

(A v{rosok) 

Mifelénk csip{sak a v{rosok, mi tagad{s, nagyon csip{sak, a 

mélyedésekben elakadnak a szekerek, mi tagad{s, nagyon ela- 

kadnak a szekerek, de még a traktorok is, juj, olyan pocsék 

az itteni csipa. 

(A jégeső) 

Mifelénk a jégbund{s fellegnek az a neve, hogy komondor, 

uszítani is lehet, borzasztó hangja van és csak re{nk hall- 

gat. Uszítjuk is a szomszéd hat{rnak, gondolhatj{k. 

(Az iskola) 

Az iskol{ban megmarkol a vaspat{jú ember, lev{gja a fejedet, 

testedet kilencvenkilenc darabra szaggatja, csontodat sz{z 

darabra töri, feldarabol és megvizsg{l a vaspat{jú ember, 

beszöktet vérrel, azt{n összerak. 

Mikortól felébredsz, mindig mosolyogsz, mindenre igent in- 

tesz, lelkesen hallgatsz, bólogatsz, m{szol felfelé a kattan- 

kóró létr{n, jaj, de magas ez a kattankóró létra... 

(Az idegen) 

A furcsa idegen jobbra se néz, balra se néz, biztosan lép- 

ked az utca por{ban. 

A furcsa idegen elől a mogorva, l{ndzs{s pof{jú komondorok 

nyüszítve rohannak az ólak mögé. 

A furcsa idegen egyetlen szemvillan{s{tól l{ngot fognak a 

hasas szalmakazlak. 

A furcsa idegen dühös fújtat{s{tól hetedik hat{rba röppen 

a jólrakott h{ztető. 

A furcsa idegen k{romkod{s{tól bivalyok rontanak az égre 

dörgő szekereket hurcolva, és jégeső veri a gyen- 

ge vetést. 

Az asszonynép reszketve kutat a hűtőszekrényben és hideg 

tejjel, hússal, foszlós kenyérrel kín{lja az ide- 

gent. 

A betöretlen, szilvaszemű süldől{ny riadtan súgja: „Az ide- 

gennek kakasfeje van, édesany{m!” 



(A nevetés) 

Errefelé ritk{n, de akkor azt{n tele pof{val nevetnek az 

emberek, s ha lent is két sor fogukat, fent is két sor fogu- 

kat megl{tja a pénzsóv{r fogorvos, uccu, elmenekül, ha nincs 

m{s, ak{r kölcsöntulok h{t{n is. 

(Az ünnep) 

Amikor a suksükölő, hordóhasú néptribunt belökték a tovaro- 

bogó forgószélbe, az emberek ürüt v{gtak, az asszonyok gyön- 

gyöt, sarut öltöttek, amint illik, hazamentek a v{lyogh{- 

zakba, hazamentek a toronyh{zakba, csontnyelű bicsakkal b{l- 

v{nyt faragtak. 

(Az elölj{ró) 

Akinek két sor foga volt, akinek tizenegy ujja volt, az 

félt a felhőktől, az félt a ny{ri viharoktól, az 

vacogott, ha éjszaka benézett a ló az ablakon. 

Akinek két sor foga volt, akinek tizenegy ujja volt, annak 

a fejében jelenetek tolakodtak, annak az {rnyéka 

messze földön j{rt. 

Akinek egy sor foga volt, akinek tíz ujja volt, az nem félt 

a felhőktől, az nem félt a ny{ri viharoktól, az ő 

ablak{n sohasem nézett be a ló. 

Akinek egy sor foga volt, akinek tíz ujja volt, annak a fe- 

jében semmi sem moccant, annak az {rnyéka sehova se 

ment. 

Ki is nevezték elölj{rónak. 

(A falugyűlés) 

Besenyő-szeme van a h{zaknak, tar kobakja van a h{zaknak, 

a g{ztűzhely mellett {ll egy hosszú létra, a h{zigazda azon 

m{szk{l az égbe miközben alszik, később a falugyűlésen csu- 

d{s dolgokat mesél, hú, van is vita! 

(Víkend) 

Ak{r Krisztus tenyere, ragyog a csillagokkal sűrűn telivert 

égbolt. 

Ülsz a s{trad előtt, boldog vagy: ide nem vezet út a messzi- 

re vil{gító v{rosokból. 

Azt{n szekérzörgés, lódobog{s közeledik, emberek kurjongat- 

nak, vadul horkan a ló. 

Halott ap{d, nagyap{d hangj{t hallod, ismeretlen nyelven 

beszélnek, elvonul az éji karav{n. 

Reggel a mocsarak, a réti vizek tetején mély keréknyomokat, 

patahelyeket l{tsz. 

(Az idő) 

Ruc{k búv{rkodnak, bamba bivalyok hevernek a fél{jult vi- 

zekben. 

Az idő mélyén hatalmas cuppog{s, vad konda fürdik, roppan- 

nak a halak, a csig{k. 

A l{tóhat{ron l{ngol egy falu, füstöl az emberi hús, jajon- 

ganak a viskók. 

Rabszíjra fűzve a v{rosok, vonulnak a bombatölcsérek {sító 



jövőideje felé. 

A Tisza nom{d, porty{zó vize is g{t-kalod{ban kushad, nem 

hajig{l a fénybe pajkos halakat. 

A földre fekszünk, hallgatózunk, ahonnan muzsikaszó tör fel, 

kincs ut{n {sunk. 

Kövér h{zunk fal{ra mindegy ki akaszt dud{t, mindegy milyen 

idegen nót{t fúj, j{rjuk. 

Néznek a l{zas szemű fiúk, l{tj{k, terjed bennünk a szolga- 

s{g, ak{r a tőzegtűz. 

(Az ipar) 

Amott nyúlik az égbe hét s{rk{nyfej, fújj{k a füstöt, köpik 

a l{ngot, mint a szenesember képe, olyan a búzaföld. 

Büszkén mutogatjuk: a mi nagytenyerű vidékünkön is van m{r 

ipar, hühű, de van {m! 

(A munk{snő) 

Rebus néném azelőtt h{tébé volt, egész nap csak h{zimunk{t 

végzett: köpködte a kismalacokat, köpködte az út- 

cabeli csecsemőket. 

Amióta elment a gy{rba gaty{kat varrni, igen panaszkodik: az 

ura semmit nem segít, minden re{ marad otthon, 

köpködheti egyedül a kismalacokat, köpködheti az utcabeli 

csecsemőket, szurk{lhatja a kést műszak ut{n a 

seprűbe – ez a legjobb ront{s ellen –, 

m{r vérzik is egy tribünlakó! 

(Hétköznap) 

Ennek a holdszemű, napszemű vézna fiúnak az arca m{r vén- 

embert form{z. 

Issza a tejet, b{mulja a cserépk{lyh{ban vergődő tüzet, oda- 

kint felvonítanak a kuty{k. 

Mag{tól bekapcsol a televízió, idegen nyelven gajdol, min- 

ket mutogat, homlokunkon vakító bilyog l{ngol. 

A gémeskút ostora szapor{n lemerül, feljön, a v{lyúba ömlik 

a víz, teremtett lélek nincsen sehol. 

Ak{r a véres hús, olyan az ég alja, tat{rkodó szelek ban- 

d{znak a sziken. 

(A kisbíró) 

A kisbíró dobj{n égígérő fa van, az égígérő fa kilenc {ga 

között j{rk{l a Nap, az égígérő fa kilenc {ga között sét{l 

a Hold, az égígérő fa kilenc {ga ha imbolyogni kezd, szelek 

csord{i bőgnek. 

Az égígérő fa kilenc gyökerénél kilenc kígyó tekereg, az é- 

gigérő fa kilenc gyökerénél kilenc béka lapul, az égígérő 

fa kilenc gyökerénél éjszaka van. 

Az égígérő fa kilenc {ga alatt csődör eszi a l{ngoló falut, 

az égígérő fa kilenc {ga alatt a kisbíró megüli a csődört, 

haj, sz{ll, mint a gondolat kilenc felső vil{gba, hej, hoz- 

za a híreket, huj! 



Unottan v{r a f{radt nép, morogva {ll az {lmos nap, hoj, 

megjött a kisbíró: közhírré tétetik, n{lunk minden rendben. 

(A rokon) 

Hú, nagy újs{g van a Morgó utc{ban, külföldről hozott leve- 

let a posta, adj{k kézről kézre, ugr{l a szemük, mint a si- 

milabda: „Tudot mit čin{ltam én éš Dani? Othon úd’ j{cotuk 

hod’ Dani volt a kir{j kišašon éš én voltam a solg{lo úd’ 

hívtak hod’ Eržébet. Kint pedik hó volt és Danival edut 

s{nkóstunk. Éš a h{z előt volt nad’ jég és j{rok oda korčo- 

j{zni. Aza ros hod’ aňu és apu nem had’ engem nézni a tévét. 

Hod’ vad’ te?” Jaj, de aranyos gyerek, tud magyarul, kapkod- 

j{k egym{s kezéből a külföldről jött levelet, nah{t, nagy 

újs{g van a Morgó utc{ban... 

(Civiliz{ció) 

L{gyan szöszmötöl a diófa, hajladozik a langyos alkonyat- 

ban, azt{n felölti fekete ruh{j{t, altatót dudor{szik, fal- 

vakkal bab{zik. 

Feltűnik az égen egy űr{llom{s, tekintete {tdöfi a h{ztetőt, 

{tdöfi kopony{mat, gyanús holmikat tal{l, jeleket ad, vala- 

kit dirig{l. 

Parazsat tajtékzik a dombtetőn egy veres bika, a keresztút- 

n{l egy fekete bika, öklelik a fellegeket, kaparj{k a kí- 

gyók, bék{k birodalm{t, bömbölnek a h{zunk felé. 

A fogam vacog, kinő daru szőröm, kinő vill{s szarvam, isten 

{ldja édesany{m! 

L{gyan szöszmötöl a diófa, hajladozik a gyöngyös pirkadat- 

ban, felölti bíbor ruh{j{t, any{m h{za földjén felbuggyan 

a vér. 

Egy régi arc 

Szemében keresem haz{mat. 

R{m néz: rovom a fényéveket. 

Milyen messze van tekintete! 

A Holdat jobban ismerem, mint< 

Szikl{v{ f{rad. 

Arca leletkövület. 

És ott, a homlok alatt? 

Üreg.                  Üreg. 

Levél Helből 

tudatom veled jól vagyok 

mint az Úr könnye 

oly sós itt a tenger 



l{ttam Jézus Krisztust 

felszögezve 

égi keresztf{ra 

szélsik{lta sir{ly két sz{rny{ra 

l{ttam fenyőket akiknek sietős 

de egy sem kereszttel 

hanem 

bölcsővel székkel 

viselős 

errefelé nyitj{k a szikla-ölű földet 

f{nak 

h{zalapnak 

magnak 

nem csak halottaknak 

a költőknek 

verset 

? 

dikt{l a tenger 

tudatom veled 

jól vagyok 

j{rni tanulok a 

vizen 

Adat 

tél volt 

meszesgödör-Európ{nkban 

tarkónlőtt v{rosok 

hevernek 

mikor megfogantunk 

A kert 

egy cserép musk{tli 

egy cserép futóka 

egy cserép nem tudom mi 

ennyi a kert a garzonban 

ettől is alig férünk 

huszonhat négyzetméter 

de szénaillatú {lmaim vannak 

szekerek mélyén 

{tzötyögök 

Európa 

homlok{n 

A feledés 

Ul{nusévszak. 

gyermekszemek tükrébe beleisznak 



a varjak. 

Szobrok öltöznek 

avarba. 

A v{rosok hóna alól kiröppennek 

a l{ngoló 

madarak. 

Ködből épült lakótelepek 

úsznak 

a Tisz{n. 

BeLaKjUk ŐkEt 

? 

Sov{ny bej{rónő 

a feledés, 

tesz-vesz, 

kidob egy-két szép 

hal{lt, 

de hercig kis sunyít{sainkat 

leporolja. 

Orsz{gutak szélére ki{llunk. 

leintjük 

az {mokfutó 

történelmet. 

T{rsaim 

ha feldobjuk egy vénséges vén 

tölgyfa évgyűrűbar{zd{s 

hanglemezét 

felharsan a régi szelek indulója 

rég elfoszlott hark{lyok 

dobszólója 

és valami t{voli dal 

valami g{-g{-g{ 

g{-g{-G{bor [ron réz{gyúja 

pörög a lemez 

s a tél szemünk kútmélyéből 

kúszik fel 

elsz{llnak a l{zak 

ak{r a 

vadlib{k 

g{-g{-G{bor [ron réz{gyúja 

sz{junk tele a hősök hamvaival 

az ősök por{val 

köpködünk danol{szunk 

harsog az új szépreményű g{-g{- 

g{rda 

g{-g{-g{bor{ronvagyami takartok 

MI 

vihar ut{ni verébfiók{k 

mostanra 

pomp{s f{c{ndolm{nyba bújtunk 

m{r p{vaholmikra gyűjtünk 



g{-g{- 

g{tak sem {llnak többé utunkba 

csal{nt sem sodor többé a vérünk 

Janus 

„A szem a lélek tükre.” 

Egy tükörben húsmagam, 

b{rdmagam. 

Barbaricum 

Dun{ból, Visztul{ból font varkocs 

lobog a h{tadon. 

V{lladon a Körösök szélfútta fürtje. 

Csókodban izzanak 

és elvéreznek 

a csal{nok. 

Céz{r-idő patanyoma a szemed alatt. 

Falvak tetvei bőrödön. 

Tany{k serkéi. 

Balt{s fagyok ól{lkodnak a kertek alj{n. 

Nekem nem kell 

a k{inmundér! 

Vezetnek tenyered életvonalai: 

utak, vasutak, 

vezetnek ékköveidhez. 

Igazgyöngytallinn. Gyém{ntpr{ga. 

Borosty{nvarsó. Op{lbukarest. Rubinszófia. 

F{jdalmak földje! 

A vértől még m{snapos 

gyomrod idegeivel 

bogozik 

Hel Mood Nadolski. 

Nyílnak a meszesgödrök múzeumai. 

Keselyűkommandók 

{rnyéka hussan {t 

egy homlok 

m{rcius{n. 

A vérerek sztr{d{in a szív felé robognak 

a menetnót{k. 

Szennyvízcsatorn{k, vízcsövek, 

g{zvezetékek Laokoon-kígyói kúsznak 

a földben, 

a falban, 

a testben. 

A szőkére vakolt gótikus l{nyok mosolya 

mégis felkél, 

felragyog Barbaricum. 

„Hatalmas” vagy, 

haz{m. 



Végtelenek 

a hat{rok 

az emberekben. 



Ló a mecsetben 

A v{ros 

h{t mégis kiléptem 

 

Seneca k{dj{ból! 

a könyveim közé tűzött papírz{szlóból 

papírhajót hajtogattam 

nyakig merültem a vízbe 

 

nem is f{jt a nyisz{l{s 

 

lassan piros lett a víz 

a piros-fehér-zöld kis hajó 

libegett 

el{zott 

elmerült 

a hatalmas vörös tengeren 

 

h{t mégsem merültem el! 

 

itt még tudnék 

élni 

tal{n 

 

azt hittem megölel 

a V{ros 

V{rosom 

 

eljöttem 

itt vagyok 

 

csak Julianna ölelt mag{hoz 

a v{ros 

úgy nézett r{m 

mint 

Oldzsasz Szülejmen 

lov{ra 

a mecsetbéli 

mohamed{nok 



Quo vadis 

 

                  ?...... 

azt mondják 

    az 

           életemben 

                    vargabetű 

                                   a 

                                   Város 

                                           Városom 

 

vargabetű? 

 

VargaJulibetű! 

 

nincs hova menni 

 

falfehéren áll 

              Európa 

akár 

Dosztojevszkij 

            a 

            vesztőhelyen 

 

a 

felcsinált 

     lányok 

            öléig 

                  csap 

                       a tengerek 

                                  epileptikus habja 

 

elfogyó népek 

hajigálják 

a 

kavicsot 

a nyelvük 

alá 

 

a Városban 

    Városomban 

                  itt 

                        Barbaricum 

                                közepén 

                                      nincs 

                                      kavics 

 

nincs 

kavics 

egyesek szerint 

            az ide 

            ügető 

            igető 

            szava 

            hihető 

én azonban 

    már 

            az 

            Istennek 

                         sem 

                         hiszek 

                                 el 



                                           semmit 

            nyelvem alatt 

            márványszobrok 

            görögnek 

            a 

            kavicslét 

            felé 

 

            elindulok 

            és 

            kérdé 

            az 

            Úr 

 

 

 

            : „Quo vadis, domine?” 

 

            „Haza mennék, amice.” 

                           (1982) 

Körúti béke 

A közlekedési l{mpa 

s{rg{t 

mutat. 

[llok. A zöldet lesem: h{tha. 

Míg a j{rdaszélen v{ltogatom l{bamat, 

kirakatban nézem pihésedő {llamat, 

s homlokom felett-alatt, 

ak{r egy glória, tündöklik a Nap. 

A l{mpa nem piros, nem zöld. 

Szemem elvettem, 

hisz zöldszemű l{nyok mellettem 

a s{rg{t lesik, 

s a napot, az eget: m{r nem süt, nem esik. 

[llok. A l{nyokat b{mulom, a szebbeket, 

a körte-kemény melleket, 

s az éjszak{ra v{rni t{mad sz{z okom, 

csemegézni szoknya mélyi m{lnabokrokon< 

Amíg képzeletem ott alant kutat, 

a l{mpa még mindig s{rg{t mutat, 

és j{rd{ra rogynak a f{radt vének, 

az elhaszn{lt asszonyok m{r hazamennének. 

F{zik a kezem, 

{m egyre a l{nyokat lesem, 

de hi{ba blúzuk alatt a két duzzadó halom, 

ha előttünk ez a s{rga, e béna borzalom. 

[llnak, m{r nem értik a pajz{n hecceket, 

csak sz{molgatj{k a vézna perceket, 

mosolyukat szétdúlt{k a fagyok. 

Azt hiszik, ők még ők, s én még én vagyok. 

Mióta {llok? Ez még a mai nap? 

Vagy csak a tegnapi visszatolat? 

Ahogy egykor a sok csitri kollégista l{ny, 

úgy a körénk dermedt s{rga is tal{ny... 



Jön a tél, megy a ny{r, ak{r egy vonat, 

erős szőrök d{rd{i ütik arcomat, 

mély repedések hasadnak a h{zak fal{n, 

m{r havat l{tok a lottyadt l{nyok haj{n... 

[llunk a j{rd{n, v{runk szülést, hal{lt, 

v{runk pirosat, zöldet... A l{mpa nem v{lt, 

s{rg{t 

mutat. 

S{rg{t. [llunk. Csak az idő szalad. 

Mennénk. Nem tilos. De nem szabad. 

(1984) 



Édesem, ma oly fanyar vagyok 

A tal{lkoz{s 

Egészen olyan nap volt ez is, mint a többi, 

tal{n szebb valamivel, 

nem lógtak ónos felhők a h{zak szemébe, 

nem söpörték az ótvaros utc{kat 

öreg, szuszogós szelek. 

Ültem az autóbuszon. 

Meg{lló következett. 

Még mindig az ónos felhőkre 

és a szuszogó szelekre gondoltam, 

alig figyeltem 

a le- és felsz{llók ap{ly{ra és dag{ly{ra, 

csak akkor hökkentem meg, amikor 

önmagamat 

pillantottam meg 

a j{rd{n. 

[lltam a tumultus mögött, valami üzlet előtt, 

a kezemet néztem, 

s az arcomon végtelen csod{lkoz{s és némi 

rémület 

l{tszott. 

[lltam a j{rd{n, 

a karór{m sz{mlapja egyre nőtt a csuklómon, 

egyre nagyobb, nehezebb lett, erősen húzta a 

karomat, 

m{r akkora volt, mint egy pajzs, 

vastag, ak{r egy malomkő, 

ler{ntott a földre, 

és kétségbeesetten vonszoltam volna magam ut{n, 

de nem bírtam, 

csak vergődtem 

az óri{si sz{mlap körül, 

amelyen eszeveszetten, 

egy ventil{tor sebességével sz{guldottak a 

mutatók... 

L{ttam j{rdabeli magamat 

a buszból, 

l{ttam a hirtelen behavazott hajamat, 

l{ttam a szürkülő arcomon végigreccsenő 

r{ncokat, 

azt{n azt is l{ttam, 

hogy lelassulnak a mutatók, 

az irdatlan sz{mlap szép lassan zsugorodni 

kezdett, 

felt{p{szkodtam a földről, 

öreges mozdulatokkal 

leporoltam a ruh{mat 



és elindultam arra, amerről a busz jött. 

Felpattantam az ülésről, 

{m éppen akkor csapódtak az ajtók, 

elindult a busz. 

A következő meg{llón{l elsőként ugrottam a 

j{rd{ra, 

embereket löktem félre, 

l{bakon tiportam {t, 

visszafele rohantam, arra, amerre l{ttam eltűnni 

magamat. 

Sok{ig tartott ez az eszelős v{gta, 

lihegtem, 

fújtattam, 

loholtam, 

m{r a sarkamban voltam, 

s akkor, 

éppen akkor, 

amikor m{r a szuszog{somat is a nyakamban 

éreztem, 

akkor tal{lkoztam veled. 

Meg{lltam, 

mert még senkit sem l{ttam ily szépen kacagni. 

(1985) 

Karjaid közt 

egész erdő l{ngba borul 

arcodon ha rózsa virul 

karaid közt lassan égek 

kormozom a mindenséget 

(1981) 

[lmodozik az ember 

l{bad között kökénybokor 

vadnyúl-kezem ott kóborol 

mire én is odaérek 

barna medvével felérek 

(1981) 

Üzenet 

Fekszem viseltes rongyon 

zsíros kenyér a gondom 

b{jvivő dalnok 

bajvívó bajnok 

m{sok 



kik dar{zzsal etetnek hallj{k 

szeretem Varga Juliann{t 

két kicsi melled halom 

re{ szép fejem rakom 

templomos éknek 

messzire nézek 

félek 

ak{r Isten emberi barm{t 

szeretem Varga Juliann{t 

néma t{j Barbaricum 

vigy{zza barb{r ikon 

tolat kint a gond 

ugat bent a gond- 

olat 

b{r mérgüket mind nekünk adn{k 

szeretem Varga Juliann{t 

(1981) 

DAL 

tavaszi felhő 

hóna alatt 

l{nyos hasadra 

csókol a Nap 

liheg az este 

érted loholt 

felsüt az {gyon 

két telihold 

őszig a j{ték 

oly figur{s 

szép tat{r arcod 

l{ngragyog{s 

elhagy az ősz is 

rugdos a tél 

rőt kutya b{mul 

arcom helyén 

(1981) 

Julianna-évszakok 

bén{n hever Barbaricum 

gyötört arc{n jégp{ncél 

csontig kékült sz{jam öblén 

kökénybokrot r{z a szél 



megérett a földieper 

piros húsa fölhasad 

hosszú hajad legszebb z{szlóm 

fejem fölé tartalak 

lehullott a mézes szilva 

részeg dar{zs dalolgat 

az {gyunk egy nagy léghajó 

csillag tűnik maholnap 

tép a szél és v{g a hó és 

tél az erdőt tördeli 

ném{n kéne szép testedbe 

végre beledögleni 

(1981) 

Jesoloi képeslap 

Hangya húzza a morzs{t, nyög és szuszog, de semmit sem 

Hagyna a fűben, sejti, mi is kopaszra esszük az asztalt. 

Evés ut{n egy nagy lomha {llat hív, a tenger, a stég 

Eves cölöpei között morog, prüszköl a beste, r{gja a 

Moh{s f{t, elfut a csahos jósz{g és újra szalad, majd újra 

Mohos hull{mok rontanak felénk tajtékos pof{val... 

„Fogadjunk, nem mersz belemenni!” – mondod és 

Fogaidon csattan a türkiz nevetés, l{tva, hogy vacogok, 

Gebedek, lilulok a rozm{roknak való hideg h{borg{sban, 

Gebém a hull{m, zötyögtet, lelök, nyihog és rugdos, 

Habok örvénye ler{nt a mélybe, kínba fereszt, 

Hozz{d úsznék, a mocskos tajték el nem ereszt, m{r 

Szökellne alfelemből Zephyrosz és Notosz... Ezt elmondani 

Szó kellene, elmesélni e m{r majdnem-novemberi fürdést... 

(1984) 

Azt {lmodom 

Kisz{rad, lassan tócsa lesz 

bennem minden tenger. 

Most akarsz m{r megv{ltani 

l{zzal, szerelemmel? 

Zord északom a szívemen 

szorgalmasan matat. 

Csak azért is azt {lmodom, 

hogy nőni kezd hasad. 



Fényes arccal holnapolni 

Melléd könyökölök: 

tüdőmből felsír alomnyi 

{rva kutyakölyök. 

(1981) 

Régi kútba nézek 

Kút van a kertnek ölén, 

Liftezik benne a szél, 

Hordja a tégla por{t, 

Gyűjti a kert szemetét. 

Úszik a vízen az {g, 

Tartja a sün tetemét, 

Bús ködökön jön a vén 

Ősz hajú, halk szavu tél. 

Kútba hanyatlik az éj, 

V{rosok ülnek alant, 

Úsznak a kiskaton{k, 

Béka üvölt odalent, 

Nyomja a ló-kopony{t 

Mélybe a rőt szinü tél, 

Felforog újra ap{d, 

R{d nevet: aj, te ne félj! 

(1983) 

Édesem, ma oly fanyar vagyok 

Daloljak néha, arra kérsz. Könnyed t{nci-t{ncit a papíron vagy 

Dag{lyosan, peckesen dobogjak! – ak{r egy szóviador. 

L{ngoljak, mint jó misebor, avagy n{szi {gyban éjszakai lepe! 

L{ngérzeményt az égre! Szeretőm ünnepe: {mul a t{ti sereg, 

Alít Léd{nak, Ann{nak: a piac, az utca rólad fecsereg. Dalt: jól 

mutasson! 

Amíg sz{rnyal, lill{snak, laur{snak hasson! Néh{ny h{ryj{nosi 

sasszét!... 

Ném{n rohasztom magam szét – de engedek. Hiszen kőnyelven 

hi{ba... 

Még itt vagyok. [m csak e kétes ügetés súgja, hogy itt vagyok, 

nem oda{t, 

Még érzem – s nem ontom az üröm szag{t. 

(1984) 

Mag{ny 

A szemem zöldes alkonyi t{j. A dr{ga halottak az üröm 

szag{val üzennek. A csönd levés-öröm? Vagyok, teh{t 



szótlanodom. 

A te léted nem otthonom. A kövekkel, azokkal a súlyos, „hatan 

sem bírjuk”-kövekkel még jól érzem magam. Tudni a kövek 

     szép eszét! 

Nekik nem kell súlyosdi, fontosdi beszéd. Arcukon az esők 

vésője. Kemények, mégis szétesők. [m nekem azt jelentik, 

              amik. 

És én is nekik. De mit jelentenek, vajon mit jelentenek neked? 

Minden esti szerelmedet? Takarít{st, mos{st, főzést? 

A kíméletlen önzést? Piacot, utaz{st, locsogó havat-hetet? 

Vagy pénzt, hogy fölkeresd a l{btyúüzletet?... L{sd, veled élek, 

 de nélküled. 

Mag{nyosan, mint a füvek. Vagyok mindenségembe z{rva, 

morcos, magamtól elhagyott {rva. Aki velem jön, ide az sem 

            követ. 

Nézel: erod{lódó követ. Tudod, tied vagyok, és sejted, hogy 

nem vagyok. 

Nem l{tod, e mélyzöld éjben, hogy lobognak a csillagok... 

(1984) 

Kettesben 

Jó estét! – köszöntek r{nk Verseghy 

ismeretlen pornogr{f versei. 

Ferenc urunk – mit kell tenni? – kikérdezett engemet: 

„Gyakran gyakni, hegyes csöcsén vad{szgatni mennyemet, 

apolgatni rózs{s rése édes partjait, 

r{zúdítani csókjaimnak zivatarjait, 

jól felbírni csikland{ssal völgye sz{rnyas ajtaj{t, 

ujjam körme sem b{nthatja harmatozó pitvar{t...” 

Te alélsz, t{madsz, mint Soror Formóza, rim{nkodsz v{ltig: 

„No! No még, no még, no még, no még, csak egy kis 

Miaty{nkig!”. 

Vitéz tusa, tüzek, havak, víg ferenckedés, 

zuhan{s és magos égbe l{gy emeledés, 

nincsen múltam, nincsen jövőm, jelenem – 

sötét tenger tükrén t{ncol tetemem. 

(1984) 

Haiku 

tested lakatlan szigetén 

hajót {lmodik valaki – 

én 

(1984) 



L{z 

Szépséged előtt sz{jz{r némít 

Nauszika{m, 

egyetlen szigetem 

hov{ még 

partra vetődhetek. 

Ne szólj! 

Szavaink csak bensőnk 

mély-tengerében élnek, 

felszínre bukva 

szétrobbannak, 

miként mélyről hozott halak. 

Te, 

dús szigetem, 

t{g óce{nom! 

Sohasem jutok el 

túlsó partodra. 

Pedig 

itt vagy 

karnyújt{snyira: 

bolygó-közel. 

Hal{l-közel. 

(1980) 

Azt{n lemezt hallgattunk 

eljöttél egy derűs reggel 

hogy a woman enyém nigger 

Lennon élt és Lennon él 

csellótested így zenél 

minden újs{g r{nk nyafog 

bennünk Lennon élni fog 

muzsik{ddal m{r {titat 

egy szezonvégi {hítat 

elhalmozt{l dús emlőkkel 

ezt viszem el szép emlékül 

mert elmegyek tal{lomra 

el a saj{t hal{lomra 

hisz mit kezdhetek ezekkel 

a tértelen terekkel 

(1984) 



Kurg{n 

Élet 

L{bnyom csak, 

mit itt hagyna 

egy hangya. 

(1985) 

Bat{rtalanul érzelmes poéma 

 

az újság azt írja hogy 

„haporodnak a hörcsögök” 

 

ma este 

nincs kedvem haporodni 

ugye nem haragszol 

? 

megspórolom                 spermiumom                jó éjt 

 

haporodnak a szörcsögök 

haporodnak a hírek 

haporodnak az álmok 

álnok álmok                 haporodnak az álmok       ólmok 

 

ilyenek                     azt mondják 

az északi féltekén mindannyian ilyenek leszünk 

el akartam menni               el                     el 

ahogy mondani szokták a világ végére 

de minek 

? 

a világvége itt is megtalál                           itt 

a világvége itt talál meg 

itt talál meg igazán az északi féltekén 

                            félteke 

                            háromnegyedteke 

                            teke 

                            tekézünk 

                            féltekézünk 

                            e földi féltekén 

                            a Föld féltökén 

el 

el innen                    mondtam akkor 

el innen                    el 

A Tasman-tenger mellé legalább 

mert itt szénné álmodom magam 

                            hogy álmodjak olvasok 

                            kiszól a könyvből 

                            Raszul Gamzatov 

                            a bátorság a maradáshoz kell 

A bátorság                  bátorság 

nem kérdi,                  ? 

milyen magas                bátorság 

a szikla                    ! 



                            botorság 

                            bútorság 

                            batárság 

en 

mégis 

                            elmennék 

                            mondtam Raszulnak 

pedig batártalanul szeretem a városom 

pedig bútortalanul szeretem a hazám 

mondtam Raszulnak aki a dagesztáni könyvéből figyelt rám 

botortalanul szeretem a hazám 

egy ilyen vallomás kimondása 

                            a tervem 

ö-TÉVES tervem 

mondtam Raszulnak 

mert neki még jelent valamit 

ha azt mondom 

bátortalanul szeretem a városom 

micsoda ötletek 

! 

fogoly ötletek 

egy vallomás 

melyet nem ért meg senki más 

egy                         sláger          szárnyain 

                            körözök 

                              a 

                            vidék 

                            fölött 

és várok 

mint a sas 

A sas, 

amelyik nem repül el 

a magas szikláktól 

a széles rónák fölé – 

nem igazi sas.                               igazi sas vagyok 

Az a sas, 

amelyik nem repül vissza 

a széles rónákról 

a magas sziklákhoz –                         igazi sas vagyok 

nem igazi sas. 

 

igazi 

sas 

vagyok 

elrepültem                                     visszarepültem 

úgy 

örültek 

nekem 

hogy a lábam se érte a földet 

de én 

igazi 

sas vagyok 

                                             igazi sás vagyok 

                                             sós vagyok 

                                             a verejtéktől 

                                             sós 

S. O. S. 

 

úgy repültem haza Velencéből Varsóból Prágából 

Szófiából Moszkvából Bukarestből 

Grácból Drezdából 

úgy repültem haza Fiuméből 

S. O. S. 

mint akit tűzzel kergetnek 



az idegen városok inge szűk volt 

                                 bő volt 

                                 fáztam bennük 

                                 ráfáztam bennük 

igazi sas vagyok 

tehát 

 

visszarepültem 

dudorásztam egy nótát 

: gyászruhás hölgy vonult az égen mint az estve 

meszelt orcáján a szem gyárkéménnyel festve 

 

                       festve 

                       ? 

                       zöldre 

                       zöldre van a 

                       zöldrevanazöldrevana 

                       otthon nincs is rácsos kapu 

                       otthon nincsen rácsos kapu 

                       otthon nincsen rácsos kupi 

                       nincs 

                       olyan 

                       ház 

A falu végén 

a legszélső házban 

a fiatal háziasszony 

kitette az ablakba 

a meggyújtott mécsest.                      eltörött a mécses 

Ez azt jelenti: 

Ne felejtsd el ezt az ablakot,              betört az ablak 

ne felejtsd el                              betört a fejem 

ezt a fényt. 

                                            kialudt a fény 

E fény nem alszik ki, 

amíg vissza nem térsz. 

Messzi utadon, nehéz, 

kényelmetlen szállásokon, 

éjjeleken, 

éveken át 

világítani fog. 

S majd amikor utadról fáradtan,     ahogy közeledtem fáradtan 

elgyötörten                         elgyötörten 

szülőfalunk felé közeledsz          városunk felé 

ez lesz az első fény,               eloltottak 

amely szemedbe villan.              minden fényt 

Emlékezz erre                       erre 

az ablakra,                         mindig 

emlékezz erre                       emlékezni 

a fényre.                           fogok 

hazataláltam 

mégis hazataláltam 

illetve visszataláltam arra a helyre ahol születtem 

ahol felnőttem 

ahol tegeződtem a fákkal 

ahol ismertek engem a füvek 

hát mégis visszataláltam városomba 

késeket hoztak 

azt mondták így nem érvényes az arcom 

 



így már érvényes 

? 

 

 

haporodnak a kések 

(1985) 

Példabeszéd kis népeknek 

A j{zmír {tüti a föld szikes p{ncélj{t, 

és a napfénybe emeli az arc{t. 

Te pedig viszed az {sót, 

fel{sod a csal{di sírhelyet két-h{rom {sónyom mélyen, 

morzs{nként {tböngészed, 

kidob{lod a j{zmír gyökérdarabjait, 

majd a sír egész területét felhinted sóval, 

jó vastagon, 

s visszatöltöd a kiemelt földet. 

Hamarosan m{r a köd guly{i legeltek a t{jon, 

később csontodat kaparó szelek jöttek, 

h{lyogot vontak a vizek szemére. 

Amikor enyhe szellők óvakodtak a temető elgémberedett 

sírkövei közé, 

vir{gokat ültettél a sírra. 

A f{k {gain m{r viaszos pet{rd{k robbantak levelekké. 

Teltek a hetek, s egyszer, egészen v{ratlanul, 

megjelent a kiirtott j{zmír. 

[ttört a só vastag rétegén, 

szétfeszítette az időközben betonn{ szikkadt földet, 

s kitört a fényre. 

Néh{ny nap múlva m{r fölébe nőtt 

a meleg{gyban nevelt pal{nt{knak, 

a gondosan kinemesített vir{g-csod{knak. 

A holtak szívéből hozta üzenetét a fentieknek: 

élni kell! 

(1985) 

Miniatűr 

Riadt denevér az {lom, 

a hunokig csapong. 

Az éjszaka csak indigókék sóhaj. 

A múlt t{rn{ja kong. 

(Almati, 1985) 



Kurg{nok között 

A végtelen puszt{n kéne nyargalódni 

holtakból épülő kurg{nok között. 

Égi m{glya alatt aszalódni, 

s hallgatni, a patakvíz hogyan csörög. 

Kőszobrok előtt mél{n eltűnődni, 

míg hajunkra a j{tszi szél köt bogot. 

E puszt{n – kipcsak anyaölön – időzni, 

hogy szíved majd otthon vessen lobot. 

(1985) 

Ujgur emlék 

Ahmetzs{n fölemelt egy alm{t, 

késével sok szeletre hasította, 

szertart{sosan körbekín{lta 

az ujgurok között. 

Kérdőn néztem r{. 

Azt mondta. Az alma én vagyok, 

szétosztom magam 

az enyéim között. 

Azóta 

{lmodom magam 

alm{nak, késnek. 

(1985) 



Augusztus 

Kaz{n kitakarva izzad. 

Olyan kék az ég, oly meleg van, 

úgy ragyog a nap, 

hogy az m{r-m{r megtévesztő. 

Azt hinné az ember, 

hogy itt a gondtalan, 

kellemes idő hona van. 

Mintha észak felől a g{ttalanul zúduló, 

zúgva nyargaló zord szelek 

sohasem v{gn{nak végig 

Tat{rszt{n arc{n 

jeges kancsuk{ikkal, 

mintha sohasem tuszkoln{k 

a tat{r föld tetemét 

jégp{ncélba. 

De most még ragyog a nap, 

s Kaz{n kitakarva izzad. 

(Kaz{n, 1989) 

Gleccserek 

(Musza Dzselil Vir{ghal{l 

című verse kott{j{ra) 

Elsz{llt a sok dalos mad{r, 

Az ég sötét pal{stot ölt. 

A kis vir{g sem díszlik m{r, 

A gyenge sz{r derékba tört. 

Szép szirom-arca hóba ér, 

Mint kit az élet elhagyott. 

A nyírfatörzs egy hófehér 

M{rv{ny sírkővé megfagyott. 

A jég bak{i {llnak itt, 

Üvölt a zordon fergeteg. 

Egy pillangóval {lmodik 

A kis vir{g, mit hó temet. 

M{r tűz a nap, sarjad a zöld, 

A tiszta víz vígan csobog. 

Mély {lm{ból ébred a föld, 

A vir{g szíve feldobog. 

Készülök m{r Isten elé. 

Az én telem most közeleg. 

Ereimben szívem felé 

Lassan kúsznak a gleccserek. 

(1992) 



Sorsok 

Krétaszín felhők alatt 

m{s sors tat{rnak lenni, 

mint gyötrődő magyarnak? 

F{k ingatj{k fejüket. 

Fonnyadó asszony a ny{r, 

a t{j gyorsan öregszik. 

Eldobott rög a mad{r. 

Földbe enyészik a nap. 

Jön tarkómon h{tamon 

– l{sd, most hazagondolok! – 

a galambősz f{jdalom. 

[lmaim pernyéje sz{ll. 

(Kaz{n, 1989) 

Ezeregysz{z év 

(Gabdulla Tukaj Lehet szeretni 

című verse ürügyén) 

Szép a tél, ha hull a hó, 

ezüst mezők ragyognak. 

Szép-e, mondd, a vacogó, 

hajszolt haz{tlanoknak? 

Ny{ron a nap tüzet ont, 

hűsít a víz és h{zad. 

Tat{roknak szép-e, mondd, 

e vörös-szőke sz{zad? 

Szép a föld, a hegy, mező, 

a folyók, erdők szépek. 

Szép-e, mondd, egy rettegő, 

egy otthon megtűrt népnek? 

(1989) 

Tat{r ballada 

A kaz{ni v{r, ak{r egy kutya, 

liheg az augusztusi napon. 

Ül a t{j fölött, {lmosan őrködik, 

arc{t az Idel felől iderebbenő 

suhanc szellők cirógatj{k. 

A tat{r férfi díszes tübetejka 

al{ nyomja barna haj{t, 

megtörli homlok{t, a v{r felé tekint, 



ahonnan sz{llingózni kezdenek 

a szőke hivatalnokok. 

Mesélni kezd. 

Amikor építették a kaz{ni v{rat, 

Ulu Muhammed k{n megparancsolta 

a kőmíveseknek: 

akit először megl{tnak, építsék be 

a falba, 

hogy sok{ig {lljon ez a v{ros. 

A kőmívesek a k{n fi{t l{tt{k meg 

először, de őt nem merték befalazni. 

Gyorsan fogtak egy kuty{t, beépítették. 

Mikor a k{n megtudta, szomorú lett. 

Így szólt. M{r l{tom, 

a kuty{ké lesz ez a v{ros. 

A barna tat{r ember jó ideig 

a földet piszk{lta cipőjével, 

majd f{tyolos tekintetét 

a v{r felé emelve 

a hazafelé igyekvő 

szőke fejekre mutatott. 

H{t azoké lett! 

(Kaz{n, 1989) 

Utaz{s a Bajk{l felől 

Medvés, rozsom{kos dús tajték a tajga, 

Medret r{g a víz a buja őrületben. 

Kiritkul az erdő, a zöld {lom lebben, 

Kibukkan lomb alól vad szikl{k haragja. 

Következnek délre a ligetes puszt{k, 

Kövek könyökére b{rsony lepel vetve. 

Urga szuszog múló {lm{ban nevetve. 

Ürge, kutya, ménes ezt az éjt megúszt{k. 

Mondai puszt{n túl moccan a sivatag, 

Mongólia fénylik, mint arany kirakat, 

Hegyre rúgtat a nap, mint dzsingiszes b{lv{ny. 

Hetyke gép ablak{n, a t{j fölött vagyok: 

Ah{ny jurta guggol, fehéren felragyog, 

Ak{r Isten szeme az emberek l{tt{n. 

(1990) 



A folyón{l 

A folyó kissé szénsavas vize fölé hajolok, s rögtön 

eszembe villan, hogy ez valami ősi ösztön lehet, 

lehajolni a vízhez, iható-e, az ember történelem előtti 

mozdulat{val letérdelni, belekortyolni az {ttetsző, 

elég sekélynek tűnő kis folyóba, amely itt-ott elmocsarasította 

a völgyet, s a Tola szeszélyesen kanyarog a kop{r 

mongol puszt{kon, és közben egy s{m{néneket dudor{szik. 

Letérdelek, a víz fölé hajolok, valahogy úgy, ahogy a mongol 

p{sztorok teszik, ahogy a hódító oroszok tehették, 

ahogy előttük a mandzsu katon{k ihattak, ahogy a l{m{k 

olthatt{k szomjukat, ahogy Dzsingisz k{n ivott. 

Letérdelek, a víz fölé hajolok, melyben hib{tlanul tükröződik 

a valószínűtlenül kék és tiszta égbolt, amilyet még 

sohasem l{ttam ezen az el{tkozott planét{n. 

Letérdelek, a folyó fölé hajolok, hogy megkóstoljam az enyhén 

szénsavas vizet, s ekkor v{ratlanul megpillantok 

a víz tükrében egy odafönt köröző sast, megigézve nézem 

a hatalmas madarat, hirtelen az égre pillantva l{tom, 

fölöttem köröz, alighanem engem vesz szemügyre, azt{n 

behúzza 

a sz{rnyait, zuhanni kezd, s én közönyösen mormolom, 

hogy egy nyúlnak megint vége. 

A folyó fölé hajolok, hogy megkóstoljam a kissé szénsavas 

vizet, s döbbenten l{tom, arcom helyén 

a víz tükréből egy nyúl arca néz r{m. 

(Urga, 1990) 

Mongol reggel 

Szibéria felhőket böfög. 

Mint egy kutya, szimatol a szél. 

Fövő lekv{rként {lmom pöfög. 

Ak{r a foh{sz, elsz{ll az éj. 

Keleten, ím, lobot vet az ég, 

Sziklavértbe öltözik a t{j. 

Moccan a gémberedett vidék, 

Lüktet az égen tűz-Kubil{j. 

(Urga, 1990) 



Kőkir{lyok 

A köveken zöldes zuzmók kapaszkodnak szívósan, ügyet 

sem vetnek a körülöttük megcsillanó apró kövekre, 

a füstkvarcokra, amelyek szétszórva hevernek a kietlen vidéken. 

Itt-ott gyér fűcsomó, mögöttük v{ratlanul r{mvicsorít egy 

mély t{rna, visszahőkölök, kiver a verejték, gondolatban 

végigélem, hogy mag{ba nyel a föld, ak{r egy kígyó az egeret. 

Mélyről szakad fel bennem a megkönnyebbült sóhaj, az ég 

felé emelem a tekintetem, s akkor, ott, a szomszéd hegy 

orm{n, megl{tok egy kir{lyi p{rt, amint trónszékükön ülve 

szórj{k a kincset a l{bam elé. Körülnézek, 

itt is, ott is megcsillan a zúzmós kövek között. 

(Tereldzs közelében, 1990) 

Emberi vad 

A meg{radt víz nekivadultan rohan és örvénylik a 

kavicsos mederben, eltökélten, engesztelhetetlen 

haraggal robban neki a part kiszögeléseinek, az íves 

kanyaroknak, a félig kimosott fagyökereknek, 

tajtékzik és bömböl, ak{r egy medve, vagy ahogy a 

mongolok hívj{k, emberi vad. 

Egy csendesebb szakaszt keresek. L{tom, éppen egy kutya 

akar {tkelni a folyó szétterülő habjain, l{balja a 

sekély vizet, emeli a has{t, bele ne érjen, {m oly hideg 

a kis folyó, hogy először csak nyüszít, de a 

túlpart felé közeledve m{r vonít a f{jdalomtól. 

Magamat l{tom ott. Elsz{ntan prób{lok {tkelni az idő 

tajtékos medrén, őseimet keresni oda{t, 

az {rnyékos túlparton, megtudni, ki vagyok én. 

(Tereldzs, 1990) 

Ősök 

M{morosan {llok a végtelen puszta köldökén, mélyre szívom 

az otthonról is ismerős üröm illat{t, a földet nézem, 

simogatom, tal{n a hunok nyom{t keresem tekintetemmel, 

vagy a tunghuk, a tokh{rok, a szienpik, a tabgacsok, 

az {zsiai avarok, az úzok, a szogdok, a türkök, az 

ujgurok, a kirgizek, a dzsürcsik, a karakitajok, a 

mongolok patanyom{t. Lehet, hogy a kunokét is? 

Simogatom a földet: tal{n éppen itt lovagolt valaha 

Temüdzsin Karakorum felé. Vagy Ögödej. Vagy Güjük. 

Esetleg erre j{rt Kubil{j Kína felé tartv{n seregével. 



Kaparom a földet az ujjaimmal, fölmarkolok belőle egy 

keveset, tapogatom, sok{ig a tenyeremben tartom, 

mintha azt v{rn{m, hogy a pórusaimba ivódjék, s közben 

mindvégig érzem az üröm felzaklató illat{t, 

melyben tal{n az oszl{snak indult holtak bűze és a 

szerelmi tajték szaga keveredik saj{tos eleggyé. 

Tenyeremben tartom a földet, majd szép lassan kicsorgatom 

az ujjaim közül a tal{n hun, tal{n kun, tal{n úz, 

tal{n ujgur, tal{n szienpi, tal{n avar, tal{n türk őseim por{t. 

(Nalajh közelében, 1990) 

Bűnös lélek 

Elhagyom a lehangoló blokkh{zakat, {thaladok a jurtav{roson. 

A Gandan kolostor bej{rat{n{l egy festő akvarelleket 

kín{l, vigyek haza egy kis {zsiai puszt{t jurt{val, 

v{gtató mongol harcosokat. Belépek a kolostor magas, 

tornyos főkapuj{n {t az udvarra, a galambok közé. 

Nézem a kolostor kínaias tetejét, a kis kőoroszl{nt, a 

Gyém{ntjogarú Buddha szentélye előtti füstölőt, a furcsa, 

tarajos föveget viselő l{m{kat, akik bevonulnak a szentélybe. 

Én is körbej{rom a füstölőt, beletartom a kezem a gomolygó 

füstbe, azt{n követem a l{m{kat. Odabent egyhangú 

recit{l{s fogad, a l{m{k tibeti nyelvű könyvekből 

im{dkoznak. Beleszippantok a tömjénp{lcik{k füstjébe, 

kitartóan figyelem a s{rga-vörös leples szerzeteseket, 

hallgatom a különös hangszereket. 

Nem tudom, mennyi idő telt így el. F{j a l{bam, a nyakamn{l 

a csigoly{m, f{radt vagyok. Kioldalgok. Imamalmokra 

lelek, elsz{ntan forgatom őket, mint aki remél valamit. 

(Urga, 1990) 

A puszta 

Hegyek derek{n{l zakatolt a vonat, öregesen, komótosan. 

R{tapadtam az ablakra, ittam magamba a l{tv{nyt. 

Az a kevés erdő, ami a helyek tetején vagy oldal{n 

megkapaszkodott, s{rga levelekkel fürdött az aranyló 

napsütésben, s egy kissé t{volabbi hegycsúcson m{r kihívóan 

szikr{zott a hó. Szeptember végét írtunk, 

szokatlanul ny{jasak voltak a napok. 

Hamarosan kiértünk a füves puszt{ra. Otthonias volt a 

l{tv{ny, a kit{rulkozó végtelen pusztas{gé, 

zavartalanul ősi vidék, maradéktalanul az enyém, egészen 

olyan, mint az otthon oly sokszor bej{rt puszt{k. 



Vajon l{tta-e valamelyik t{voli ősöm ezt a vidéket, nagyon 

régen, évezrede tal{n vagy még régebben? Tal{n 

mint hun harcos, net{n avar vagy türk vitéz, esetleg 

ujgur vagy kirgiz lovas? 

Vajon h{nyféle nép épült bennem eggyé? 

A kietlennek l{tszó mongol vidéken sz{z kilométert is 

megtett a nagymam{san döcögő vonat anélkül, 

hogy ak{r egyetlen f{t is megpillantottam volna. Az 

irdatlan puszta l{tszólag üresen hevert egészen 

a szemhat{rig. Pedig sokféle élet népesíti be a halottnak tűnő 

t{jat, fűfélék légiója, rovarok, föld alatti üregekben 

élő r{gcs{lók, levegőben köröző madarak... 

Időnként tevék mellett haladtunk el, m{shol óri{si ménesek 

igyekeztek a téli sz{ll{s felé. Az üröm illat{t 

éreztem egyre, de az is lehet, hogy csak érezni véltem, 

beleképzeltem a puszt{ba, mélyen beszívtam, mint 

otthon, ennek a füves pusztas{gnak a legnyugatibb végén. 

Az üröm illata azt súgja: az idő mélyén m{r éltem itt. 

(Urg{ból Peking felé menet, 1990) 

Belső-Mongólia 

A képzeletemre bízom magam. A vonat a sivatagban halad, 

bizony{ra folytatódik az a köves, gyérfüvű t{j, 

ami eddig is mag{ba nyelte a szerelvényt, s aminek, úgy 

tűnik, nem akar vége szakadni. Meresztem a szemem, 

a sötétséget vallatom. Semmi. Fények sem l{tszanak. 

Gyerekkorom óta nézegettem a térképen a Góbit, elképzeltem 

ezt a kietlen földet, melyet tevék t{podnak itt-ott, 

s melyből a homokot időnként felkapja a szél, és finoman 

behinti vele még a t{voli Pekinget is. 

M{s sivatagok még annyira sem érdekeltek, mint az égen 

szétfoszló b{r{nyfelhő, {m a Góbi, ahol most vakon 

botork{l velem a vonat, nagyon vonzott, mintha titkos 

{lmaimban azt reméltem volna, hogy esetleg l{tok 

valamit, valami aprós{got, valami m{gikus semmiséget, 

ami valami régi ős emlékére utal. De csak a 

szívós éj, csak ez a lehangolóan fekete lepel a t{jon. 

(Góbi, 1990) 

Szellemek Útja 

Megyek a sét{nyon, melynek mindkét oldal{ról 

riasztóan nagy szobrok nézik ezt a múlandó 

életet, mélyen elgondolkoznak l{tv{n a havat, a 

kizöldülő f{kat, a verőfényt, a s{rguló 



leveleket, azt{n megint az erőszakos szeleket követő 

havaz{st, a sét{nyon végigballagó és egym{st 

gyorsan v{ltó nemzedékeket, s néznek engem is, aki 

az ő idejükkel mérve oly gyorsan meggörnyedek, 

porr{ esek szét, hogy szinte m{r ott sem vagyok a 

sét{nyon, a Szellemek Útj{n, aki most ott menni 

l{tszik, az nem én vagyok, hanem az, akit ők kigondoltak. 

Még végig sem érek a hét kilométer hosszú úton, 

még csak egy kis részét l{ttam a sét{ny két oldal{n 

töprengő emberi és {llati alakoknak, m{ris 

testetlenné, szellemivé v{lok, aki idegenül bolyong 

a szobrok kő-idejében. 

(1990) 

A tér 

A tömeg mag{ba kortyint. Sodródok az ember{radattal, 

szinte tehetetlenül, ak{r egy apró fadarab a 

j{tékosan örvénylő folyón. Beleolvadok a pekingiek 

{radat{ba. Az emberek nevetgélnek, beszélgetnek, 

fényképezik egym{st, lehetetlen pózokba merevítik 

testüket néh{ny pillanatra. 

Öregek, fiatalok, gyerekek arca villan fel előttem, de 

egészében arctalan marad ez a nyüzsgő ünnepi 

sokadalom. Sodortatom magam a Tiltott V{ros előtti 

betonsivatagon, a tíz méter magas vöröses téglafal 

közelében, azt{n beljebb, egyre beljebb kerülök a lüktető 

{radatban, ami, úgy tűnik, kitölti a tér minden 

négyzetcentiméterét, s kénye-kedve szerint ragad mag{val. 

R{döbbenek hirtelen, hogy megtörik ez az ellen{llhatatlan 

erejű hull{mz{s. Visszahőköl és oldalra tér ki a tömeg 

néh{ny négyzetméternyi üres betonplatz előtt. Nincs fal, 

nincs korl{t, nincsenek őrök, az emberek mégis 

megtorpannak az égésnyomokkal csúfított betonrészek előtt. 

Akkor értem meg a v{ratlanul elkomorodó arcokat, amikor 

r{lépek az égett betonra, figyelmetlenségből vagy 

tudatlans{gból, esetleg csak a sodród{s lendületétől 

odalökődve: hiszen ez az a hely! 

Visszalépek a tömeg legszélére. Sok{ig nézem az égésnyomot, 

a helyet, ahol nem is olyan régen 

még tankok tetemei l{ngoltak, halott di{kok hevertek. 

(Peking, 1990) 

Kövek 

A bez{rt kapu résén keresztül nézem a hatalmas 

kőlapokat, rajtuk a többnyelvű feliratokat, 



Konfuciusz egy-egy bölcs mond{s{t. A konfuci{nusz 

templom udvar{n úgy sorakoznak ezek a jelekkel 

telerótt kövek, ak{r az otthoni temető sírkövei. 

Tekintetem sóv{ran matat az ismeretlen keleti nyelvek 

kőbe vésett jelein. Mindegy, mi van a jelek alatt, 

maguk a kalligr{fi{k vonzóan titokzatosak és szépségesek, 

szeretném végigfuttatni ujjaimat a szeszélyes 

vonalakon, s érezni a lüktető kő hűvös türelmét. 

Jó lenne egy kicsit barangolni a jelek végtelenbe ívelő 

ösvényein, al{merülni a kalligr{fi{kba sűrített 

mindenségbe, kiszökni az időből egy (tal{n perzsa) felirat 

cs{bító labirintus{n {t. 

Hi{ba. Maradok ahol vagyok, sóv{rgó alak egy z{rt kapu előtt. 

(Peking, 1990) 

Az Ég Olt{r{n 

Fellépkedtem a h{romszintes, tető nélküli lépcsős építményre, 

lassan, méltós{ggal, ahogy az egykori cs{sz{rok 

vonulhattak. 

Be{lltam a kör közepébe, az Ég Olt{r{ra, az égi hatalmak 

színe elé, ahol a kínai cs{sz{rok is {lltak évente 

kétszer, hogy fontos ügyeiket megbeszéljék a fentvalókkal. 

[lltam a vil{g közepén, agyam l{zasan kutatott mondanivaló 

ut{n, de csupa hétköznapi téma jutott eszembe, 

péld{ul a tegnapi vacsora fog{sai, a méregerős, apróra vagdalt 

csirkehús, a koreai k{poszta, a p{colt marhaszelet, 

a mandul{s csirke, az édes tintahal, a bambuszrügy, a némi 

töprengés ut{n megízlelt pekingi kutya, a sütemények... 

[lltam a vil{g közepén szégyenkezve, mert csak a kínai 

kisgyerekek gyorstüzelő gaty{ja ötlött eszembe, s minél 

ink{bb akartam kitessékelni agyamból ezt az alp{ri tém{t, 

ann{l makacsabbul időzött gondolataimban 

az aprós{gok l{ba között felhasított nadr{g képe. 

Szerettem volna valami méltó, amolyan cs{sz{rosnak 

mondható tém{val előrukkolni, ami illik a helyhez, 

az Ég Olt{r{hoz. Ezen a napon azonban csak a mandul{s 

csirke és a gyorstüzelő gatya tolakodott agyamba, 

s egy szép női arc, barna figyelem, amint orr{t piszk{lja 

kéjesen. 

Szomorúan {lltam e kivételes helyen, amiért semmi fontosat 

nem tudok mondani e kivételes pillanatban. 

Kiléptem a m{rv{nykörből. Ballagtam a pekingi tömegben. 

Töprengtem. Tulajdonképpen minden pillanat kivételes. 



Mindig, mindenhol az Ég Olt{r{n vagyunk. 

(Peking, 1990) 

Az istennő 

Egy meglehetősen csendes, elhagyatott helyen l{ttam meg 

a l{nyt. Még zúgott a fejem az iménti örvénylő 

tömegtől, amely minden képzeletet felülmúlt, csak 

{multam ezt a pezsgő, fürge, kirobbanó 

életerőt l{tva, s hagytam magam sodorni az idegen 

utc{kon szénfekete hajú nők, kitekert végtagú 

koldusok és az egekbe nyújtózkodó üvegpalot{k között. 

Lassan az emberfolyam szélére sodródtam, 

s észre sem vettem, hogy kilökődtem belőle. Egy f{s, 

bokros, füves részen tal{ltam magam. Szinte 

édeni volt ez a szépség és nyugalom az iménti 

tülekedés ut{n. [lltam. Mélyeket lélegeztem. 

Élveztem a zöldet. Azt{n fölfedeztem, hogy a lombok 

függönye mögött eleg{ns sz{lloda lapul. Akkor 

pillantottam meg a l{nyt. Hosszú, hollósötét haj{t 

meg-meglebbentette a pimasz szellő. Mandulav{g{sú 

szeme elől türelmesen félrevonta tincseit, engem nézett, 

ha halov{nyan is, mintha mosolygott volna. 

Mindig szerettem volna egy ilyen keleti szépséget ölelni, 

és most, a r{tal{l{s hevületében m{r-m{r 

szerelmes szavakat fogalmaztam magamban, egyre 

közeledtem a l{nyhoz, szaggatott{ v{lt a 

légzésem, úgy éreztem, összeakad a l{bam, s mintha 

egy idegent hallottam volna, elfúlt hangon 

kérdeztem: „Mennyi?” A l{ny rezzenéstelen arccal 

mondott egy összeget. „Sok”. És elindultam 

a halandók örvénylő {radata felé. 

(Kanton, 1990) 

Kínai l{ny 

A csepűhajú nap blúzodba bandzsít. 

Ut{nad pisszeg a szél, 

hajad bakacsin-függönye lebben. 

Kis mongol vért sejtek benned. Vagy mandzsut. 

A sokas{gban gyorsan tömeggé lettél, 

pedig m{r készítettem a helyet a szívemben. 

(Kanton, 1990) 

Az illat 

Tomp{n hevertem az ülésen, mintha fél{lomban töltöttem 

volna eddig az időt. Emlékeztem ugyan egy-egy 



foszl{nyra a lenti burj{nzó veget{cióról, szakadékos 

hegyek felülnézetére, a folyók lomh{n kígyózó 

testére, a rizsföldek geometri{j{ra, de valój{ban 

nem tudtam, most l{ttam mindezt {lmosan 

le-lepillantva a repülőgép ablak{ból, vagy még előző 

ut{niról maradt e néh{ny képtöredék. 

Ez a f{sults{g azonban lassan mintha oldódni 

kezdett volna, s amikor odalent feltűnt a 

sivatag, nyomban megélénkültem, tal{n azért, mert 

eszembe jutott a mag{nyos fa a Góbiban. 

Az ablakhoz húzódtam, de a f{t nem, csak a nagy 

semmit l{ttam, amit itt-ott megtört egy-egy 

sós vizű tó. Lassan úsztunk el a holdbéli t{j fölött. 

Később l{tni véltem odalent néh{ny tevét és 

jurt{t, azt{n mintha m{r a füves puszta fölött 

repültünk volna. És akkor, ott fent, olyan 

tízezer méter magasan úgy éreztem, az orromba 

csap az üröm illata. Az otthoné. 

(1990) 



D{tumversek 

1968. 08. 22. 

(A bevonul{s hírére) 

A holnapunk 

a kútba lett taszítva, 

félhom{lyba 

vész. 

az életünk. 

1968. 08. 25. 

(Újabb hírek ut{n) 

Feketében 

a szó. 

Gy{szol. 

1971. janu{r 

(Bratislava, le{nykori nevén Pozsony, napfényben) 

Az óv{ros szűk, macskaköves, 

girbe-görbe utc{i 

r{ncok a v{ros homlok{n, 

az időről medit{l a kő. 

A klarissz{któl 

ünnepélyes orgonaszó hömpölyög elő, 

gyalogosok, husz{rok, dragonyosok, 

repülők vonulnak, 

szétgurult gyöngy az idő. 

A Duna fölött a hegy 

a búbj{ra tolja a v{rat, 

megtörli izzadt homlok{t, 

régi h{zacsk{k omlanak porba. 

1971. 01. 09. 

(Midőn egy külhoni le{nyn{l aludt) 

Fonott kal{csvidék. 

Doromboló {gy. 

Szép pokol. 



1971. janu{r 

(Pr{ga, egyedül) 

Habzsolom Pr{g{t. 

Csavarg{s az óv{rosban, hol filigr{n udvarok 

huzat{ban aléltan leng néh{ny abrosz-mad{r. 

Kortyolgatom a remek sört, Hasek jut eszembe, 

később, m{r a kiismerhetetlen, szűk utc{kon, 

Kafka. Közönyösen elhaladok a Hradzsiny 

előtt, r{ sem nézek, észre sem veszem 

a K{roly-híd szobrait, elkerülöm Krejca szính{z{t. 

Közben any{mra, 

egyre any{mra gondolok: vigy{znak-e r{ a ny{rf{k, 

az Alföld hórihorgas éjjeliőrei? 

[m közben sóv{rgok. Sóv{rgok 

Pr{ga ut{n. 

1975, fehér éjszak{k 

(Petrodvorec, ny{ri rezidencia) 

Aranyszobor-tumultus. 

A szökőkút lépten-nyomon feltör, 

mint otthon a k{romkod{s. 

De én csak a tenger, a tenger felé... 

Itt van karnyújt{snyira. 

– Ha egyszer eljuthatnék ide! 

– Hiszen itt vagy! – mondja egy l{ny. 

Csak mosolygok rajta. 

Ha egyszer eljuthatnék ide! 

Itt van minden a l{tv{ny mögött. 

T{vcsőközel. 

A var{zslat tovalebben, 

s mint rossz filmnegatívba, 

a fehér éjszak{ba fakul. 

Vodk{zni hív egy részeg úr. 

1975. augusztus 

(Gdansk) 

Békebeli tűzoltósisak, papag{j, 

zöldülő mozs{r, könyvek, sebtében kifaragott 



faszobrok, friss péksütemények, fapapucsok 

között a M{ria napi v{s{ron Gdansk 

óv{ros{ban, a Kir{lyok útja mögött 

annak a cipómeleg, l{gy öregasszonynak 

a képe égetődött belém, aki el sem adott, 

nem is vett, csak volt, s nélküle 

az egész ünnep hamis lett volna, 

a közeli templomban is csak obulusok 

potyogtak volna a síró Jézus szeméből, 

nem könnyek. [m ott volt az a kis 

öregasszony, aki miatt jó lenne lengyelül 

tudni, tal{n neki is vannak olyan 

zsebkendő sark{ba kötött t{jszavai, 

mint az én nagykuns{gi vénségeimnek. 

Ott {llt a békebeli tűzoltósisak, papag{j, 

zöldülő mozs{r, könyvek, sebtében kifaragott 

faszobrok, friss péksütemények, fapapucsok 

között, ott {llt, nem vett, nem adott el, 

csak volt. 

1978. 10. 03. 

(Midőn elnézte főnökét) 

Vikszelt pofa. 

Kapcsolatjobb{gy. 

Arc{n a kopómosoly. 

1978. 11. 12. 

(Midőn újs{gíró volt) 

És mi van, 

ha nem csup{n 

a központilag kijelölt 

horizontig l{tok? 

1979. 10. 23. 

(Egy ismerőshöz) 

Azt akarj{k, 

hogy mint a kuty{k 

m{morosan locsold a f{t, 

s ne akard tudni, 

ki verte görnyedtre nagyap{d! 



1980. 01. 20. 

(Mozgó Vil{g) 

Beszélni vétség. 

Hallgatni sötétség. 

Vétkeztem. 

1980. 05. 13. 

(Midőn bel{tta végzetes ballépését) 

Azt hiszed, 

bölcs vagy, 

csak mert {llad 

kiszőrösödött, 

mint macskaszar 

a pincében? 

1980. 12. 01. 

(Midőn kirúgt{k az újs{gtól) 

Hogy te messze ne juss, 

van r{ §. 

1981. 04. 18. 

(Midőn először tal{lkoztak) 

Udvaromon l{ncon ugat a Hold. 

Emlékeim csak lehulló morzs{k. 

Reggelre szétpereg Magyarorsz{g. 

A vil{g helyett beérjem veled? 

1981. 04. 22. 

(Midőn eldöntötte, hogy hazaköltözik) 

L{ttam egy bolondot. 

Hozz{vasalt{k egy méteres, 

vastag fatörzshöz. 

Ha odébtette, léphetett 

egyet. Így tudott haladni. 

Az éjjel a bolond helyébe 

{lmodtam magam. Amihez 

hozz{ lettem vasalva 

nem fatörzs volt: legink{bb 



egy szikes földdarabra 

emlékeztetett. Csak 

együtt haladhattunk. 

1983 nyara 

(Midőn a politikai rendőrség embere verset elemzett) 

Jó herceg! L{tom, forgatod versemet, 

de nem a színét, csak vissz{j{t lesed. 

Ezért, mély tisztelettel, azt üzenem néked, 

ne a vers h{tulj{t bújd, hanem az enyémet! 

1983. 10. 25. 

(Midőn mag{ban őt beszéltette) 

Zúgnak ölemben parti hull{mok 

örvénylik húsom a tested alatt 

vérszínű alkony hull a szememre 

l{gyszavú szellő messze szalad 

hull{mzik ringat húsban a tenger 

zord vil{gunknak r{dhagyott része... 

1984. 03. 28. 

(Midőn megérezte Noé h{l{j{t) 

Hasad duzzadó halma: 

Arar{t. 

1984. 07. 04. 

(A neve: Julianna) 

Minden 

megtörtént m{r, 

ami 

fontos. 

Megszületett. 

1985 kar{csonya 

(Felesége has{t nézve) 

December, 

a csontig. 

Néha 

ragyog a 



havon a 

nap. 

Ma m{r 

elgondoltalak. 

1986. 04. 20. 

(P{rja m{r kórh{zban, veszélyeztetett) 

Végigszagolok mindent, 

a mosóport, a kilincset, 

a p{rn{t, mint a kuty{k. 

Megnyalom a grízt, 

tapogatom a ruh{dat, 

ízlelgetem a kenyeret, 

amit még te vettél. 

Téged kereslek. 

1986. 05. 10. 

(Fia születésekor) 

V{rtalak. Örömmel. 

Most is rólad beszélek. 

A falnak. Körömmel. 

1986. 05. 11. 

(Midőn fi{t a klinik{ra vitték) 

Vil{gomból az {ldott szél 

tegnap elszelelt. 

Mosoly nem fénylik arcomon. 

Csak bar{zd{kra telt. 

1986. 06. 04. 

(Fia műtétekor) 

Szak{ll rejt – félelem bokra. 

[lmodom magam habosra. 

1986. 06. 06. 

(Születésnapi évszakv{lt{s) 

Ősz van 

a f{król m{r hullanak az {lmok 



a sud{r jegenyele{ny 

elhullajtja lenge ruh{it 

Ősz van 

in flagranti testemet 

az elmúl{ssal 

1987. 10. 26. 

(Fia újabb műtétekor) 

Én m{r csak darazsat eszem. 

Poklosodom. 

1987. 11. 20. 

(Midőn fia majdnem meghalt) 

Csak {llok ott, 

tagló előtt megkövült barom. 

Nem akarom. 

Nem akarom. 

1988 nyara 

(Midőn nem írt) 

Beszédes 

írói alkat: 

hallgat. 

1990 ősze 

(Midőn belev{gott a politik{ba) 

Azt hiszed, 

tudod, 

milyen a dag{ly, 

mert 

dinnyét falt{l 

és most 

puffad, feszül 

a hasad? 



1990. 10. 10. 

(Fia újabb oper{ciójakor) 

Odakint, m{r a hűlő gangon, 

felsír a fal gyermeki hangon. 

Mély sebbel a v{lyog fölhasad. 

1990. 10. 11. 

(Midőn megőszült szak{lla) 

Fekszem. Még hat óra. 

Nem v{rt{l, Megv{ltóm, 

a megv{lthatóra. 

1991. 01. 17. 

(Midőn virrasztott) 

Csavargatom a r{dió gombj{t. 

Hi{ba: süket zúg{s. 

Az utca mély tav{ban csüng a hold. 

Elpusztult volna a vil{g, 

s ez, ahol vagyok, 

a túlélés kicsiny szigete? 

Galapagos-szoba? 

Csak m{snap tudom meg, 

hogy elromlott a r{dióm. 

Milyen valószínűtlen magyar{zat! 

1995. 06. 06. 

(Ezredvégi hangulat) 

Mindny{jam pokla – 

én. 

1996. 12. 26. 

(Midőn szomorú volt) 

Az ablakokban e víg napokban – mennyi arany, ezüst 

fa van! – Az utca s{ros, – {m bent sok m{kos – rudak- 

ban, és persze diós. – Az est tévés meg r{diós, – a csa- 

l{d b{gyadt, hever, – mint kit a n{tha lever. – Ném{n 



emésztenek. – Űznék a langy telet, – a köhögést, a ví- 

rust, – e lucskos, hótlan stílust, – és kív{nnak nagyot: 

– hódunyh{t, kis fagyot. – Mint ahogy egy seb level, – 

sziv{rog az ünnep el, – csak csömör marad és dúlt 

epe. – Krisztus urunk sz{mos szúrt sebe – nem f{jt 

úgy, mint most f{j a magyar: – f{j a fej, epe, gyomor, 

agyar. – S az asztalon újra fuszulyka, – kolb{sz, veres 

bor, fűszeres pulyka, – gesztenyés rol{d kacsint. – A 

magyar nyög, makacs, int: – „Nem! Nem és nem! Töb- 

bet nem eszem!- Csukva a sz{j, {m falja a szem. – Ké- 

sőbb csippent a kéz, nyílik a sz{j, – fogak közt hús 

forog... Futni musz{j, – majd kagyló, tört derék, ter- 

pesz, – sz{j szögletben diszkrét herpesz, – hideglelés, 

l{z, fog vacog, – az éjszaka ronggy{ gyűrt vacok... – 

Döglés, kótyagos fej, zaba: magyar {tok. – Csak 

sok-sok film, nem az Angyal szól hozz{tok. – Pedig az 

ünnep szép is lehetett volna, – beszélgetve, ülve, egy- 

m{st {tkarolva. 

1995. 12. 31. – 1996. 01. 01. 

(Midőn nem mulatott) 

Mi volt, mi nem, sz{mbaveszem, – miközben a sz{m- 

ba veszem – a bort, s a múló évet faggatom: – élünk, 

nem robbant fölöttünk atom. – De volt földrengés, 

szélvész, szökő{r, – s a boltjainkban a felszökő {r – 

emelve vérnyom{sunk. – Lassan nem is lesz m{sunk. – 

Nem lett most sem repülőm és tany{m, – de rosszab- 

bul lett és meghalt any{m. – Foltozgattuk zsebünk 

növő lik{t, – mint a Megv{ltót, v{rtuk harmadik{t, – 

és a hónapokkal a kedv apadt, – torkunkra többször 

bősz vírus ragadt... – E zord év végére még pontot 

nem tettem: – a buékra éppen {ll{stalan lettem. – E 

t{j múltból visszatért régi jó – urai szeretnék, ha a ré- 

gió – (ahogy egykor volt téve és tanítva) – gondosan 

lenne írótlanítva. – Mi jön? Éhkopp? Torz vil{g, 

ahogy l{tta Kafka? – Az új év restvérű testvérű cudar 

cafka? – S jönnek földrendítő fogadkoz{sok? – És 

tüntetések, hogy pénz nincs, {m az {r sok? – S jön 

majd harag, mert csak némelyek odva – lett a földi 

jókkal dúsan megrakodva? – Tavaly, l{m, kiderült 

sz{zféle titok, – mégis minden tal{nyos, mint a 

megalitok 

1996. 01. 04. 

(Midőn munkahelyet prób{lt keresni) 

[rulom magam, 

mint egy vénl{ny. 

Haz{mnak. 



1996. 01. 10. 

(Midőn vacakul volt) 

Az ember gondj{val h{zal: – vizsg{lódtat a kórh{zzal. 

– Mi üzen rosszat? A lép? Fül? Epe? – A m{j? Gyomor? 

Lenézett ülepe? – Mutatja duzzadt prosztata, – lett egy 

elhaszn{lt, rossz tata? – Iszik szirupos löttyöt, vesznek 

vért, – s ő nem kérdezi meg, mért – h{romszor, mért 

ékítik – vén{j{t azzal, hogy kékítik? – Ha zuhan a vér- 

nyom{s vagy felszökik, – jegyzésén szerkezet őrködik, – 

vasmarokkal meg-megszorítja a kart, – ébreszt, pedig 

csak mérni akart. – Kint tél, nem jön meg a megv{ltó 

kikelet. – Bent poh{r, csobog mint{nak vizelet. – Reg- 

gelire lekv{r, illetve dzsem, illetve jam, – ahogy a nővér 

mondja pórias-prózaian. – Kékes kép pulz{l, a műszer- 

vonal le-fel megy: – l{m, az ember szíve dadogva feszül, 

ernyed, – és tüdeje mint pudv{s lebernyeg, – ak{r egy 

lyukas labda, épp csak szelelget. – Csontja túlvil{gi fil- 

men: {rny-fény-üveg, – s egy m{sik filmen gyulladt arc- 

üreg. – Gyötört epéje szórva finom homokkal, – dúsan 

felékítve paprik{s-nyomokkal. – Szeme romlik, fülének 

kést ígérnek... – Sohasem lesz vége ennek a télnek! – Az 

ember roskad, bús, dúltan hazat{ntorog, – rémült, dü- 

hös, k{romkodik, gyógyszert szed, morog, – s amíg szí- 

vét {gyban gond taposta, – mohón nézi, mit hozott a 

posta. – Amire v{r: jó szó, zöld tavasz. Aprós{g. – Csu- 

pa avittas új-s{g. Csupa friss ó-s{g. 

1997. szeptember eleje 

(Midőn {llandóan köhögött) 

Ugat 

a hal{l 

kuty{ja. 

1997. 11. 01. 

(A temetőben) 

Ezt írtam egykor: 

„én azonban 

m{r 

az 

Istennek 

sem 

hiszek 

el 

semmit”. 



Néha 

hülyeséget beszél 

az ember, 

Uram. 

1997. 11. 02. 

(Midőn régi ír{sait nézegette) 

Azt íratta velem 

az ifjúi gőg, hogy 

„dühünkben 

sz{jbakurjuk 

istent”. 

Mintha 

parazsat vinnék, 

égetnek m{r 

ezek a szavak, 

Uram. 

1997. 12. 20. 

(Könyve megjelenésekor, Juliann{nak) 

Öt perc az élet, 

de tal{n van még belőle kettő. 

Veled. 

1998. 10. 28. 

(Midőn a vizsg{lóasztalon feküdt, az orvos szólt, „r{k”, elsötétült a vil{g, s gyors búcsút 

mondott mag{ban a kuns{giakhoz) 

Úgy tűnik, 

ennyi. 

Jó volt köztetek. 

1998. 10. 29. 

(Egy {ttépelődött éjszaka ut{n, m{r megnyugodva) 

Szar{s, hal{l – 

ha menni kell, 

h{t menni kell! 

Pedig 

milyen sok dolgom 

lett volna még! 



1998. 10. 30. 

(Midőn töprengett) 

Egy fiatal azt hiszi mag{ról, 

hogy halhatatlan. 

Egy halhatatlan 

m{sként beszél a hal{lról, 

mint egy halandó. 

Én az eszemmel ugyan tudtam 

a hal{lt, 

de csak most, 

ötvenkét esztendősen 

fogadtam el, 

hogy halandó vagyok. 

Eddig tartott volna 

az ifjús{g? 

1999. 04. 14. 

(Midőn Nagy Gazsira gondolt) 

Izzik-e még ama Örök ny{r...? 

Szabads{g? Közel van vagy t{vol? 

Tények: ötven év, Bérbaltav{r. 

Lapok A fiú naplój{ból. 

M{r elzúgtak forradalmaink? 

Velünk a hal{l parol{zgat? 

[lmodunk, az örök éj ha int, 

Éveket, hitelmentes h{zat. 

Hol vannak m{r a szép hetér{k? 

Félrelöktek és a lét megunt? 

Marad a kín, a kórh{z, a r{k. 

Azért sem adjuk meg magunk! 



Békés barb{r földjén 

Vizek ura 

A folyó születése 

Időtlen idők óta pusztított m{r az asz{ly. Kiégett a fű, kisz{radtak a f{k, 

elhullott {llati tetemek bomlottak. A szél forró volt és hatalmas porfelhőket 

kergetett a végtelen puszt{n. Minden élőlény, ha volt még j{rt{nyi ereje, 

elv{ndorolt a hegyek felé, néha beleszimatoltak a levegőbe, azt v{rt{k, megérzik a 

víz illat{t. 

Egyetlen hatalmas fa {llt még zöld lombkoron{val a síks{gon. 

Az arasznyi repedésekkel r{ncolt földön léptek dobbantak. Egy férfi 

közeledett a nagy f{hoz. Meg{llt előtte, körbej{rta, azt{n ütni kezdte a dobot, 

himb{lta mag{t, néha valami morg{sféle tört elő a tork{ból, lépett egyet, dobolt, 

rövid, erőteljes ki{lt{st hallatott, fordult, lépett, morgott, dünnyögött, dobolt, 

forgott, dobolt, forgott, dobolt, forgott, majd egy félelmetes, torokhangú üvöltést 

küldött az ég felé, s meg{llt. Fojtott, delejes hangon szólalt meg. Ó, Felső Vil{g Ura! 

Ó, Vizek Ura! Ó, Zöld Szín Ura! Segíts! A férfi lassan mozogni kezdett, r{-r{vert a 

dobra. Segíts! Lassan megfordult. Ó, Felső Vil{g Ura! Segíts! Fordult egyet. Legyen 

víz! Segíts! Legyen zöld! Segíts! Legyen fű! Segíts! Forgott. Segíts! Segíts! Ó, Felső 

Vil{g Ura! Föld megmozduljon! Nagy fa kidőljön! Törzse legyen a puszta folyója! 

[ga legyen a síks{g folyója! Lombja legyen a folyók {rtere! Segíts! 

Föld megmozdult. 

Nagy fa kidőlt. Törzse lett a Tisza. [ga lett az Aranka, a Maros, {ga lett a 

Körös, {ga lett a Zagyva, a Sajó, {ga lett a Bodrog, a Kraszna, {ga lett a Szamos... 

Lombja lett a folyók {rtere. 

Lett víz. Lett zöld. Lett fű. Lett sok élőlény. 

Történelem 

Sok ember jött a folyóhoz kelet felől. Elcsig{zott lovasok huppantak le a 

nyeregből, a vízhez mentek, ittak. Jó volt a víz. A f{radt lovak is a vízhez mentek, 

ittak. Jó volt a víz. Szekerek értek a folyóhoz, asszonyok, gyerekek szaladtak inni. 

Jó volt a víz. 

Az emberek mosolyogva vertek t{bort: jó a víz! 

Nézték: van sok élőlény. Van jó víz. Van sok zöld. Van kövér fű. Itt jó lesz 

nekünk, mondt{k. 

Este nagy tüzet raktak, főzték a folyóból kifogott halat. F{radtan ültek, 

ném{n nézték a felcsapó l{ngokat. A végtelen puszt{ra gondoltak, ahonnan jöttek. 

Felpillantottak néha a csillagokra is, fürkészték a jövőt. Azt{n megették a halat. Jó 

itt a hal, mondt{k, és hallgattak tov{bb. Sok idő telt így el. 

A folyó nem sz{molta az éveket. 

Sok ember jött a folyóhoz kelet felől. Foglyul ejtették vagy leölték azokat, 

akiket ott tal{ltak. Az elcsig{zott lovasok lehuppantak a nyeregből, a vízhez 

mentek, ittak. Jó volt a víz. A f{radt lovak is a vízhez mentek, ittak. Jó volt a víz. 

Szekerek értek a folyóhoz, asszonyok, gyerekek szaladtak inni. Jó volt a víz. 

Az emberek mosolyogva vertek t{bort: jó a víz! 

Nézték: van sok élőlény. Van jó víz. Van sok zöld. Van kövér fű. Itt jó lesz 

nekünk, mondt{k. 



Este nagy tüzet raktak, főzték a folyóból kifogott halat. F{radtan ültek, 

ném{n nézték a felcsapó l{ngokat. A végtelen puszt{ra gondoltak, ahonnan jöttek. 

Felpillantottak néha a csillagokra is, fürkészték a jövőt. Azt{n megették a halat. Jó 

itt a hal, mondt{k, és hallgattak tov{bb. Sok idő telt így el. 

A folyó nem sz{molta az éveket. 

Sok ember jött a folyóhoz kelet felől. Foglyul ejtették vagy leölték azokat, 

akiket ott tal{ltak. Az elcsig{zott lovasok lehuppantak a nyeregből, a vízhez 

mentek, ittak. Jó volt a víz. A f{radt lovak is a vízhez mentek, ittak. Jó volt a víz. 

Szekerek értek a folyóhoz, asszonyok, gyerekek szaladtak inni. Jó volt a víz. 

Az emberek mosolyogva vertek t{bort: jó a víz! 

Nézték: van sok élőlény. Van jó víz. Van sok zöld. Van kövér fű. Itt jó lesz 

nekünk, mondt{k. 

Este nagy tüzet raktak, főzték a folyóból kifogott halat. F{radtan ültek, 

ném{n nézték a felcsapó l{ngokat. A végtelen puszt{ra gondoltak, ahonnan jöttek. 

Felpillantottak néha a csillagokra is, fürkészték a jövőt... 

A folyó nem sz{molta az éveket. 

A folyó l{togat{sa 

A folyó szépnek l{tta a föléje hajló fűzf{kat, a ragyogó napsütést, az éjszaka 

csillagos pal{stj{t, a vir{gzó f{kat, a dús mezőket, a szorgalmas méheket, a 

pillangókat, a kérészeket, a hangos madarakat, a bék{kat, a siklókat, szerette a 

szelet, a felhőket, az esőt, a havat, a t{voli sz{ntóföldeket, a lovakat, teheneket, 

juhokat, de különösen az embereket, akiknek örömmel nyújtotta {t a legszebb 

süllőket, kecsegéket, harcs{kat, csuk{kat, pontyokat, s közben szívesen hallgatta 

beszédjüket a t{volabbi v{rosokról, piacokról, h{zakról, boltokról, templomokról. 

A folyó nem sz{molta az éveket. 

Addig-addig hallgatta az embereket, hogy leküzdhetetlen kív{ncsis{g tört 

r{. Szerette volna l{tni azokat a t{volabbi v{rosokat és az ott élőket, ezért 

felkerekedett, s elindult. Nagyon tetszett neki a sz{ntóföldek mértani rendje, a 

falvak sok széles utc{ja, a fehér falú h{zak, az orsz{gutak keréknyomai, a ligetek 

facsoportjai, a n{dasok, a mocsarak, az eldugott szigetek, a ménesek, a ny{jak, a 

pusztai kutak, a kérődző vill{s szarvú marh{k... Ment, mendegélt a folyó, s 

hamarosan egy kisv{rosba ért. Benézett a kertekbe, h{zakba, a kocsm{kba, a 

boltba, az ist{llókba, az ólakba, a méhesekbe, az iskol{ba, s hamarosan a főtérre ért. 

Rögtön megl{tta a templomot: {hítatos csöndben lépte {t a küszöbét. 

Megrendülten nézte a hatalmas, kop{r, fehér falakat, majd így szólt a bent 

ülőkhöz. 

– Ez amaz én szerelmes népem, a kiben én gyönyörködöm. 

A békés barb{r földjén 

1. 

Mindig {lmodoztam, mily régen {br{ndoztam erről a voyage-ról! 

Ön tudja, a méh nemcsak az ő ur{nak kertjében szedi a hasznot, hanem 

idegen hat{rokba is megyén, és édességgel megterhelt l{bakkal tér meg otthon{ba. 

Ugyanígy a régi görög bölcs filozófusok közül sokan kevésnek ítélték, hogy mindig 

Athen{sban lakjanak, és csak az ott kapott tudom{nyokkal szolg{lj{k haz{jukat. 

Ezek a bölcsek messze idegen földekre, Szicíli{ba, It{li{ba, Galli{ba és egyéb 

helyekre l{tni, hallani, tanulni, értelmet venni minden tartóztat{s nélkül 

elindultak. És a latinusok sem restelltek elmenni Chaldae{ba, Egyiptusba, Szíri{ba, 

Görögorsz{gba... Az ő péld{juktól, de főképpen természetemtől indíttatv{n én is, 



minden nyomorús{got, nyavaly{t, éhséget, szomjús{got (melyek a bujdosót 

gyakorta szorongatni szokt{k), embereknek szidalm{t, gyal{z{s{t, gonosz 

ítéletüket semminek alítv{n, a vil{gnak egy részét megl{tni, és vékony elmémet a 

mezőkben a természet csud{ival, a v{rosokban az embereknek munk{ival, 

azoknak hall{s{val, l{t{s{val éltetni, öregbíteni, gyönyörködtetni igyekeztem. 

Én, aki sokat tanultam, sok idegen orsz{gokat, tengereket, v{rakat, 

v{rosokat, templomokat, kutakat, folyóvizeket l{ttam, és bujdos{saimban sok 

szükséget szenvedtem, újra felkerekedtem és a nagykunok földjére 1946. június 

hav{nak 6. napj{n megérkeztem igen törődött {llapotban, fennen síró szóval. Az 

én keserves zokszavam megnyerte egy ember ir{ntam való jóindulat{t, 

megindította egy asszonyi személy szívét, kik is karcagi h{zukba fogadtak, jól 

tartottak, hosszú ideig gondomat viselték. 

Sokat sírtam, mert eszembe vettem, hov{ vetett kegyetlen sorsom. L{ttam, a 

kunoknak mily kevés gyümölcstermő földjük van, bő vizeik nincsenek, kop{r és 

boldogtalan tartom{ny, hogy ha Jupitert az égből al{vetnék, soha rosszabb földre 

nem eshetnék. Sokféle vadaknak anyja e föld, van sok ökör, vadszam{rok, 

vadlovak, kiket az ember nem erdei tany{n, mezei ösvényen, de a v{rosok fő 

helyein, hivatalokban és egyes csinos h{zakban ismerhet fel, mintha ama 

nagyszeszélyű Caligula v{lasztotta volna őket ide. 

Sok félelemmel nyugodtam le. Igen csig{zott és tehetetlen lévén, egy ideig 

az utat nyomni nem kív{nhattam. Az idő múlat{s{ra, szívem vigasztal{s{ra 

elmeséltem jótevőimnek sok bujdos{simat Lengyel-, Mazur-, Prúz-, D{nia, Frízia, 

Hollandia, Zélandia, Anglia, Gallia, Német- és Csehorsz{gon, h{nykód{somat a 

prussiai, pomer{niai, svéciai, norvégiai, Fríziai, zélandiai, britanniai tengeren. 

Beszédemet azonban nem értették, valós{ggal Londinumban éreztem magam, ahol 

mint itt, mindenek előtt a nép de{ktalans{g{n csod{lkoztam. 

De h{t mindezt m{r réges-régen, hosszú évekkel ezelőtt megírtam önnek. 

Meglep, miért nem kapta meg leveleimet sem Karcagról, sem Kisújsz{ll{sról, sem 

Túrkevéről, sem Kunszentm{rtonból, sem Kunhegyesről, sem Kunmadarasról, 

éppen azokról a helyekről, ahol a levelekkel éppoly féltő gondoskod{ssal b{nnak, 

mint az újszülöttekkel. Errefelé, amint azt kor{bbi hírad{saimban is írtam önnek, 

szent dolog a levél, ezer kézen megy keresztül, vasúton és m{s módon, óce{nok 

h{t{n {tkerül a föld egyik feléről a m{sikra, és tévedhetetlenül eljut ahhoz, akinek 

küldték, ha életben tal{lja, és tévedhetetlenül visszajut a feladóhoz, ha a címzett 

meghalt, vagy m{r maga is visszatért ugyanoda. Nem vesztek el a levelek?... De 

most m{r késő lenne ilyen aprós{gok ut{n nyomozni, ink{bb belecsempészem 

újabb leveleimbe mindazt, ami azóta történt velem, hogy Barbaricumba 

megérkeztem. Igérem önnek, nem fogok panaszkodni, hiszen vit{ink sor{n én 

ragaszkodtam ehhez a voyage-hoz, mondv{n: 

– Nem! Nem P{rizsba kív{nkozom! 

Szégyenletes, ha egy utazó nem hétköznapi dolgokkal foglalkozik. Ön 

bizony{ra m{sként gondolja. Ha ott lennék, vitatkozna és azt mondan{: 

– Csod{k és színek, poézis, tűz és élet kell nekünk! 

Milyen könnyű lenne az ön kív{ns{g{t teljesítenem! Megírn{m, hogy 

küzdöttem oroszl{nokkal és tigrisekkel, kóstoltam emberhúst... És ön elhinné, 

elmesélné a bar{tainak, s azok is elújs{goln{k az ő bar{taiknak, és amennyire 

min{lunk ismerik a Nagykuns{got, ők is elhinnék regényes kalandjaimat. 

Bar{tom, a mi sz{munkra a Nagykuns{g terra incognita! Pedig, amint azt itt 

szerzett Istv{n nevű bar{tom mondta, a Nagykuns{g is Európ{ban van. 

Ahhoz, hogy az embernek öröme és haszna legyen az utaz{sból, élnie kell 

egyideig az orsz{gban, és ha csak kicsit is, de bele kell olvadnia annak a népnek az 

életébe, amelyet meg akar ismerni. Rövidre tervezett, {m igen hosszúra nyúló 



utaz{som előestéjén ön, mintha kettesben induln{nk erre az ismeretlen földre, 

pohar{t emelve így tüzelt: 

– Rajta h{t, induljunk! Mi leszünk tal{n az utolsó, argonaut{khoz hasonló 

utasok, r{nk még, ha visszatérünk, rokonszenvvel s irigységgel fognak tekinteni. 

Később, visszazökkenve a realit{sba, m{r csak engem emlegetett utasként. 

– Írjon úgy – mondta ön – mintha semmiről semmit sem tudn{nk! 

Ha csöppnyi irónia szorult volna belém, megkérdezném: 

– Miért? Tudnak valamiről valamit? 

Ezt természetesen csup{n úticélommal kapcsolatban értettem volna, hiszen 

tudom, hogy ön, önök milyen kiv{ló, művelt, nagytud{sú emberek. Éppen ezért, 

aligha elégítené ki önt, önöket egy ilyen elnagyolt leír{s: „A Nagykuns{g vadon 

vidék, barb{rok lakj{k, félig nyers hússal t{pl{lkoznak, amelyet szesszel öblítenek 

le. Mogorv{k, hallgatagok, nemigen közlékenyek. Vas{rnap semmit sem csin{lnak, 

nem beszélgetnek és nem nevetnek, délelőtt a kocsm{ban ülnek. Este mindenki a 

maga zug{ban ül egyedül és külön-külön issz{k le magukat, és hi{ba beszélsz 

hozz{juk, csak azt hallj{k meg amit a televízió mond...” 

Utaz{s alatt, a „v{llalkoz{sban”, sz{momra a legjobb még mindig a 

visszatérés reménye. És hogyan térhetnék vissza, ha csak ennyit vennék észre egy 

derék nép életéből? 

Az ön kedvenc mond{sa ötlik eszembe. 

– Le devoir avant tout! 

Az én kötelességem pedig most az, hogy megismertessem egy furcsa 

fickóval, akit az imént m{r Istv{n néven említettem volt. Ez a j{mbor, gyermeki 

rajong{ssal teli férfi éppen egyidős velem, a Nagykuns{gon született, de néh{ny 

éve egy nagyv{rosban él, ahogy mondja, l{tót{vols{gra szülőv{ros{tól. A mi 

fogalmaink szerint teh{t elégedett ember is lehetne. De nem az. A leghőbb v{gya, 

hogy hazaköltözhessen szülőföldjére. 

– Nem jobb abban a nagyv{rosban, ahol lakik? – kérdeztem tőle. – Olyan az 

ön sz{ndéka, mintha valaki Londonból valamelyik gyarmatra szeretne költözni. 

Miért v{gyik haza? 

– Nehezen tudn{m megmagyar{zni. Most, ebben a pillanatban úgy érzem, 

azért akarok hazaköltözni, mert itt senkit sem ismerek, aki ór{kig ülne a budin és 

hangosan olvasn{ Babits Mih{ly verseit. Otthon viszont van ilyen ember. 

Mint vérbeli utazónak, rögtön a vitorl{s hajó jutott az eszembe, amely ma 

m{r elaggott, kacér d{m{ra hasonlít, aki haszn{l pirosítót, fehérítőt, felvesz vagy 

tíz szokny{t, fűzőbe préseli mag{t, hogy hat{st gyakoroljon szeretőjére, és egy 

múló pillanatra néha még sikere is van, de mihelyt megjelenik a fiatals{g, a friss 

erő, minden iparkod{sa k{rba vész. Gondolataimban először a Nagykuns{g mint 

vén d{ma, Istv{n mint szerető jelent meg. Ez a szereposzt{s azonban, mint kiderült 

a lehető leghamisabb, ugyanis jelen esetben a fiatalember pirosítózza mag{t, s 

prób{l tetszeni v{ros{nak. 

Ha belegondolok a sors{ba borzong{s fog el. Hogy a vitorl{s-hasonlatomn{l 

maradjak: {llni szemben a parttal a kisz{ll{s lehetősége nélkül sokkal bosszantóbb, 

mint hónapokat tölteni tengeren anélkül, hogy partot l{tna az ember. 

Ön m{r ennyiből is érti, hogy Istv{nt szülőv{ros{ban a népre hivatkozó en 

canaille kezeli. Én most Leandrosznak l{tom ezt a szelíd barb{rt, aki {tússza a 

viharos Helleszpontoszt, s amikor ki akar kapaszkodni a partra, szikl{ra 

kapaszkodó ujjaira r{lép Héró és visszarugdossa a habokba. 

És nem azért van ez így, mert mind jellemüket vagy b{rmilyen 

tulajdons{gukat tekintve valamennyi szinte egy kun Agamemnon. Helyén van a 

szívük is, én magam l{ttam olyan elölj{rót, aki bizonyos ünnepen valamelyes 

összeget (igaz, nem a saj{tj{ból) szétosztott szűkölködő, öreg munk{sainak, meg a 

parasztocsk{knak, akik közül egyiknek a l{ba fagyott le, amikor f{ért volt, a m{sik 



összeégette mag{t, amikor a gabon{t sz{rította a magsz{rító kemencében, megint 

m{sik úgy meghajlott, mint a görbe fa valamilyen gonosz betegségtől, és nem tudja 

kiegyenesíteni a h{t{t, a harmadiknak meg a h{lyog elvette a szeme vil{g{t... L{m, 

nemcsak mag{nak, ahogy ezen a vidéken mondj{k, nemcsak a „has{nak” él az, 

akinek megadatott, hogy kezelje a javakat, gondoln{m némi hamisk{s mosollyal a 

sz{jam szegletében. 

Hanem Istv{n miatt aggódtam, s bevallom önnek, nem minden érdek 

nélkül. Ez a kissé darabos, mondhatni nehézkes, igen konok fickó volt az, aki 

bemutatta nekem Cumani{t. Szokatlan és fölöttébb furcsa volt az a rajong{s, ami 

Istv{n szavaiból {radt, {m nem titkolt elfogults{ga ellenére is jó idegenvezetőnek 

bizonyult, mert szülőföldjét, Kunorsz{got elég alaposan ismerte, de ami annak 

hat{rain kívül esett, arról is volt némi fogalma. Egyszóval meglehetősen 

t{jékozottnak, majdnem azt mondtam, műveltnek tűnt ez a j{mbor barb{r – persze, 

csak itteni fogalmak szerint. A vil{gért sem hasonlítan{m önhöz, akinek 

műveltsége legend{s hírű, azonban képzelje csak el, milyen kellemes meglepetés 

volt nekem, hogy itt, ezen a vil{gtól elrugaszkodott helyen, ezzel a némileg 

iskol{zott vademberrel tudtam beszélgetni Dante, Goethe, Tolsztoj műveiről, sőt 

Sterne, Goncsarov és m{sok sem voltak sz{m{ra ismeretlenek, teh{t azok a jeles 

író-utazók, kiknek szavaival, mondataival – de hiszen tudja! – oly szívesen fejezem 

ki magam, főleg önnek írott leveleimben. Istv{n azonban ennél több szót érdemel, 

ugyanis mutatott nekem egy magyar utazó {ltal papírra rótt könyvet Európ{ról. 

Bizonyos Szepsi Csombor M{rton lepett meg igen érdekes, a tizenhetedig sz{zad 

m{sodik évtizedének legvégén készült útleír{s{val, mely úgy megragadott, hogy 

ennek mondataival küldöm önnek nagykuns{gi élményeimet, legal{bbis néha. 

Nagy kincs egy olyan kalauz, mint Istv{n azon a földön, ahol az ember szinte 

semmit sem ismer. Ezért aggódtam jóemberem miatt, féltem, magamra hagy, 

visszamegy a nagyv{rosba, ha megunja ezt az itthoni kitaszítotts{got. Többször 

célzott r{, hogy úgy érzi, olyan most, mint egy vénl{ny, aki {rulja, kelleti mag{t, de 

hi{ba, hom{lyos ígéreteken kívül semmit sem kap. Az ő helyzetében én 

elszomorodtam volna. Azt hiszem, ön a spleen kifejezést haszn{ln{, de őbenne 

nincs semmi vil{gf{jdalom. Prób{ltam makacs vonzód{s{t megfejteni, s egyúttal 

föloldani a benne lévő feszültséget, ezért megemlítettem neki, hogy bizony{ra 

megismert egy l{nyt, azért akar hazamenni Cumani{ba. Nem reag{lt 

megjegyzésemre. Sok{ig hallgattunk, mentünk az utc{n, azt{n percek múlva 

v{ratlanul megszólalt. 

– Nem miatta. Magam miatt. 

Tudom, önnek is tal{ny ez az esztelen ragaszkod{s egy istenverte 

földdarabhoz, s bevallom, nekem is az. Kalauzom többször prób{lt valamiféle 

magyar{zatot adni különféle péld{zatok {ltal, tudja, ahogy primitív népeknél azt 

olyan gyakran tapasztaltuk. Ragaszkod{s{t l{tva sokat medit{ltam. Mi olyan 

mélyre bocs{tottuk gyökereinket otthon, hogy ak{rhov{ és b{rmilyen hosszú időre 

utazom is el, mindenüvé magammal viszem dr{ga v{rosom földjét, és nincs olyan 

óce{n, amelyik lemoshatn{. Miért nem lehetne ezzel így ez a viszonylag t{jékozott 

vadember is? Tal{n ki sem mozdult még kisszerű vil{g{ból... Nem folytatom... 

Mindegy. 

Ön persze m{r arra lenne kív{ncsi, milyen ez a föld? It’s hot, very hot, sir. 

De csak ny{ron. Télen ellenkezőleg. 

Soha nem érzett élvezettel vettem szemügyre mindent, betértem az 

üzletekbe, benéztem a h{zakban, kimentem a külv{rosokba, piacokra, figyeltem a 

tömeget {ltal{ban és minden egyes szembejövő embert külön-külön. B{multam az 

utc{kon, tereken itt is, ott is fel{llított rendkívül ízléses monument{lis t{bl{kat, 

melyeken z{szlókkal övezett feliratok biztosítj{k az {muldozó utazót és a lelkes 

lakosokat, hogy éljen ez, meg az, tov{bb{, hogy különféle fontos célokat el fognak 



érni. Jó azt tudni. Elhiheti, szívesen el{lldog{lok egy egész ór{n {t valamelyik 

útkereszteződésnél, és nézem, hogyan tal{lkozik két kun. Először megprób{lj{k 

kitépni egym{s kezét, azt{n kölcsönösen érdeklődnek egym{s egészségi {llapota 

ir{nt, végül minden jót kív{nnak egym{snak. 

H{la gondos idegenvezetőmnek ésszerű útmutat{sainak, rövid idő alatt 

megnéztem a hivatalos épületek, múzeumok és emlékművek nagy részét, mindent, 

amire büszkék az itteniek. Egyebek között l{ttam a művelődés céljait szolg{ló 

hatalmas épületeket, melyeknek mindegyike majdnem akkora, mint mondjuk az 

Ermit{zs illemhelye. 

Illendő tal{n az étkekről is szólnom. Eléggé nehéz, kissé durva, de 

egyébként igen jó étkeket esznek, {m ezek az ételek egészséges gyomrot 

követelnek. Hanem a kunok erre nemigen panaszkodhatnak. Az éttermekben 

egyébként a tisztas{got a fényűzésig viszik, meghaladva a szükségesség mértékét, 

különösen az asztalneműben. Ha itt lehetne, bar{tom, ön is el{mulhatna a 

különleges alumínium evőeszközök l{tt{n! Az abroszok vakítóan fehérek, de ezt a 

m{r-m{r kínos fehérséget ügyesen feloldj{k levesek és paprik{sok üdén zsíros 

foltjaival. És ilyen, egészen a gyötrődésig fokozódó, túlfeszített figyelmességgel 

nem tal{lkozni sehol. A nép közt nem l{tni civód{st, se verekedést, se részeg 

embereket az utc{n. Mindenki fut és siet. Munk{tlan és lust{lkodó alak rajtam 

kívül nincsen. Rosszul öltözött embereket nem l{tni, mert nagy részük ízléssel, 

eleg{nsan öltözik, s mintha r{juk öntötték volna az itt divatozó munk{sruh{nak 

nevezett holmit. A szegények is tiszt{k, jól fésültek, {poltak és főképp borotv{ltak. 

Ön, bar{tom, tekintélyes szak{ll{val itt lehetetlen helyzetbe kerülne: ahogy kitenné 

a l{b{t az utc{ra, rögtön alamizsn{ban részesítenék. Az utc{k óri{si szalonokra 

hasonlítanak, amelyekben csak uras{gok j{rk{lnak. Úgynevezett egyszerű vagy 

alja népet itt nem l{tni, mert nincs. A paraszt fakult zubbony{ban, pantallóban, 

fehér ingben egy{ltal{n nem l{tszik parasztnak. Még némely ig{sló is oly 

csöndesen és megfontoltan lépdel, mint egy úr. Az ember utazik a vonaton, mely 

zsúfolva van, s akkora a csönd, „mint a sötét az emberi sírban”, hogy az ön egyik 

külorsz{gbéli kedvencének, Puskinnak a szav{val éljek. Ön bizony{ra irigyel 

engem, mivel ilyen finom népek között utazom. A vonat ispot{lyi tiszta illat{t 

kissé egzotikuss{ teszi csipetnyi hagymaszag, l{bszag és cigarettafüst. A kunok 

egyébir{nt figyelmesek a kellő humanizmusig, vagyis annyira, amennyire ez 

szükséges, de nem tolakodóak, s főleg nem szemtelenek, mint mondjuk a franci{k. 

V{laszolnak tényszerű kérdésekre, ell{tnak a szükséges tudnivalóval, megmutatj{k 

az utat, de az m{r nem tetszik nekik, ha egyszerűen csak beszélgetni akar velük az 

idegen. 

Ugye nem neheztel r{m, amiért gondolataimat au naturel szolg{lom fel? 

Sokat töprengek e csaknem tökéletes népet l{tva. Az emberek olyanok, mint a 

növények: sosem nőnek szerencsésen, ha nem kapnak megfelelő gondoz{st. A 

nyomorban sínylődő népeknél a faj kivesz, és nem egyszer elcsenevészesedik. 

Mit l{tok itt? A föld olyan mértékben van megművelve m{r a hatvanas-

hetvenes években, hogy minden program szerint él és nő. Az emberek birtokukba 

kerítették és megsemmisítik szabads{g{nak még a nyomait is. A mezők ma m{r 

festett parkett{k. A f{val, a fűvel ugyanazt művelték, mint a lóval és az ökörrel. A 

fűnek b{rsonykinézést, színt és l{gys{got adnak, lassan m{r az útfélen is, nem 

csup{n a parkokban. A mezőn nem tal{lni haszontalan földkupacot. A parkban 

nincs véletlenül nőtt bokor. És az {llatoknak ugyanilyen sorsuk van. Mindenki 

erős, szép, egészséges. Az {llatokba úgy belesulykolt{k a viselkedés szab{lyait, 

hogy az ökör szinte megérti, miért hízik. Az ember viszont igyekszik elfelejteni, 

hogy minden isten{ldotta napon és egész életén keresztül miért rak folyton szenet 

a kohóba, vagy nyit és z{r egyazon szelepet. Az emberben elnyomj{k annak 

tudat{t, hogy eltért igazi célj{tól. Tal{n ezért tal{lni itt sok olyan embert, aki első 



pillant{sra korl{toltnak l{tszik, pedig csak szakember. És ebben a szakszerűségben 

rejlik a nyitja annak, hogy sikert érnek el minden téren. 

Nincsenek csod{k! Minden prózai színvonalon megy végbe. Nincsen poézis! 

Ez egy ilyen voyage. Ön teh{t nem azt kapja leveleimben, amit v{rt. De ha izgulni 

akar és kéjesen borzongani, olvasson útirajzokat! Szerintem sokkal rettenetesebb a 

veszélyes utaz{sokról szóló elbeszéléseket olvasni és hallani, mint {télni őket. 

Mondj{k, hogy még a haldoklónak sem oly rémes a hal{l, mint azoknak, akik a 

hal{l szemtanúi. És ha m{r eleget borzongott a könyvek fölött, utazzon! Otthon. 

Ne Lengyelhonban, Mazur-, Prúzi{ban, D{ni{ban, Frízi{ban, Hollandi{ban, 

Zélandi{ban. Angli{ban, Galli{ban, Német- és Csehorsz{gon! Ne a prussiai, 

pomer{niai, svéciai, norvégiai, fríziai, zélandiai, britanniai tengeren! Otthon 

utazzon! De vigy{zzon, bar{tom! Hihetetlen gyorsas{ggal viszi a vonat: kunyhók, 

tany{k, v{rosok és v{rak tovatűnő l{tom{sok lesznek csup{n. 

Bevallom mindezt Istv{ntól tanultam. 

– Az embernek érett fővel legink{bb a szülőföldjén érdemes utaznia – 

mondta. 

Tal{n igaza van, mégis ellentmondtam neki. Idéztem a méhecske péld{j{t, 

amely idegen hat{rokba j{r gyűjteni a hasznot, amint arról előző levelemben önnek 

is péld{lóztam utaz{somat magyar{zandó. Volt okom utazni, vagy nem volt okom 

maradni, most m{r egyre megy. Vajon nem örök utas vagyok-e én, mint mindenki, 

akinek nincs csal{dja és {llandó otthona, „csal{di tűzhelye”, ahogy a régi 

regényekben mondt{k? 

Istv{n így v{laszolt ellenvetésemre. 

– Mézet egyetlen helyen lehet csin{lni: a kapt{rban. Az én kapt{ram a 

Nagykuns{gon van. 

Hitetlenkedtem ennyi fanatizmus l{tt{n. Arra kértem kalauzomat, beszéljen 

még erről a ... erről a ... nem is tudom miről. De azt tudom, hogy mindez 

kapcsolatban van hazaköltözési sz{ndék{val. 

– Az ilyesmiről az ember csak egész életévei beszélhet – mondta ez a j{mbor 

barb{r. 

Maradjunk ebben, bar{tom! Fogadja meg tan{csomat: utazzon! Otthon! 

Good journey, happy voyage! És kív{nja ugyanezt ön is, mert én is útra kelek 

Istv{nnal, aki valós{gos Vergiliusom lett Cumani{ban. Útrakelünk teh{t, mert v{r 

a hat{r, a természet, a föld, melynek „a sz{rcs{k / j{tszanak {rterein, míg jólismert 

mocsar{ból / felkel a gém, hogy a fellengős felhők fele sz{lljon” – ahogy azt az 

ókori költő írta. 

Előttem {llt egész Cumania! Hűséges kísérőmmel elhagytuk teh{t Karcagot, 

a nagykun Athenast, a Kunorsz{gnak nem éppen a közepén épített metropolt, s 

útrakelénk. Egy itt olvastam verset idéztem elmémbe újra és újra, s ezt 

v{lasztottam utam vezérlő elvéül: „Mondj{k, tengeren {tevezők t{jt t{jra cserélnek, 

/ [m észt mégsem. Ezért rossz tanuló valah{ny”. 

Ah, bar{tom, ha valaki, h{t ön igaz{n tudja, mily gyönyörűséget kín{l az 

utazónak egy elragadó t{j! A szemnek az ormok és a szurdokok, a fülnek a 

csacsogó mad{rnép nót{ja, az orrnak pedig a rétek mézes illatai, melyek valós{ggal 

elbódítj{k az embert. De mily f{jdalmasan nélkülözte volna ön mindezt itt 

Barbaricumban! Szemének csup{n oly egyhangú puszta jutott volna l{tv{ny 

gyan{nt, amilyet mondjuk a hangya l{that a kir{lyi b{lterem végtelen padlat{t 

róva. Nincs itt orom, hegyek még a szemhat{ron túl sem óhajtanak felsejleni, csak 

a kietlen puszta terül az elcsig{zott és reménytelen utazó l{ba elé. Egy-egy 

kunhalomnak nevezett emelkedő ugyan megtöri a végtelen síkot, de ezek nem 

olyan magasak, hogy róluk égbe szökkenhessen ak{r a tekintet is. S az ön füle, 

mely oly élvezettel fogadja bé az erdei és mezei symphoni{kat, itt a traktorok és 



m{s vas-szörnyek kakofóni{j{tól hasadozna f{jdalmasan. L{tni ugyan madarakat, 

{m sz{muk oly csekély, hogy a mi otthoni v{rosunk sét{lókertjében és 

vadkertjében bizonnyal többet tal{ln{nk. Egykor ez a pog{ny puszta is m{s volt: 

sokszor megfutotta a Tisza, s hagyott maga ut{n fejedelmi asztalokra illő halat, jó 

lak{st a f{k, bokrok, ligetek sik{toraiban otthonos vadaknak s madaraknak. 

Amióta engem balsorsom e kies tartom{nyba hozott, csak végtelen t{bl{kon 

cammogó traktorokat l{tok, f{tlan pusztas{got, melyen forgószelek nyargal{sznak, 

s a porfelhők, mint megannyi gig{szi lovas rohantak neki a v{rosnak és döngették 

konokul a h{zak fal{t. S ez még alig elég! Mint valamely óri{s alkimista, úgy 

zúdított{k a vegyszereket gépekről és repülő szerkezetekről a t{j ölébe főleg a 

hatvanas és a hetvenes években, mondv{n, így majd dúsabban terem. Kik ezt 

elrendelék, magah{nyó, kevély emberek voltak, nem néztek a levegőegek 

v{ndoraira, szinte készakarva pusztított{k őket, s ha fészküket alított{k valamely 

tenyérnyi n{das mélyén, készek voltak azt felgyújtani, s a kiszórt vegyi anyagoktól 

amúgy is elcsig{zott sz{rnyas népet otthontalann{ tenni. Az egyhangú síkon 

napokig mehetne bar{tom, de emberi hajlékot nem lelne fel. Régen tele volt a vidék 

kicsiny h{zacsk{kkal, kiket az egyszerű nép tany{knak nevezett, s melyek körül 

lovak, marh{k, juhok legeltek, disznók túrt{k a földet, baromfiak tarkított{k a 

gyepet. E tany{kat azonban ama magah{nyó, kevély emberek gépekkel 

leromboltatt{k, a körülötte nőtt f{kat a földből kitépték, a parasztoktól a földjüket 

elvették, s a marh{kat, lovakat, disznókat, baromfikat valós{gos óri{si 

falanszterekbe kényszeríték. S az illatok! Mit a tany{k környékén legelésző néh{ny 

barom pottyantott, azt valós{ggal {hít{ a föld, most azonban az {llati falanszterek 

környékén szinte öklendezik a mindent elborító undoks{gtól, melynek illata 

kedvezőtlen szélj{r{s esetén messzire érzik. Néha úgy vélem, ez csak egy lidérces 

{lom, és a rút {lomból megiszonyodv{n felébredek. Jövendő jó szerencsém felől 

igen kétséges valék, mindazon{ltal Istenre hagytam magamat. Kell is az ő 

segedelme, mert mire egy ilyen kietlen puszt{n {ltalmegyen, az ember ugyan 

megf{radt-szab{sú. Egy ilyen út ut{n szólhat az allons enfants de la patrie is, az 

utas nyugodni kív{n. Itt érti meg igaz{n a j{mbor kív{ncsiskodó, hogy f{radt 

ember az nyugov{stól nem retteg. 

A régi időkben cs{rd{k v{rt{k az utast, hogy szomj{t oltsa, éhét elverje, s 

nyugodjon egy kicsit. E régi cs{rd{król m{r csak az öregek tudnak mesélni, 

olyanok, akik idejüknek legal{bb a nyolcvanadik esztendejében j{rnak, de ők is 

csak hallom{sból ismerik azok életét. Cs{rd{k persze azóta is vannak. A 

Nagykuns{got felhasogató utak mellett {lló kisebb-nagyobb épületekben adnak 

enni és inni az utazóknak (ittlétem óta, egészen a nyolcvanas évek végéig ezt 

tapasztaltam), többnyire egyszerű ételeket, amilyen péld{nak ok{ért a pörkölt, s 

amely melegen élvezhető, {m a j{mbor utas mégis hidegen, zsírba fagyva 

kénytelen elfogyasztani egyik-m{sik helyen, s még jó, ha nem tal{l benne valami 

vigy{zatlan vagy balszerencsés legyet. A veszélyes, agresszív és tülekedő 

autófolyam meg-megszakad egy ilyen cs{rd{n{l, többnyire valamelyik kies mezőn 

épített v{ros közelében, mely bizony{ra nevezetes és minden nemzetségek között 

híres-neves, s e hírnevet csak öregbítik a cs{rd{k, ahol akad néh{ny asszonyi 

személy, kiknek egyikéről sem mondható el, hogy nagy őrizet alatt vagyon. 

Mikoron kív{ns{g{t megjelentetné egy ilyen kétes d{m{nak, kedves bar{tom, az 

nyomban teljesedésbe menne. Erős italokkal magukat megnyomtatv{n szép 

énekléssel minden fert{lyór{t megékesítenek. Orc{ikat, kiket a természet kimutatni 

rendelt, befedik az kócos hajuk {ltal, csecseiket pedig, kiket rejteni kív{nt, 

mindenkor kimutatj{k. Gondolhatja, hogy felvillanyozódtam e megkapó és 

megkapható jelenségek l{tt{n! Nem is tudom, minő túl{radó öröm fénylett fel 

arcomon? Tal{n.. Facies hippocratica? Néztem ez angyali lények egyikét: elől, hol 

édes szavait bocs{t{ felém a légbe, hi{nyzott egy foga, s kérés nélkül is 



megmutatv{n im{dott halmait, l{t{m, hogy két csecse helyén mintha két 

doh{nyzacskó volna, olyan, amilyet a praktikus kunok kostökből készítenek az 

arom{s füstölnivaló tart{s{ra. Mikor szétvont ingét, s mi mögüle felt{rult, 

megl{t{m, szinte elaléltam, s hangosan felki{ltottam: Es war zu schön, um wahr zu 

sein! Elragadó volt! A nyaka alatt, középen, hol a l{ncon lógó med{l helye vagyon, 

egy légy pihent gondtalanul, s oly megkapóan esett r{ a fény, hogy sz{rnya 

ragyogott, olyan volt, mint valami míves ékszer. 

Sok gyönyörűséget tartogatnak teh{t ezek az útszéli cs{rd{k az ilyen utazó 

ínyenceknek, amilyennek én is jelentem magam, m{r ennyiből is l{thatja, kedves 

bar{tom. S akkor még szó sem esett egyéb gyönyörűségekről, amilyen péld{nak 

ok{ért a meleg serital, a j{tékosan billegő asztalok, vagy a közelmúltban, M{ria 

Terézia alatt fényesre suvickolt illemhely, melynek fal{n csal{dias levélv{lt{sok 

olvashatók arról, hogy ki mit szeret a l{nyokkal vagy a fiúkkal mívelni, hol és 

mikor, s remekmívű anatómiai rajzok illusztr{lj{k, mivel. Kedves bar{tom, 

képzelje csak el, ha ennyi műveltség, felhalmozott tud{s tal{lható egy útszéli 

fogadó legkisebb helyiségében, mennyi lehet a legtekintélyesebb méretű 

szob{j{ban? S mennyi lehet azon orsz{g hivatalaiban? Az academi{n? L{tja, mily 

megnyerő a kép? S a kép még nem is teljes! A kép, amit egyébként egy ügyes kis 

masin{val én csin{ltam, s amit hosszú utaz{somból megtérvén feltétlenül 

megmutatok önnek. A kép teh{t különb-különbféle termő és termés nélkül való 

f{kkal teljes. Ezek a cs{rda körül {llnak kissé mélabúsan, s egy j{tszókertre 

emlékeztetnek, főleg a ravasz tervszerűséggel elhelyezett autógumik miatt, melyek 

itt nagyon népszerű díszek és j{tékok, a kisdedóvók udvara is tele van velük, 

olyannyira, hogy először azt gondol{m, valami roncstelepre kerültem. De nem! Az 

óvoda udvar{n letett autómatuzs{lem nem sokkal lehetett fiatalabb az ön {ltal 

szeretve tisztelt Viktória kir{lynőnél, s itt, mint j{ték élte tov{bb hasznos életét. 

Nos, itt, a cs{rda körül is ily szellemes és praktikus j{tszókert vala autóroncsokból 

és gumikból, de mindez igen ízlésesen elhelyezve. A roncsok tiszta, szép, 

ódaköltők toll{ra méltó ülésein az imént mondottam fehérnépek szirénkedtek 

esténként, az orsz{gutak Odüsszeuszait cs{bítva szorgalmatosan. 

Ha valaki csak ennyit tud egy idegen tartom{nyról, az sem kevés. Én 

azonban többre v{gytam. Fortes fortuna adiuvat, gondoltam nagy elsz{n{ssal, nem 

törődvén a re{m leselkedő veszedelmekkel, melyekből pedig bőven termett 

Barbaricumban. Istv{n, hűséges Vergiliusom, l{tta nagy elsz{nts{gomat, s ez nem 

volt ellenére. Elindultunk h{t ismét, hogy éhünk elütvén, szomjunk csillapítv{n 

végigj{rjuk utunkat, mit v{llaltunk nagy nekibuzdul{ssal. S nem rettentett semmi! 

Az sem, hogy némely bennszülött szeme oly erős szikr{kat lök az idegen felé, ak{r 

egy kovakő, de az sem, hogy a kiégett mezőn tövis szúrja talpam, s az sem, hogy 

idegen repülő szerkezetek riasztj{k a békés utast bomb{t dobv{n közelébe. Kedves 

bar{tom, Kunorsz{g íme felt{rja előttem rejtett titkait, s én sietek önnek besz{molni 

róluk. Mindenről, amit vékony elmém felfogni és megjegyezni képes. 

Isten önnel! 

Mint m{r céloztam r{, kedves bar{tom, ez a nagykun {lladalom érdekesebb 

és tanuls{gosabb, mint azt gondoltam vala. Nincs az az ékes mondolat, mely képes 

lenne az itteni életnek ak{rmily apró, sőt csepp, csipet, pici, pinduri, icurka-

picurka, szikr{nyi, m{kszemnyi jelenségét a maga gazdag valós{g{ban visszaadni. 

Mert az élet itt csupa gazdag semmiség! Az élményekre éhes utazó l{t maga körül 

rovarokat, úgymint kecsér, l{gyma, iganc, derec, külény, merőc, lélme, szövönc, 

alkorny{sz... Nehéz lenne mindet ujjhegyre szedni. Hallja a madarak csatar{j{t, 

csetepatéj{t, fecsegését, g{gog{s{t, kacag{s{t, és szeretné érteni a sz{rnyas {llatok 

nyelvét, miről pletyk{inak oly jóízűen, min kapnak össze, s legfőképpen azt, vajon 

min ihig-vihog a mad{rnép? 



Ugye megmondtam, kedves bar{tom, kint a puszt{n, hol csak a nagy semmi 

van, mennyi gazdag semmiség v{r! Téved azonban az aki úgy véli, a nagy dolog 

nem a kis dolgokból üsmerszik meg. [m vannak itt l{thatatlan gyönyörűségek is, 

melyekről még sejtésem sem lévén, {mulva hallgattam bennszülött kalauzomat, 

Istv{nt, ki nem egyszerű hozz{ny, azaz nem csup{n tartozék. Bevallom önnek, 

egyre meghittebb bar{ts{got érzek kedves barb{rom ir{nt, ki oly alaposan 

igyekszik bemutatni ezt a siv{r földet, mintha az élete függne tőle. Ültünk teh{t a 

vörösre égett szikes mezőn, pihentünk, ittunk egy kicsit. Túlnan kis n{das törte 

meg a kietlen puszta sótól fehér, szinte fűtelen l{tv{ny{t, s amint hall{m, lakozott 

ott kacsa, ruca, egyéb nagysz{jú sz{rnyas sokadalom, de tal{n még kélgyó is, 

melytől megriadtak és éktelen jajveszékelésbe kezdtek. S ekkor szólalt meg Istv{n. 

Kedves bar{tom, amit most leírandok vala, azt tudom, nagy gyönyörűségére 

szolg{l önnek, lévén az ily dolgok kiv{ló tudója és f{radhatatlan búv{rlója. Ha m{r 

idevetett a balsorsom 1946-ban, s ha m{r oly sok éven {t itt élvén ily becses tud{s 

birtok{ba jutottam, nem késlekedek kincsemet megosztani önnel. Tudom, nagy 

élvezettel fogja ízlelgetni az Istv{n mondotta hat{rneveket. Figyeljen micsoda 

remek barb{r ízek nemde? Kunhegyes hat{r{ból péld{ul: Besenyő h{t, Bik{s lapos, 

Bodz{s telek, Szejkő lapos, Kis és Nagy Purg{ny halmok, Kocsord, Kolb{gy, 

Kormó h{t, Kors ér, Gyolcsi puszta, Kolb{sz puszta, Török Bori halom, Túzok 

laponyag... Mit szól, kedves bar{tom? Egy nép a neveiből ismerszik fel legink{bb. 

Folytassuk h{t, csak néh{ny példa erejéig! Kunszentm{rton: Köttön, Csorba. 

Kunmadaras: Ajtos dűlő, Berek, Darvas halom, Ecse, Üllő. Kisújsz{ll{s: Csegei 

sziget, Csivag, Csorba, Daraksa, G{sty{s laponyag, Gyalp{r, Kara J{nos, Turgony, 

Konta, Mirhó, Szoszkoma, Tarj{n ér, Ürmösh{t. Karcag: Bengecseg, Bézi sziget, 

Boton{s, Bócsa, Csobi porong, Csorna ér, Deme sziget, Dusa porong, Ecse zug, 

Érbuga, Hegyesbori sziget, Hódos fenék, Hőgyezug, Karczagtelke, Kargaderék, 

Kargafenék, Katym{r h{t, Kise porong, Z{dor ér, Murza laponyag, Penesziget, 

Tarattyó út, Tarcsah{t, Tíbuchalom. Tudom, önt m{ris eszi a morm{ncs ennyi 

barb{rszép szó olvast{n, melye mindegyike szinte maga az ősi [zsia. Én is úgy 

érzem, ezeknek a földrajzi neveknek van ízük, zamatuk, illatuk, színük, fényük és 

form{juk is. Ízlelgesse csak, kedves bar{tom, b{tran ezeket a nom{d ínyencségeket, 

s hogy lucullusi vacsor{ja még gazdagabb legyen, íme néh{ny kun lakosnak a neve 

1571-ből, ahogyan azt a török defter megőrizte. Olyan falvak lakosai voltak ezek, 

mely falukat a kutya pog{ny elpusztított volt. Karcag Újsz{ll{s lakosai között volt 

Csőreg, Dorm{n, Bektur, Adon, Böles. Orgonda Szentmikóson volt Kimse, Karcak 

Andr{s és Karcag Bal{zs. Csorb{n volt Kacsag Ferenc, Tobak Istv{n, Zsirmon 

Zolt{n. Mestörsz{ll{son volt Kara, Kapud{n, Og{n. Marjalak{n volt Csoba, Beköcs, 

Tajpa, Csokm{n, Arhos. Kisturgony{n volt Jangorcse, Nesta. Móricon volt Kara, 

Csobon, Pabar. Hegyesboron volt Bölöjte. Kolb{szon volt Kocsor, Kocsbur, Kara, 

Bekös. Bócs{n volt Szagur, Bektur, Csörke, Bökmes. F{bi{n Sebestyénen volt 

Csorb{n, Csicsek, Kocstor. Kakaton volt Tapse. Homoksz{ll{son volt Csöbök. 

Elképzelheti, mit éreztem, miközben Istv{n z{porozta r{m a puszta kellős 

közepén ezeket a szavakat! Sebesen jegyzém őket füzetembe, el ne sz{lljanak, mint 

némely könnyen riadó vad mad{r. De a felsorol{stól függetlenül is olyan 

kifejezéseket haszn{lt Barbaricum fia, hogy az ember szinte csettint. Péld{ul a télre 

célozva monda: Micsoda kotorg{ny idő szokott itt lenni! S ő maga is mennyire 

élvezte ősei sok-sok szav{t, kifejezését! Mosolygott, s {hítattal, {tszellemült orc{val 

ejtette ki a szavakat: bicsak, bögöly, buzog{ny, cs{k{ny, csalit, csanak, csök, hurok, 

kabak, koboz, komócsin, komondor, kun, kuvasz, nyőgér, pőcsik, terem, toront{l, 

tőzeg... Vagy: {rk{ny, cötkény, csabak, daku, boza, barag, kajt{r, kamcsi, kangyík, 

kapk{ny, karambél, ontok, torg{nyó. S meg is magyar{zta Istv{n, hogy melyik szó 

mit jelent. Péld{ul az {rk{ny annyit tesz, hogy csikófogó hurkos p{nyva. A daku 

egy ködmönféle viselet. A boza egy italféle. A barag kuty{t jelent. A kajt{r 



v{ndormadarat. A kamcsi ostort. A kangyík értelme: nyeregrész, szíj. A kapk{ny 

róka és görényfogó csapda. A karambél mezei f{tyolvir{g. A torg{nyó is 

növénynév. 

Örömöm nagy volt. Mintha kedves barb{rom, míg egyéb dolgokat 

megmutogata, vín egy korcsm{ra, ahol mind ő s mind én megzajosod{nk az sertől. 

Így örvendtem egy m{r kihalt nyelv eme sok-sok leletének, s ezek a kun szavak 

valós{ggal megigéztek, mint megannyi mívesen faragott kől{b, jól rakott 

katedr{lis. Feledém a tüzes nyilait lankadatlanul lődöző napot, a piaci l{rm{t csapó 

mad{rnépet, a fehéren izzó sziksós földet, az elalélt, satnya, ritk{n kornyadozó 

fűcsomókat, elfeledém ezt a puszt{t, melynél alig lehet rettentőbb a pokolbéli 

katlan melege, de amely rögvest {th{ghatatlan tengerré v{ltozik, amint 

megkönyörül az ég a tikkadó természeten és vizet küld szomja csillapít{s{ra, 

feledém e kegyetlen vil{g minden megprób{ltat{s{t és érdekes l{tnivalój{t, s 

elmerülék az Istv{n {ltal elém szórt ősi szavak szépségének és különösségének 

csod{lat{ban. Minden szó szinte egy darab [zsia, oly szép és gazdag, mint ez az 

óri{si kontinens. Elgondolkodék az ezen orsz{gban mostan{ban sűrűn hallott 

legnagyobb óhajról, hogy tudniillik csatlakozni szeretnének Európ{hoz. Annyit 

emlegetik Európ{t, s annyira csak Európ{t emlegetik, hogy az ember gyanút fog: 

ennyire Európa-rajongó csak egy {zsiai nép lehet. Vajon miért feledik el 

gyökereiket, melyek minden kétség nélkül a messzi keleti puszt{khoz kötik őket? 

Vajon miért nem említik soha Eur{zsi{t, vagyis múltjukat és jelenüket együtt? 

Pironkodnak miatta? Letagadn{k a keleti füves puszt{kon töltött sok-sok 

évsz{zadot, évezredet? A keleten maradt testvéreket, rokonokat? Mit gondol, 

kedves bar{tom, megmaradhat így egy nép? Megmaradhat? Meg? Au contraire! 

Aki idegen és talmi értékek ut{n sóv{rog, s a mag{ét nem becsüli, hova jut? 

Európ{ba? Istv{n szerint nem. Az ilyen nép olyann{ v{lik, mint a géva a nyakon, 

mondta egyszer hű Vergiliusom, az itteni pórnép nyelvé fogalmazva meg a 

nemkív{natoss{gtól való félelmét. 

Nem értem, kedves bar{tom! Az a nép, amelyiknek csak egyetlen pihenő 

alatt ennyi dr{gakövét tudj{k az idegen elé szórni, amint azt Istv{n tette volt a kun 

avagy kunszerű szavakkal, az a nép alig tud ezen dr{gakövekről valamit, ha még 

haszn{lja, igyekszik elfeledni, és siet elméjének valamely elhagyott és sötét 

kript{j{ba z{rni, s a vil{g minden kincséért nem t{masztan{ fel fiai vagy unok{i 

kedvéért. Szomorú vagyok, kedves bar{tom, s ön megérti b{natomat: gy{szos 

dolog még egy tőlem mégoly idegen nép hal{ltus{j{t csak végignézni is. Ön tudja: 

én nem funer{tornak jöttem ide! 

Említettem volt önnek, kedves bar{tom, hogy ezen az el{tkozott földön, 

amit Nagykuns{gnak neveznek, nem elég a sok-sok isteni csap{s, melyek asz{ly, 

terméketlen föld, jégeső, {rvíz avagy harapós fagyok képében mérik az emberekre 

a kemény megprób{ltat{sokat, még tetézik a sok bajt azzal, hogy ide szórj{k 

bomb{ikat a magas levegőeget uraló harci repülő szerkezetek. Erre m{r céloztam 

önnek egyik előző levelemben. Ön tal{n túlz{snak érzi, de itt mintha örökös 

h{ború dúlt volna, s a szomszédos falvak, v{rosok ezt igen megszenvedték volt. 

De csak sorj{ban! 

Évekkel ezelőtt mentünk Karcag hat{r{ban, olyan elsz{n{ssal és lendülettel, 

mintha legal{bbis azt mondtuk volna: Avis au Japon! Istv{n, önkéntes kalauzom 

ebben a földi purgatóriumban nagy élményt ígért. Mondhatom, kedves bar{tom, a 

porfelhőbe fulladt dűlőutak, a kiszikkadt földek, az {jult természet nem sok jót 

ígértek. Ahogy {thaladtunk egy csatorna hídj{n, jobbra fordultunk, meg{lltunk. A 

kiégett, s{rg{sbarna legelőkön túl l{tszott egy kis falu, melynek neve Nagyiv{n. A 

templom és a h{zak körvonalai l{gyan reszkettek a forrós{gban. Némi 

homloktörölgetés ut{n elindultunk. Hamarosan egy s{rga t{bla figyelmeztetett, 

hogy a bombatérre nem mehetünk be. A levegőben időről időre feltűnt egy-egy 



repülőgép, s néh{ny kilométerrel odébb, keleti ir{nyban, lecsapott a célra, azt{n 

hirtelen felemelkedve eltűnt a messzeségben. Az orosz és a magyar nyelvű felirat 

ugyan tiltotta, de a tilalmat megszegni oly édes, így mégis tov{bbmentünk hű 

Vergiliusommal a pokol mélye felé. Magasodott előttünk egy őrtorony, őrt 

azonban nem l{ttunk benne. Errefelé még tany{k is lapultak a közelben, s azt 

gondol{m, lakói vagy süketek vagy vakok, mert m{sként hogyan bírn{k elviselni 

ezt az örökös bomb{z{st, géppusk{z{st, a Karcagig vil{gító sztalingyerty{k 

éjszakai fényét? Én mondom, bar{tom, elképedtem, hogy mi mindenhez képes 

hozz{szokni, alkalmazkodni az ember! Mentünk tov{bb, s bevallom önnek, furcsa 

izgalom vett rajtam erőt, olyan erős, hogy ha fegyver lett volna n{lam, tal{n 

előr{ntom és r{fogom még egy fűben riadozó nyuszira is. H{la Istennek, utunk 

sor{n eddig a pontig még nem esett bajunk. Il y a une providence pour les 

voyageurs! Hamarosan egy sorompó {llta utunkat, rajta kétnyelvű felirat: [llj! 

Lőnek! Bar{tom, később, amikor m{r otthon, e veszélyes kalandból ép bőrrel 

megmenekülvén ezeket a sorokat írom, minek tagadjam, még akkor is remegett a 

kezem a feszültségtől. Mert a sorompó és a t{bla ellenére, mondanom sem kell 

ugye, haladtunk tov{bb. Az út lassan a gyepbe veszett, erre m{r csak a repülők 

j{rtak. Valószínűtlenül kihalt volt a t{j, mégis az volt az érzésem, hogy valakik, 

nyilv{n katon{k, itt vannak valahol és figyelnek minket, tal{n éppen fegyvereik 

célzókeresztjén {t. [lltunk, kémleltük a célterületet: Tankok, nagy j{rművek 

rozsd{sodtak gyolyóütötten, a pilót{k alighanem ezeken tanult{k a célz{st. 

Valós{gos kr{terek t{tongtak mindenfelé, a bomb{k ütötték a földön ezeket az 

iszonyatos sebeket. Istv{n intett, visszafordultunk. Megkönnyebbültem, amikor 

magunk mögött hagytuk ezt a lidércnyom{sos vidéket. Az {télt élmény annyira 

megzavart, hogy kísérőmtől angolul kérdezem: Are you of the country? Csak 

értetlen arc{t l{tva kaptam észbe, s helyesbítettem: Idevalósi ön? Istv{n kérdőn 

nézett r{m, hiszen m{r az eddigiekből is tudhatn{m a v{laszt, végül így szólt. Igen. 

Ide születtem. Mire kiszaladt a sz{mon: Du guignon. Kalauzom megkérdezte: 

Tessék? Legyintettem: Semmi. 

Tal{lkoztunk egy emberrel, kit Istv{n, illő üdvözlés ut{n, a bombatérről 

faggatott. Az elmondta, hogy született karcagi, s gyermekkor{ban az a terület, 

amelyre ma a bomb{kat dobj{k, több sz{z marh{nak és több ezer birk{nak adott jó 

legelőt, s a v{ros sok tehén- és lótartó gazd{ja hetekig j{rt ki erre a területre szén{t 

kasz{lni. A repülőgépek pilót{i, amióta ideette őket a fene, azzal szórakoztak, hogy 

alacsonyan repültek a szén{t gyűjtő fölé rettenetes hangork{nt keltve, mire a 

kinyűgözött lovak elv{gtattak a vil{g négy sarka felé, s ór{k teltek el, mire gazd{ik 

összefogdost{k és lecsillapított{k őket. Ha az őrtoronyban lévő katona fellőtte a 

piros színű rakét{t, ut{na m{r nem lehetett a földeken dolgozni, s aki mégis 

megprób{lta, lovas katona termett mellette, fenyegetőzött azon a ronda muszka 

nyelven, még a géppisztoly{t is r{fogta a magyarokra. Sokszor a nagyon szépen 

sz{rított és gondosan összerakott szénabogly{k helyén m{snap a gazd{ja csak apró 

hamukupacot tal{lt. A hetvenes években m{r nappal sem volt biztons{gos azon a 

területen dolgozni, mert annyi volt a bombatölcsér, mint a rost{n a lyuk, nem 

beszélve a rengeteg bombarepeszről, kilőtt töltényhüvelyről, fel nem robbant 

rakét{ról és egyebekről. Az idős férfi elmondta még azt is, hogy egy csal{d p{r 

évvel ezelőtt kiment horg{szni a Németéri csatorn{ra, de egyszer csak repülőgépek 

sz{lltak el felettük, s a fejük fölött oldott{k ki a bomb{kat, amelyek a közelükben 

értek földet. Olyan félelmetes volt, hogy a kisl{ny sírógörcsöt kapott. Ez a sokat 

l{tott ember tanúja volt annak is, ahogy az orosz katon{k trotillal robbantott{k a 

halat, nem vacakoltak a horg{sz{ssal. A férfi, mint említi, sajn{lja az unok{it, mert 

azok felsírnak {lmukban az örökké gyakorlatozó repülőgépek miatt. Az egyik, 

amikor megl{tta az égen függő sztalingyerty{kat, így szólt: Pap{m, mi az, h{ború 

lesz? Azt{n az öreg m{r az egyik rég kasz{l{sakor esett szörnyűséget meséli. Két 



parasztszekérrel mentek ki a Németéri csatorna g{tj{ra. Meg{lltak, éppen meg 

akart{k fordítani a g{t tetején a kocsit, amikor l{tt{k, hogy húznak a repülőgépek. 

Nagyon közel robbant a bomba, egy füstfelleg kerekedett, a légnyom{s őt lev{gta a 

töltés oldal{ba, hét szil{nk fúródott belé, a l{b{ba, a far{ba, egy {tvitte a baloldali 

tüdejét, mellkas{ban összezúzott h{rom oldalbord{t, ott rekedt meg. H{rom ló 

rögtön kifordult a h{mból, ott pusztultak el, annyira telibe kapt{k a szil{nkokat, őt 

a szekérderékban vitték, [got{n{l m{r eszméletlen volt, végül a szolnoki 

kórh{zban kötött ki, ahol megműtötték. Hat hétig feküdt bent, hat hónapig volt 

beteg{llom{nyban. Prób{ltak egy kis k{rtérítést kérni az oroszoktól, de nem 

kaptak, magyar{zta a férfi, azt{n elköszönt, ment dolg{ra. 

Kedves bar{tom, tudom, nehéz elhinni ennyi rémséget abban a vil{gban, 

ahol ön él, s ahol csak a hírekből ismerik az olyan dolgokat, amik naponta 

riadalmat okoztak itt Kunorsz{g peremén. Pedig ez még nem minden. Istv{n is 

mesélt hazafele menet: l{tta, hogy a repülőgépekről néh{ny esztendeje egy hod{ly 

közelébe dobt{k a bomb{t, s a robban{s leseperte a cserepeket a tetőről, 

kiszakította az ajtó- és ablakkereteket. Egy kunmadarasi juh{sz a réten lévő 

tany{j{ban éppen névnapj{t készült ünnepelni, amikor a közeibe lelöktek egy 

bomb{t, a mennyezetről hullott a mész, a tapaszt{s, a por az ünnepi vacsor{ba... 

Nincs hely azt a sok jajszót leírni, mi a bombatér miatt Cumania lakóiból 

kiszakadt, s ezek az emberek mégis kitartanak lakóhelyükön nec plus ultra, nem 

szedik a s{torf{jukat a könnyebb megélhetés reményében, nem kerekednek fel, 

hogy szebb és gazdagabb, nyugalmasabb és boldogabb vidéket keressenek 

lakhelyül. Szelíd barb{r kalauzom mondta kérdésemre, hogy ők olyanok, mint egy 

piciny mad{r, az itt honos széki pacsirta, amely b{rmi van, nem költözik el, ink{bb 

kipusztul. H{t e kicsiny mad{r ide{j{val búcsúzom most öntől, bar{tom, s 

igyekszem erőt meríteni, hogy folytatni tudjam utamat a pokol e mély bugyr{ban. 

Milyen b{ntóan kevés, kedves bar{tom, amit én tudok a Nagykuns{gról, 

amely pedig lassan szinte a haz{mm{ leszen! Oly régen időzök rajta, hogy 

ellenségeim m{r nyugodt lélekkel megv{dolhatnak egy kiadós mazochizmussal, 

szinte élvezem a sz{műzöttséget, a kivetettséget. Mit tagadjam, néha eszembe 

ötlik, milyen jó lenne otthon, tal{n éppen az ön becses t{rsas{g{t élvezném most, s 

csod{ln{m szellemének Pazar tűzij{tékait, de lehet, hogy csak ülnék mag{nyosan a 

súlyos esőfelhőktől oltalmazó meleg h{zban (amit az ön közelében bérelnék), és 

te{t szürcsölgetve merengenék a b{tor utazók viszontags{gai felől. Azt{n az otthon 

v{gyképeit elűzi a nyugtalanító jelen, s Kunorsz{g brut{lis, kíméletlenül, érdesen 

az elmémbe tolakszik. Eltűnik belőlem minden hazai ilyenkor: Alles, was gut und 

teuer. Marad a kínzó kötelesség, ami azóta él bennem, amióta a Nagykuns{g 

el{tkozott földjére léptem: megismerni a vidéket s annak népét. Megismerni 

azokat, akik nem ismerik önmagukat, saj{t múltjukat, jeles fiaikat, önnön 

értékeiket, hogy büszkék lehessenek r{. 

Istv{n segedelmével én bevettem magam egy könyvt{rba, s búv{roltam az 

irodalmat. A tizenharmadik sz{zad közepén Magyarorsz{gra betelepült kunok, 

mint amolyan nom{d katonanép, az évtizedek, évsz{zadok alatt szépen 

elvérezgetett a magyar kir{lyok szolg{lat{ban. A kunok sz{ma megfogyatkozott, a 

megmaradottak zöme beolvadt a magyars{gba, elhagy{ nyelvét, mint azt m{r 

említettem volt egy kor{bbi levelemben. Elhagyt{k s{traikat, földhöz rögzített 

h{zakba költöztek, keresztények lettek. Mire mindez megtörtént, m{r a nyakukra 

telepedett a török, falvaikat felégette, a lakosokat felkoncolta, bujdos{sba 

kényszerítette, az elfogottakat rabl{ncra fűzve elhurcol{. Egy 1698 körül írott 

versben „régtül fogv{st való kietlen pusztas{g”-nak nevezi a Nagykuns{got az 

ismeretlen költő, s m{ig érvényes foh{szt küld az ég felé: „Imm{r kegyelmezz meg 

Urunk népeidnek / Minden hat{riban az magyar nemzetnek! / Vedd ki ig{jokból 

idegen népeknek, / Többé szidalomban imm{r ne légyenek!” 



Kedves bar{tom, ez a néh{ny sor még néh{ny éve is oly hitelesen szólt, mint 

évsz{zadokkal ezelőtt, mert idegen katon{k voltak ebben a szerencsétlen 

orsz{gban, s mag{n a Nagykuns{gon is tartottak az orosz megsz{llók egy 

repülőteret, r{ad{snak még egy bombateret is. Oly otthonosan berendezkedtek itt, 

mintha soha nem akartak volna hazamenni. A tisztek, s főként a tisztek feleségei 

oly magabiztosan közlekedtek a s{ros avagy éppen poros utc{kon, hogy minden 

idegen utazó azt hinné, ők vannak itthon, s a kunok azok, akiket megtűrnek itt. 

Arcukon ott ült a dölyf, amit én csak birodalmi gőgnek neveznék, ami semminek 

tekinti a bennszülötteket, akik csak azért léteznek, mert ők, a nagy hadsereg 

nagyhatalmú tisztjei létezni hagyj{k őket. Magabiztoss{guk abból is fakadt, hogy 

tudt{k Magyarorsz{gon ha valaki ak{rcsak rossz szóval is illeti őket, azonnal a 

rendőrségen, hamarosan pedig a börtönben tal{lja mag{t. A helyi hatalom legfőbb 

helyein az ő embereik voltak, de még a sokkal kevésbé fontos helyeken is. Arra 

kínosan vigy{ztak, hogy sz{mukra megbízható emberek legyenek a vezetők 

mindenhol, azokat pedig, akik elégedetlenek a gyarmatosítók nyújtotta hazug és 

amúgy laktany{san kedélyes élettel, azokat igyekeztek mindenhonnan kiszorítani. 

Ő, bar{tom, valós{gos paradicsoma volt ez az orsz{g a középszerűnek: aki 

tehetsége révén nem lehetett senki, mint az oroszok lak{ja sokra vihette. Az élet 

palett{j{n a legfőbb szín a szürke volt errefelé, éppen az a szín, mely sz{momra 

mind közül a leggyűlöletesebb. Tehetségtelenek és félműveltek dirig{ltak, 

valós{ggal élet-hal{l urai voltak, mert törvény ugyan volt, de azt ők hozt{k abból a 

célból, hogy a pórnépet kord{ban tarts{k, ők viszont nyugodtan {tléphessenek 

mindenféle korl{tokat. Azt is megfigyeltem, kedves bar{tom, hogy ide Cumani{ba 

péld{ul előszeretettel hoztak m{shonnan vezetőket, mert annak nincs kötődése a 

helyiekhez, és g{tl{stalanul képes nyomorgatni a re{ bízott település népét. A 

parasztok legjobbjait, a nagyobb gazd{kat beszolg{ltat{sokkal tették tönkre nem 

sokkal ideérkezésem ut{n, elvették földjeiket, jósz{gaikat, szersz{maikat, h{zaikat, 

megverték és elüldözték szülőföldjükről, fiaikat pedig nem engedték tanulni. 

Önnek fogalma sincs, kedves bar{tom, milyen összetört emberek, jobb sorsra 

érdemes, {m csak tengődő életek vannak itt! Olyan volt ez a t{rsadalom, mint egy 

meg{radt folyó: a felszínen a szemét úszott. Vagy ahogy Istv{n mondta a maga 

brut{lis nyílts{g{val: a szar. Ha itt belenéztem egy nyílt tekintetben, mi pulz{lt 

felém? Save our souls! Sok vezető az 1956-os forradalom megtorl{sakor edződött, 

embereket vertek agyon, m{sokat csak beteggé vagy nyomorékk{ tettek, megint 

m{sok évekig, évtizedekig nem kaptak miattuk rendes munk{t. Nekik viszont jó 

zsíros {ll{sokat adtak, igazgatók, p{rttitk{rok és egyéb fontos beoszt{sú emberek 

lettek a verőlegényekből, {ltal{ban meghaladta a képességeiket a kapott feladat, 

úgyhogy szép lassan kikoptak onnan, egyre lejjebb csúsztak, de még ez a lejjebb is 

sokkal feljebb volt ann{l, ahov{ norm{lis körülmények között, egy emberi 

vil{gban, mondjuk, a mi haz{nkban, valaha is eljuthattak volna. 

Az 1698-as, m{r idéztem vers vége: „Íme! Meghagyt{l még valami keveset: / 

Ne fogyasd el Uram, e maradék népet! / Rabs{gra s csúfs{gra ne küld m{r 

többeket, / Zabol{zd meg – kérünk – az kegyetleneket!” L{tja, bar{tom, ilyen 

vil{gba csöppentem. Szomorú föld ez, melynek népe tűrni volt kénytelen az 

esőtlen, tikkasztó nyarakat, a s{rtengerré v{ló őszt, a csontokat is kaparó hideg 

telet éppúgy, mint a nyak{ra ültetett urak orsz{gl{s{t, vagy az idegen katon{k 

minden viselt dolg{t. Az ötvenes évek elején itt megírta az újs{g, ha valakinek m{r 

arra is futotta, hogy rumot tegyen a te{j{ba, avagy h{rom kiló cukrot halmozzon 

fel a lak{s{n, de két-h{rom évtized múlva m{r minden esetben mélyen hallgatott a 

sajtó arról, hogy részeg orosz katon{k a teherautójukkal balesetet okoztak, s ez 

több kun-magyar hal{l{t okozta. Arról sem lehetett olvasni sehol, hogy harci 

repülőgépük elsöpörte a repülőtér mellett meglapuló vasúti p{ly{t, mert lezuhant. 

Nem esett szó a sajtóban a halastavakról sem, melyek uszonyos népét kifogt{k, 



elvitték, az ott kov{rtélyozó vadkacs{kat és vadlib{kat lelövöldözték, s ha a halak 

a vagy a mezők magyar őre elküldte volna őket, a vadlib{k sors{t ígérték neki. 

Kunmadarason, a repülőtérhez közeli kertekben leszedték a gyümölcsöket, a 

gondosan nevelt f{k szépen metszett {gait letördelték, s ha a gazda a rendőrséghez 

fordult, még neki lett baja. Kunorsz{g lakói évekig, évtizedekig nem l{ttak 

borjúhúst, amit pedig ők is szívesen fogyasztottak volna, {m a garnizonban sűrűn 

ettek ebből készült ételt. 

Ez a vil{g pedig akkoriban kezdődött, amikor én 1946-ban a Nagykuns{gra 

érkeztem. Az oroszok 1944 októberében érték el Karcagot, mindj{rt agyon is lőttek 

tizenkilenc fiatalt, nőket erőszakoltak meg, felélték, elvitték az {llatokat, mosdottak 

az angolvécé kagylój{ban, itt{k a kölnit, raboltak ékszert, ór{t és minden 

elképzelhető holmit. Azt{n pedig évekig, évtizedekig ünnepeltették magukat, mint 

felszabadítót. Magyar vazallusaik az utc{kat, épületeket telefestették a hódítók 

jelképeivel, jelszavaival, teleharsogt{k az orsz{got a megsz{llókat dicsőítő 

dalokkal, indulókkal, a jövevények ünnepeit erőltették r{ a helyi lakoss{gra, míg 

azok ünnepeit megtiltott{k, esetleg éppen csak eltűrték. 

Napestig sorolhatn{m mindazt a mélt{nytalans{got, amit Cumania népének 

el kellett tűrnie a megsz{llóktól, de m{ra elég. Kedves bar{tom, kemény f{jú nép 

ez, ahogy Istv{n mondja, annyi kibírt m{r, ezt is kibírja. Akkor, a nyolcvanas 

években, én feltenni sem tudtam egy mégoly nyakas komp{ni{ban sem annyi erőt, 

hogy túlélje egy ekkora és ilyen brut{lis hatalom, az új Biz{nc szorít{s{t, melynek, 

őszintén szólva, elképzelni sem tudtam, hogy vége legyen. Istv{n azonban 

bizakodó volt. Azt mondta az én Vergiliusom, hogy ő még megéri népe 

szabadul{s{t, az oroszok kivonul{s{t. Bar{tom, akkor úgy véltem, ez az együgyű 

barb{r nem tudja, hogy a vil{g mostani nyugalma nekünk, boldogabb égt{jon 

élőknek, fontosabb, mint az ő maroknyi népének a szabadul{sa. Biztos voltam 

benne, hogy a helyzetük reménytelen, mégis r{hagytam Istv{nra: a csalfa remény 

is remény. Valameddig éltet. 

Én tévedtem. A kilencvenes évek elején kivonultak az oroszok 

Magyarorsz{gról. Elhagyt{k nagykuns{gi repülőterüket, bombavető terüket is. 

Örülök, kedves bar{tom, hogy ismét önnel lehetek legal{bb gondolatban a 

messze nyugatra menendő levelem révén. Sok törődéssel j{r megismerni a 

nagykun tartom{nyt, így elég ritk{n jutok ahhoz a mennyei élvezethez, hogy 

epistol{t írhassak önhöz. S ha leülök is a hóval borított puszt{hoz hasonló 

levélpapír elé, penn{mat, ak{r egy d{rd{t, magam elé szegezvén nagy b{rtan a 

tém{k közé rúgtatva, hogy olya ejtsek el, mi önnek is kedvére van, nos, kedves 

bar{tom, f{radoz{somat sokszor kudarc kíséri. Mint most is. Minden erőfeszítésem 

ellenére oly borús gondolatok rajzanak elő agyam titkos kapt{r{ból, hogy azok 

aligha szolg{lhatnak örömére. Egyre egy tal{lkoz{s j{r a fejemben. A férfi Istv{n 

nevű kalauzom bar{tja, vele beszélgettünk {t egy egész éjszak{t. Ha Istv{nra azt 

mondtam egyik kor{bbi levelemben, hogy egy olvasott barb{r, akkor új ismerősöm 

még ink{bb az: meghökkentően művelt, igen sok nyelven beszél, annyin, hogy mi 

ketten együtt sem érhetünk a nyom{ba, {m ugyanakkor sz{momra riasztóan hat 

fanatizmusa, tüskés természete és humortalans{ga. Ez a férfi nem érti a viccet, a 

humor ir{nt teljességgel érzéketlen, a tréf{t t{mad{snak veszi, s ilyenkor kimutatja 

nyers, barb{r erejét. A te{t szürcsölve issza, pontosan úgy ahogy egy mongol 

p{sztor a jurt{j{ban. A húsokat v{logat{s nélkül szétmarcangolja és bekebelezi, 

nem nézi, hogy itt a kövére, ott a bőre, amott a porcogója ahogy azt mifelénk l{tja 

az ember a szépen terített asztalokn{l. Ó, nem, ő nem finny{s! Nos, kedves 

bar{tom, ez az ellentmond{sos, egyszerre vonzó és taszító férfi, kiben benne 

lakozik egy szent, s ugyanakkor egy szörnyeteg is, ór{kon {t beszélt nekünk a 

magyars{gról, amelynek a pusztul{s{t szerinte régen kitervelték valahol valakik, s 

ez a felőrlődés menetrendszerűen halad a végső megsemmisülés felé. Zolt{n, mert 



így hívj{k (de engedje meg, hogy én csak Szult{nként emlegessem levelemben, 

ahogy elneveztem) magvas és hosszú okfejtéséből csak foszl{nyok ragadtak meg 

bennem, arra azonban emlékszem, hogy különféle népeket emlegetett, akik erre a 

szerencsétlen térségre özönlöttek, a töröktől lerontott t{jakat is idegenekkel 

népesítették be, de később is jöttek ide mindenféle gyülevész hadak, mondta 

Szult{n, akik közül az egyik élősködött a magyars{gon, a m{sik a fejére nőtt, a 

harmadik az ellenséggel cimbor{lt... A magyarok tragédi{j{t emlegette Szult{n 

dacosan és f{jdalmasan, hiszen feldarabolt{k az orsz{got, s a hat{rokon kívül 

rekedt magyaroknak most folyik a megsemmisítése, a kor{bbi magyarlakta 

területekre özönlenek az idegenek, s az addigi magyar többség kisebbségbe szorul, 

azt{n néh{ny nemzedék alatt felszívódik az idegen nép tengerében. Szult{n szerint 

m{r a hat{rokon belül is folyik a magyars{g felsz{mol{sa, évtizedeken keresztül 

bűntudatot sulykoltak ebbe a népbe, idegen ide{lokat erőszakoltak r{ keletről, 

adnak neki nyugatról, elv{gj{k az új nemzedékek gyökereit, a gyerekek lassan m{r 

a saj{t nagyapjuk nevét sem tartj{k érdemesnek megjegyezni, nemhogy a 

szépapjukét, a rokonokét, hogy a rokon népekről m{r nem is beszéljünk... 

Meg kell hagyni, Szult{n nagyon sokat tudott. Ha szóba került valaki 

Karcagon, rögtön mondta, kik voltak a szülei, nagyszülei, testvérei, rokonai, sőt, 

hogy kik voltak a régebbi ősei, s azok az orsz{g vagy a vil{g mely szegletéből 

kerültek Cumania központj{ba? 

Mily hosszan sorolta a kunok rokonnépeit is! Mily sokat mesélt a 

kazakokról, a karakalpak, a tat{r, a baskír, a csuvas, a jakut, a kirgiz, a türkmén, az 

özbeg, a kumuk, a balk{r, a nog{j, a karacs{j, a gagauz, az azeri népről! Azt{n a 

törökökről, az ujgurokról, a tuvaiakról, a mongolokról, és még ki tudja miféle 

népekről! Akik egyébként a magyars{gnak is rokonai, Szult{nnak ez szent 

meggyőződése. Ink{bb, mint a finnugorok, mondta, csak h{t a magyars{got 

bekebelezni remélő mindenkori hatalmaknak az volt az érdekük, hogy ez az 

Európa népeitől élesen elütő n{ció, a magyars{g, csak egy öt-hatmilliós kis 

finnugor rokons{got tudhasson a h{ta mögött. Nem úgy van-é, kedves bar{tom, 

hogy a kutya is hamisabb és harapósabb, ha erős t{rsak {llnak mellette? H{t így 

lett volna ez a magyars{ggal is, mondta Szult{n, ha egy sz{zmilliós törökséget tud 

testvérként maga mögött. Beszélt a múltról, az ősökről, az eur{zsiai óri{si füves 

puszt{król, melyek kilökték magukból azokat a hallatlan vitalit{sú népeket, 

amelyek a népv{ndorl{s újabbn{l újabb hull{maiként végigsöpörtek Európ{n, s 

rettegésben tartott{k még a kontinens nyugati részén élőket is. Szult{n fölöttébb 

ihletetten beszélt az avarokról, a hunokról, a türkökről, az ujgurokról, a 

kirgizekről, a mongolokról, akik egym{st v{ltva megjelentek a belső-{zsiai 

puszt{kon, megerősödtek, s még a hatalmas kínai birodalmat is arra késztették, 

hogy megépítse a Nagy falat hat{rai védelmére. Szinte egy nagy előad{st tartott 

ezen népek kultúr{j{ról, a harcmodorukról, a viseletükről, szok{saikról, 

lakhelyeikről, ír{sbeliségeikről, mert volt ír{suk, mondta, s képeket mutatott 

egyebek között a mongóliai rov{sír{sos kőoszlopokról, Tonjukuk. Bilge kag{n és 

Kültegin főemberének sírj{ról, mely fölött a kőoszlopon a türk nép viselt dolgai 

olvashatók. Azt{n az ujgurok komoly ír{sbeliségéről mesélt, majd a füves 

puszt{król, s kedvtelve időzött a nom{d nagy{llattartó életforma leír{s{n{l, s 

felhívta a figyelmet, hogy nom{dokat még ma is lehet l{tni péld{ul Mongóli{ban 

vagy Kazakiszt{nban. H{t ebből a kultúr{ból való a magyar nép is, mondta 

Szult{n mély meggyőződéssel, de az igaz, hogy csatlakozott a magyarokhoz két-

h{rom finnugor törzs, ez l{tszik a nyelvben, {m a honfoglaló magyarok többsége 

török eredetű volt, a vezető rétege szintén, s a kultúr{ja, amivel megjelent a 

K{rp{t-medencében, ugyancsak. S még csak ezut{n kezdett Szult{n a kunokról 

beszélni, akikről valóban elképesztően sokat tud, a múltjukról csakúgy, mint a 

jelenükről. Erősen f{jlalta, hogy ez a kétségtelenül török nép elveszítette nyelvét és 



beleolvadt a magyars{gba, mert mint mondta, a magyars{g még gazdagabb lenne, 

ha a kunok megőrizték volna kun mivoltukat. Elj{tszott a gondolattal: ha nem a 

Magyarorsz{gra betelepülő kunok hullatt{k volna elsősorban a vérüket a 

hadj{ratokban, csat{kban, mint kiv{lts{gokkal rendelkező katonanép, hanem a 

magyarok, akkor ezt az orsz{got most lehet, hogy nem Magyarorsz{gnak, hanem 

Kunorsz{gnak hívn{k. Ez persze csak {br{ndos és romantikus elméleti 

artistamutatv{ny, amelyről kiötlője is tudja, hogy komolytalan, {m oly jól esik 

legal{bb elj{tszadozni a gondolattal. És Szult{non l{tszott ez a jó érzés, ami nem 

csoda, hiszen született karcagi, ősi kun csal{d sarja, aki fanatikusan, rajong{sig 

szereti népét, s kétség sem férhet hozz{, hogy a kunok avagy a magyars{g ügyéért 

haboz{s nélkül fel{ldozn{ az életét. Elképzelheti, kedves bar{tom, hogy egy ilyen 

embernek mily f{jdalmas lehet népének felőrlődése, amiről levelem elején írtam. 

Érdekes volt megfigyelnem Istv{nt is, az én önkéntes Vergiliusomat, aki 

egész éjszaka egyetlen szót sem szólt. M{skor sem beszélt sokat, de most önmag{t 

is felülmúlta visszafogotts{g{ban. Arcizma sem rezdült, de gyanítom, hogy több 

kérdésben egy húron pendülhet Szult{nnal. Amikor éjszakai diskurzusunk végén 

bar{tja ismét felemlegette a magyars{g pusztul{s{t, megkérdeztem véleményét e 

gy{szos téma felől. Istv{n csak annyit mondott, hogy erről nem beszélni kell. 

Kérdőn nézhettem r{, mert kiegészítette az elhangzottakat. A szikla sem szól egy 

szót sem, csak útj{ba {ll a pataknak. 

Mit mondjak, bar{tom? Olyan volt ez az éjszaka, mint az itteniek 

legkedvesebb ételén, a birkapörköltön a szaft: sűrű. Az ember kív{nja, azt{n 

gyomorront{st kap tőle. Úgy értem, az olyan gyomrúak, mint én, kik könnyebb és 

emészthetőbb étkekhez szoktunk. 



Garabonci{sok 

A korhely bojt{r 

– Túl virgonc a kutya – nézte a sz{madó a kis pulit. 

– Kölyök – vetette oda a bojt{r. 

– Esőt érez. 

Kórizs Sankó csak legyintett, mint aki nem hiszi az elhangzott jóslatot, de 

nem szólt. Szép kék ég ragyogott fölötte. „Még hogy eső!” – dünnyögött mag{ban. 

A ny{j szétterülve legelt, az öreg puli unottan {sítozott és vakarózott. 

– Na, én megyek! – szólt oda a sz{madónak. 

– Estére itt legyél! 

A legény bólintott. 

– Meg{zol – intette az öreg. 

Sankó csak r{ntott egyet a v{ll{n. Elindult. Még t{volabb is hallotta a 

sz{madó énekét: 

„Felleg borítja az eget, 

Karcag felől jég fenyeget, 

Zivatar lesz, attúl fílek, 

Hogy a ny{jam mind elszíled”. 

Repedezett földön lépkedett a v{ros felé. Hónapok óta egy csepp eső sem 

hullott, a fű m{r rozsdaszínűre égett, az időnként felt{madó szél port cipelt 

mag{val, mielőtt erőtlenül lehanyatlott volna. 

Kórizs Sankó gondolt egyet, rövidebb útra tért, a mocs{r felé vette az ir{nyt. 

A nagy asz{lyban a jól megtermett, embernél is sokkal magasabbra nőtt n{dkotúk 

oszlopai között lépkedett, porlott a l{ba alatt a barn{sfekete korhadék. 

Maga mögött hagyta a kotúk oszlopait, m{r a nagy sz{razs{gban 

megfeneklett l{pon ment, ami alatt egy-két esztendeje még két méter mély volt a 

víz. A szemével t{jékozód{si pontok ut{n kutatott, hogy majd visszafele jövet 

biztosan tudja az utat. Egy szép nagyra nőtt, sűrű rekettyebokron akadt meg a 

szeme, tudta, ez majd eligazítja este is. Kitartóan bandukolt tov{bb. 

Beért Karcagra. Megkereste a sz{madó h{z{t, az asszonynak {tadta az öreg 

üzenetét, azt{n m{r fordult is, kapkodta a l{b{t a v{s{rtér felé. 

A v{s{rba érve sóv{ran leste a sok mutatós porték{t, a szép nadr{gokat, a 

cúgos cipőket, a kun süvegeket, a sub{kat, a korsókat, a csizm{kat. A szűrszabó 

porték{j{n{l meg egyenesen gyökeret vert a l{ba! Mennyei zene volt füleinek a 

mester mondata. 

– Ha ezt a szűrt a nyak{ba kavarintja egy fattyú, annyi szeretője akad, hogy 

nem győzi űket selyemkendővel! 

Kicsit odébb gyönyörű ködmönök kellették magukat. 

– A ködmönnek h{rom ujja van, hogy lehet az, hék{s? – ki{ltotta vid{man az 

eladó. 

A legény gondolkodott kicsit, azt{n megvonta a v{ll{t. 

– H{t úgy, hogy két ujja van, meg a h{tujja! – nevetett. 

Hirtelen nagyon éhesnek érezte mag{t. Elindult a sült kolb{sz finom illata 

ut{n, és a s{torra akadva nagy élvezettel falt. Tébl{bolt a v{s{rozók között. 

Hamarosan kom{kkal tal{lkozott, s a nagy örömtől mindj{rt megszomjaztak. 



A csapszékben az alku végén egym{s tenyerébe csapó jó néh{ny eladó és 

vevő itta az {ldom{st. Egy ismerős juh{sz lépett ki az ajtón, megszólította a befelé 

igyekvő Kórizs Sankót. 

– Fiam, ink{bb a jósz{gho kék menni! 

– Mír? 

– Égih{ború lesz – mondta a p{sztor. 

– Honnan tudja? 

– A szam{r a vakondtúr{sokon hencsereg – mutatta az öreg. 

Valóban, a csapszék előtt hempergett és ordított egy szam{r. A legény 

felnézett az égre: egyetlen felhő sem volt odafent. R{ntott egyet a v{ll{n, s belépett 

a csapszékbe. „Még hogy égih{ború!” – dünnyögte. 

Ittak, idő teltén m{r énekeltek is: 

„Bort iszok én, l{tod pajt{s, 

Nem élek én búval, mint m{s. 

Mert ha búval élnék, mint m{s, 

Megölne engem a sír{s.” 

Ami ezut{n történt, arról nem szívesen beszélt a legény, de egy tan{csi 

jegyzőkönyv tanúsítja, hogy nem a jósz{ghoz igyekezett. 

„Inspector úr szóval jelenti, hogy a v{s{rból jővén az éjszaka sz{mos ifjak 

tal{ltattak korhely kóborl{sban, azonközben rútul k{romkodtak, sok féle iszonyú 

teremtette mond{sokkal mocskolt{k őt, sok dühösködéseket tettek úgy mint 

Kórizs S{ndor fia, Nemes Péter fia, Berczi Gergely fia, kiket {ristomba hajtatott. 

Ezen fiúk azzal mentik magukat, hogy a v{s{rban a bortól megittasodv{n nem 

tudt{k mit cselekszenek, mely helytelen mentség lévén harminc p{lca ütésekkel 

fenyíttetik. 

Inspector úr jelenti, hogy Nagy S{muel nevű fiú, ki a korhely ifjakkal 

tal{ltatott, feladattatik, hogy a v{rosban minden passzus nélkül kóborol, 

rosszalkodik, valamely nyomorult le{nyon erőszakot is tett, teherbe ejtette. Maga 

sem tagadja a fiú a le{nnyal való közösködését, s mint hogy semmije sincs a 

gyermek tart{s{ra fizetendő, tizenöt p{lca ütésekkel büntettetik, nem lévén 

bizonyos haz{ja, a v{rosból kitiltatik, ki is kísértetik Karcagról”. 

M{r délelőtt volt. S{ros úton csúszk{lt Kórizs Sankó, néha megborzongott a 

hűvös szélben. Időnként meg{llt, f{jdalmas arccal tapogatta a h{tulj{t, 

k{romkodott mag{ban. 

Csak remélte, hogy az éjszaka kitört égih{ború nem zavarta szét a ny{jat, 

mert ha igen, a sz{madó megnyúzza őt, amiért nem ment vissza időben a jósz{gok 

mellé. 

Mit fog hazudni neki? Azt mégsem mondhatja meg, hogy az {ristomban 

hallgatta a csapkodó istennyila ut{ni dörgést, a szél üvöltését, de azt sem, hogy ma 

reggel harmincat kapott a h{tsó felére, miközben azt kiab{lta: „Majd akkor 

mírjenek r{m p{lca ütíseket, ha mernek, mikor egy hét múlva vígigt{ncolok az 

ucc{n husz{rruh{ba!” 

Kolok{ny és s{s között csörtetett a ny{j felé. A l{phoz ért. Amint az 

összefonódott, korhadt sz{rakra és gyökerekre lépett, rögtön elmerült a l{ba. Nagy 

eső volt, a víz megemelte a l{pot. 

– Na, itt nem megyek {t! – sóhajtotta. 

A nagy szél elszakította a l{p egy részét, s az úgy úszott a tiszt{n, vagyis a 

sík vízen, ak{r egy csónak: a rekettye volt a vitorl{ja. 

Gondolkodott erősen: nem mer a sz{madó szeme elé kerülni, ismerte be 

mag{ban. Szíjat hasítana a h{t{ból. 

Most is fújt a szél, s az úszó sziget lassan haladt a vízen. T{volodott, mint az 

ő {lmai. 



Tudta, belőle m{r nem lesz juh{sz. 

Elindult vissza Karcag felé. Hamar eltelik egy hét, gondolta. Végignézett 

mag{n, s elképzelte, hogy feszít majd a husz{rruh{ban. 

A szabads{gharc tüzértisztje 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Guly{s Júlia nevű l{ny. Karcagon 

született erre a vil{gra, itt nőtt fel, itt akadt meg rajta a szeme egy jóravaló füredi 

legénynek. Egym{sba szerettek, egybekeltek, így lett Guly{s Júli{ból Z{breczkyné. 

Amikor néh{ny hónapos h{zasok voltak, az ellenség megt{madta az orsz{g 

déli hat{r{t. A fiatal férj nyugtalan volt, csak j{rt a h{zban fel-al{, nem tal{lta a 

helyét. Napokig vívódott, végül oda{llt szép, fiatal asszonya elé. 

– Tudom – mondta a felesége. – El kell menni. 

– El – bólintott az ember. 

Júlia annyit tudott, hogy Szolnokra vonult be a férje, s onnan a déli hat{rhoz 

ir{nyított{k. Azt{n nem jött semmi hír. 

Az ifjú asszony {llt a h{zuk előtt, nézte az elkésett, délre repülő darvakat. 

– Tavasszal t{n megjön majd az én uram is – sóhajtotta. 

Csillagos volt az ég. Megborzongott, f{zósan összehúzta mag{n a ruh{t. 

Rossz sejtelme t{madt. 

Nem tudott aludni, csak dob{lta mag{t a fekhelyén. M{snap este megint az 

udvaron {llt, nézte a mennyboltot, mint aki valami jelre v{r. 

– Gyere be, ly{nyom! – szólt ki az anyja. – Hideg van. 

– Vörös udvara van a holdnak: h{rom napon belül eső lesz. 

M{snap estefelé eleredt az eső. Vigasztalanul esett egész héten. Az ónos 

felhők hideg, apró szemű szit{l{s{tól, ami olykor hevesebb dobol{sba kezdett a 

tetőn, semmit sem l{tott az égboltból. 

Múltak a hetek, odakint s{r volt, majd fagyos szél süvített, s az egyik reggel 

m{r fehér hó borította be Karcagot. Kemény volt a tél. Júlia hallotta, hogy Pestről 

Debrecenbe menekül a korm{ny. 

Még mindig nem jött hír a férjéről. 

Az anyj{val megbeszélte, s a h{zba elcsig{zott honvédeket fogadott. 

Esténként ki{llt a h{z elé, és sok{ig nézte a dél felé özönlő hófellegeket. 

Még foga volt az időnek, mikor hírt kapott férje sebesüléséről. Nem 

tétov{zott, eldöntötte, hogy megkeresi. Pakolt egy kis élelmet, s a batyuba tette 

öccse ruh{j{t is, ami éppen jó volt r{. 

– Isten meg{ldja, édesany{m! 

– Jaj, édes ly{nyom! – pityeredért el a mama. 

Lassan haladt a hajó a Dun{n dél felé. Z{breczkyné Guly{s Júlia {llt a 

fedélzeten, arc{t v{gta, haj{t tépte a szél, de ő egyre a partokat fürkészte, mint aki 

valami jelre v{r. Végül Baj{n{l kisz{llt, s gyalog indult tov{bb. Itt m{r a front 

közelében j{rt. El kell jutnia sebesült ur{hoz, mondogatta mag{ban! Hogy ez 

sikerüljön, férfiruh{t öltött, azt{n be{llt a honvédseregbe. 

– Jur{tus lennél, öcsém? – kérdezte tőle egy tüzér. 

– Az. Jur{tus – bólintott az újonc. 

– Mi a neved? 

– Z{breczky Guly{s Gyula. 

– Honnan? 

– Karcagról. 

Dél-B{csk{ban esett {t a tűzkeresztségen. A fiatal honvéd hamar kitűnt 

ügyességével és leleményességével, nagy haszn{t vették Dembinszky seregében a 



tehetséges tüzérnek. A tisztek is szerették a vid{man éneklő, szivarozó, tréf{s 

kedvű Z{breczky Guly{s Gyul{t. 

Hanem a férfiruh{val és szivarfüsttel leplezett ifjú hitves a férjét nem tal{lta 

meg. Ment volna, hogy tov{bb keresse, de nem hagyhatta ott a csapattestét a 

szökés gyanúja nélkül. 

Egy fagyos febru{ri nap reggelén észak felé meneteltek, amikor hírt kapott: 

elesett a férje a piski csat{ban! 

A tréf{s kedvű tüzér hirtelen megkeseredett, izzott benne a bosszúv{gy. 

Egyre vakmerőbb katonai v{llalkoz{sokra jelentkezett, és kitüntette mag{t 

b{tors{g{val és leleményességével, olyannyira, hogy hamarosan m{r tisztként 

szolg{lta szabads{g{ért küzdő haz{j{t. 

Így virradt r{ 1849. febru{r 26-a. Dembinszky és Windischgrätz seregei 

néztek egym{ssal farkasszemet K{polna térségében. 

Felhők sötét seregei meneteltek az égen. Z{breczky Guly{s Gyula nézte a 

semmi jót sem ígérő fellegeket, s a p{rj{ra gondolt. Így indult a csat{ba. 

Titkolta sebesülését, attól félt, a súlyos seb ell{t{sakor menthetetlenül 

kiderül, hogy nő. 

Ült a lov{n, vonult a sereggel Poroszlón {t Tiszafüred felé. Egyre rosszabbul 

volt, de nem emiatt aggódott, sokkal ink{bb attól tartott, hogy esetleg felismerik 

férje füredi rokonai. Idegesen léptetett az utc{n, igyekezett takarni az arc{t. M{r-

m{r fellélegzett, amikor v{ratlanul megl{tott egy markot{nyos l{nyt, a karcagi 

Bene Erzsókot. A sebesült úgy érezte, mintha a vill{m v{gott volna belé, de hamar 

visszanyerte önuralm{t, s apró jelekkel kérte Erzsókot, hogy hallgasson. A 

markot{nyos l{ny alig észrevehetően bólintott. 

Z{breczky Guly{s Gyula főhadnagy egyre rosszabbul lett, elhanyagolt sebe 

miatt kritikus lett az {llapota. Aradra vitték, egy t{bori kórh{zba. Ott tért mag{hoz. 

Múltak a hetek, s a lassan erőre kapó l{badozó hallotta, hogy Vil{gosn{l letettük a 

fegyvert. 

Többé nem l{tt{k mosolyogni. 

Amikor felgyógyult, visszatért Karcagra. Belépett az öreg h{z ajtaj{n. Az 

édesanyja elejtette a tejesköcsögöt meglepetésében. 

– Jaj, ly{nyom! 

[tölelték egym{st. Az anyja faggatta, hogy hol j{rt, mit csin{lt, de neki is 

csak annyit mondott, hogy az ur{t kereste. Nem említette senkinek sem, hogy 

honvédtiszt volt. 

Ősz volt megint. Esténként ki{llt a h{z elé, nézte az égen kurrogó darvakat. 

Dél felé vonultak. 

A h{z előtt tal{lta a tavasz is, l{tta, hogy megjöttek a darvak. Szomorúan 

sóhajtott egy nagyot, bement, de m{snap ismét az eget kémlelte. Egész életében. 

Hamar elröppentek a sz{m{ra kiszabott évtizedek. Töpörödött, ősz hajú 

öregasszony lett belőle. Senki nem tudta Karcagon, hogy a szabads{gharc egyik 

hőse él közöttük. 

Bene Erzsók nem {rulta el a titk{t senkinek. 

Hanem amikor a h{za előtt holtan tal{lt{k Z{breczkyné Guly{s Júli{t, akkor 

megszólalt, s elmondta az igazs{got. 

De akkor m{r senki sem hitt neki. 

Parasztodüsszeia 

Kezembe került egy verses napló, rajta a cím: „Egy élet története”. Írta egy 

bizonyos S. L. karcagi parasztember 1949-ben. A napló írój{ról megtudjuk, hogy 

tizenegy éves, amikor meghal az apja, majd ő néh{ny év múlva kikerül a hattyúsi 



tany{ra, h{rom fiútestvére megnősül, hősünk egyedül marad az anyj{val. 

Huszonegy éves mikor besorozz{k, majd behívj{k K{rp{talj{ra, ahol hegyivad{sz 

lesz, sokat szenved a nagy hóban. 1941 tavasz{n kelet felé mentek: „Új életre v{gyó 

boldog ukr{n népek, / Boldogan, örömmel fogtak vélünk kezet.” Hét hónap ut{n 

leszerelik, de sejti, hogy „A h{borús élet nem fog elkerülni”. Igaza lett, 1944 

tavasz{n behívót kap: „Eljött a SAS értem, mint valami ork{n”. Az orosz frontra 

viszik. M{r hallja az {gyúszót, sebesülteket l{t. Az első roham, úgy tűnt, sikeres. A 

naplóíró rendkívül őszinte, nem szépíti a dolgokat. A győztesnek hitt roham ut{n, 

visszafelé jövet: „Ahogy elindultunk a vérmező t{jról, / Hullott r{nk az {ld{s az 

orosz oldalról. / Bújtunk az {rkokba, a holttestek mellé...”. Jablanov faluban 

minden h{zból lőnek r{juk, a naplóíró kezében lévő golyószórót is szétlövik. 

M{snap visszav{gnak, be{ss{k magukat a faluban. Ő éppen figyelő egy padl{son, 

amikor „Zúgva, bömbölve jött egy aknagr{n{t”. Lerohan a futó{rokba, s a h{zat, 

ahol volt, egy gr{n{t „Mint szél a pelyhet, úgy szórta az széjjel”. Egy hétig csend 

volt. Egy j{rőrrel az oroszok kikémlelésére indul. Egy földalatti bunkerban 

v{ratlanul oroszokra lelnek, akik megijednek. A magyarok is meglepődnek. „De 

b{tors{got nyertünk, amikor futottak”, vallja be őszintén a naplóíró. E vitéz tettért 

bronz med{lt kap. [tkelnek a Prut folyón, néptelen falun {tmenve orosz tankokkal 

tal{lkoznak: „Meghűlt a vér bennünk; mikor megl{ttuk őket” – írja. 

Visszafordulnak, de a néptelennek hitt falu minden h{z{ból lőnek r{juk: 

„Futkostunk lapulva a falu utc{j{ban”. Mikor visszaértek a Pruthoz, 

„Hömpölygött a vize, mint a tenger haragj{ba, / Vitte el a lovat emberestől együtt”. 

H{tr{lnak, újabbn{l újabb védő{ll{sokat építenek ki, de jönnek az oroszok, 

„Mormogt{k foguk közt a huri, huri! szavakat”. A t{mad{s vége: „Elbújdostunk 

h{trébb, akit el nem fogtak”. Sikeres ellent{mad{s ut{n lev{ltj{k őket, mert „...a 

z{szlóaljunk hetven sz{zaléka / Elmaradt közülünk a véres csat{kba”. Innentől 

kezdve csak visszavonulnak, azt{n m{r nem volt út semerre, megadj{k magukat. 

Az oroszok azt ígérik, néh{ny nap múlva kapnak papírt, mehetnek haza. Azt{n 

leszedik róluk a jobb ruh{kat. Hajtj{k őket, éhesek, egy faluban kéregetnek, mint a 

koldusok. Reggel „szólt a davaj l{rma”, mennek Beregsz{szra, gyűjtőt{borba, majd 

tov{bb Szojv{ra, ahol „Korpaleves főtt reggelre és este vacsor{ra”, két hétig ezt 

ették. Tov{bb kelet felé, havas hegyek között, nyolc napig a szabadban aludtak. 

Éhség, szomjús{g: „Mikor elérkeztünk locsospocsos t{jra, / Négykézl{b 

szürcsöltük fogunk között a vizet az útszéli s{rba”. Sztaliszamburg falu: „Itt 

kaptunk főtt ételt takarm{ny rép{ból”. Hideg, alv{s ist{llóban. Vonatra zsúfolt{k 

őket. Éheznek, szomjaznak: „Ha eső esett kint és csepegett a plafon, / A sz{nkat 

tartottuk al{, hogy torkunk vizet kapjon”. Tetvek marj{k őket. A naplóíró betegnek 

jelentkezik, de megb{nja, mert a hal{lvagonba kerül, ahol a beteg 

„Hal{lverejtékben, gyötrő kínok között, / Utolsó szav{ban egy korty vízért 

könyörgött”. A halottak ruh{j{val tüzeltek. Megérkeznek Kujbanckba: „...ott v{rt 

m{r egy kondér moslék”. Szőrtelenítés, tetűirt{s, rögtönzött kórh{z, vas{gy: „Úgy 

éreztem magam, mint a mennyorsz{gba”. A naplóíró tejbegrízt kap: „Olyan 

jólesett, mint az any{m teje” – írja; majd megjegyzi, hogy m{r közel {llt a 

végelgyengüléshez. Gyógyszer nincs, a sűrűn forduló hullasz{llítók egy kamr{ba 

dob{lt{k a halottakat, ahol azok kővé fagytak. Hősünk flektífuszt kap, de 

felgyógyul. Egy l{gerba viszik, ahol ruh{t kap, olyan lyukasat „Hogy sz{z macska 

sem tudott volna benne egeret fogni”. H{rom nap vonattal, új l{ger, föld alatti 

bunkerban laknak. Kemény fapriccs, „{llatias moslék”. Az erősebbeket munk{ra 

viszik egy faluba, csöves kukoric{t hoznak be, a foglyok „Mint a malacok n{lunk, 

úgy ropogtatt{k”. Majd olajpog{cs{t vittek be: „Azt meg úgy ették, mint az 

esküvői tort{t”. Éhezés, didergés ut{n eljött a tavasz: „... a bőröm a csonthoz volt 

sz{radva”. A naplóíró is dolgozni kezd: „Telt-múlt az idő az orosz fogs{gba, / 

Dolgoztunk minden nap pribékek szav{ra”. Azt{n 1948-ban elindulnak haza, 



véget ér a parasztodüsszeia: „Végre beérkeztünk Karcag {llom{sra, / Rég nem 

l{tott édesany{m ölelő karj{ba”. A naplóíró megnősül, fia születik. Ennek a 

közlésével ér véget a napló, amiben azonban van egy durva cigarettapapír, rajta a 

cím: „Orosz cigaretta papír”. Alatta szöveg: „Hoztam egy mutatót messze orosz 

földről, / Oroszorsz{gnak a kellős közepéből, / Hogy megmutassam, milyen az 

orosz kultúra, / Hogy milyen nép lakik a paradicsomba”. Ő m{r tudta, de 

mutogatni aligha mutogatta, mert ezért a néh{ny sorért, a naplóról nem is 

beszélve, 1949-ben m{r kemény büntetés j{rt volna. Addigra a paradicsom, az a 

fajta, amit odakint l{tott, eljött hozz{nk. A karcagi parasztember, S. L. mégis 

rendkívül őszintén írt, felesége mostan{ig rejtegette naplój{t. Ez a feltétlen 

igazmond{s becses dokumentumm{ avatja ezt a naplót, s egyszer majd, egy igaz 

kép megrajzol{sakor, tal{n ezt és a hozz{ hasonló népi visszaemlékezéseket is 

előveszik történészek, hogy biztosat tudjunk egy korról, amelyről annyit hazudtak. 

Lina és a jutalom 

A községi tan{cs dísztermében l{gy, az alkalomhoz illő zene szól, 

úttörőpajt{sok köszörülik a torkukat, s ekkor, ekkor a község vezetőinek 

kíséretében feltűnik történetünk hőse, akit az egyszerűség kedvéért nevezzünk 

Lin{nak, amint azt a falu is teszi. Lina, mint a nevéből és f{tyolos, meghatott 

tekintetéből kitetszik, nőnemű lény. Minden jel szerint ő az ünnepelt, a ceremónia 

fénypontja. Az úttörők neki szavalnak, neki énekelnek, a vezetők az ő kedvéért 

viselik a szoros nyakkendőt és a kifényesedett könyökű-térdű ünneplőöltönyt, s az 

a teleírt papírlap is Lina tiszteletére téríttetett ki az asztalra, hogy a tan{cselnök a 

meghatotts{gtól és a nyakkendőtől elfúló hangon felolvassa ünnepi beszédét: 

„Szeretettel köszöntjük a mi Lin{nkat, a népesedéspolitika hősét...” Miközben 

történetünk hősének {tadja a jutalmat, felujjong a zene és a jelenlevő dalosajkú 

úttörők szent fogadalmat tesznek, miszerint őrsük felveszi a megtisztelő Lina 

nevet. 

Történetünkben a sokgyermekes any{k jutalm{ról lesz szó. A rendelet 

szerint hat élő gyermek ut{n ezer forint jutalmat kap az anya, s minden újabb 

gyermek születése ut{n kétsz{z forinttal nő az összeg, amely felmehet kétezer 

forintig. Nem kétséges, hogy a sokgyermekes any{k tiszteletünkön kívül ezt a 

jutalmat is megérdemlik. 

Elindultam h{t, hogy megkeressem Lin{t és az ő gyermekeit. 

A cig{nyiskola 

A tanítónő lelkesen, őszinte hevülettel magyar{z a gyerekeknek. 

Mondandój{nak summ{ja: 

– Nagyon kell szeretni az édesany{kat! 

Szétnéz az oszt{lyban, felszólít egy jelvényekkel felékesített fiút. 

– Na, Jóska, meséld el, te mennyire szereted az édesany{dat! 

– Én nem szeretem any{mat! 

– Miért nem szereted? 

– Én nem szeretem any{mat! 

Egy m{sik fiú siet a meghökkent tanítónő segítségére. 

– Néni! Ezt eldobta az anyja. 

Köszönés 

– Amikor hazamentek, mit mondtok? 

– Semmit. 



– Köszöntök? 

– Nem. 

– H{t a tanítónak? 

– Annak köszönünk. 

– Miért? 

– Mert az magyar. 

Az előkészítés 

A tanító meséli. 

– A faluban egyetlen cig{nygyerek j{r óvod{ba. Mi előkészítőt szerveztünk, 

mert egyik sem tud magyarul, de nem is ért. 

Öt-hatéves kisfiú {ll feszes vigy{zzban, gyönyörű szemei vannak. 

– Hol van a térded? 

Nem tudja. 

– Hol van a könyököd? 

Nem tudja. 

– Mutasd meg a fejedet! 

Nem tudja megmutatni. 

– Mondj{tok neki cig{nyul is! 

A nagyobbak lelkesen segítenek, megismétlik a mondatot cig{nyul. De a 

kicsi így sem tudja, hova mutasson. 

A név 

Borzasztó, hogy ezek a gyerekek csak a csúfnevükön ismerik egym{st – 

mondja a tanítónő. – De még a saj{t nevükkel is így vannak! 

Fel{llít egy kisl{nyt. 

– Hogy hívnak? 

– Húgyos. 

– Nem. Téged Tyukodi Rit{nak hívnak. Érted? 

– Értem. 

– Na, hogy hívnak? 

– Húgyos. 

Rokons{g 

– Sok rokonotok van? 

– Sok. 

– Rokonnal lehet-e h{zasodni? 

– Nem lehet. 

– Miért? 

– Mert egyforma a vírük. 

– És? 

– H{t egyforma a vírük, oszt a gyerek nem lesz okos. 

– Hanem? 

– H{t... Bíka lesz a gyerekük feje. 

Átok 

– Iszik az ap{d? 

– Nem iszik. 

– Ivott? 

– Ivott. 



– Most miért nem iszik? 

– Mert meg{tkozta mag{t. 

– Mit mondott? 

– Hogy sz{radjon r{ a csontj{ra a bél, ha iszik. 

– Féltek az {toktól? 

– Jaj, nagyon! 

P{lyav{laszt{s 

– Mi leszel, ha nagy leszel? 

– Zsokés. 

– Van lovatok? 

– Van. 

– Szokt{l lovagolni? 

– Nem. 

– És ha nem lehetsz zsoké? Akkor mi leszel? 

– M{s. 

– Micsoda? 

– H{t... csikós. 

– Hol? 

– Pesten. 

Egy m{sik fiút kérdezek. 

– Te mi leszel? 

– Rendőr. 

A padszomszédja közbeszól. 

– Nem lehetsz rendőr, mert ap{d börtönben van! 

– A tied is! 

– Az is. 

– És mit csin{ln{l, ha rendőr lennél? 

– Megbüntetném azt, aki lop. 

– Te nem lopsz? 

– De lopok. 

– És a többiek? 

– Mindenki csóreszol. 

A tanítónő bólint: őt is meglopj{k minden évben. 

Ünnep 

– Mi a legnagyobb ünnepetek? 

– Ha valaki megjön a rubi{ból. 

– Az micsoda? 

– Börtön. Éjjel engedik ki belőle. 

– És? 

– Taxit fognak. Érte mennek. Visznek sört. Meg p{link{t. 

– Itthon? 

– Főznek. Tyúkokat. K{poszt{val. Nagy ebéd van. Jönnek a rokonok. 

– Ilyenkor mentek iskol{ba? 

– Ilyenkor nem megyünk iskol{ba. 

Csal{s 

Egy kisl{ny mondja. 

– Tanító néni! Én is vótam locsolkodni húsvétkor! 

– De te l{ny vagy! 



– Nem baj. 

– Hosszú a hajad. 

– Al{gyűrtem egy sapk{nak, oszt mentem. 

A tanítónő nekem magyar{z. 

– Szeretnek csalni: Kérdezem egy gyerektől: hol volt{l tegnap? Azt mondja, 

beteg volt. Mondom, l{ttak a többiek. Erre: ja, akkor a testvéremre kellett vigy{zni. 

Mondom, hogy ez sem igaz. De m{r készen volt az újabb hazugs{g. 

Étel 

– Környezetismeretből éppen a sündisznóról beszéltem, mutattam a képét – 

meséli a tanítónő. – Az egyik gyerek felpattant: „Néni, olyan finom paprik{s van 

abból!” 

A tanító meséli. 

– Kir{ndulni mentünk a gyerekekkel. Útközben l{ttunk egy döglött lib{t. 

Mondtam nekik, meg ne tudjam, hogy valaki elviszi ezt a dögöt! 

– És? 

– H{t, nem is tudtam meg, ki vitte el. 

Nyomorék kezű gyereket l{tok. A tanító magyar{z. 

– Mondom az anyj{nak, hogy a gyereknek mindkét kezén összenőtt két-két 

ujja, nem tud írni, vigye orvoshoz! Azt mondja, nem baj, legal{bb nem viszik 

katon{nak. 

Kiszólít egy tíz év körüli fiút. 

– Ez egy nagyon okos gyerek, a nagyanyja neveli. Mondom a nagyanyj{nak, 

hogy remélem, tov{bb tanul a fiú. Azt mondja az öregasszony, hogy {{{!... Majd 

megnősül, oszt jól van. 

H{zass{g 

– Az idén h{rom l{ny ment férjhez a felső tagozatból mondja a tanító. – De a 

tan{cshoz, az anyakönyvvezető elé nem mennek, csak a fényképészhez. A többi 

úgy van, mint a magyarokn{l: fehér f{tyol a menyasszonynak, két gyerek viszi... A 

l{nyokért egyébként pénzt adnak. Az egyikért 5 ezret, a m{sikért 5 és fél ezret 

adtak. Szombaton volt a harmadik esküvő. 

Körülnéz a teremben, felszólít egy gyereket. 

– Mennyit adott a b{ty{d Arank{ért? 

– 15 ezret. 

– Biztos? 

– Vakuljak meg, ha nem! 

Kérdezem a gyerekeket. 

– Mitől függ, hogy melyik l{nyért mennyit adnak? 

– Ha szép, többet adnak. Ha csúnya, kevesebbet. 

– És még mitől függ? 

– Akivel sokan h{ltak, az nem sokat ér. 

Temetés 

– Hogy néz ki egy temetés? 

– Jönnek a rokonok. 

– Sokan? 

– Sokan. 

– Azt{n? 

– Isznak. 

– És? 



– P{link{t öntenek a halottnak. Meg sört. 

– H{t még? 

– Pénzt dobnak neki. 

– Mennyit? 

– Van aki sz{zast. 

– H{t még? 

– Cigarett{t. 

– Azt minek? 

– Hogy legyen a halottnak oda{t. 

– Mi lesz a halottal oda{t? 

– Elrohad. 

– Akkor minek neki a cigaretta? 

– Mert visszajön. 

– Mikor? 

– Kar{csonykor. Éjjel. Tizenkettőkor. 

– Honnan tudod? 

– L{ttam. 

– Kit? 

– A b{ty{mat. 

– Ő halott? 

– Halott. 

– És l{ttad? 

– L{ttam. 

– Biztos, hogy ő volt? 

– Biztos. 

– Féltek a halottól? 

– Félünk. 

A vécé 

A tanító meséli. 

– Építtetett a tan{cs a cig{nytelepen egy WC-t. Az ajtaj{t eltüzelték, a WC-t 

nem haszn{lj{k, ez a telep legtiszt{bb helyisége. A szükségüket úgy végzik, mint 

azelőtt: körbeakn{zz{k a putrit... Egyszer vetítettem odakint egy fehér h{z fal{ra. 

Megy a film, érzem, büdös van. Körülnézek, l{tom, valaki ott végezte el a dolg{t 

mellettem. Ejnye, mondom, vigyétek m{r innen ezt az akn{t! Körülrakt{k nagy 

göringyekkel, egyet a tetejibe, az egyik gyerek r{ült, onnan nézte a filmet. 

Lina gyermekei 

– Megy egy ismeretlen gyerek az utc{n, megsaccoljuk, h{ny éves lehet, 

ut{nanézünk, beiskol{zzuk. M{r szinte minden gyereket beiskol{ztunk – mondja a 

tanítónő. 

– Lin{t ismerik? 

– Mindenki ismeri. 

– És a gyerekeit? 

– Azokat is. Ide j{rtak. Olyan éhesek voltak, hogy kiszedték a 

szemétkos{rból az ételmaradékot. Enni nem adtak nekik, csak inni. 

– Múlt időben beszél. 

– Igen, mert m{r mind a kilenc gyerekét {llami gondoz{sba vették. 

– Merre vannak? 

– Nem tudom. 



A falu 

J{rókelőket {llítok meg az utc{n. 

– Ismeri Lin{t? 

– B{r ne ismerném! – sóhajt egy középkorú asszony. 

– Milyennek ismeri? 

– Milyen asszony az, aki részegen hempereg az utc{n és még a kuty{k is 

megugorhatj{k? 

Egy öregasszony. 

– Milyen anya az, aki eldobja a gyerekeit? 

– Eldobta? 

– El. Oszt{n még dicsekszik is, hogy jutalmat kér értük. 

Egy javakorabeli férfi. 

– Ezeké a vil{g. 

– Hogyhogy? 

– A tan{cs is ezeket ajn{rozza! M{r csak az hi{nyzik, hogy az elnök ölben 

hordja Lin{t a kocsm{ba. Még ez az idő is eljöhet. 

A hivatal 

A községi tan{csn{l a gy{mügyesnél érdeklődöm Lina felől. 

– Szemtelen egy nő! Amikor legutóbb terhes volt, bejött hozz{m, kért ötsz{z 

forint előleget, hogy majd megadja, ha szülés ut{n megkapja a sokgyermekes 

any{k jutalm{t. 

A tan{cselnök szívja a fog{t. 

– Több ilyen Lin{nk van. M{s falusi vezetőktől tudom, hogy ők is meg 

vannak {ldva a Lina-félékkel. 

– Kikre gondol, amikor a Lina-félékről beszél? 

– Züllött, részeges emberekre, akik megszülik a gyereküket, de nem nevelik 

fel, viszont a jutalmat követelik. Nemcsak a cig{nyokról beszélek, azoknak nagy 

része ragaszkodik a gyerekéhez. Sok Lina-féle magyar van, ajaj! 

Az elnöknek elmesélem a bevezetőben leírt víziómat a sokgyermekes any{k 

jutalm{nak ünnepélyes {tad{s{ról. 

– Na, még csak ez hi{nyozna! Igaz, hogy a rendelet szerint ünnepélyesen 

kell {tadni a jutalmat, de ezt mi nem vehetjük komolyan. Képzelje el az ünnepélyes 

{tad{st Lin{val, aki toprongyos és mezítl{bas! 

– Akkor hogyan adj{k {t neki? 

Post{zva 

– Elküldjük post{n. Még csak az hi{nyzik, hogy vérszemet kapjanak a Lin{k 

a nagy ünnepléstől! A lakoss{g az ilyen ügyek miatt nagyon elmarasztalja a 

tan{csot, még a tan{csülésen is kikeltek ellenünk. 

– Most hol van Lina? 

– Nagyf{n, a férjével együtt. 

– Elvonókúr{n? 

– Igen. Egyébként kilenc gyerekük van, csaknem mind gyógypedagógiai 

eset. Most m{r mind a kilencet {llami gondoz{sba vették. De m{r eddig is 30 ezer 

forint {llami gondoz{si díjh{traléka van Lin{éknak. 

– Lina mindig megkapta a jutalmat? 

– Meg. 

– A gyerekeire költötte? 

– A fenét! Elitt{k. A legkisebb gyerekét péld{ul m{r haza sem hozta a 

szülőotthonból, viszont sietett a jutalmat felvenni. A kocsm{ban meg dicsekedett 



vele. Nézze, én megértem a lakosok indulat{t, de mi törvényesen j{rtunk el, 

nekünk Lin{nak musz{j kiadni a jutalmat. 

– A sokgyermekes any{k jutalma mégiscsak egy szép, hum{nus gesztus. 

– Az. De az ilyen Lina-félék... 

– Nos... 

– Nézze, nem egy nagy ügy! Most mondja meg őszintén, mi az az 

ezerhatsz{z, kétezer forint? Semmi. Nem tétel. Többet is kibír ez az orsz{g. 

– Na jó, de a jutalomnak az ilyen agg{lytalan, differenci{latlan kioszt{sa 

nem devalv{lja a gesztus értékét azok előtt, akik tisztességesen élnek, dolgoznak és 

nevelik a gyerekeiket? 

– Devalv{lja. De mit tehetünk? A jutalom j{r, adjuk, b{r magunkra 

haragítjuk vele a lakoss{got. De a rendelet az nekünk parancsol. 

A rendelet 

Idézem a 19/1957. (III. 22.) Korm. sz{mú rendelet egyik részletét: 

„A gyermekek sz{m{nak meg{llapít{s{n{l az anya örökbefogadott vér szerinti 

gyermekét, valamint az {ltala örökbefogadott gyermeket is sz{mít{sba kell venni. A 

jutalmaz{s szempontj{ból közömbös, hogy a gyermekek az any{val közös h{ztart{sban 

élnek-e vagy sem (pl. {llami gondoz{s, a különv{ltan élő apa h{ztart{s{ban él stb.) és hogy 

a gyermekek egy vagy több h{zass{gból sz{rmaznak-e.” 

Nyomorod{sig 

1. 

A derekam! Hogy így, hogy úgy. 

Nem is csuda: ha virrad, ha nem, m{r piszk{lja a kihűlt tűzhelyet, melegíti a 

moslékot, keze vizes lesz, szalad az ólba f{ért. Kuty{lkodik vele az idő, kezefején 

repedezik a bőr, de ő csak hipp-hopp, viszi a jósz{g étkét, kerül-fordul, mosogat, 

m{r készíti a csal{d reggelijét, kapja mag{t, szalad a boltba, térül-fordul, rotyog az 

ebéd... 

A derekam! Hogy így, hogy úgy. 

„Rokkantra dolgozza mag{t édesany{m. Mivégre?” 

2. 

– Hogy adja? – meríti kezét a kukoric{s zs{kba a vevő. 

A vevő megr{g egy szemet, kiköpi. 

– Dohos ez, sokra tartja. 

Elmegy, körülj{rja a terménypiacot, visszatér, megint sz{j{ba vesz egy szem 

kukoric{t. 

– Hol tartotta ezt a tengerit, jóember? 

– Góréban volt egész ősszel. 

– Hacsak a hat{rban nem l{tott valami górét... 

Megint elmegy, visszatér. Egy kilóért tíz fillérrel kevesebbet ígér. Hosszú 

alku. Parola. 

3. 

„Tudod fiam, az a kis haszon csak sarkallja az embert Meg azt{n úgysem 

tudok nyugton ülni. Esetleg ha dolgoznék valahol...” 



Merthogy ő nem dolgozik sehol. Azaz, v{llalatn{l, téeszben nem. Csak 

otthon, a h{zt{jiban. 

Nyikorog a talicska, rajta kukorica. Több zs{kban. Összeszorított fogak. A 

kezei szinte megnyúlnak. Röpke pihenő. Tov{bb, odahaza m{r rotyog az ebéd, 

nemsok{ra jönnek a gyerekek... 

– Hogy van, szomszédasszony? 

„A derekam!” Hogy így, hogy úgy. „Viszek m{r a disznóknak egy kis 

tengerit. A fiam mondja, adjak el belőlük, deh{t csak marad...” 

4. 

A vevő tízszer elmegy, mindannyiszor „visszatéved”. 

– A tyúkot megeszi-e? 

– Ez a szelíd hízó? Ezen elsét{lhat a tyúk, csipegethet a h{t{n, csak felnéz r{ 

a koca, de nem b{ntja. L{thatja, hely az van a h{t{n, olyan széles, mint egy 

baromfiudvar. 

A vevő hümmög, elmegy, de tizenegyedszer is visszajön. 

– Olyan kis beletlen. 

– Mert reggel óta nem evett. Ha megeteti, akkora lesz, mint egy s{tor. 

A vevő tizenkettedszer is elmegy, de az eladó m{r tudja, hogy elkelt a hízó. 

Csakhogy ott vannak még a malacok, h{t csak topogni kell tov{bb a hidegben, 

fújni repedezett, h{zimunk{ban elkérgesedett mark{t. Jónéh{ny nyolchetes malac 

v{r vevőre. 

– [ra? 

– Négysz{z. 

– P{rja? 

– Olyat mondok mag{nak rögtön, csak bakaf{ntoskodjék!... 

– Hallja-e jóasszony, k{r volt még ezeket elvenni az anyjuk alól! 

– Nincs szeme? Nézze, micsoda hosszúderekú malacok! 

– Ez? – kapja fel az egyik visító malacot az eladó. – Megvan tíz kiló! 

De a vevő konok. Kerül egyet, újra arra jön, tüntetően elmegy a malacok 

mellett, mintha ott sem lennének. Az eladó ut{naszól. 

– Gondolja meg, jóember, azóta h{rman is kérték! 

– No, egye fene! Azért a négy szebbért megadom a négysz{zat, de a 

hitv{nyért csak h{romsz{zat. 

Ma délut{n van, kezd csontkaparó hideg lenni. Ők meg csak alkudoznak, 

egyezkednek: „Na jó, adom a kisebbjét h{romsz{zötvenért, de csak akkor, ha a 

rédi{t maga íratja {t.” Ebben maradnak. 

5. 

„Hasogatnak az ízületek, reggelente majdnem sírok, alig tudok felülni az 

{gyban. A derekam...” 

Hogy így, hogy úgy. 

„Édesany{m, mi lesz, ha leesik a l{b{ról?” 

„Bírjuk még, fiam.” 

„Még igen, deh{t ap{m is hanyatlik.” 

„H{t nem élhetünk dologtalanul!” 

„De nyomorod{sig? Semmi szórakoz{suk, elalszanak a tévéfilmen is.” 

„Jaj, fiam, dehogyis nincs! L{tn{d, ahogy a cig{nyok a lovakat {rulj{k a 

v{s{ron! Kész passzió...” 

„A v{s{rtéren és az ólban telik el az életük. Vesznek valamit, kipendítik, 

bajlódnak vele, eladj{k, megint vesznek...” 



6. 

„Kedves fiam, mindig zsörtölődsz a jósz{goz{s miatt, deh{t te nem értheted 

m{r ezt a skatulya lak{sotokban, ahol gombra j{r a meleg is, ak{r a villany. Mit 

tudod te a mi életünket a jó, fűtött műhelyben, ahol csak a csavarok passzít{sa a 

gondod! Deh{t honnan is tudhatn{d a mi küzdelmes sorsunkat? Gyermekkorod 

óta odavagy iskol{ban, itt-ott, a v{rosban. Ezért biztos nem örülsz mostani 

levelemnek sem. Ap{d szén{t vett a barmoknak, azokat a vil{gért nem adn{, 

tudod. Én ugyan eladtam néh{ny tyúkot, meg toj{st, ezzel is kevesebedett a gond. 

H{t mi ebből garasolgatunk kedves fiam, öregek vagyunk m{r, gyűjteni kell 

valamicskét tehetetlen korunkra is, mert akkor sem szeretnénk a nyűgötök lenni. 

Megvettük a koporsónkat meg a fejf{kat is, szépen r{cirkalmazt{k a betűket, csak 

még az hi{nyzik, hogy mikor tesznek a földbe. De arra is előteremtjük a 

költségeket, ap{d a marh{kból gondolja. Csókolunk benneteket, ap{d, any{d.” 

7. 

Be{ll egy szén{sszekér a placcra, a kucsm{s ember kifogja a teheneket, enni 

lök nekik. Vevő jön, körülj{rja a szén{t. 

– Hogy adja? 

Mondja h{ny ezerért. 

– A két tehénnel együtt? 

Az eladó szörnyű méregbe gurul. 

– Mag{nak ez semmi pénzért nem eladó! 

De komoly vevő csak nem akad. Ór{k múlva előkerül az első, benyúl a 

széna közé jó mélyre, kihúz maroknyit, hosszan vizsg{lja a széna színét, 

szagolgatja. 

– Azt szagolgathatja! Dr{ga jó sarjú ez! Olyan gyenge, mint a sal{ta! 

A vevő r{gcs{lja. 

– Az azt{n nem keserű, mert csak a l{b{n érte az eső! 

– Adja olcsóbban! 

– Ink{bb hazar{zatom. 

– Ne beszéljen m{r, jóember! Most is eltölt egy napot. Legközelebb is. Nem 

ér annyit az egész. 

– Futja az idő. Eladom, mire sz{ntani kell. 

– Isten neki, megadom! De csak akkor, ha maga fizeti a m{zs{l{st és 

hazafuvarozza a szén{t. 

Közben a vevő felesége a baromfipiacon h{rom-, négyéves tyúkokat {rul, no 

meg a toj{sokat. 

– Friss a toj{s? 

– Az h{t. 

A vevő kézbe vesz egyet, r{zza. M{sodikat, harmadikat... Az eladó 

türelmetlen. 

– Hallja-e, nagys{ga! Ha mag{t ennyit r{zn{k, maga is meglötyögősödne... 

Ha nem kell, ne vigye! 

De viszi. Sőt, a tyúkok is érdeklik. L{bukn{l fogva súlyozza őket sok{ig. Az 

eladó kikapja kezéből, r{ripakodik. 

– Ne lógassa azt a szegény jósz{got, hallja-e? Mag{nak jó lenne, ha fővel 

lógatn{k lefelé? Fújjon a tolla közé, megl{tja, hogy olyan s{rga ezeknek a bőre, 

mint a kikerics. Kukoric{t adtunk nekik, nem t{pot! 

– Tojik is? 

– Ez? Kétszikűt! 

– Öreg m{r. Redves a l{ba. 



– Fajt{ja. Csirkekor{ban is ilyen volt. Vegye csak meg, majd megl{tja, 

micsoda aranykarik{s húsleves lesz ebből! 

Csak ez a hideg, ez a ríkató, kuruc idő! Ez a pog{ny élet! 

8. 

„A derekam, a visszerem, ízületek...” Így is, úgy is. 

„H{t a kis menyemet miért nem hoztad? És a kis csiribiri unok{imat?” 

„Édesany{m, hogyan mondjam ezt el mag{nak?”... 

Az asszony {llt a tükör előtt... 

„L{tod, nem is leszek olyan rettenetesen csúnya halott! No, hogy tetszik a 

fejrevaló koszorúm? Meg tudjuk {m venni a szemfedőket is! Nem lesz velünk 

bajotok...” 

Csatt! Röppentek az asztal dús étkei, az asszony értetlenül nézett m{skor 

szelíd fi{ra. 

Kelt falun... 

1. 

Szeretet kedves gyermekeim szerencsésen meg érkeztem Nyíregyig, de 

szerencsétlenségemre buszj{rat nem volt, így elindultam gyalog haza a faluba, a 

t{ska nagyon nehéz volt. Egy p{rnap nagyon beteg voltam, gondolom hogy ott 

pihentem, a fürdőn megszíjt a víz és a gyalogl{s, cipelés nem volt kelemes. A szilva 

szedetlen, a szőlő is, lesz munka elég. Kedves l{nyom említetted, hogy elküldöl 

egyp{r haszn{lt ruh{t, nem b{nom ham{r mostan{ba volna, az a kab{t m{r 

leghamarab jó volna mire jön a hideg. Neharagudj, hogy kérem. Ha lehetne 

gyertek vagy gyere haza mert 9-10-11 én szedni kell a tsznél a krumplit és jó volna 

ha akor{ra jöhetnétek legal{b segítnétek, nem sok az, 400 öl, de magamnak sok, írd 

meg hogy jöhettek vagy nem. Jó lenne ha eljönétek, mert sajnos én elég roszul 

érzem magamat minden hajladoz{s ut{n két nap r{g a kín. Kedves gyermekeim 

neharagudjatok hogy ha zavartalak beneteket de t{n nektek is jó lene othagyni egy 

kicsit azt a betonh{zat meg a v{rosi zajt. Egyebet nem írok csókol beneteket 

any{tok. Kelt 1977. X. hó 6. 

2. 

Szeretet kedves gyermekeim a levelet megkaptam, igaz nekem kelet volna 

írni de sajnos megin roszabul érzem magamat, sok a munka és én nagyon sokat 

dolgoztam de ha azt vesszük ez is addig van amíg élünk. Szegény ap{d öt éve lesz 

hogy meghalt kimegyek majd a temetőbe. Én sokat rosszabbul érzem magamat 

mint m{skor éjel napal elég nagy a f{jdalmam, amíg a gyógyszer tart adig jó de ha 

b{rmit is csin{lok roszul érzem magam, de ez m{r így lesz. Úgy érzem mint akit 

megnyúztak elevenen, az ízületek most elég jók, de a gerincem és a fejem a régi. 

Most van a kert lesz{ntva, vetegetni fogok, a szomszédok mondj{k vigy{zak 

magamra, hanem bírom ne csin{ljam a munk{t, deh{t tudod hogy munka nékül 

semi vagyok, a munk{tól meg semi leszek. Húsz év alat anyi nyugodt napom volt 

amit veletek töltötem, dem{r nehéz nekem az utaz{s mert túl kimerült vagyok, a 

fejem mindig f{j és szédül is, a baloldalamon végig a fejem tetejétől a talpamig 

kínos f{jdalmakal vagyok el{tva különösen mióta szedtem az inyekciót és a nővér 

roszat adot egyszer alig tudtam haza jöni a rendelőből és két hétig vizes ruh{val 

raktam magam. Egyebet nem írok csókol beneteket any{tok. Kelt 1978. IV. hó 22. 



3. 

Szeretet kedves gyermekeim sok{ írok mert napirenden roszul vagyok és 

elnem tudom gondolni miért de sem nem írtok sem nem jösztök felém se, vagy én 

m{r egy gyermekemnek se kellek, a többi kettő sem ír, pedig édes l{nyom úgy 

érzem nekem idős beteg létemre nagyon hi{nyzik a szeretet a gyermekeimtől. Nem 

tudom mit vétettem nektek, nekem ez nagyon f{j mert nem tudom miért van ez az 

egész, édes l{nyom ne sértődj meg de úgy érzem gyermekeim közül csak te 

vígasztalhatod meg any{dat, gyertek m{r haza. Jancsi fiam azt mondta a 

n{szaszonyomnak hogy én csak sírok meg a betegségemről tudok beszélni. Sajnos 

ha sírok az ő születésük és nevelődésük f{j hogy mit éltem {t velek és értük 

f{radhatatlan szeretetemel és végül ez a h{la érte, h{tha r{jok volnék utalva akor 

mi volna. Jancsi fiamnak is Palkó fiamnak is hamar az orr{ba húzt{k a karik{t, de 

nem baj hogy nem vagyok m{r az anyjok mert megtudnak a saj{t l{bukon {lni, de 

ezt nekem meg az apjoknak köszönhetik, azt kív{nom hogy anyiszor jusak 

eszükbe ah{nyszor kenyér van a kezökbe. Kedves gyermekeim ne ítéljetek meg, 

hanem gyertek mert megl{tj{tok egyszer késő lesz, a vil{gos ablak helyett m{r csak 

a sötétítő deszk{t l{tj{tok. Szeretet kedves gyermekeim tudatom veletek hogy újra 

elmúlt egy év, nehezen de eltoszítotam az ünepeket minek m{r az nekem mikor 

mindig letipor a betegség, az lenne az ünep ha eljönétek. Egyebet nem írok csak azt 

hogy halehet gyertek, 12 tőt fialt a koca, csókol any{tok. Kelt 1979. I. hó 2. 

4. 

Szeretet kedves gyermekeim most nagyon beteg vagyok, a tél igen szigorú 

volt hoz{nk sok havat kellet takarítani meg is f{ztam, ami 30 ével ezelőtt volt 

vesemedence gyulad{s az van most is, szörnyű f{jdalmas, de egyéb bajom is van 

sújosab, mégis j{rtam a szőlőbe kap{lni mert őszel nem volt betakarva most azért 

kel. Ithol nagyon kevés jó idő volt majdnem hogy {landóan fúj a szél fagy is volt, a 

gyümölcs f{kba szőlőbe k{rt is okozott. Az időre tekintve sok rosz f{jdalmaim 

vanak, a kezem l{bam dagadt és a görcs b{ntja, de ez m{r így van és ez nem is 

minden kedves l{nyom. Egy hete anyira beteg letem hogy az mondhatatlan, regel 

felkeltem és kimentem a vécére, de m{r visza alig tudtam jöni, bementem hogy 

lefekszek de még le ülni se tudtam nehezen kimentem a kapuba de egy lélek sem 

volt az utc{n, elv{nszorogtam a szomszédig de szólni se tudtam jó hogy jöt Szabó 

Jóska az ki{ltot az embereknek akik ki is jötek és azonal kerítettek egy kocsit és 

elvitek orvoshoz. A f{jdalmam nagy volt azt hitem megszakadok, a bal oldalom 

meg meredt és a szívt{jon retenetes volt a szagat{s, kaptam inyekciót de nem 

akarta a test beveni úgy hogy töbszúr{st kelet teni. Még ut{na is szedtem inyekciót 

és 7 féle gyógyszert és azt mondta doktor úr hogy ne dolgozzak semmit mert 

meghalok én pedig mondtam hogy nincs aki mentesítsen a munka alól it van a 

tavasz és a nagy kert énr{m marad nem vadulhat az el, a szeretet kedves 

gyermekeimnek érik ott a gyümölcs majd ha jönek, mert ugye eljötök édes l{nyom. 

Különös újs{g nincs csókol any{d. Kelt 1980. IV hó 25. 

Nincstov{bb falvak 

R{zatjuk magunkat az ócska autóbuszon. Javakorabeli asszonyok 

beszélgetnek. 

– A fiadékn{l volt{l? 

– Ott. 

– Hogy vannak? 



– Jól, h{la istennek. Aranyos a kismenyem is, csak h{t olyan, ak{r a téesz-

csirke. Ez elé szórhatom a kukoric{t, azt sem tudja, mi az. Nem ért meg minket, 

mindent a boltban v{s{rol. 

– V{rosi? 

– Az. V{rosi. 

1. 

Ez az a falu, amely vég{llom{s. Amelyet, mint fojtogató(?), ölelő(?) kar, 

körülkerít a Tisza. Ahonnan nincs tov{bb. Ez az a hely, ahol az autóbuszról szinte 

csak idős emberek sz{llnak le. Ahol a falvakban oly megszokott s{tortetős h{zak is 

hi{nyoznak. Ahol csak a régi, kopott h{zacsk{k guggolnak az út mentén, soknak a 

búbj{n n{d. Ezen a településen a faluvégi h{zak farral fordulnak a Tisz{nak, 

mintha haragudn{nak re{. 

– Van is miért – mondja egy idős asszony. – Itt rajtunk kívül, ahol most a 

folyó van, még két sor h{z óvta népét, de elnyelte őket a Tisza. Mostan{ig ette, 

pusztította a falut a folyó, de m{r kikövezték a partot, amott pedig építettek valami 

sarkantyút, így azt{n nem mohoskodik a víz. 

– Az én gyerekkoromban is leszakított egy sor h{zat a víz – emlékezik egy 

öreg férfi. – Még 1970-ben, a nagy {rvíznél is beleomlott két h{z a templom 

mögött. 

– Gyönyörű itt a folyó. 

– A pesti rokonaink is ezt mondj{k, nem értik, miért nem értékeljük a falut. 

– Nem értékelik? 

– Van busz, van, de csak félreesik mindentől a falu. Aki ide jön lakni, az igen 

eltévedt ember. 

– Pedig olcsó itt a h{z. 

– Mégsem kell senkinek. Ez az én h{zam, nagy port{val: itt nem ér többet 

20-25 ezer forintn{l. Ha a szomszéd faluban volna, megadn{k érte a 80 ezret is. 

Szerintem ha kihalnak az én korombéliek, meg az ut{nunk jövők, két-h{rom 

évtized múlva nem sok lesz a faluból. 

Ez az a falu, ahov{ a munkav{llalók csak aludni j{rnak haza. Ahol nincs 

ön{lló gazdas{gi egység, és megszűnt az ön{lló tan{cs is. Ez az a falu, ahol a 380 

lak{sból 240 egyszob{s, a többi kétszob{s; ahol csak mutatóba ismerik a 

fürdőszob{t és a vízöblítéses WC-t, ahol az új nem épül, ahol potom {ron 

igyekeznek lak{shoz juttatni a fiatalokat, de ők nem nagyon kapnak az öreg 

h{zakon. 

– A vasúttal kezdődött minden baj – sóhajt egy öreg. – Itt akart{k lerakni a 

töltést annak idején, de a gazd{k sajn{lt{k a földet. Most azt{n se földjük, se 

vasútjuk – mondja, s bizony{ra szegény ember lehetett, mert k{rörvendően nevet, 

majd kesernyésen hozz{teszi. – Azóta vagyunk a vil{g végén. 

[llunk a Tisza g{tj{n, a helybéliek a túlpartra mutogatnak: arra van a 

megyeszékhely, csaknem idel{tszik; itt szemben pedig, tal{n h{rom kilométerre, a 

megye egyik legiparosodottabb területe tal{lható. A nagy gy{rakig l{tni a 

nincstov{bb faluból. Jaj, csak egy híd vagy egy komp lenne! – így a V-i lakosok. De 

nem lesz egyik sem, ők is tudj{k. Nincs ami megmenthetné a falut. 

Ez az a hely, amihez csak az idősebbek ragaszkodnak. Ez az a falu, melyet 

örökké rombolt, pusztított a Tisza; melyet elsorvasztottak kedvezőtlen adotts{gai, 

s ez az a falu, melynek a kegyelemdöfést saj{t lakói adt{k meg. Gyermekeiket m{r 

m{shov{ segítették, hogy boldoguljanak, s ne kelljen olyan keservesen élniük, mint 

őseiknek. A faluban csaknem ezer ember él, de a léleksz{m csökkenési üteme 

meghaladja a j{r{s b{rmelyik községéét. 



2. 

Magyarorsz{g lakóinak fele v{rosban él, de ar{nyuk – a jövőkutató tudósok 

szerint – 70 sz{zalékra emelkedik, mire elérjük az ezredfordulót. Hírad{somban az 

ezer lakosn{l kevesebb léleksz{mú településekről lesz szó, melyekben az orsz{g 

népességének 11,6 sz{zaléka koncentr{lódott a sz{zadfordulón, de 1970-re 7,8 

sz{zalékra csökkent ar{nyuk. Hasonlóan erős népesség-csökkenés figyelhető meg 

az ötezres létsz{mot meg nem haladó községekben is: péld{ul a 20 ezernél több 

lakost sz{ml{ló településeken 1900-ban a népesség 16,1 sz{zaléka élt, 1970-ben 23,4 

sz{zaléka. Az apró településeken nem volt, vagy alig volt munkaalkalom, és nem 

biztosítható a lakoss{g megfelelő szoci{lis, kultur{lis, kommun{lis ell{t{sa. Emiatt 

a v{rosok és nagyobb települések vonzóereje – elsősorban a fiatalabbakra – erősen 

hatott. A magyar települések koncentr{lód{si folyamata tov{bb tart. Sorvadnak, 

elpusztulnak a külterületi lakott helyek és a kedvezőtlen adotts{gú kis falvak. Ez a 

folyamat az egész civiliz{lt vil{gban végbemegy, hiszen a v{rosi lakoss{g helyzete 

minden tekintetben előnyösebb. Az előrejelzések szerint az ezredfordulóra m{sfél 

ezer apró falu tűnik el az orsz{g térképéről. 

3. 

Sz. az a falu, ahol a gyerekek beszaladnak a h{zakba, ha idegent l{tnak. Ez 

az a falu, ahol az öregek naphosszat a kerítésre t{maszkodnak, s a fiatalasszonyok 

has{t lesik: gömbölyödik-e? Sz.-ben ugyanis tavaly nem született gyermek, és jó 

esztendőnek tartj{k 1976-ot, mert akkor h{rom újszülöttnek is örülhettek. 

Ugyanakkor kétszer annyi öreget temettek. Ez az a falu, ahol h{rom 92 éves ember 

is él, hetvenen nyugdíjaskorúak, jövőre és azut{n pedig még hetvenen lesznek 

nyugdíjasok. A falu léleksz{ma 240, és fiatalok hi{ny{ban furcs{n hangzana: 

ifjús{gi klub. 

Ez az a hely, amelytől néh{ny kilométerre mutogatja erejét az élő Tisza. Ahol 

a falu alatt a Holt-Tisza lapul. Ez az a település, amelytől néh{ny kilométerre a 

főközlekedési út röpíti az embereket a vil{gba. De az ittenieknek csak biciklijük és 

szekerük van; nem tehetik a l{bukat a főútra, mert elavult, lassú j{rműveik miatt 

büntetést róhatnak r{juk. 

Ez az a hely, ahol akkora a s{r, hogy az egyetlen fuvaros, ha agyonveri 

lovait, akkor sem sz{llít el harminc m{zsa szenet. Hi{ba van a nyugdíjasoknak 

kedvezményes utalv{nyuk, nem tudj{k kihozatni a tüzelőt a közeli v{rosból. Ide 

m{r sok mindent vitt a fuvaros, h{ztart{si gépeket, televíziót, új bútort; de 

építőanyagot még soha. Ebben a falucsk{ban a legújabb h{z is az ötvenes években 

készült. Mindenki azt fújja, n{luk nem lehet építkezni, mert nem adnak r{ 

engedélyt. A tan{cstag hi{ba bizonygatja ennek az ellenkezőjét, nem hiszik el. 

Sz. az a falu, ahol sok a g{zpalack, de ezt csak nagy nehézségek {r{n tudj{k 

cserélni. Ide a kenyérsz{llító autó is hetente csak kétszer megy, s k{romkodnak a 

rakodók, mert a s{r miatt nem {ll a bolt elé a kocsi, így az {rut messziről kell 

cipelniük. Ez az a hely, ahol csaknem minden h{zban televízió van, amelynek a 

képernyőjéről a lakók egy m{sik életet l{tnak. 

Valaha itt sok-sok bolg{rkertészet volt, innen hordt{k még húsz éve is a 

legszebb {rut a környék v{rosaiba. Akkoriban naponta h{romszor is fordult 

megrakott szekerével a fuvaros. 

Most az asszonyok napsz{mba j{rnak a krumpliföldekre. Sz.-ben ink{bb 

krumplit termelnek, mint egyéb zöldségfélét, mert az nem rohad r{juk, ha nem 

sz{llítj{k el idejében. Ahol nem is olyan régen még tehéncsorda és disznókonda 

j{rt ki a faluból, most naponta hordj{k a tejet, hetente a tejtermékeket és a húst 

m{shonnan, s az egyetlen bolt előtt hosszú sorban {llnak ilyenkor a lakosok. Ez az 

a falu, ahol most csak két tehén van, s tal{n sz{z sertés tengődik. Itt nem lehetett 



takarm{nyt kapni, s az emberek felhagytak az {llattart{ssal. Ide m{r kisz{llítja a 

téesz a takarm{nyt, de kevesen akarnak {llatokkal kínlódni. Az öregek 

panaszkodnak, hogy a téesz nagyon messzire, a szomszéd falu vagy v{ros 

hat{r{ban méri ki nekik a h{zt{jit. Biztatj{k őket gyűlésen, újs{gban, r{dióban, 

tévében az {llattart{sra. Ezek az emberek azok, akik r{jöttek, hogy a nyugdíjból is 

meg lehet élni. 

Sz.-ben az emberek annyi presszók{vét isznak, mint m{shol tejesk{véból, 

kakaóból szok{s. A kocsma forgalma havonta csaknem sz{zezer forint: minden 

lakos több mint 300 forintnyi italt csorgat le a tork{n hónapról hónapra, 

belesz{mítva a kisgyermekeket, aggokat, betegeket is. Ez az a hely, ahol a boltban 

nem ismerik a felv{gottat, a göcseji sajtot, fogalmuk sincs, mi az a joghurt, még 

nem kaptak téliszal{mit, nem hallottak a grillcsirkéről, ahol azt sem tudj{k, mi a 

majonézes sal{ta, de mindig kapható ital, cukorka és lebbencstészta. Ez az a bolt, 

amely hónapokig z{rva volt, mert elmart{k a vezetőjét, ezért egy doboz gyuf{ért is 

a szomszéd v{rosba kellett buszozni. 

Sz.-ből a közeli v{ros ipari üzemeibe j{rnak dolgozni. Ez az a falu, ahov{ 

mindig késve jön az autóbusz. Ennek a busznak az utasai késnek el {llandóan a 

munkahelyükről. Ezeknek az ing{zóknak a béréből vonnak le némelyik hónapban 

h{romsz{z forintot is a késések miatt, az ő szabads{guk megy r{ erre a j{tékra, az ő 

képükbe v{gta egyik munkahelyi főnökük, hogy ha nem tudnak időre bej{rni, 

v{llaljanak odahaza napsz{mot. 

Ez az a falu, ahol iskolaszünetben egy héten csak kétszer van busz, vas{rnap 

pedig egy{ltal{n nem indul j{rmű. Ez az a hely, ahonnan nem j{rnak rokonokat 

l{togatni, ahonnan nem tudnak elmenni a kórh{zba beteget vizit{lni. Itt csak egy 

telefon van, a megszűnt iskol{ban. Ez az a telefon, amely csaknem mindig süket. 

Ez az a falu, ahol az orvosi rendelő épületében ist{lló is van. Ez az a rendelő, ahov{ 

az orvos hetente egyszer kij{r, s akire sokszor hi{ba v{rakoznak a betegek. Ez az a 

rendelő, amelyik kívül esik a falun, és j{rda sem vezet hozz{. 

Ez az a hely, ahol esőzéskor j{rhatatlann{ lesznek az utak. Itt, ha valaki 

autóbusszal utazna a v{rosba, gumicsizm{ban megy a meg{llóig, ott leveti, 

felhúzza a cipőjét, a csizm{t beadja a közeli h{zhoz. Erre sohasem j{rnak 

deleg{ciók, különféle rendű-rangú vezetők, ide csak csencselő külföldiek tévednek 

be, csak üzérkedő cig{nyok kín{lj{k a bóvlit. 

Ez az a hely, ahol csak h{rom embernek van könyve. Még senki sem j{rt 

szính{zban, moziban is csak kevesen. Itt nem délre, hanem estére főznek az 

asszonyok. Ez az a hely, ahonnan elmenekülnek a fiatalok; az öregek hosszan 

sorolj{k, hogy melyik gyermekük az orsz{gnak melyik zug{ba vetődött. Ez az a 

hely, ahov{ l{togatóba is alig jönnek vissza, igyekeznek a holt{g-falut, a 

nincstov{bb falut elkerülni. Ez az a falu, melynek ülepénél csak a Holt-Tisza 

büdösödik. Amely mellett a közeli főközlekedési úton elrobog az élet. 

Sz. az a hely, amely senkit sem érdekel. Ahol az öregek boldogok a 

villamosít{s miatt, mondv{n, hogy a vil{goss{ggal behozt{k a faluba a vil{got is. 

Ez az a hely, ahol csak a tehetetlenek, öregek, ügyefogyottak, a ritmust felvenni 

képtelenek, a restek, a lust{k, az élhetetlenek maradnak. Ahol majd tévén nézik a 

cs{bító vil{got, de a vil{g mit sem tud róluk. 

4. 

Valamit azért mégis tudunk róluk. Azt, hogy a lakoss{g település-h{lózaton 

belüli {tcsoportosul{sa ma is tart. Péld{ul 1960 és 1970 között a félezer alatti 

léleksz{mú falvak népessége 12,3 sz{zalékkal; az ezer és ezerötsz{z közöttiek 

népessége 6,4 sz{zalékkal csökkent. Az említett évtizedben 200 ezer ember hagyta 

el a kisebb településeket, azokat, ahol nem volt a közelben munkalehetőség, s 



emiatt is elmaradottak voltak az életkörülmények. Magyarorsz{g településeinek 90 

sz{zalék{ban ma is ötezernél kevesebb lakos él. 

Beki{ltunk a kéménybe 

1. 

A vonaton ismerősök beszélgetnek: Kap{s Imre b{csi beteg, m{r kiadt{k a 

kórh{zból, az orvosok lemondtak róla, mindössze negyvenh{rom kiló az öreg, 

pedig volt vagy hetven... 

Mi baja? 

– R{kos. 

Lemondóan legyintenek. 

– Csak a csoda segíthet. 

Egy töpörödött öregember, aki eddig hallgatott, most megszólal. 

– Vagy egy tudós ember. 

Értetlenül néznek r{. 

– Micsoda? 

A kisöreg magyar{z, terjedelmes történetbe kezd. 

– Amikor gyerek voltam, a kom{m, Palkó lelökött egy csutkakazalról. Az 

any{m felölelt, úgy vitt be a h{zba – {polom is a sírj{t szegénynek. Két esztendeig 

feküdtem betegen, még iskol{ba se j{rtam akkor, úgyhogy csak egy iskol{m van. 

Kilenc doktor bukott ki mellőlem, nem tudtak meggyógyítani. Na, akkor oszt jött 

egy tudós asszony. Egybül azt mondta, hogy eltört a farcsontom, a s{rvíz meg 

elfutotta a combomat. Azt mondta, hogy ha a s{rvíz felhúzódik, meghalok. 

Kifújja az orr{t, körülményesen összehajtogatja a zsebkendőt, csak azut{n 

folytatja. 

– Szóval, elfutott a s{rvíz. Olyan l{zas voltam, hogy ötpercenként kellett 

inni. A tudós asszony megparancsolta, hogy a szoba meleg legyen, ne j{rk{ljanak 

se ki, se be, olyan vízben fürdessenek, hogy ne égessen, de ne is f{zzak tőle. Két 

ruha kellett a fürdetéshez. Tíz percig fürdettek z{rt ajtók megett, olyan szappanos 

vízben, hogy habzott, mint a ser. Az egyik ruh{val fürdettek, a szappanos ruh{val, 

de nem dörzsöltek, ink{bb nyomkodt{k hozz{m a ruh{t. A m{sik ruha a torkomon 

volt, és fürdetés ut{n ezt a ruh{t a sebekre tették, nem is vették le. De elébb 

megcsin{lt{k az orvoss{got: s{rga szurok, meg fehér szurok, meg juh-faggyú. 

Addig kellett ezt keverni egy új cserépedényben – amit semmire sem haszn{ltak – , 

amíg el nem keveredett. Na, fürdetés ut{n ezt kenték r{ egy fakéssel a sebekre, 

r{ragasztott{k a ruh{t, azt oszt soha le nem vették: az kiszítta a törött csontokat, a 

törött csontszil{nkok még két esztendő múlva is jöttek kifelé. Na, ezért mondom, 

hogy valami ilyenforma tudós ember segíthetne a maguk ösmerősén is. 

2. 

Egy ismerős öreget faggatok, ismer-e „tudós” embert? Mih{ly b{csi vakarja 

a fejebúbj{t. 

– Akadt itt olyan is... Rontó tud{sú... Két sor foga volt, meg hat ujj a kezén... 

Mesélte az ap{m. 

Odasomford{l a kisunoka, fülel. 

– Gyerekkoromban egy ló mindig benézett az ablakon. De nem nappal {m, 

hanem íccaka. Nem mertünk tűle aludni. Ezt én is l{ttam. Na, egyszer oszt 

megunt{k az ap{mék, elkapt{k, vitték a kov{cshoz, megvasaltatt{k. Reggel ap{m 

anyós{rúl kellett leverni a patkót. Úgy szakadt rúla a víz, mint aki a Tisz{t úszta {t. 

Az unoka r{ngatja az öreg kab{tj{t. 



– Mi lelt? 

– Nagyap{m! Egyszer azt vettem észre, hogy nagyany{m ott feküdt a l{bam 

előtt. Tudja miért? 

– Na? 

– Mert leesett a seprűnyélről. 

Az any{d erre meg arra, k{romkodik az öreg, nevetve szidja kölyköt, s 

ut{nahajítja a zsíros kalapj{t. A zsinatol{sra összeszaladt a csal{d. 

– Én ink{bb olyan gyógyító tud{sú emberre gondoltam. 

– Olyan is volt, több is. A nevük m{ig is olyan: Orvos Szabó. Sok van 

belőlük, egyik Pityu, m{sik Józsi, harmadik Binci. A jósz{got tudt{k ezek 

kitiszt{zni a bajból. 

A menye letorkolja az öreget. 

– Ne emlegesse m{r az ilyen babon{kat, apuka! Az orvos, az a tudós ember, 

az segít az ember l{ny{n, nem azok a kuruzslók meg mindenféle boszork{nyok. 

– M{rpedig én azt mondom – toppant egyet Mih{ly b{csi –, hogy az 

orvosoktól óvjon engem a jóisten! Itt volt a Mocs{ri szomszéd: az orvosok csak 

abajgatt{k, oszt ki gyógyította meg? Az a csontkov{cs Szlov{ki{ban... Na, hol is, 

hol az istenben volt az? Szelőcén, vagy mi az annya kínnya. Na, ott. 

Közbeszól az öregasszony is, aki a gyerek szerint leesett a seprűről... 

– Csak az Isten a tudós, nem az ember. 

– Ugyan m{r, anyuka! – mérgeskedik a menye. 

– Bizony, így igaz ez, l{nyom – emeli fel az ujj{t az öregasszony. 

Annakidején mondtam én, hogy Mocs{ri szomszédot vigyék M{riapócsra, sok 

töredelemtől kímélték volna meg. Sok csod{t tett m{r ott az Isten. Én ugyan oda 

vinném el az uramat, ha – ne adja Isten! – súlyos baja lenne. 

– Ink{bb a kocsm{ba vigyél, mert én a borban jobban hiszek! – morcoskodik 

Mih{ly b{csi. 

– Csak beszélnek, beszélnek, de ha majd leesnek a l{bukról, az orvosért 

rim{nkodnak – replik{zik a menyük és szalad a konyh{ba. 

3. 

Sz{llod{ban alszom egy éjszaka. A délelőttös port{s egy öregasszonyról 

mesél, aki tudós asszony hírében {ll a faluj{ban. 

– Hallottam, hogy egy kisgyerek az istennek sem akart fejlődni. Nem nőtt. A 

szülei hordt{k orvostól orvosig – a kicsi csak nem nőtt. Végül elvitték a tudós 

asszonyhoz. Na, azóta úgy nő a gyerek, mint akit húznak. 

– Mit csin{lt vele a tudós asszony? 

– Én nem tudom, meg m{s se tudja. De a gyerek nagyon megindult a 

növésben. 

– Hol lakik ez az asszony? 

– Valahol az újv{rosi részen, nem tudom pontosan. De a post{sunk tudja, 

mert az ő csal{dj{ba való volt a gyerek: majd megkérdezem tőle. 

A közkedvelt kisvendéglőben a fiatal felszolg{ló le{nyk{val is r{keressük a 

szót a tudós asszonyokra, emberekre. 

– A mi utc{nkban is élt egy tudom{nyos asszony – mondja hal{los 

komolys{ggal. – Majdnem a szomszédunkban lakott. Féltünk tőle. 

– És miben {llt a tudom{nya? 

– Egyszer nem tudtunk neki tejet adni, mert elvitték m{sok. Akkor 

megharagudott r{nk. M{snap anyuk{m hi{ba r{ncig{lta a tehén csecsit, egy csepp 

tejet sem adott. Jött egy m{sik utcabeli öregasszony, az is tudom{nyos volt, 

majdnem szemben lakott emezzel, csak ők haragban voltak. 

– Miért? 



– Azt nem tudom, biztos féltették egym{stól a tudom{nyukat. Na, kérdezi 

anyuk{mtól ez a tudom{nyos asszony, hogy mi baj van? Mert l{tta rajta, hogy 

valami nincs rendben. Anyuk{m elpanaszolta neki a baj{t, hogy nem ad tejet a 

tehén. „Biztosan az a boszork{ny apasztotta el!” Ezt mondta az asszony. Bementek 

anyuk{mmal az ist{llóba, az ajtó megett fel{llított{k a seprűt szőrivel felfelé, 

beleszúrt{k a vill{t, meg egy kést, s azt mondogatta a tudom{nyos asszony, hogy 

„szúrjad villa, v{gjad éle, hadd f{jjon a segge vége!” És a tehenünk m{snap tejet 

adott. 

– És maga elhiszi ezt? 

– El h{t. 

– Miért? 

– L{ttam. 

– Él még az a tudós asszony? 

– M{r meghalt. Lakott ott a környéken két gyerek, azokat nagyon szerette. 

Azt mondta, majd r{juk hagyja a tudom{ny{t. De éjszaka halt meg, így nem 

hagyta r{juk. Azt mondj{k, az almaf{j{ra hagyta, a kertjében. Mert azt tövestül 

kiborulva tal{lt{k meg hajnalban, pedig a szellő se rebbent éjszaka, vill{m se volt. 

Alig tudt{k elfűrészelni azt az almaf{t az emberek, olyan volt az, mint a vas. 

4. 

A kapun t{bla figyelmeztet a harapós kuty{ra. Döngetem a korhadozó 

deszkakerítést. 

– Ki az? 

Mondom neki. 

– Jöjjön nyugodtan! 

– De a kutya... 

– Nincs kutya. Elment. Elcsavargott. De holnap estig hazajön. 

– Honnan tudja? 

– Tudja, a magamfajta öreg cseléd, ha elvész a kuty{ja, éjfélkor belekiab{lja a 

kutya nevét a kéménybe h{romszor... 

– És mire jó ez? 

– Hazajön. 

– A kutya? 

– Az h{t. H{rom napon belül. 

Töprengek. [llunk a kémény előtt, ki a kuty{j{t hívja, ki az egészségét, ki a 

gyerekeit, ki a szüleit... Ha nagyon hi{nyzik. 

Ahol én lakom, ott nincs kémény. 



Robinson az {rokparton 

A t{rsas{g 

Először a férje halt meg. Azut{n a megőszült, b{dogos tekintetű kuty{ja. 

Utolj{ra a macsk{j{t ütötte el egy teherautó. Ekkor végleg egyedül maradt Rózsika 

néni, pedig egész életében pezsgett körülötte az élet. Jó tan{r volt. 

A valamikor szebb napokat megélt h{z ma elég nyomorús{gos képet mutat. 

M{lladozik a vakolat. A salétrom engesztelhetetlenül kúszik a szekrények dereka 

felé. A tetőgerenda megroggyant. A kertben a dudva uralkodik. 

Rózsika néni a karosszékben horgol. Néha, tal{n kéthavonta levelet ír 

egyetlen élő és fölöttébb t{voli rokon{nak. Legutóbb csak ennyit írt: 

„Megrémülnél, ha hallan{d ezt a csöndet.” Öregségére v{s{rolt televíziót. A csönd 

ellen. Igaz, nem színes, nem új, de megteszi. Ül a készülék előtt, horgol, néha a 

képernyőre pillant és megszólal. 

– Egyem azt az okos pof{dat, Pubik{m! 

Ez az elragadtatott megjegyzés a közismert külpolitikai riporternek szól. De 

Rózsika néninek mindig van egy-két keresetlen szava a népszerű énekesnőhöz 

(„Te ribanc!”), a fontoskodó rendőrfelügyelőhöz („Az a gyilkos, te hülye, nem 

l{tod?”), és persze m{sokhoz is. Így telnek Rózsika néni napjai. Azt mondja, 

egyszer majd r{tal{lnak: ott hever a földön a televízió vibr{ló, kékes fényében. 

Útban 

Bontanak. L{nctalpasok tologatj{k a v{lyog- és téglatörmeléket, markolók 

pakolj{k testes teherautókra. Tisztul a terep. Az erőgépeknek és a teherautóknak 

azonban folyton kerülgetniük kell egy elaggott h{zacsk{t, Egy hivatalos ember 

győzködi a gazd{t. 

– Jobban j{r, Kékesi b{csi. 

– Nem b{nom én, kérem. 

– Jobb, kényelmesebb lak{st kap. 

– Nem kell nekem, kérem. Itt maradok. 

– De h{t miért? 

– Itt születtem, itt éltem egész életemben, itt akarok meghalni. 

– Ez az utolsó szava? 

– Ez. 

A hivatalos ember tan{cstalanul néz az építésvezetőre, aki int a fejével, hogy 

menjenek. Elindulnak. Kékesi b{csi elégedetten néz ut{nuk: l{tja, erősen 

magyar{znak egym{snak. Két nap múlva az öreg elmegy a piacra. V{s{rol. Nem 

lakik messze, de nem tud m{r sietni. Mikor hazaér, l{tja, a h{z egyik sark{nak 

nekiment a gép. A h{z ugyan nem omlott össze, de életveszélyessé v{lt. Azt 

mondj{k, véletlenül történt. Az öregnek nincs több szava a vil{ghoz. 

Erdős{vban 

Hetven év körüli parasztember kotor{szik az asztalfiókban, papírokat 

hal{szik elő. Kórh{zi z{rójelentések. 

– L{tja a bal v{llamat? 



– L{tom. 

– Kajsza. Lejjebb van, mint amaz. 

– Mitől? 

– A zs{kol{stól. Majd beleszakadtam a munk{ba. Nehéz volt, de h{t kellett a 

kenyér a hét kölyöknek. 

Nézem ezt a kis csenevész embert, el sem tudom képzelni, hogy ak{r ereje 

teljében is fel tudott volna emelni egy tele zs{kot. Közben a kezembe nyomja 

orvosi papírjait, olvassam. Nem értem a latin szöveget, de engedelmesen futtatom 

a szemem a sorokon. 

– Így volt – folytatja az öreg. – Felnőttek a gyerekek, régen a sz{rnyukon 

vannak. Saj{t h{za van mindnek. M{r csak a legkisebb fiam lakott idehaza, egyszer 

azt{n mondja. Idesap{m, nősülnék. Te tudod, fiam. Így gondoltam, ap{m. Na jó. 

Úgy gondoltam, majd elleszek én ezeknél, jó gyerek, költözzenek ide, minek 

kínlódn{nak az építkezéssel? Odajöttek. Én kipakoltam a ny{ri konyh{ba, jó az a 

magamfajta öreg cselédnek. Azt{n jöttek, hogy írassam r{juk a h{zat. Na, nem 

b{nom. [tírattam. Igen {m, de egyszer azt mondja a menyecske, hogy én elloptam 

sz{z forintj{t. M{snap azzal jött, hogy ő nem takarítja a mocskomat, mert s{ros 

cipővel hevertem az {gyra. 

– Összevesztek? 

– Kitettek a kamr{ba a morzsolt kukorica mellé. 

– Azt{n? 

– Azt{n ott is útban voltam. Na, nem baj, mondom, van még nekem hat 

gyerekem, jó helyem lesz azokn{l. 

A történet végkifejletét előre jelzik a könnyei, el-elcsuklik a hangja, minden 

porcik{ja remeg. Azt{n erőt vesz mag{n. 

– Elpakoltam. Megyek a kis tariszny{mmal az egyik gyerekhez, azt{n a 

m{sikhoz, sorban mind a hathoz. Mindegyik azt mondta, hogy ha a h{zat a 

legkisebbnek adtam, akkor egyem csak az ő kenyerét. 

– Nem kellett? 

– Nem. Eleinte az erdős{vban aludtam, de tél volt, a hideg bekergetett a 

faluba, onnan a szomszéd v{rosba. Hol az {llom{son aludtam, hol a buszv{róban. 

Amikor kizavart a rendőr, akkor egy csendes utc{ban kucorodtam le a fal tövébe, 

ott szundítottam. 

Szétnézetek az odúj{ban, ami azelőtt valami ólféle lehetett. A piciny helyiség 

földes. Az ajtó nagyon alacsony. Az ablak tenyérnyi. Egy dikó, rajta rongyok. A 

falban néh{ny szög, lógó ruhadarabokkal. 

– Most itt lakik? 

– Ez a jóember megengedte, hogy itt meghúzzam magam. Még enni is ad. 

Csak a birk{ra kell vigy{znom. 

[rokparton 

Az egyik faluban mesélik: 

– Van itt egy öregember, az egyszer fél napig feküdt az {rokparton, senki se 

nyúlt hozz{. 

– Miért? 

– Részeges volt az öreg, elég sokszor feküdt az {rokparton. Megszokt{k. De 

most az egyszer tényleg rosszul volt, s nem az ital terítette le. Kórh{zba került 

végül. 

M{sik esetről is tudnak. Egy asszonyt emlegetnek, aki úton-útfélen 

összeesik. 



– Néh{ny napja a boltban lett rosszul – mondja az orvos. – Lefektettük, 

kapott egy injekciót, rendbejött. 

– Mi a baja? 

– Szervi baja nincs, sokszor szimul{l. De én úgy teszek, mintha elhinném a 

panaszait. Ha ellene mondanék, addig csin{ln{ a dolgokat, amíg be nem bizonyítja 

nekem is, no meg a környezetének, hogy igenis beteg. Hogy komoly baja van. 

Egy m{sik faluban is tudnak péld{kat. 

– Van itt egy idősebb asszony – mesélik a boltban – , annak mindig felakad a 

szeme. [llandóan csin{lja a cirkuszt. De valós{ggal úgy néz ki, mint aki az 

utolsókat rúgja. Még a tévében sem tudj{k így elj{tszani. Volt is m{r vagy 

h{romszor az idegoszt{lyon. 

– Miért csin{lja ezt? 

– A fene tudja! Egyedül van, mint az ujjam. 

Falusi orvos meséli: 

– Amikor ebbe a faluba kerültem, feltűnt, hogy rengeteg színlelt rosszullét 

(mi úgy mondjuk, hogy Charcot syndroma) fordult elő. Ezeket komolyan kellett 

venni, mert az indítékokra esetleg csak utólag derült fény, ha fény derült 

egy{ltal{n. Hej, de sok éjszaka felköltöttek ilyesféle problém{kkal! Nem egyszerű 

dolog ez a színlelés: igen nagy feszültség van az ilyen emberekben, {télik a 

szerepüket, s ez szapor{bb szívverést, izzad{st is okozhat. A sz{ndékos {jul{snak 

mindig valamilyen oka van. Mag{nyosak. Mint Robinson. 

Az ismerősöm meséli. Ballagott a faluban, szembe jött vele egy öregember. 

Kezében két kanna. Egyszercsak meg{llt, nagy csörömpöléssel összeesett. Az 

ismerősöm odarohant hozz{, emelgette az öreg fejét, paskolgatta az arc{t. 

Szétnézett. A kút mellől ketten is figyelték. Odaki{ltott. 

– Hozzanak m{r egy kis vizet! 

Egyikük, egy félmeztelen, középkorú férfi lassan elindult, lób{lgatta a 

kann{j{t. 

– Siessen m{r! 

– Nem kell idegeskedni! – legyintett. 

– Nem l{tja, hogy... 

– Nincs annak semmi baja! 

– Hogyhogy? 

– H{t csak úgy, hogy tetteti mag{t. 

A félmeztelen ember az egész kanna vizet r{zuhintotta az öregre. Az 

felugrott, k{romkodva eloldalgott. A közelben {llók röhögtek. 

Az orvos szerint nincs olyan szervi baja az idős embernek, ami az {jul{st 

indokoln{. Viszont annyira {téli a rosszullétet, hogy még az injekciós tű okozta 

f{jdalomra se reag{l. 

– Akkor miért csin{lja? – kérdezem. 

– Szerintem lelkifurdal{st akar ébreszteni a gyerekeiben. Ki akarja 

provok{lni, hogy törődjenek vele, szeressék, hiszen a rosszullétei is mutatj{k, 

mennyire r{szorul. 

Mag{nyosan 

Felkeresek egy „szimul{nst”. Idős férfi. Beszélgetünk erről-arról, közömbös 

dolgokról, de igen hamar r{keríti a sort a h{l{tlan gyerekeire, azt{n m{r 

következik is a betegség. 

– Beteg ember vagyok – sóhajt. 

– Mi baja? 



– A szívem! – tapogatja a helyét. – Meg itt is – mutat a has{ra. Kotor{szik a 

zsebében. 

– Itt van – mutatja. 

Az első z{rójelentés a belgyógy{szatról való. „Diverg{ló hasi panaszokkal 

vettük fel. Felvételkor azt {llította, hogy még nem feküdt kórh{zban. Kivizsg{l{sa 

sor{n organicus eltérést a hasi szervekben nem tal{ltunk. Később kiderült, hogy 

hasonló panaszok miatt egyszer m{r részletesen kivizsg{ltuk. Miut{n inkorrect 

magatart{s{ra figyelmeztettük, t{vozott. Otthon{ban csak tüneti ter{pi{t igényel. 

Ismételt panaszok esetén neurológi{ra ir{nyítandó.” 

A következő z{rójelentést m{r a pszichi{tri{n írt{k. „Az egyedül élő 

férfibeteget somaticus symptom{kkal, melynek h{tterében Charcot-s componensek 

húzódtak, depressziós hangulatzavarral vettük fel oszt{lyunkra.” 

Egy évvel később, ugyanott fogalmazott papír. „A betegen ismételten 

kifejlődik querulans magatart{ssal és conversios panaszokkal j{ró, jelentős 

utulitarius componensekkel is rendelkező Charcot-s {llapot.” 

Az Orvosi lexikonban ez {ll: „Charcot betegség: a mindennapi idegorvosi 

gyakorlatban a hysteri{t nevezik így, mert a hysteria terminus t{rsadalmilag 

diminu{ló jelentéssel bír nemcsak a laikus, de még az orvosok között is.” 

Egy nagy tapasztalatokkal bíró orvossal beszélgetünk, mi az oka ezeknek a 

mű-{jul{soknak? 

– Sokféle oka lehet. Főleg a mag{ny, a szeretethi{ny, csal{di és anyagi 

gondok, egyebek. Az {jul{st produk{ló ember ezzel a l{tv{nyos tettével szinte 

demonstr{lja a környezetének, hogy segítségre szorul. Egy-egy ilyen {jul{s 

felfogható amolyan S.O.S-nek is. Az ilyen embernek nem az {jul{s a baja, azzal 

csak a figyelmet akarja felhívni igazi problém{ira, amelyek azonban nem a 

szervezetében keresendők, hanem a környezetében, a csal{dj{ban, teh{t a 

külvil{gban, de ezek a külső problém{k apr{nként hatnak a szervezetére, de 

elsősorban az idegrendszerére, és (ha a külvil{g közönyösen fogadja a 

vészjelzéseket, az {jul{sokat) az út sokszor az öngyilkoss{ghoz is elvezethet. 

A coci{lista otthon 

Amikor utolj{ra tal{lkoztam Miklós b{csival, a gyerekeire panaszkodott. 

– A l{nyom addig hízelgett, hogy „írassa a nevemre a h{zat, apuk{m, l{tja, 

olyan szerencsétlen vagyok!”, míg r{írattam. Addig a vejemnek is dr{ga apuka 

voltam, azóta meg vén szaros vagyok. 

Hosszan panaszolja, hogy milyen aljass{gokat követtek el ellene. Leöntötték 

egy bili ürülékkel. Éjszaka beszögelték r{ az ajtót. 

– Be is megyek én a coci{lista otthonba, be én! M{r beszéltem is velük, a jövő 

hónapban odapakolok. 

Keresem a szoci{lis otthonban. Egy vézna, munk{sruh{s öreg mutatatja a 

folyosón az ir{nyt. 

– Arra tessék, ott az iroda! 

Az irod{ban egy jó erőben lévő férfit igazít el egy fehér köpenyes nő. 

– Megmondod a hentesnek, hogy szépet adjon, mert nekem lesz. Érted? 

– Ühüm – bólint a bamba férfi, mire útnak indítj{k. 

Érdeklődök Miklós b{csi ut{n. 

– Elment. Egy hétig volt itt. Pedig jó helye volt. 

A v{rost övező z{rtkertek egyikében lelek r{. Föld al{ v{jt veremben él, a 

tető csutkasz{rból készült. 

– Jó meleg ez, egymagamnak elég nagy. 

– Mit eszik? 



– Kerti munk{kat v{llalok. 

– Ennivalóért? 

– Azért. 

– Nem jól van ez így, Miklós b{csi. 

– Igaza van. Nem csutkasz{rnak kéne az én fejem felett lenni! 

– Nem bizony. 

– H{t nem. Nem csutkasz{rnak. Földnek. 

A kötél 

A szomszédunkban lakott Rebeka néni. Sokszor elnéztük töpörödött, vézna 

alakj{t, amint karj{n egy-egy kos{r gyümölcsfélével elindult a v{ros piac{ra. 

Fog{hoz verte a garast, mindig attól félt, mi lesz, ha leesik a l{b{ról? Gyümölcsöt 

aszalt, befőttes üvegben melegítette a napon a gyökeret, s{rgarép{t. Ilyesmit evett. 

Vittünk neki süteményt, szabadkozott, nem akarta elfogadni. Nagy nehezen 

sikerült r{tukm{lni, de fél óra múlva m{r be{llított húsz tő vir{ggal. Sírt. A 

testvére miatt aggódott, aki kórh{zban volt. 

– Nem is tudom, mit teszek magammal, ha meg tal{l halni a b{ty{m! Én 

elsinkelem magam. 

Rebeka néni sohasem volt férjnél, Andr{s b{csi sohasem volt nős. Együtt 

éltek egy kis h{zban. Andr{s b{csi hamarosan meghalt. Hal{la ut{n néh{ny nappal 

újs{golta Rebeka néni. 

– Tessenek elképzelni, vettem egy g{zpalackot! Meg egy g{ztűzhelyet. 

– Jól tette, Rebeka néni, könnyebb lesz a főzés. 

– Nem főzni vettem én azt, kérem! 

– H{t? 

– Azért, hogy elsinkeljem magam. Nem élet ez így, tessék elhinni! Mennék a 

testvérb{ty{m ut{n, de az Isten nem akar mag{hoz szólítani. Na, nem baj, 

gondoltam, majd segít a g{z. 

– Meg ne prób{lja, Rebeka néni! 

– M{r megprób{ltam. 

– És? 

– Este bekapcsoltam a g{ztűzhelyet és lefeküdtem, de azzal {m, hogy többé 

nem ébredek fel, csak az utolsó ítéletkor. 

– Valaki megmentette? 

– Nem. 

– H{t? 

– Elaludtam. Egyszer felébredek, l{tom, süt a nap. Nézem, ez m{r a 

mennyorsz{g? A szob{m volt. Ott {llt a g{ztűzhely is. Jaj, de szerencsétlen vagyok, 

lehet, hogy mégsem haltam meg? H{t nem sikerült, kérem. [llítólag a g{ztűzhely 

biztons{gi. Ezért nem haltam meg. Most tessenek megmondani, érdemes volt ezért 

annyi pénzt kidobni? 

Szegény Rebeka néni prób{lkozott még gyógyszerrel is, de nem a megfelelőt 

vette be, így csup{n hasmenése lett. Makacsul élt tov{bb. Nemsok{ra eltűnt. 

Néh{ny nap múlva megtal{lt{k a padl{s{n. Egy kötélen lógott. A hal{l{ra 

tartogatott tiszta ruha volt rajta. 

„Parasztnak, tany{ra” 

Főutak, utak l{b{ra kötözött koloncok a falvak, elrobog mellettük a modern 

élet, mondta egy ismerősöm. Nincs igaza. Az elmúlt néh{ny esztendőben nemcsak 



a mezőgazdas{g korszerűsödött, de csöndes vagy kevésbé csöndes dr{m{k 

színpad{v{ is lett sz{mtalan falu és kisv{ros. Egyebek között a vidékre telepített 

üzemek is {trajzolj{k a falvak portréj{t. Természetesen az itt élő emberekét is. 

1. 

Fekete füst gomolyog egy kéményből az ipari füstöt sohasem l{tott földek 

fölött. Kevés helyen örültek úgy ennek, mint J.-n. A fekete cafatokat ok{dó kémény 

tövében ott az új gy{r. Ennek a kellékes részlegében dolgozik S.-né. 

– A pénz miatt kezdtem dolgozni – mondja –, de ennél sokkal többet 

kaptam. Azelőtt nagyon ingerlékeny voltam, gondolom, az anyagiak is bolygattak. 

Amióta elj{rok, elmúlt a zaklatotts{gom. Úgy l{tszik, gyógyszer lett nekem a gy{r. 

– Nem viseli meg az idegeit, hogy mindig csak egy részműveletet végez? 

Mindig ugyanazt. 

– Ellenkezőleg, még élvezem is. Az ember abba az egy dologba jól 

begyakorolja mag{t, nem kell félni, hogy hib{zik. 

– Mit szólnak a férjek az asszonyok munkav{llal{s{hoz’? 

– Nőtt a becsületünk, mert m{r nemcsak költjük a pénzt, de keressük is. Az 

nagyon jó, hogy a nők is elj{rnak dolgozni, csakh{t nekünk ez dupla teher. Amíg 

az üzemben vagyok, erre a munk{ra kell figyelni, ha hazamegyek, akkor meg a 

h{ztart{sra. Mégis, szívesen v{llalom. Amikor kilép az asszony a h{za kapuj{n és 

belép a gy{rba, mindj{rt m{sként l{tja a vil{got. Jobban megismeri az embereket. 

Beszélget valakivel, akiről eddig azt gondolta, buta ember. Most r{jön, hogy nem is 

olyan buta, csak nem szeret beszélgetni. És azzal, hogy megtanultam ezt a munk{t 

meg a politik{t, műveltebb lettem. Merthogy j{rtam marxista középiskol{ba is. 

– Megfigyeltem, az anyós „Dicsértessék!” köszönését ön úgy fogadta, hogy 

„Mindörökké!”. Szok{sból? 

– Nehéz eligazodni ezen. Valahogy két közben van az ember. Nekünk még 

nem azt tanított{k, amit a maiaknak: vall{sosan neveltek. Persze, nemcsak a 

marxista iskola óta, m{r azelőtt is v{ltozott a nézetem. De valahogy mégis, csak két 

közben él az ember. 

– Amióta munk{t v{llalt a gy{rban, mivel gyarapodott a csal{d? 

– Újj{építettük a csal{di h{zat, villamosítottuk a h{ztart{st. A két fiam tanul, 

egyikük villamos üzemmérnök lesz, a m{sik még középiskol{s, de ő is hasonló 

p{ly{ra készül. Es ez nagyon sok pénzbe kerül. Egy keresetből mindezt nem 

tudtuk volna megoldani. 

– Segít-e a csal{d a h{zimunk{ban? 

– A kisebbik fiam takarít, a porszívóval végignyargalja a lak{st és beszerzi 

az ennivalót a disznóknak. Az {llatokat a férjem eteti. A szabadszombatot én 

szabadmos{si napnak nevezem, ebben segít a férjem is. Neki jobban kell a pihenés, 

azokkal a nagy gépekkel ő jobban elf{rad: gépszerelő a téeszben. 

– És a többi munk{snőnek segítenek-e otthon? 

– Az egyik mondja, hogy elküldi a gyerekeket bev{s{rolni, a m{siknak a 

férje segít valamit, de a legtöbb helyen odahaza minden az asszonyra marad. 

Szerintem az asszonyon is múlik, hogy segít-e neki a csal{dja. 

A műhelyben oklevelek. „Oklevél a Martos Flóra szocialista brig{dnak a 

Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulój{nak tiszteletére rendezett 

községi brig{dvetélkedőn elért IV helyezésért.” Egy m{sik oklevél: „Martos Flóra 

brig{d 1967. november 7-e tiszteletére a brig{dversenyben a szocialista brig{d 

zöldkoszorús fokozat{t érte el.” Egy levél a brig{dnaplóból: „Nagy meglepetés volt 

és öröm az otthonban lévőknek az öregekre való megemlékezésök, h{l{s sok 

köszönetet küldünk az értük való szíves f{radoz{sukért és nemes jó 

cselekedetökért S.-nének és brig{dj{nak, és Isten {ld{s{t kérjük re{juk. Tisztelettel 

az Otthon öregei.” 



2. 

Varróüzem B. községben. Az épületben azelőtt lovak voltak. Most sz{z 

asszony munkahelye. A legtöbbnek az első: a főzőkan{l mellől jöttek. 

– Teljesítményben dolgozunk – mondja egy asszony. – Amikor új fazonra 

{llunk {t, akkor napi húsz-harminc forintot keresünk. Két és fél hónapig nem volt 

szabadszombatunk, hajtottunk a német export miatt. Ha megemlítjük, hogy nehéz 

teljesíteni a norm{t, akkor azt mondj{k a pesti főnökök, a tandíjat meg kell fizetni. 

A varróüzem vezetőjére, B. P.-nére elég r{nézni, l{tszik, hogy idegileg 

milyen megviselt. 

– A kis széri{t megsínyli az asszonyok pénzt{rc{ja. A négy-ötsz{z darab 

hamar lefut a szalagról. Ilyenkor idegeskednek, s idegenkednek az új munk{tól. 

Mire azt is elsaj{títj{k, m{r kezdhetik az újat. A pesti vezetők nagyon tudnak 

követelni. De adni? ... Meg sem hallgatnak minket. 

– Mit szeretne elmondani nekik? 

– Péld{ul azt, hogy az itteni brig{dmozgalmat nem lehet Pestről ir{nyítani. 

H{t ki lehet úgy értékelni a szocialista brig{dok munk{j{t, hogy felkérik a naplókat 

Pestre és díjazz{k a szép beír{sokat? Honnan tudj{k, mi van a szavak mögött? 

Hiszen alig l{tjuk őket. A mi fejünk fölött pedig {tnyúlnak, nem kív{ncsiak a helyi 

vezetők véleményére. 

– Miért nem csap az asztalra? 

– Ha panaszkodunk, r{nkfogj{k, hogy a „vidéki vezetők a rosszak”. Ha 

viszont valami eredményt érünk el, azt a központ kisaj{títja mag{nak. Itt volt az 

NSZK-export. A központ felaj{nlotta a szalagvezetőknek és nekem a prémiumot. 

Időre elkészült a munka, akkor jött egy telefonértesítés, hogy megv{ltozott az {bra, 

mi kevesebbet kapunk, majd megmagyar{zz{k, miért. M{ig sem magyar{zt{k 

meg. 

B. P.-né sír{ssal küszködik, keserűen legyint. 

– Nem sok vizet zavarnak a vidéki üzemek vezetői, az úgynevezett 

középk{derek. Ha ezt előre tudom, nem maradok itt. Bizalmatlanok is velünk 

szemben. Megkaptam m{r egy betegségemért azt is, hogy menekülök a munka 

elől. Ugyan honnan tudj{k? Itt vannak jó félór{ig, s akkor is jelentéktelen személyi 

ügyekkel foglalkoznak. 

Budapestre utazom, megkeresem a szóbanforgó címet. 

– A B.-i üzemben mindent meg tudnak csin{lni, kellő felügyelet mellett – 

mondja az elnök. – A középvezetők, sajnos, nem {llnak olyan szinten, hogy 

ön{llóan beindítsanak egy új fazont. Most is kénytelenek leszünk k{rtérítési 

elj{r{st indítani ellenük. 

– Sűrűn megfordulnak B.-n? 

– Hetente egyszer... kétszer... De a helyi problém{kat képtelenek vagyunk 

rendezni helyettük. 

– A munk{snőkkel is elégedetlenek? 

– Velük semmi bajunk, mindenre készek, még éjszakai munk{ra is. És 

egyedül a B.-i üzemünkben működik szocialista címet elnyert brig{d, kettő is, a 

pesti és a m{sik vidéki üzemünkben egy sincs. Persze, a munkafegyelemmel baj 

van, B.-n még nem tudj{k az üzemi rendet. 

Említem a brig{dok igazs{gtalannak vélt értékelését. 

– Úgy fest a dolog, hogy a szocialista brig{dmozgalmat a lentiek nem tudj{k 

ir{nyítani – mondja az elnök. – Előfordul, hogy {tnyúlunk a helyiek feje fölött, de 

az esetek kilencven sz{zalék{ban kikérjük a véleményüket. 

– Kevés időt töltenek B.-n. Fél ór{t mondanak. 

– Szó sincs róla, legal{bb m{sfél ór{t ott töltünk. Különben is erőn felül 

segítjük őket. 

– A m{sfél ór{s l{togat{sokkor mit lehet észrevenni? 



– Azt, hogy a telepvezető és a szalagvezető nem mer selejtes ruh{t 

visszaadni. B.-n erős a sógor-komas{g, az egym{s ir{nti elnézés. Senki sem akar 

mag{nak egy kis községben ellenséget szerezni. 

Visszamegyek B. községbe, a varróüzembe. Elmondom az elnök véleményét. 

Az üzemvezető sírvafakad. 

– Volt egyszer egy 12 ezer darabos szovjet export, ebből kétezer szabv{nya 

el volt szúrva: Pesten csin{lt{k. Ezért ki a felelős? Velünk pedig nyolcvan blúzért 

akarnak k{rtérítést fizettetni. És mi az a nagy segítség? Lejött a technológus a 

szovjet export ügyében tíz órakor és fél egykor m{r elment. Ut{na jöttünk r{, hogy 

a fazon egyik oldala két centivel szélesebb. H{t ilyen ez a nagy, erőn felüli segítség. 

És most, hogy valaki kiteregette a szennyest, az elnök brig{dvezetői gyűlést akar 

összehívni Pesten. Hirtelen egy kis demokratizmust!... Hat évig nem volt... 

3. 

Z. kemény kötésű férfi. Nehezen kezdett beszélni, de amikor r{sz{nta 

mag{t, ór{kig mondta alig kihevert „kalandjainak” történetét. 

– Gépészmérnök vagyok. Pesten éltünk egy beteges gyerekkel, lak{sra sem 

volt remény, vidékre kellett jönnünk. Így kerültem K.-ra 1967-ben. Két évre r{ 

felkerestek a v{roska vezetői, hogy a vidéki ipartelepítés K.-t sem kerüli el, 

ir{nyítsak egy olyan üzemegységet, melynek a központja Pesten van. A semmiből 

kell megteremteni, olyan emberekkel, akik nem is tudj{k, mi az az üzemi munka. 

Elkezdtük: eltelt egy kis idő, és mi m{r úgy gazd{lkodtunk, hogy a hulladék 

hulladék{ból is {rut készítettünk. A központban hallottam is olyan cinikus 

megjegyzést valamilyen pazarl{ssal kapcsolatban, hogy „nem baj, majd 

kigazd{lkodja a K.-i üzem.” Meg is becsültek minket, ajaj! Egyszer lent volt az 

egyik vezetőségi tag többedmag{val, de m{sfél óra ut{n menni akartak. Miért 

olyan sürgős? „Mert a Volga sz{llóban ünnepségünk lesz” – mondta. És kik 

lesznek ott? „A központ dolgozói”. „És vidékről? „Maguk oda be sem férnek”. 

Ekkor még csak a régi kaszinóépületünk volt, no meg egy saras udvarunk. 

Valódi üzemet akartam teremteni, minél több pénzt kellett szerezni a központtól. 

Sikerült: kaptunk néh{ny milliót, lett új présműhely, betonoztuk az udvart, lett 

rakt{r, szoci{lis épület, kerítés. Hogy ez sikerüljön, minden eszközt bevetettem. 

Mikor felmentem a központba, a nőknek vir{ggal, édességekkel kedveskedtem. A 

vezetőknek? M{zsasz{mra küldtük fel a krumplit, amikor nem lehetett kapni. 

Becsomagoltuk egyenként a toj{sokat, küldtük. A kacs{kat tucatsz{mra, 

megpucolva... Nem ingyen volt, de nagyon-nagyon olcsón. Elv{rt{k. A 

kihaszn{l{sig ment a dolog. Meguntuk. Egyszer azt{n mondtam, hogy többet nem 

tojnak a K.-i tyúkok. Pedig nagyon jó vezető maradhattam volna 1973 ut{n is, ha 

folytatom az aj{ndékoz{st. Ha nem említem meg a lenti bajokat, hanem mindenre 

azt mondom: majd megoldjuk. 

Gépeket ígértek. Ahogy érkeztek, l{tom, ezek elhaszn{lt, elavult 

konstrukciók. Fent meg is kérdeztem, hogy miért a központ kapja az új gépeket, mi 

pedig a régieket? Mire: „Jó az parasztnak tany{ra!” Egy tan{cskoz{son döngették a 

mellüket a pesti vezetők, hogy megszüntették az emberölő műveleteket. Persze, 

hogy megszüntették! Pesten! Úgy, hogy leküldték nekünk azokat a gépeket. Nem 

egészen egy év alatt tizennégy sz{zalékkal szigorított{k a norm{t. 1970-ben hat 

forintos órabérrel kezdtek a mi asszonyaink. A pesti üzemben dolgozók m{r akkor 

többet kerestek havi ezer forinttal. Ma is magasabb az órabérük néh{ny forinttal, 

pedig a munka és a szaktud{s ugyanaz. H{t emiatt is összekülönböztünk a 

főnökökkel. 

Egy szakmunk{som építkezéshez kért t{mogat{st. Felküldtük a kérelmét a 

központba, h{rom hónap múlva jött a rövid v{lasz: vidékre nem vonatkozik. 

Azt{n üdülő-beutalókat kértem olyan ar{nyban, amilyet képviseltünk az egész 



cégen belül. V{lasz: m{r elfogyott. Mikor megkérdezték a dolgozóim, miért kap 

több pénzt a pesti munk{s, azt v{laszolt{k, hogy vidéken olcsóbb az élet és Pesten 

jobban kopnak a ruh{k, sokat kell közlekedni. Elég cinikus szöveg, nem? 

Hét évet húztam le itt, nem voltam diplomatikus, ezért lett az a vége, hogy 

velem nem lehet dolgozni. Nyolcvan kilósan kezdtem az üzem megteremtését, 

hatvannyolc lettem, amikor leköszöntem. Közben felnőttek a gyerekeim anélkül, 

hogy érezték volna, nekik apjuk is van. Bar{tokat sem gyűjtöttem. De énszerintem 

ez a sorsa a legtöbb ilyen vidékre telepített üzem vezetőjének: a pestiek {tnyúlnak 

a feje fölött, ki van szolg{ltatva nekik, mag{ra van hagyva a gondjaival, mert 

Pestről csak pofavizitre j{rnak le. És a pénz!... Amikor ünnepség volt a központban 

(Kiv{ló Üzem címet nyertünk), egym{snak adogatt{k a pestiek a borítékokat; 

nekünk csak néh{ny könyv jutott. Félévkor a cég 126 sz{zalékra teljesítette a tervét, 

a K.-i telep pedig 136 sz{zalékra. Ebből az alkalomból 22 ezer forintot osztottak ki, 

amiből kilencsz{z forint jutott a K.-i dolgozóknak, ugyanennyi a m{sik vidéki 

telephelynek, a többit a pestiek kapt{k. Pedig a két vidéki üzem foglalkoztatja az 

összes létsz{m felét. 

4. 

T.-i p{rttitk{r mondja. 

– A varróüzem indít{sa ut{n a dolgozók panaszkodtak: nincs anyag, nincs 

folyamatos munka. Reklam{ltunk a cég pesti vezetőinél, mindent megígértek, de 

minden maradt a régiben. Reklam{ció, ígéret, reklam{ció, ígéret... Meguntam, 

írtam egy levelet. 

Ideadja. 

„Tisztelt Igazgató Elvt{rs! A türelmetlenségem r{kényszerített arra, hogy 

bizonyos dolgokról t{jékoztassam az igazgató elvt{rsat. A T.-i üzem ir{nyít{s{nak 

tiszt{z{s{t jó volna rövidesen lerendezni. Az üzem beindít{sa óta öt-hat fő m{r 

részt vett az ir{nyít{sban... Tov{bbra is probléma van a folyamatos anyagell{t{ssal, 

és az ahhoz tartozó egyéb kellékekkel, a dolgozók {tlagkeresetével; még mindig 

nincs meg az üzem bérszab{lyzata... A J{r{si Bizotts{g megbíz{s{ból a múlt évi 

termelést és a dolgozók {tlagkeresetének kimutat{s{hoz haszn{latos statisztikai 

adatközlő lapot m{r kb. kettő hete felküldtem és id{ig még semmilyen v{laszt nem 

kaptam. Engem pedig a J{r{si Bizotts{gtól moleszt{lnak, azt kérdezik, milyen cég 

az, amelyik nem reag{l a p{rtszervezet kérésére. Ilyen körülmények között jó 

néh{ny vezető és dolgozó nem tud dolgozni, ezért hat{roztak úgy, hogy nem 

dolgoznak tov{bb a v{llalatn{l. Mi is kénytelenek vagyunk a sorozatos 

elégedetlenséget megvizsg{lni, szükség esetén Végrehajtó Bizotts{gi ülésen 

tiszt{zni... Kérem, hogy az ügy tiszt{z{s{ért elsősorban itt a p{rt és tan{cs 

vezetőségével vegyék fel a kapcsolatot. Az üzem és az ott dolgozók elbír{l{sa nem 

jó, ha gyarmati módon megy, mert ez rövidesen visszaüt... Elvt{rsi üdvözlettel CS. 

A. P{rt. Biz. titk{r.” 

5. 

Egy m{sik kisv{rosban tekintélyes méretű, újonnan épült üzem irod{j{ban 

ülök a fiatal vezetővel: ő bizalmatlan és z{rkózott. Mutatom neki a megyei lap 

egyik cikkét, mely ugyancsak egy vidékre telepített üzemről szól. „A Pannónia 

bund{it {rulj{k Koppenh{g{ban, P{rizsban, s még sok külföldi v{ros {ruh{zaiban, 

üzleteiben. A kunszentm{rtoni munk{sok véleménye az: nem kérdezi meg az 

{tvevő cégek szakembere, hogy a bunda a kettes, vagy a négyes gy{rban készül-e? 

A kiv{ló minőség a fontos és ezt betartj{k Kunszentm{rtonban, sőt hozz{k a 

mennyiségi mutatókat is.” Az idézett cikk adatokat közöl a Pannónia 

Szőrmekonfekció V{llalat egyes gy{regységeinek {tlagbéreiről. Kiderül, hogy a 



központi gy{rban 1976-ban h{romezer 72, tavaly h{romezer 359 forint volt az 

{tlagbér; a csepeli gy{regységé m{r körülbelül ötsz{z forinttal, a szegedié pedig 

megközelítőleg nyolcsz{z forinttal volt kevesebb. A Pannónia kunszentm{rtoni 

gy{r{ban 1976-ban kétezer 240, tavaly pedig kétezer 484 forint volt az {tlagbér. 

Könnyű kisz{mítani: még nagyobb a különbség. 

Az ifjú főnök olvas, azut{n hümmög. Rosszkedvű. Nem akar beszélni. 

Szeretném szóra bírni. 

– Magukn{l minden rendben? 

– Nagyj{ból. 

– Semmi gond? 

– Aprós{gok. 

– Úgy tudom, hogy majdnem kétsz{z munk{snővel kevesebb van a 

szükségesnél. Ez sem gond? 

Jódarabig nem v{laszol, majd ingerülten kérdezi. 

– Tud ezen segíteni tal{n? 

Most én hallgatok. Azt{n mégiscsak kérdezek: 

– A bérek? 

Csönd. 

– Mag{ra mi van bízva? 

– Hagyjon békén! 

– Dönthet ön{llóan? 

– Igen. 

Telexpapírt fúj le az asztalról a huzat. Felveszem, elolvasom. „Keerek 

engedeelyt indigoo és tollbeteet vaasaarlaasaara. V. I. üzemvezető.” 

J{ték kerestetik 

1. 

„Vót a cipóz{s. Azt j{tszott{k, hogy kenyeret sütnek. Öt-hat fattyú leül a 

földre egy sorba, egym{s ölibe, m{n úgy értem, egyik a m{sik elé. A h{tsó legény 

derek{n kötelet vesznek körül, oszt viszik előre a többi hóna alatt. Elől jól 

meghúzz{k, megkötik, hogy szorosan legyenek. Akkor oszt{n oda{ll a pékmester, 

jön a vevő. 

– Van-e kenyér? 

– H{t, nem tudom, megsült-e m{n, de megnézzük a fenekit... 

Mert a kenyeret úgy nézik, hogy kopogtatj{k. H{t itt is: ódalra fordítj{k a sor 

fattyút (a cipókat). Na, elő a hajtósz{rat, kétrét hajtva... Tuggya, milyen az? Csatos, 

méteres hosszú, rettentő nagyot lehet véle ütni. H{t meg is ‘kopogtatt{k’ véle a 

‘cipók’ fenekit rendesen. Előbb jobbrúl. 

– Megpiszk{lom m{n alattuk a parazsat, mert rosszul fogja! 

Avval {tfordítj{k balra a cipókat, csatt a seggükre onnan is. Hi{ba, még nem 

jól kopogott a cipó. 

Telt az idő, megint megnézték. Hajtósz{rral. Több sorral is. 

– M{n meg nagyon fogja! – ki{ltott a pékmester. 

Akkor al{juk egy veder vizet, mivelhogy azt m{n odakészítették. Hadd 

hűtse a cipókat. H{t, még a pall{sról is hullott a mész, úgy ugr{ltak a legények...” 

2. 

Tany{zunk. A hetven esztendős Ökrös Lajos mesél a régi tanyavil{gról. S az 

akkori emberekről. 

J{ték kerestetik: de hol? 



M{ig sem v{ltozott a tany{k közvetlen környezete: a parlag siv{r, 

elhanyagolt, ak{r nagyap{ink kor{ban. Igaz, nincs hagyom{nya a Kuns{gban, de 

még most is alig tal{lni egy-egy vir{g{gy{st, zöldségeskertet, gyümölcsf{t. Imitt-

amott egy szilva- vagy almafa még csak-csak, de legink{bb avégre, hogy legyen 

mihez megkötni a tehenet. Ahol a téesz megprób{lt ezen v{ltoztatni és 

gyümölcsf{kat telepített (a központokba), gondoz{s hi{ny{ban jó részük 

kipusztult, mondj{k. 

Kór{szolok a karcagi hat{rban. 

Hajít{snyira tanyaközponttól, köves úttól, {rv{lkodik egy csúfs{gos-csúf 

tanya. Esztendők óta nem l{thatott egy marék sarat a v{lyogfal. A h{zban 

leírhatatlan rendetlenség. A gyerekek ak{r a gr{dics fokai: egyik kicsi, m{sik 

kisebb. A hat{rbéli emberek megsúgt{k: vigy{zzak, ha hozz{juk megyek, a 

gyerekek tetűt vittek a tanyai kollégiumba. Igaz, nem most volt, de h{t sohasem 

lehet tudni. Akkoriban viszont – mesélték – az anyjuk összezajdult a téesz 

nőbizotts{g{nak elnökével, sz{ma nélkül k{romkodott, méghogy az ő gyerekei!... 

– Ez semmi! – okosítottak a téesztagok. – L{tta volna ny{ron az itteni 

{llapotokat! A kisbaba olyan rongyokba volt csavarva, mint a kapca, legyek lepték 

a szemét, sz{j{t. Az anyja pedig mellette ült... 

Ez a csal{d {llatokat sem tart. Az egyik brig{d adott nekik két malacot, a 

szövetkezet {rp{t. Amint a jósz{gok felélték a terményt, lev{gt{k őket: harminc 

kilósak lehettek. Napok alatt odalett az aj{ndék. Pedig a csal{dfő évente 

harmincegy ezer forint fölött keres, s ez meghaladja a téesz tagjainak 

{tlagjövedelmét. Csak h{t szívesen megterheli mag{t borral. 

– A maguk szegényei – mondj{k r{juk a szövetkezet dolgozói. 

Nagy a karcagi hat{r, s ekkora földön csúfs{g is akad tagadhatatlanul. 

Vannak tany{k, melyek fal{t kitúrta a disznó, és úgy szaladg{l a lyukon ki-be, ak{r 

a patk{ny (no, az is kerül). De r{jakereshetjük a péld{t egy m{sfajta nyomorús{gra 

is. Erre meg egy m{sik tanyai ember élete p{szol. Vannak neki lovai, ökrei, tehenei, 

birk{i, aprójósz{gai – mégis fon{k ez a jómód. A gazda ugyanis egyre újítgatja 

reményeit: csak visszaadj{k a földjét (tizenöt hold szik). Tartja a lovakat, ökröket, 

jók lesznek majd sz{ntani. 

3. 

Elő sem győzném sz{ml{lni azt a sok j{tékot, melyekről hírt adott nekem 

Ökrös Lajos és Perge Istv{n. Szedem „penna” al{, egyiket a m{sik ut{n. Csak h{t a 

64 esztendős Perge Istv{n is a múltat idézgeti, merthogy „a j{tékokat is 

elpusztította a m{sodik h{ború”. 

– Vót, aki v{ltig dicsérte a lov{t, milyen jól lendít. „Na, fel tud-e engemet 

{llítani?” De ezt csak jóf{jú, erős emberek kérdezték, mert csak ők tudt{k 

megcsin{lni. Egy kötélnek mindkét végére h{mf{t kötöttek. A férfi hanyatt feküdt, 

l{b{t nekivetette a küszöbnek. A kötél m{sik végire, a h{mfa elé odagombolt{k a 

lovat. Na, hajtani sem vótak restek, még ostorral is ösztökélték. De bizony, egy 

jóf{jú embert nem tudott elhúzni a lú. Olyan lú nem született, amék Debreceni 

S{ndort (most itt lakik a Vasút utc{n) elhúzta vóna. 

Ökrös Lajos is emlékszik az ilyen erőprób{kra. De arra is, hogy jó néh{ny 

virtuskodó legény feje szétloccsant az ajtófélf{n, úgy felr{ntotta a ló. 

Perge Istv{n újabb vetélkedő j{tékot mesél. 

– Vót a bothúz{s. Két ember leült egym{ssal szemközt, a talpukat 

összevetették. Megmarkolt{k a botot: na, ki tudja fel{llítani a m{sikat? 

Henri Troyat leírja Tolsztoj élete című könyvében, hogy a baskírok földjén, 

Szamar{ban, a kumiszkúr{n lévő nagy orosz író „Lev Tolsztoj mindenkit legyőzött 

a bot-viadalban: a két ellenfél szemtől szembe ült a földön, a talpuk összeért, s egy 

dorongot húztak, amíg az egyik föl nem emelte a m{sikat.” 



Vajon föltehetjük-e, hogy ezeknek a pog{ny, kegyetlen erőprób{knak egy 

részét még a nom{d, pusztai népek közül hozt{k magukkal a népv{ndorl{s utolsó 

hull{m{val érkező kunok? És egy{ltal{n: mire voltak jók ezek a j{tékok? 

– Mire? A m{sodik h{borúban mind odavesztek ezek a gyönyörű sz{l 

gazdalegények, mint S{nta Józsi, Elek György, Elek J{nos... Öröm vót r{juk nézni, 

olyan f{jú emberek vótak. De azok a kis szikkadt szolgalegények, akik így 

vetélkedtek, akiknek minden hajnalban megrúgt{k a talp{t, oszt{n szalonn{n 

dógoztak vakul{sig, azok mind hazajöttek, ha le nem lüttík űket. Mert mindent 

kibírtak, edzettek vótak – magyar{zza Perge Istv{n. 

– Velem vót katona a két Elek fiú – meséli Ökrös Lajos. – Vérmes, erős, nagy 

módban élő emberek vótak. Idehaza dolgoztak azok, kasz{ltak... De csak míg 

kedvükre vót. A koszt meg elsőrendű: hús, bor... H{t ezek odakint úgy 

legyengültek, hogy a küszöböt sem tudt{k {tlépni. Azt{n odavesztek. Még 

Rimaszombati K{roly is, pedig az még hatalmasabb vót. 

4. 

Ökrös Lajos ötven esztendeig élt tany{n, néh{ny éve költözött be Karcagra, 

így h{t lebontott{k még az ő gyönyörű, műemlék értékű tany{j{t is. 

– A szövetkezetek úgy megerősödtek, fejlődtek – mondja –, hogy nemigen 

szenvedhetik m{r a tany{kat. Főleg az elhanyagolt, arcpirító fészkeket. S az 

ilyenekben lakó treh{ny emberek is kikopnak a karcagi hat{rból. 

Ökrös Lajos tany{j{t újra felépíti a karcagi M{jus 1. téesz, de m{r a Tarattyó 

úti központban. Szemben az ultramodern létesítményekkel tanyamúzeumot 

csin{lnak, mondj{k, egy régi életforma t{rgyi emlékeit mentik. De erre az 

életform{ra legal{bb annyira jellemzőek voltak a szok{sok (a j{tékok) is. 

Manaps{g nem j{tszanak a tany{kon. Valamilyen módon tal{n ez is jellemző 

a korra. Amint a m{r leírt j{tékokból is tükröződik a múlt. Olyasféle szerepük 

lehetett e j{tékoknak, mint a védőolt{snak. Immunit{st adtak. 

– Beleszúrtak az ajtóba egy zs{kvarró tűt – idéz Ökrös Lajos egy amolyan 

„kitol{sos” j{tékot. – Mondj{k az egyik legénynek, aki nem ismerte a csíziót: „Nem 

tudod kihúzni a fogaddal, ha kilencszer körülfordulsz egy tengericsutk{ra 

t{maszkodva!” „Én?” Elkezd forogni. Igen {m, csakhogy közben valaki a tű al{ 

tartotta a l{mp{t, hogy izzott belé. Az meg forog, nem l{tja, mert amire kilencet 

fordult, m{n úgy tartj{k, mintha vil{gítan{nak a mutatv{nyhoz. No, megvót a 

kilenc fordulat, szalad a tűhöz, bekapja... H{t, csak úgy sistergett a sz{ja... 

Hogyan is mondta Perge Istv{n? „Mindent kibírni.” Tal{n ösztönösen, de 

azokhoz a megprób{ltat{sokhoz szoktatt{k magukat a kunok gener{ciói, az alul 

levők, amelyekben elkerülhetetlenül részük volt. Ezeket a j{tékokat ugyanis nem a 

nagymódban élők, hanem főleg a szegények űzték. 

J{ték kerestetik, írtam riportom fölé. Nem tal{ltatott. A tanyavil{gban is 

megszűntek a j{ték, a tany{z{s objektív lehetőségei (nem a kunok lettek 

kedvetlenebbek). Az ötvenes években bomlani kezdő tanyavil{g Karcagon végső 

idejét éli. 

– Ki fog öt-hat kilométert gyalogolni a legközelebbi tany{ig? – magyar{zza 

Perge Istv{n. – Senki. Ott vannak a jósz{gok, „elszórakoznak” azokkal. Meg oszt{n 

télen is dolgoznak az emberek a téeszben, nem úgy, mint annakelőtte. Ha kerül 

egy kis idejük, a tévét lesik. 

Fészekrakók 

Reggel öt óra. Körbej{r a p{link{süveg, azt{n beindítj{k a betonkeverőt. 

Ismerősömnél, Gyul{n{l alapozunk. Tízszer tíz méteres s{tortetős h{zat épít, ilyen 



típusú épületekkel van tele az utca. Gyul{nak tizenh{rom munkat{rsa jött el 

segíteni, négyen „elfelejtettek” eljönni, ígéretük ellenére. Egyelőre vid{man, 

fütyörészve megy a munka, még a sarogly{nyi vizes beton sem tűnik túl nehéznek. 

Azt{n kapunk egy z{por vizet odafentről. Rögtön s{r lesz, csúszk{lunk, 

mérgelődünk. „Hülye idő van az idén.” Fel sem sz{radunk, ismét zuhog a 

nyakunkba az {ld{s. Azt{n délelőtt mégegyszer. Ingerült a hangulat, minden 

aprós{gért k{romkod{sok csattannak. Szidj{k a magass{gos égben lakozót az eső 

miatt, szidj{k a gazd{t, aki csak gaty{zik, szöszmötöl, vakarózik, még egyetlen 

saroglya betont sem fogott meg és r{ad{sul a sört is „elfelejti” kín{lni, végül a 

pimasz provok{l{sokra hoz öt üveggel, Miklós nem is {llja meg szó nélkül. 

– Vigy{zz, még megemeled magad! – mondja gúnyosan. 

A gazda nem veszi a lapot, nem fordul mégegyszer. 

– Kösz, én nem iszom – mondja a legend{shírű nagyivó, Pista, aki virtusból 

megivott egyszer egyik t{rs{val egy marmonkanna p{link{t, legal{bbis ezt 

mesélték a többiek. De most dacból nem kér, azért a h{rom kortyért, ami ebből az 

öt üvegből neki jutna, a kezét sem emeli meg. 

Ismét fellegek gyülekeznek az égen és a homlokokon, most éppen azért 

ingerült a t{rsas{g, mert Gyula az utc{ról hordatja a betont a telek h{tulj{ba, az 

alsó épület alapj{ba, amit szintén elkészítünk egy füst alatt. Szóval az utc{ról 

hordjuk a betont, csúszk{lunk a pocsoly{ban, pedig a telek mélyén is van egy 

halom sóder, ott is lehetne betont keverni, de nem... Még nincs dél, de a 

sarogly{zók egyike, Miklós p{rja, egy szemüveges, kövérkés fiú m{r kétszer 

elejtette a tele sarogly{t, Miklós leverte miatta jobb kezéről a zom{ncot, ujjai 

hegyéről csepeg a vér. Amikor p{rja harmadszor is elejti a sarogly{t és könyörgő 

tekintettel néz Miklósra, az v{logatott szitkokkal illeti „szappannakvaló” p{rj{t, 

éktelenül dühös, minden {tmenet nélkül Gyula, a h{zigazda le- és felmenő 

rokons{g{t emlegeti ízes faluszéli akcentussal. El akar menni, neki ebből elege volt. 

– Ne menj el, mert akkor Gyula nem fogja neked visszasegíteni, ha építkezel 

– tan{csolja Pista. 

Miklós mond egy cifr{t, marad. Azt{n amikor m{r egy sarogly{t cipelünk és 

a betonkeverőre v{runk, kifakad. 

– A múlt szombaton Jenő b{csin{l voltam falazni, azelőtt Sanyin{l alapot 

{sni és alapozni h{rom napon {t, azelőtt Jenő b{csin{l alapoztunk... Ez így megy 

tavaly óta. Reggelente az ujjaimat alig tudom kiegyenesíteni, f{j a kezem, azt 

mondja a feleségem, hogy meg van erőltetve, minden hétvégén csupa izzads{g és 

mocsok vagyok. És mit gondolsz, ezek közül mindenki visszasegít majd? Jó is 

lenne! Jövőre építkezem. Szerintem ez a smucig disznó se jön majd el – int Gyula 

felé. 

– Miért nem adsz egy kis sört a munkat{rsaidnak? – kérdezem Gyul{tól, 

amikor négyszemközt maradunk. – Jobb kedvük lenne. 

A h{zigazda legyint. 

– Meginn{k ezek a szenteltvizet is, ha a kocsm{ban {ruln{k. 

– Morognak r{d. 

– Tudom. 

– És? 

Elveszíti a türelmét. 

– Tudod te, hogy mennyibe kerül az építkezés? Bele fogunk rokkanni! L{tod, 

még csak az elején tartunk, alapozunk, sok anyagot még be sem szereztem és m{ris 

le vagyunk gaty{sodva. Nekem még tíz üveg sör {ra is sz{mít. De csak menj, 

prób{lj p{r helyen érdeklődni, hogy mibe kerülnek a telkek! Ebből m{r lesz némi 

fogalmad, hogy mibe kerül az ilyen fészekrak{s. Pedig semmi flanc: l{thatod, a 

s{tortetős h{zam ma m{r a legszerényebb h{z lehet itt, ahol m{r az emeletes és a 

tetőtér beépítéses a divat. 



Megfogadtam Gyula szav{t, m{snap szétnéztem a településen, telket 

kerestem. 

Az idősebb asszony botra t{maszkodva jött ki, bizalmatlanul nézegetett. 

– A telek ut{n... – prób{lgatom a szerepemet. 

Nagynehezen beenged a port{ra. 

– Mekkora a telek? – igyekszem oldani a feszültséget. 

– Sz{zötven négyszögöl. 

– [ra? 

– H{t nem is tudom, amikor legutóbb voltak itt a fiamék, 

h{romsz{znyolcvanat mondtak kadr{tj{ért, de fél éve m{r felém se néztek... 

M{r sír, görcsös zokog{s r{zza, attól félek rosszul lesz, legszívesebben 

lelépnék, de nem lehet, ömlik a könny és a panasz. Hosszú percek múlva 

megnyugszik, folytathatjuk az „üzleti” t{rgyal{st. 

– H{romsz{znyolcvanra mondta, de azóta m{r följebb mentek az {rak... 

– Köszönöm – h{tr{lok a kapu felé – majd meggondolom és újra jelentkezem 

– mondom és elmenekülök. 

Még két helyen érdeklődtem, de ott sem mondtak szolidabb {rakat. Egy 

itteni lakossal beszélgetve r{kerítettük a sort a meredeken felszökő telek{rakra. 

– Az utóbbi években nagyon felkapt{k ezt a helyet! Tíz, tizenöt éve még a 

legjobb helyeken is lehetett port{t venni néh{ny ezer forintért. Ma m{r egészen 

m{s a helyzet. A fürdő miatt. M{r több az üdülő, mint a lakóh{z. Nézze, micsoda 

épületek! Jönnek ide mindenhonnan, nagy gy{rak is építenek olyan üdülőket, hogy 

az embernek felakad a szeme a csod{lkoz{stól. A tan{cs még a kubikgödröket is 

kiosztotta. 

Egy prospektust nézegetek: a fürdőt két forr{s l{tja el vízzel, melynek 

hőfoka 52-60 fok. Gyógyító hat{sa elsősorban a mozg{sszervi, légúti, idegrendszeri 

betegségek kezelésénél lehet eredményes. A fürdő term{lvize a calcium-

magnézium hidrokarbon{tos, chloridos, szulf{tos, kénes, jódos, brómos 

gyógyvizek közé tartozik – aj{nlgatja a szegényes kiadv{ny. 

Ebédelünk Gyul{n{l: birkapörkölt. A nap is kisütött. Nem sok kell a jobb 

hangulathoz. 

– Mikor vetted a telket? – kérdezem Gyul{t. 

– Két éve. 

– Azóta volt{l a fürdőben? 

– Nem. Nincs arra időm. Dolgozom. Hozd csak elő a papírokat! – szól a 

feleségének, azt{n mutogatni kezdi. 

– Feljegyeztem mindent, itt van mindenről a sz{mla. L{tod? Telek 25 ezer 

440 forint, ügyvéd ezeregysz{szhuszonkettő, sz{zalék négyezer-

h{romsz{zhatvanegy, telek szétmérése ötsz{zhúsz, felértékelés 

kettősz{zhuszonnyolc, kerítésnek vas oszlopok ezerhatvan, ennek a fuvardíja 

ötven, betontörmelék fuvar (az alapba) sz{zhatvan, a sofőrnek sz{z, L-vas 

kerítéshez négysz{zharmincnyolc, U-vas ötsz{znyolc... 

– Minek ez a sok papír? 

Az ebédelők m{r békésen, elégedetten sörözgetnek, most bekapcsolódnak a 

t{rsalg{sba. Lebukott X., mondj{k, anyagot fújt meg a cégtől, nem tudott igazolni 

egy csomó anyagot, fuvart, úgyhogy észnél kell lenni borzasztóan, elég ha egy 

haragosa, vagy egy rossz szomszédja feljelenti az embert... Azt{n biztatnak, nézzek 

szét az üdülőnegyedben, miből építette Z. azt a „kis” vityillót, Y pedig amazt, és 

főleg kikkel építtették fel. Sokat sejtetően mosolyognak, tudnak amit tudnak, de 

csak annyit mondhatnak, hogy ott kellene szétnézni. 

A sarogly{k ismét egyre nehezebbek, a megkínzott izmok végeérhetetlennek 

érzik ezt a délut{nt. Gépiessé v{lik a munka, a betonkeverőből r{borítj{k a betont a 

sarogly{ra, néha túl sok sikerül, de a sarogly{t cipelők ilyenkor sem szólnak egy 



szót sem, viszik összeszorított fogakkal, egy hang nélkül, gépiesen lépkednek, úgy 

érzik, hogy néh{ny méter ut{n megnyúlik a kezük, az alap közelében pedig m{r 

ellen{llhatatlanul nyílni kezdenek a sarogly{t markoló ujjak, lazul a szorít{s, pedig 

még h{rom méter, még kettő, s úgy érzi az ember, olyan lassan teszi meg ezt a 

t{vols{got, mint egy lassított film szereplője... Azt{n nagy sóhaj, amely mintha 

nem is örömmel, ink{bb csak úgy tényszerűen azt akarn{ kifejezni: „na, ezt sem 

ejtettük el.” M{r a sört sem reklam{lja senki, f{sultan jövünk-megyünk, mint akik 

kiléptek az időből. Ez a közöny csak alkonyatkor lazul, élénkülnek az emberek, 

kezdenek türelmetlenek lenni, mikor lesz m{r vége? Azt{n fél kilenckor ez is 

elérkezik: gyors, szótlan búcsúz{s, Gyula f{radtan megköszöni a segítséget, „nincs 

mit”, mondj{k a munkat{rsai. 

Ülünk a félhom{lyban Gyul{val, néha fel-felpar{zslik cigarett{ja. A 

nyomasztó csöndet végül megtöri. 

– Nagyon bizalmatlanul fogadtak itt a környék lakói, a fene tudja, miért. De 

nem érdekelt: veteményeztem, öntöztem, gondoztam a kertet, kerítést építettem... 

Azt{n kezdtek bar{ts{gosak lenni a szomszédok: rendesen köszöntek, 

beszélgettünk az időj{r{sról, a krumplibogarakról, szersz{mot adtak kölcsön... 

Később a bizalmukba fogadtak. Az egyik péld{ul azokról beszélt, akiktől a kertet 

vettem. „Nem éppen miforma emberek azok” – kezdte. „Hóbortosak: nem esznek 

húst. Aranka néni, aki amott lakik, pucol egy kis s{rgarép{t, ezt-azt, kiteszi egy 

üvegben a napra, úgy főz. Azt mondja, megfő. Meg, hogy jó! Zöldséget eszik, mint 

a kecske. Borsót, babot, rép{t, meg azt a seggenülő tököt. De az öccse, akitől maga 

vette a port{t, a Jani b{csi, az is kutya egy magyar! Egyszer hoztam valamit 

hazafelé a szekéren. L{tom, hogy Jani b{csi egy gödörben {ll hónaljig, földdel 

körültemetve, anyaszült meztelenül. Mondom, mit csin{l itt kend? Azt mondja, 

kúr{t vesz, ez a jó tavaszi föld kihúzza az emberből a téli betegségeket. Na, 

mondom néki, akkor csak gyógyuljon kegyelmed!” Azt{n egy m{sik szomszéd 

hajolt a fülemhez: „Idefigyeljen, szomszéd! Ezekre a mögöttük lakókra vigy{zzon 

{m, mert nem valami egyenes emberek! Besúgók. Furton furt leselkednek, azt{n 

szaladnak a tan{cshoz. Nincs itt, semmi titok...” Azt{n a harmadik szomszéd 

mondott kígyót-bék{t a negyedikre, és így tov{bb. 

Hallgat, felpar{zslik a cigaretta. 

– Engem vajon mikor kezdenek a h{tam mögött piszkos szomszédnak 

nevezni? 

Az asszony, Gyula felesége, tisztogatja a szersz{mokat a sötétben. Ingerülten 

felcsattan a hangja. Gyula sóhajt. 

– F{radt szegény... Nagy-nagy szerelem volt a miénk... Mostan{ban azon 

gondolkodom, hogy meddig bírjuk ezt a hajsz{t szerelemmel... 

Kiérek a főutc{ra, a villanyok al{. Autó {ll meg mellettem, ismerősök. 

– Itt nyaralsz? 

– Alapoztunk egy ismerősömnél – intek az utca felé. 

– Ebben a paraszt-utc{ban? – biggyeszti a sz{j{t egy tizenéves aligruh{s 

vízitündér. 

– Ott, a paraszt-utc{ban – intek búcsút nekik. 

Glória trotli 

Az idős férfi 1958. {prilis 7-éről mesél, amikor v{ros{ba, Karcagra l{togatott 

a vil{gbirodalom feje, Nyikita Szergejevics Hruscsov. 

Ama nagy nap előtt azonban sok minden történt. Őt, aki akkor egy téesz 

elnöke volt, behívatt{k a megyei p{rtbizotts{gra, ahol is közölték vele a l{togat{s 

tényét, s hogy ő lesz az egyik fő szervező, mert a nagy vendég a szövetkezetüket is 



megnézi. „Tal{n azért éppen azt, mert nem húzg{lt{k szét 1956-ban” – tűnődik az 

öreg. „Esetleg azért, mert szép marh{ink voltak.” 

Később megérkeztek a Nagykuns{g központj{ba a biztons{gi emberek, 

feltérképeztek mindent, még a tanyavil{got is. Amikor elérkezett a nagy nap, a 

környékbeli települések munkahelyeiről rengeteg embert hoztak {t Karcagra, a 

l{togat{s helyszínére. A munkahelyekről, iskol{kból is kivezényeltek mindenkit a 

v{ros főterére. Addigra a politikailag megbízhatatlan embereket lecsukt{k, a 

korhely természetűeket pedig valamelyik szomszéd v{rosba sz{műzték. Nyikita 

Szergejevics útvonala mentén a f{kat legallyazt{k, a h{zak fal{t kimeszelték. 

Dísztribünt építettek: előtte 18 ezer ember dübörgő tapsa fogadta Hruscsovot, 

amikor megérkezett. A tömeg előtt természetesen rendőrök és munk{sőrök {lltak, 

nehogy valami baj legyen, emlékezik az egykori elnök. Hi{ba, túl közel volt még 

1956! Az emelvényről Hruscsov beszélt, minden rendben, a terv szerint történt, 

csup{n egy fotóriporter borult fel a magas két{gú létr{j{val. 

A gyűlés ut{n Hruscsov elvt{rs autóval elindult Berekfürdő felé, a téesz 

központj{ba. A Madarasi úton, amerre csak elhaladtak, mindenhol biztons{gi 

emberek voltak, {lltak a kapukban, meghúzódtak a padl{sokon. Az autó végül a 

szövetkezet központj{hoz vezető bekötőútn{l {llt meg, ahol Hruscsov egy szép 

hintóba sz{llt. Olyan s{r volt, hogy az öt fekete ló alig bírta a nagy vendéget. 

Először a nyolcvan fejőstehenet nézte meg Nyikita Szergejevics: ezek ist{llój{t 

kimeszelték, a teheneket lemost{k, ragyogott minden. Ott Hruscsov tov{bbképzést 

tartott a téesz elnökének a silóz{sról, majd megszemlélte a sz{zhúsz hízómarh{t. 

Azt{n embereket kérdezett meg, hogy érzik magukat, elégedettek-e. 

Természetesen azok voltak. Ezut{n vissza Karcagra, következett a vacsora az 

egykor kultúrpalot{nak nevezett közművelődési intézmény dísztermében: vagy 

kétsz{z elvt{rs, megyei és v{rosi vezetők, az üzemek, szövetkezetek főnökei, 

kiv{ló dolgozók, teh{t csupa megbízható ember esett neki az Újh{zi 

tyúkhúslevesnek, a birkapörköltnek és a sült húsnak. Este kilenc körül kísérték ki 

Hruscsovot a vasúthoz, mivel vonattal utazott el Karcagról. Helyi kísérői 

természetesen visszatértek a pomp{s vacsoraasztalhoz, s éjfélig eszegettek... 

Az öregember szinte elérzékenyül ezen a ponton. Nagy időkre emlékezik, 

amikor még igen fontos ember volt. Fontos és fiatal, aki a Nagy Vendég oldalvizén 

– úgy érezhette – bekerült a történelem fősodr{ba. Akkor ő is a Gundelből hozott 

karcagi pörköltöt falta, ak{rcsak Hruscsov elvt{rs... P{r{s tekintettel emlékezik, 

azt{n visszazökken a valós{gba, elköszön. Totyog, s amikor azt hiszi, m{r nem 

l{tom, a j{rd{ról fölveszi a csikket. 

Juhok, juh{szok 

Valamikor a sz{zad elején Györffy Istv{n gyönyörűen írt a folyószab{lyoz{s 

előtti nagykuns{gi p{sztoréletről. Nekem úgy tűnt, mintha ez lett volna egy ősi 

kultúra, életforma elsirat{sa. A téeszek fénykor{ban, amikor villanyp{sztorok 

vigy{zt{k a ny{jakat, úgy l{tszott, végleg vége. De nem, Karcag hat{r{ban a 

Gyarmati út mentén él egy juh{sz csal{d. Szopkó J{nos és felesége, M{rki M{ria a 

saj{t földjén ismét saj{t ny{jat terelget. A feleség csal{dja valós{gos 

juh{szdinasztia. 

A kukori fia 

– Mi négy órakor kőttünk télen, ny{ron meg kettőkor – mondja Szopkó 

J{nosné. – Mikor a papa felkőtt, akkor fel kellett kelni a kukori fi{ig mindenkinek. 

Volt egy hatalmas silógödör répaszelettel. Na, indul{s lefele! Mint a b{ny{ba. 

Kitermeltük a napi eleséget a birk{nak. Nyolc gyerek volt, dolgoztunk kicsi korunk 



óta. Befogtuk a két szamarat, de a papa m{r kiab{lt a tanya véginél... Hun 

vagytok? Soha meg nem dicsért bennünket. Vagy hogy megszeretgetett volna... 

Ilyen nem volt. Vele dolgoztunk, fejtük a birk{t. Azért is megrótt bennünket, ha 

többet fejtünk mint ő. Ha kevesebbet fejtünk, azért v{gott nyakon. Mikor eljött a 

kukoricakap{l{s ideje, mondta, hogy menjetek, fogj{tok be a szamarat, kap{ljatok 

meg! Az olyan jó volt, mintha üdülni mentünk volna! Mert nem hallottuk, hogy 

gyere ide, gyere oda. Mikor a búz{t mérték: szedjétek a zs{kokat, menjetek 

búz{ért! Mentünk, felszedtük. Voltak ott emberek, felrakt{k, úgy sajn{ltak 

bennünket. Vittük a szam{rral hazafele a j{randós{got. 

M{rki M{ria szerint az édesapja nagyon jól tette, hogy ilyen szigorú volt a 

csal{dj{hoz, mert embert nevelt belőlük. Mikor mentek a gyerekek haza az 

iskol{ból, M{rki Elek juh{sz bev{rta őket, indultak az etetéshez. Ha elkéstek a 

tanyasi iskol{ból, elnézték nekik, mert tudt{k, hogy ők szinte m{r munk{sok. 

– A szaktud{sn{l nagyobb örökséget nem tudott volna adni ap{nk. A 

juh{szatba mink belenőttünk, de a papa is ugyanígy nőtt bele a p{sztoréletbe. 

Nagyapa is egy vadember volt, abban az időben még ezt mondt{k ezekre a régi 

p{sztorokra. Tizenhatan voltak testvérek. Ezekre sütni, mosni, főzni... Kellett a 

szigor. N{lunk is. De megtanított bennünket dolgozni kicsi korunktól. Imre öcsém 

olyan kicsi volt, hogy még nem tudott vill{zni. Neki bele kellett mennie a 

bőgőj{szolba, mert akkor még az volt. Eridj belefelel Taposd belefele! Hogy ne 

húzza ki a birka, ne kerüljön az aljba széna. N{lunk minden volt. Nevelt a mama 

baromfit, hizlaltak hízókat, készítette a gomoly{t, ő hordta be a csacsiszekérrel... 

De nagyon sokat kellett dolgozni. Észre sem vettük, hogy {lmosak vagyunk. 

Hozz{edződtünk. Ha éjszaka felkőtenek, én megmondom, h{ny óra van. Úgy 

belerögződött az emberbe. 

A majdnem Kossuth-díjas juh{sz 

Híres juh{sz volt M{rki Elek. 1949 őszén belépett a téeszbe. Bevitt sz{z darab 

birk{t, mert mindig annyi volt neki. Bevitték a sz{z juh téli takarm{ny{t. 

Gyönyörű {llom{ny volt. M{rki Elek olyan eredményeket ért el, mint senki m{s 

akkoriban. „Lehet, hogy azóta sem!” – jegyzi meg a l{nya. Egy biztos: M{rki Elek 

neve Karcagon és a Nagykuns{gban fogalom, s a juh{szok körében orsz{gszerte 

ismert. 

– Akkor ő olyan volt, mint most az, akit a Henkel úr öblítőjén l{tni: 

rekl{member lett belőle – mondja Szopkó J{nosné. – A papa jóval felülmúlta a 

terveket. Mikor ikreket ellettek a birk{k, nem volt olyan, hogy megdöglik az egyik 

b{r{ny, mert nincs elég tej. Fogj{tok a b{r{nyokat! Fogj{tok a nagy tőgyűeket, 

szoptass{tok! Úgy ismert minket az a pici jósz{g, jött ut{nunk. Ha nem szoptattuk 

rendesen, mert m{r siettünk volna az iskol{ba, ment a b{r{ny a papa ut{n. Akkor 

szorultunk, mert l{tta, hogy éhes. A többletszaporulatból a papa is kapott. Ment a 

csal{d jólétire. Egy kis n{das h{zuk volt, az is maradt meg, nem v{gytak többre. 

Pedig, azt mondj{k, M{rki Elek Kossuth-díjas volt. 

– A forradalom előtt volt kitűzve a Kossuth-díj, de le{llt minden. Kapott 

volna egy Skoda autót, ami borzasztó nagy szó lett volna. Karcagon abban az 

időben egy volt, a tan{csh{z{n. Mikor egy évben egyszer elment az 

orsz{ggyűlésbe, mert képviselő volt egy időben, akkor a téesz két embert adott 

helyette: azok szinte nem tudtak megmozdulni nélkülünk! Mi voltunk a főfők! 

Kicsi, pici, mint a létrafok, de h{t mink értettünk a birk{hoz. Bejött a birkaellés: a 

papa megmondta előre, hogy ott legyetek mindig, mihelyt hazajöttetek az 

iskol{ból! Mindig a munka j{rt az eszében. Mikor m{r nyugdíj előtt {llt a papa, Piri 

húgom volt kint vele a tany{n. Mindig azon reszketett az öreg, hogy elalszik. Este 

lefeküdtek, Piri megmosta a l{b{t a pap{nak. M{r mikor aludt egyet a papa, 

felütötte a fejit, hogy jaj, kisly{nyom, nízd meg, h{ny óra! Tíz óra, apja. Megint 



aludt egy kicsit. Nízd m{n meg, nem aludtunk még el? Két óra, apja. M{n meg ne 

nagyon aludjunk, mer el tal{lunk aludni! Mikor m{r nyugdíjas volt, hazaköltöztek 

a v{rosba. Volt a pap{nak a cserépk{lyha mellett egy fotel, ott üldögélt. Mentek az 

unok{k az ölibe, ugr{ltak, csíkoztak rajta, nagy bajusza volt, pödrötték... Nem 

b{nta. Mink nem mertük meg se közelíteni gyerekkorunkban, olyan volt. 

Öregkor{ra, mikor a mama meghalt, m{r nem tal{lta mag{t sehol sem. Sokszor 

mondta, hogy ő olyan rosszul érzi mag{t. A b{natbetegség fogta el. 

Amíg juh{sz lesz az ember 

M{rki M{ria kitűnő tanuló volt. Egyik tan{rnője beíratta Törökszentmiklósra 

a technikumba, de nagyon v{gyott haza. Naponta írt egy levelet. Végül a mama 

érte ment, hazavitte, pedig nem akart{k engedni, mert ott is csak ötösöket szerzett. 

Ismét a szeretett nagy csal{dban élt, majd férjhez ment. 

– 1956-ban esküdtünk – mondja a feleség. – A forradalom ut{n 

mezőgazdas{gi munk{val kezdtük. Ősszel kiadt{k a földet, tavasszal visszavették. 

Két évig még a magunk uraként kínlódtunk. 

Szopkó J{nos is bekapcsolódik a beszélgetésbe. 

– Tizenkét hold földet béreltünk, de megöltek az adóval. Mikor eladtam 

h{rom szerződött bik{t, kaptam érte tizenkétezer forintot. Ez akkor nagy pénz volt. 

A tan{csh{z{n fizettek. A végrehajtó valahonnan kiszimatolta, azonnal 

karonfogott, {tvitt az adóhivatalba. Abban a pillanatban legomboltak rólam 

nyolcezret! Fiatalok voltunk, kezdő h{zasok, kellett volna a pénz. Terveink voltak. 

Idegességemben elmentem az apósomhoz. Mindig mondta, hogy fiam, ne kínlódj 

ezzel a maszekoskod{ssal, mert megfojtanak. Hívott juh{sznak, de nem mentem. 

Mikor odaértem, éppen evett az öreg. Mi újs{g, fiam? Hej, erre meg arra, van itt 

elég! Micsoda? Mondom, az adóhivataln{l elvették tőlem a pénzt, igaza volt 

mag{nak. Kellek-e még valahova juh{sznak, mert most m{r elmennék. Az öreg 

megpödörte a bajusz{t, becsukta a bicsk{j{t. Gyere, fiam, megyünk! Mentünk a 

T{ncsics téeszbe. Az öreg előtt nyílott az ajtó, elismert ember volt. Mondta az 

elnöknek, hogy ez a vejem, kezeskedek írte, el kék helyezni juh{sznak. Semmi 

akad{lya, M{rki elvt{rs! Mert akkor még így beszéltek. Na, 1959 telén pakoltunk ki 

a Tarattyó útra. Nem v{rt senki, csak a fűtetlen szoba. 

Kisgyerekkel nagyon keserves volt az indul{s. Be akart gyújtani a feleségem 

a kemencébe, de az is lyukas volt. Egy kiló szalonn{t vettünk a szomszédtól, azzal 

mentünk ki. 

A feleség {tveszi a szót. 

– Két évig {llandóan veszekedtünk: ha juh{szok voln{nk, m{s lenne! De ő 

nem! Nem érti a fortély{t. Na, mondom ebből m{r nem lesz h{zass{g, elv{lunk... A 

nővéremék mindj{rt juh{sznak mentek: eladtak egy csapat süldőt, rögtön volt 

pénzük. Mink meg csak az adót fizettük. Nagyon sok{ lehetett r{venni a p{romat, 

hogy menjünk juh{sznak. Addig egy kis beszorított tanyaparlag volt, azon 

jósz{gozni... Az ilyen hely a jó, ahol most vagyunk, mert mehet a jósz{g, ameddig 

akar. 

Kései rendszerv{lt{s 

– Nekünk borzasztó jó ez a hely itt! – mondja Szopkó J{nos. – Körül 

vagyunk legelővel, még mezsgye sincs közel. 

– Ez mind saj{t? – nézem a széles hat{rt. 

– Nehéz volt megszerezni – bólint Szopkó J{nosné. – Először a tany{t: ezért 

szinte mindent fel{ldoztunk. Ki akartunk lépni a téeszből, amikor volt r{ lehetőség. 

Jó volt a kereset, mert sokat dolgoztunk: egymillió-nyolcsz{zezer forint lett a 

vagyonjegy. Ennek a felét adt{k ki, mert adós volt a téesz. Még az is jó lett volna. 



Ezt a tany{t akartuk a vagyonjegybe megvenni. Semmi {ron nem adt{k. Nem 

lehet, menjünk a hat{rba! H{t onnan jöttünk még fiatal korunkban, öregségünkre 

menjünk ki? Még egy évem volt a nyugdíjhoz. Megkérdeztem, hogy elnök úr, aki 

vissza akar maradni, visszamaradhat még? Minél hamarabb, Marika néni! A férjem 

m{r nyugdíjas volt. Ha mind a ketten kiv{lunk a téeszből, azt mondj{k egy hét 

múlva, hogy tessenek hazapakolni a lak{sra, tov{bb ne haszn{lj{k a tany{t. Meg 

kellett venni. Mink ide vagyunk honosodva. 

Juh{szversenyek győztese 

A föld egy részét felv{s{rolt{k. 

– Voltak olyan emberek, akik örültek, hogy pénzt kaptak érte, mentek a 

kocsm{ba, és leeresztették a torkukon. Így voltak boldogok. Mink meg úgy lettünk 

boldogok, hogy ettől is megvettük, attól is, és gyarapodtunk. De k{rpótl{si jegyen 

is v{s{roltunk földet. Nagyon sok erővel, megfeszített munk{val, sok 

spekul{cióval jutottunk id{ig. Mink segítséget, kölcsönt nem kaptunk, így nehéz az 

indul{s. Gépet szerettünk volna kegyetlenül, de elszalajtottuk, mert nem kaptunk 

felvil{gosít{st. Ezt nagyon sajn{ljuk, mert kamatmentes kölcsönről volt szó, ezzel 

bírtunk volna. Fűkasza, rendsodró, ilyesmi kellett volna ide, nem akartam én 

sz{ntani, vetni, csak a szénabetakarít{st megoldani. 

Nagy nehezen azt is el{rulja Szopkó J{nosné, hogy többször nyert a 

juh{szversenyen. A sok férfi versenyző közül az egy szem nő. Megmondta a birka 

életkor{t, súly{t, hogy h{ny b{r{ny van benne, mikor ellik... Mindent, amit 

kérdeztek. Ő volt a legjobb juh{sz. 

Az elszalasztott lehetőség 

– A mama rengeteget dolgozott – mondja Szopkó J{nosné. – Ötsz{z birka 

tejét feldolgozta gomoly{nak, ő vitte be Karcagra [dlerékhez. [dler gyapjú- és 

búzakereskedő volt. Egy fia volt, olyan idős, mint Sanyi öcsém. Mikor kijöttek 

hozz{nk, a két h{roméves gyerekkel bementek a hod{lyba egy fiasbirka csapathoz. 

Sanyi megfogta a birka tőgyit, fejte a sz{j{ba a tejet. Az [dler gyerek meg úgy félt, 

hogy borzasztó! Na, ez az [dler azt{n kiment Ausztr{li{ba. Majd 1967-ben jött egy 

t{virat a pap{nak, hogy Elek b{csi, ha csak tud, az összes csal{dtagj{val együtt 

jöjjön ki Ausztr{li{ba, húszezer birk{m van, mindent fizetek. Azt mondja a papa, 

hogy dehogy megyen ő! Nekünk se esett le a tantusz, hogy menjünk ki a 

férjemmel. Ezt a lehetőséget elszalajtottuk. Azóta m{r visszajöhettünk volna. A 

honv{gy visszahozott volna bennünket. M{r késő, így kell végigcsin{lni. 

H{rom gyerekük, két l{nyuk, egy fiuk a v{rosban él. Nem folytatj{k a 

juh{szkod{st, de péld{ul az idősebb l{ny úgy megfeji a birk{t, mintha mindig ezt 

csin{lta volna, a fiú úgy megkörmöli a juhot, mintha naponta gyakoroln{. 

Belenőttek. 

Reggel fél öttől talpon vannak. Ell{tj{k az {llatokat, fejik a birk{t... Rengeteg 

a dolog, kitölti az egész napot a legeltetés, a tej kihevítése, a gomolya készítése, a 

főzés, a különféle ügyek intézése. Ezt m{r felfogt{k, csin{lni kell, mondj{k. Este 

kilencre végeznek a sok teendővel, de ez most majd kitolódik a meleg miatt, mert 

később kell behajtani a jósz{got. Ekkora m{r olyan f{radtak, hogy ritk{n tudnak 

végignézni a televízióban egy filmet. Sötétbe burkolózik a tanya. Néha vakkant egy 

kutya. Néha felriadnak: jaj, nem aludtak még el? 



Földkatedr{lisok 

Illyés Gyula a mi katedr{lisainknak nevezte a kunhalmokat, az Alföldnek 

azon t{jképi elemeit, amelyek Györffy Istv{n, a magyar néprajztudom{ny 

megalapítój{nak leír{s{ban 20-50 méter {tmérőjű, kúp vagy félgömb alakú 

képződmények, legtöbbször víz mellett, de vízmentes helyen terülnek el, 

temetkezőhelyek, sírdombok, őr- vagy hat{rhalmok. 

Először Horv{th Istv{n haszn{lta a kunhalom kifejezést. Jerney J{nos 

őskutató szerint a kunhalom nevezete a magyar nép ajk{n nem él, egy p{r évtized 

óta az írói nyelv kezdi divatba hozni. 

– B{r a kunhalmoknak csak egy kis része kötődik a kunokhoz, indokolt a 

kunhalom gyűjtőnév haszn{lata. Így különbséget tudunk tenni a mesterségesen 

létrehozott és a természetes úton keletkezett kiemelkedések között – mondja dr. 

Tóth Albert főiskolai docens, aki megsz{llott kutatója e t{rgykörnek, és több 

tanulm{ny szerzője. Vele indultunk el, hogy felkeressünk néh{ny kunhalmot. H{la 

az esőknek, harsogó zöld a hat{r. Autónk szép kukorica- és napraforgót{bl{k 

mellett suhan tova. 

– Az Alföldön negyvenezerre becsüljük sz{mukat. Alapjukat részben m{r a 

rézkor embere megvetette: az {rvizektől védett magaslaton telepedett meg, ide 

építette lakóhelyét, ide temetkezett. A hely az idők folyam{n lakódombb{ alakult 

{t, amelyre r{telepedett a bronzkor, majd a népv{ndorl{skor embere. Az egyik 

saj{tos halomtípus, a tellhalom, így keletkezett. E mesterséges képződmények az 

ember művei, több ezer év alatt emelkedtek fel mai magass{gukig. A mélyükben 

tal{lhatók az ott élt emberek csontjai, az elfogyasztott {llatok maradv{nyai, az 

egykori h{zak alapjai, cseréptöredékek... A tellek a legrégebbi halmok. Évezredek 

kultúr{j{t őrzik, péld{ul a kelt{két, a gepid{két, a szarmat{két, az avarokét, a 

magyarokét, a kunokét. 

A régi, Pest és Debrecen közötti orsz{gúton, a Só-úton igyekszünk Karcagtól 

kelet felé. Valamivel a Z{dor-híd előtt elfogy a betonút. A múlt sz{zad első 

évtizedében épült téglahíd roppant különös: nem folyik alatta víz, csak vele 

p{rhuzamosan, nem vezet rajta {t az út, hanem elhalad mellette. Valamikor 

kilenclyukú volt, mint a hortob{gyi, de két évtizeddel kor{bbi, így mint{ul szolg{lt 

annak építéséhez. Egy nagy {rvíz még a reformkorban elvitte a híd szélső pilléreit, 

azóta ötlyukú. A belvízszab{lyoz{s előtt a Z{dor-ér csordog{lt alatta. A Z{dor-híd 

közelében van a Z{dor-halom, a régi orsz{gút déli oldal{n: k{r, hogy egy 

magass{gi jegy és a halmon lévő villanyoszlop elcsúfítja. Ettől keletre l{tható a 

Lőzér-halom, igen szép kil{t{s nyílik róla a puszta és Karcag felé. A hozz{ fűződő 

népmond{t Györffy Istv{n dolgozta fel a Nagykuns{gi krónik{ban. Tov{bb 

haladva kelet felé, a Hortob{gy-Berettyó mentén tal{lható az [gota-halom, 

amelyen a középkorban k{polna épült Szent [gota tiszteletére. A reform{ció 

idején lebontott{k. Egészen az 1950-es évekig működött az [gota cs{rda, amelynek 

fal{ba a k{polna tégl{it beépítették. 

– Az [gota fontos hat{rhalom a Nagykuns{g és a Hajdús{g között. Sokszor 

h{rom település hat{rai is egy kunhalomban tal{lkoznak össze. A Gergelyhalom 

péld{ul Kunmadaras, Kunhegyes és Karcag hat{r{n {ll. A hat{rhalmok alapj{t 

eleve egy laponyagra vagy porongra telepítették. Előfordult, hogy egy-egy 

halomn{l lévő cs{rda mestergerend{ja jelentette a megyehat{rt. Ilyen volt a 

Hortob{gyon a Meggyes cs{rda is. 

Gyerekkoromban én is sokszor hallottam az öregektől, hogy az [gota cs{rda 

mestergerend{ja alatti asztalhoz, ha az innenső oldal{n borozgatott a bety{r, az 

asztal túlfelén lévő hajdús{gi pandúr hozz{ sem nyúlhatott. Ha oda{t ült a bety{r, 

akkor a kuns{gi perzekutoroktól volt nyugta. De ha itt is, ott is szorult a kapca, 

elmenekülhetett egy titkos alagúton, mely az [gota cs{rd{t kötötte össze a karcagi 



Morgó cs{rd{val – a néphit szerint. De csak ott. Tény azonban, hogy egyes 

kunhalmokhoz makacsul tov{bb élő legend{k fűződnek. Rózsa S{ndor alagútj{n 

kívül az [gota-halomhoz még egy szép szerelmi történet is kapcsolódik. A kun 

történetet Uy Péter verselte meg a múlt sz{zad húszas éveiben, s m{ig igen 

népszerű ezen a vidéken a Z{dor és [gota című mű. L{thatjuk: halmok őrzik a két 

szerelmes nevét. Egy harmadik domb is kapcsolódik e legend{hoz. Néh{ny 

kilométerre tal{lható az Asszonysz{ll{si-halom, amelynek földje középkori temetőt 

és XV. sz{zadi templom alapj{t rejti. A legenda szerint az itteni faluban lakott 

[gota, akibe beleszeretett a Kevibe való kun vitéz, Z{dor. 

Miközben Kisújsz{ll{s felé haladunk, dr. Tóth Albert nagyon szép kun nevű 

halmokat sorol. Bócsai, Bengecseg, Orgonda... Nem egy elpusztult középkori 

falvak nevét őrzi: Hegyesbori, Magyarkai, Marjalaki. Néha a földtulajdonos nevét 

örökítik meg. Előfordul, hogy egy-egy esemény kapcs{n kap nevet a halom. Ilyen 

péld{ul a sok település hat{r{ban tal{lható Akasztó-halom, amelyet Kisújsz{ll{son 

a Poros{ll{s nevű hat{rrészen tal{lunk meg, közel a v{roshoz. A teljesen sz{ntott, 

de egyébként ép kunhalom neve egy 1777-es térképen még Vermes volt, nyilv{n a 

rajta lévő csík- és gabonavermek miatt. 1863-ban, a nagy sz{razs{g és éhínség 

idején (Tompa Mih{ly megr{zó verset írt a nép akkori szenvedéséről) a 

Délvidékről feljött bety{rok elhajtott{k a kisújsz{ll{si [bri K{lm{n birkany{j{t, de 

rajtavesztettek, s ezen a halmon akasztott{k fel a tetteseket, Lipt{kot és Vigl{st. 

– A birkany{j gazd{j{nak a dédunok{ja, [bri K{roly mesélte, hogy régen 

többen emlegették az Akasztó utc{t, de a maiak m{r nem tudnak róla – 

magyar{zza dr. Tóth Albert. – Az ő édesanyja viszont, Mari néni, egészen 

pontosan elmondta a bety{rok akaszt{s{nak történetét, s az Akasztó utc{ét is. Ezen 

vitték végig az akaszt{sra ítélt két bety{rt. A népi hagyom{ny és a levélt{ri adatok 

egyébként azonosak. A bety{rok históri{j{t Zsoldos Istv{n kisújsz{ll{si tan{r 

kikutatta a levélt{rban, részletes adatokat tal{lt, még a hóhér Nagy Piszkos 

vendéglőben elfogyasztott reggelijének sz{ml{j{t is meglelte. Később ezt a 

kunhalmot az egyik akasztottról Lipt{k-dombnak is nevezték. 

Túrkeve felé arról beszélgettünk, hogy a kőkorszak óta az ember itt mindig 

tal{lt mag{nak megélhetést. A vízközel és a vízmentes h{t, az Alföldnek ez a 

saj{tos térszín-mozaikoss{ga mindig is kín{lta mag{t megtelepedésre. Nem igaz, 

hogy az embert riasztotta ez a kemény vízi vil{g! Ezért v{lhatott a K{rp{t-medence 

ilyen kultúraötvöző népv{ndorl{si kohóv{. Az óri{si sz{mban létrehozott 

kunhalmok is a t{j vonzó volt{nak bizonyítékai. Aki teh{t a kunhalmokat pusztítja, 

az emberi kultúra ellen vét. Egy-egy kunhalom tönkretétele nem kisebb bűn 

M{ty{s Corvin{j{nak elégetésénél. Ez utóbbival, ha megtörténne, tele lenne a sajtó, 

s egy nemzet h{borodna fel miatta, joggal. [m, ha egy kunhalmot csonkolnak meg 

vagy hordanak el, ki h{borodik fel? 

A szenvedélyes eszmefuttat{s végén, m{r a gyomai földúton haladva 

mutatja dr. Tóth Albert, hogy ott van a Tere-halom. Az ép és különleges régészeti 

értékkel bíró tellhalom tetejéről jól l{tható a Berettyó sz{z méter széles, kisz{radt 

medre. Györffy Lajos, a túrkevei múzeum egykori igazgatója itt sejtette a nagy hun 

kir{ly, Attila fapalot{j{nak helyét, ahol Attila és Krimhilda egybekelt. Az eseményt 

Priszkosz Rhétor történetíró is említi. Ezt a feltevést azonban a régészeti felt{r{s 

eddig nem t{masztotta al{. 

A negyvenezerből m{r csak néh{ny sz{z, viszonylag ép kunhalom maradt. 

Védelmükre van jogszab{ly, de ennek komoly felvil{gosít{ssal kellene p{rosulnia, 

mert a legfőbb pusztító erő a tudatlans{g. Tulajdonjogi rendezés is kív{natos 

volna: az önkorm{nyzatoknak meg kellene venni a nagyon kevés, valamelyest ép 

kunhalmot, egy-egy kis peremövezettel. Így tal{n megmaradna néh{ny 

földkatedr{lisunk a következő évezred embere sz{m{ra is. 



Képzelt riport egy nem létező kórh{zról 

1. 

Készültem az anyas{gra. [hítattal v{rtam a pillanatot, amikor én is életet 

adok. Képzőművészeti albumokat lapozgattam, gyönyörű madonn{kat 

nézegettem bennük, verseket olvastam. 

A nagy {hítatot m{r a terhességem alatt is megzavarta néh{ny dolog. Nem 

haszn{lom a férjem nevét, a rendelőben, a kartonozóban is a l{nynevemen 

szerepeltem, emiatt kis rüfkék röhécseltek rajtam, mutogattak egym{snak, mint 

valami rossz kurv{t, délig nem vitték fel a kartonomat a szakrendelőbe, az orvos 

nem is tudta, hogy reggel óta re{ v{rok. A kórh{zban is súgtak-búgtak a 

l{nynevem miatt, hozta a nővér a gyerekemet, hogy „szoptassa meg anyuka a kis 

zabit!” 

Én sok{ig azt hittem, hogy a szülészet az élet temploma. Biztos azért 

haszn{lok ilyen fennkölt kifejezéseket, mert nagyon belepistultam a művészetekbe, 

az irodalomba, de h{t tan{r vagyok. Kilenc hónapig egy orvoshoz j{rtam, aki 

nagyon rendes, tapintatos volt. A baba csak nem akart megszületni, viszont az 

orvosomnak el kellett utaznia külföldre, mégsem indította meg a szülést csak azért, 

hogy megkapja a pénzt. Kioktatott, hogy fogadjak egy m{sik orvost, b{rkit, csak a 

főorvost ne és ha az mégis közelít hozz{m szüléskor, sikítsak, ordítsak, nehogy 

hozz{m nyúljon. A főorvosról sokat beszéltek a v{rosban, a szülő{gyon meghalt 

any{kat emlegettek vele kapcsolatban, műhib{kat, minden nő félt, hogy 

megvizsg{lja őket, mert ut{na bel{zasodtak, rosszul voltak. M{sik orvost 

fogadtunk, adtunk neki pénzt. Mikor ott van az ember mag{ra hagyva, s olyan 

f{jdalmakkal tal{lkozik, amilyenekre nem sz{mított, megnyugtató egy jó orvos 

jelenléte. Aznap front{tvonul{s volt, kilencen szültünk. Egyetlen ügyeletes 

orvosn{l. Egyik nőtől a m{sikhoz szaladt. De mellettem ott {llt a fogadott orvosom, 

aki azt{n naponta bejött hozz{m, hogy vagyok, mint vagyok? Akinek nincs 

fogadott orvosa, annak marad a vizit, de h{t az semmit sem ér: a főorvos berohan a 

kóterembe, nyom{ban a sleppel, megkérdezi az első kismam{t, van-e panasza, de 

mire az kinyitja a sz{j{t, m{r h{rom {ggyal arrébb j{rnak. Az orvosok egyébként 

lej{ratj{k egym{st, viziten egészen megal{zó kioktat{st is hallottam, és a benti 

bar{tnőm, S{rika szülésekor az egyik orvos r{szólt a m{sikra, hogy ne így csin{lja, 

hanem amúgy, mire az kikérte mag{nak, összevesztek, sértegették egym{st, 

elfeledkeztek S{rik{ról. 

Odabent nem lehet pihenni. [llandó a ricsaj, a zaj, a hangoskod{s, 

ajtócsapkod{s. Ismertük egyes nővérek éjszakai élményeit, kivel voltak, milyen 

volt. A vécén {llandóan egy brancs lebzselt, cigiztek, pletyk{ltak. Ebéd ut{n 

lehetett volna elvileg pihenni, aludni, de minket csak ilyenkor volt szabad 

telefonon hívni, úgyhogy a nővér percenként ordib{lt, hogy ez meg az jöjjön a 

telefonhoz. Én csak este tíztől reggel négyig tudtam pihenni, akkor sem mindig, 

mert rengeteg a csót{ny. Villanyolt{s előtt l{ttam egyet a fejem fölött a 

mennyezeten, fél éjszaka attól rettegtem, hogy az arcomra esik. Kimentem éjszaka 

a t{lalóba, felgyújtottam a villanyt, csak úgy hemzsegtek a bogarak: attól fogva 

enni is alig tudtam. Igaz, a benti kaja csót{ny nélkül is kritik{n aluli. Én otthoni 

ételt ettem, any{m főzött, a férjem minden délben behozta, persze lefizette a 

port{st, a liftest, ezek naponta v{rt{k a jattot. De a külvil{ggal csak {ltaluk 

tarthatjuk a kapcsolatot, és ezek az emberek szemét módon tudnak viselkedni, ha 

nincs pénz. A szülészeten egyébként félelmetes a kosz. Hatvan-nyolcvan 

kismam{nak két zuhanyzó jut és két vécé. Ezek a helyiségek krimin{lisan néztek 

ki, az embert visszatartja az undor a belépéstől, amíg tudja, húzza-halasztja a 

dolg{t, mert fél a fertőzéstől. A fürdőszoba is {llandóan úszik, a vízben csikkek, 



véres vatta, csod{val hat{ros, ha valaki nem szed össze legal{bb egy bőrbetegséget. 

H{rom-négy mocskos nőt neveznek takarítónőnek, akik csak maszatolnak, 

{ltal{ban a reggeliidő alatt, hogy elmenjen az étv{gyunk. Annyira undorító ez a 

hely, hogy akinél valami komplik{ció lép fel, az is igyekszik letagadni, ler{zza a 

hőmérőt is, hogy hazamehessen. 

Én teljesen idegbeteg lettem, mire hazakerültem, egy hétre volt szükségem, 

hogy megnyugodjak. Nagyon sajn{ltam szegény S{rik{t, a bar{tnőmet, mert neki 

még bent kellett maradnia. 

2. 

M{sodszor szültem, nem voltak olyan illúzióim az anyas{gról, az életet adó 

nő nimbusz{ról, mint Magdik{nak. Tudtam, mi v{r a szülészeten, de ha – ne adja 

az ég – esetleg tizedszer kerülök ide, akkor sem tudom megszokni a rajtam 

m{szk{ló millió legyet. Az éjjeliszekrényem fiókj{ban rengeteg csót{ny fészkelt, be 

voltam tojva, hogy r{m{sznak az {gyamra. J{rt ott két rovarirtós ember, de az irt{s 

helyett csak a nőket b{mult{k, akik a dög melegben lengén, kitakarózva hevertek, 

kint volt mindenük, egyébként is csak a kórh{zi cuccokban lehet az ember, de hogy 

azok milyenek! Szakadtak, nincs gomb, kint van a mellünk... Nem csoda, hogy a 

két rovarirtós férfi jól szórakozott, rötyögtek, megjegyzéseket tettek... Kevés az 

illemhely, főleg amikor szülés ut{n h{rom nappal beadj{k a hashajtót, mert 

olyankor mindenkinek futnia kell. Én is toporogtam az ajtaja előtt, rim{nkodtam, 

hogy jöjjön m{r ki valaki! Előfordult, hogy eldugult a vécé, mert beledobt{k a véres 

vatt{t, h{t olyankor az őrület környékezett bennünket. R{ad{sul ott cigizett 

{llandóan öt-hat csaj, főleg cig{nyok, röhögtek az emberen. 

Hozz{nk nagyon durv{k voltak a fiatalabb nővérek, az ebédet is csak úgy 

odalökték, azt sem mondt{k, jó étv{gyat, ha kérdeztünk valamit, foghegyről 

odaköpték a v{laszt... A nagyobb kórtermekben van vagy tíz {gy, én ilyenben 

feküdtem, nem volt protekcióm, mint Magdik{nak, a bar{tnőmnek, az ilyen 

hod{ly egyszerűen rettenetes. Hol az egyik, hol a m{sik kel fel valamiért, 

beszélgetnek, bejön az {polónő, csörömpölés, h{romór{nként szoptat{s, nem lehet 

pihenni, este fél tizenegy körül végzünk a tej kifejésével, a fürdéssel, a vacsora 

ötkor van, de olyan sil{ny, hogy tízkor m{r farkaséhesek vagyunk, ennek ellenére 

ki kell bírni reggel nyolcig, akkor azt{n odalöknek két sz{raz, v{nyadt kiflit egy kis 

tejjel... Amikor először szültem, nagyon tudatlan voltam, hozz{nyúlni se mertem a 

gyerekemhez, nem tudtam, hogyan kell beletenni a sz{j{ba a mellemet... És nem 

segítettek, nem magyar{zt{k el. 

A l{togat{st nagyon v{rja az ember, ez ugye érthető, azt{n meg im{dkozik 

mag{ban, hogy vége legyen, mert a l{togatók nem jöhetnek be a kórterembe, 

nekem kell kiv{nszorognom a folyosóra, az előtérbe, ha fel tudok kelni egy{ltal{n. 

Persze, fel kell kelni, mert csak kell beszélni a férjemmel, a szüleimmel, akik a 

szülés óta most l{tnak először, kív{ncsiak, örülnek, h{t húzom a faromat, 

kimegyek, mosolygok, pedig a rosszullét kerülget az {csorg{stól. Ut{na alig 

győzzük kiheverni, sziszegünk egy mozdulattól is. Nevetni is nehéz, pedig néha 

kell. Péld{ul, amikor az egyik cig{nyasszony ordítozott szüléskor. 

– Jaj, any{m, meghalok! Ó, hogy rohadjon le az uram fasza! Jaj, any{m, 

beszarok! 

Akkor jön az orvos és poénkodik, hogy ezek ilyenkor lefürödnek szülés 

előtt, azt{n legközelebb csak akkor, ha megint idekerülnek. Sok cig{ny van a 

szülészeten, egy szob{ba rakj{k őket. Mindig halljuk a reszelős hangjukat meg a 

köhögésüket. A szülésznő egyszer behozott egy gyereket, megszeretgette, mondta, 

nézzük meg, Karcsika, ez a gyönyörű cig{nyfiú a kedvence, nem érti, hogy lehet 

ilyen csodaszép gyereket eldobni. 



3. 

Tényleg nagy n{lunk a zsúfolts{g, sokszor megtelnek a folyosókon fel{llított 

kemping{gyak is. Akiket felvettünk, bizony még délelőtt tizenegy órakor is a 

folyosón {csorognak, v{rj{k, hov{ feküdhetnének le, v{rj{k, hazamegy-e valaki. Ez 

naponta így van. 

A folyosón m{lladoznak az összevérezett falak, hullik a vakolat, kil{tszik a 

tégla, a kórtermekben a mennyezetről nagy darabokban hullik a mész, néha a 

malter is. Alig van takarítónőnk, minden reggel a h{tuk mögött kell {llnom és 

szekírozni őket: „Mindenhol j{rt az a seprű?” „Kevés a vízben a hypo!” „A 

sarokban az a pókh{ló m{r egy sast is megfogna, Terikém!” „Elhúztad az 

éjjeliszekrényt, Rozik{m?” „Viola, a szemetesvödröt mikor leszel hajlandó 

kiüríteni?...” Ha én m{r nem bírom cérn{val, akkor a főnővér prób{lja őket 

noszogatni. 

A vécé is nagyon kevés, de az ide bekerült nők egy része itt tal{lkozik 

először angolvécével, nem tudja kezelni, viszont cigarett{zni tud benne, emiatt m{r 

fel is jelentettek bennünket. H{t, így elég nehéz higiéni{ról beszélni! Itt vannak a 

szemétt{rolók, ezekbe kéne tenni a koszos vatt{kat, de h{t szinte csak véletlenül 

tal{lnak bele. 

Azut{n mindig fekszik itt két-h{rom naccs{ga, akik azt hiszik, hogy az 

{polónők a cselédeik. Pedig mi nem vagyunk senkinek a cselédei. Az ilyen 

naccs{g{kn{l jobban csípem a cig{nyokat, mert azok olyanok, amilyenek, nem 

teszik a fejüket. Behozott ide a mentő vagy h{rom napja egy Helga nevű 

cig{nyasszonyt reggel nyolckor, kilenckor m{r a gyerekét is rendbetettük. Mikor 

szülés ut{n Helg{t betoltuk a kórterembe, leugrott az {gyról, szaladt bagózni a 

többi cig{ny közé. Ott azt{n mindj{rt előad{st tartott nekik az új ur{ról, aki ilyen 

jó, meg úgy szereti, majdnem h{romezer lib{juk van, két autójuk is volt, de az 

egyiket eladt{k, hogy ennivalót vegyenek a lib{knak, a m{sikat pedig {talakított{k, 

tudjanak vele terményt sz{llítani... 

– Tudj{tok, most divat az ilyen kocsi, de nem jut eszembe a neve. 

– Targonca – mondta egy cig{nyasszony. 

– Targonca, az ap{d fasza! Wartburg az. 

Az ilyen szövegeken legal{bb jól szórakozik az ember. Kérdezem Helg{tól. 

– Van személyi igazolv{nya? 

– Nincsen. Elveszett a múlt héten. 

– Mi legyen a gyerek neve? 

– Mit tudom én! 

– Tal{ljon m{r ki valami szép nevet! 

– Nekem mindegy. 

– Van m{r gyereke? 

– Van. Öt. 

– Azoknak mi a nevük? 

– H{t van ilyen is, olyan is. 

– Karcsika van m{r? 

– Az t{n nincs. 

– Akkor legyen Karcsika! 

– H{t legyen... 

Akkor m{r sejtettem, hogy Karcsika a kórh{zban marad... M{snap délelőtt 

nézzük, Helga sehol. Az egyik takarítónő akkor jött fel a boltból, mondja, hogy a 

mi Helg{nk a buszmeg{llóban {csorog. Kórh{zi pendelyben. Ugrasztottunk két 

beteghordó legényt, azok futottak is, de m{r elment a busz, Helg{val együtt. 

De a naccs{g{kra valahogy mégis jobban haragszom. Meg a kis {lszent 

rüfkéket is jobban ut{lom. Ott fekszik egy a folyosón, az Ildike: a kapar{s ut{n 

egész nap ok{dott, de a szeme és a sz{ja ki van festve! Mellette van a 



diplomatat{sk{ja, délut{n m{r nem lesz itt, elmegy, mintha most menne haza a 

munk{ból. Este meg m{r teszi a szűzl{nyt a fiúj{nak. Ezt a kis kitérőt pedig senki 

sem tudja meg... 

4. 

Felnőtt vagyok, huszonh{rom éves, műszaki rajzolóként dolgozom, felnőtt 

életet élek, s ennek a következményeit is felnőttként v{llalom. Küretem volt, elég 

sok{ig kínoztak, de nem is az f{jt igaz{n, hanem a szöveg. 

– Csak tűrje, tűrje, aranyosk{m! Ha AKKOR jólesett, most se rezeljen be! 

Úgy beszéltek az emberrel, mintha valami b{rc{s lenne, nemcsak velem, a 

többi nővel is, aki kapartatott. Teljesen belénkbeszélték a bűntudatot, mintha bűn 

lenne szeretkezni. Megal{ztak minket, még a kétgyermekes csal{dany{t is, aki nem 

akart egy szob{ba h{rom kölyköt szülni, őt is megdorg{lt{k, letolt{k, miért ilyen 

primitív tahó, hogy nem tud védekezni? Az a repedtsarkú {polónő is olyan volt, 

mint aki s{rk{nytejet ivott. 

A folyosón feküdtem egy kemping{gyon, nagyon rosszul voltam. Később 

jobban lettem, figyeltem a környezetemet. A két beteghordó férfi valós{gos hajsz{t 

folytatott az üres üvegekért. Az egyik összeveszett a takarítónővel, hogy hi{ba 

kapta meg a betegtől az üres üveget, az neki j{r, mindig ő szedi össze és ő v{ltja 

vissza a boltban, egyébként is ő rakja a betegeket az {gyba műtét ut{n, mit gondol, 

csak úgy Isten nevében cipel ekkora húsokat? ... Visszav{ltott{k az üvegeket, 

biztosan meg is itt{k a kapott pénzt, mert amikor visszajöttek, a fiatalabbik 

beteghordó fölémhajolt nagy vigyorogva, és kocsmaszagot lehelt. 

– Hogy érzi mag{t a kedves beteg? 

– Köszönöm, m{r jól. 

– Nagyon szépen tettem {m az {gyra... 

V{rta a jattot, de én annyira visszataszítónak tal{ltam az egészet, hogy szinte 

megbénultam. Erre elment és a folyosón hangosan magyar{zta a m{siknak, hogy 

micsoda felv{gós kis kurv{k vannak a vil{gon, még az illemet sem tudj{k. 

Odamentek egy m{sik nőhöz, attól m{r kaptak valamit, nem merte megtagadni. 

Szerencsétlenségemre bejött egy orvos, aki jól ismer engem, a szüleimet is, 

kérdezte, mi van? Mondtam neki. Vigasztalgatott, azt{n elment. Délut{n, mikor 

hazamentem, m{r az egész csal{d tudta, hogy megtévedt a kisl{ny, kapartatott. 

5. 

Én m{r régen bent vagyok, mint veszélyeztetett, naponta négy Seduxen 

injekciót kaptam, azon kívül Doperidolt és sokszor alkoholos infúziót, nehogy 

koraszülésem legyen. Kisz{moltam, hogy ha végigbírom a kilenc hónapot, akkor 

még kettősz{znegyvenhat injekciót kapok. Csakhogy a kilencvenhatodik injekció 

ut{n elfolyt a magzatvizem, így a szülőszob{ra kerültem. Két fiam született hét és 

fél hónapra, éppen nem voltak kétkilósok, elvitték őket a klinik{ra. Cs{sz{roztak. 

Amikor felébredtem, kértem, értesítsék a téeszben a férjemet. Először egy {polónő 

hívta, de hamar megunta, {tvette tőle egy S{rika nevű boltosnő, aki néh{ny napja 

szült. Végre jelentkezett a téesz, az öreg port{s vette fel. 

– Jó estét kív{nok, az {llatorvos úrral szeretnék beszélni. 

– Nincs bent a doktor úr. Miért keresi? 

– A szülészetről keresem. Kérem, menjen el a lak{s{ra, és mondja meg neki, 

hogy jöjjön be azonnal! 

– Honnan tetszik beszélni? 

– A szülészetről. 

– Melyik tehenészetből? 

– A szülészetről. Nem a tehenészetből. 



– Sürgős? Mi a baja a tehénnek? 

– A szülészetről beszélek, érti? A szülészetről. A szülőotthonból – kiab{lt 

S{rika sírva. – A szülészetről! Én vagyok a doktor úr felesége, megszültem az 

ikreket jöjjön be a férjem, érti?... 

– Jaj, kezét csókolom, miért nem tetszett mondani? Rohanok, küldöm a 

doktor urat. 

Ez most m{r nevetséges, de akkor kétségbeejtő volt. Később elmesélte a 

férjem, szaladt az öreg port{s és idegességében azt mondta, hogy jaj, doktor úr, 

tessék gyorsan bemenni a kórh{zba, mert a felesége nagyon sír. 

Sajnos, a cs{sz{rmetszés közben az orvos kiv{gta a húgyhólyagomat. Ki van 

vezetve a vizeletem egy csövön, nem tudom tartani, {llandóan folyik belőlem. 

Egyetlen egyszer jött be az az orvos a kórterembe, az egyik vizit alkalm{val. Nem 

bírtam meg{llni, kitakartam a sebet és odaszóltam neki. 

– Nem kív{ncsi a művére, doktor úr? 

Odanézett, csak úgy az {gy végétől és tov{bbment. Annyit sem mondott, 

hogy elnézést, nem akartam. Pedig akkor m{r nagyon rosszul éreztem magam, 

harminckilenc fokos l{zam volt, ment tőlem a vér. De nem ez f{jt nekem, hanem az 

a hideg közöny. Ezt az életben nem tudom megbocs{tani annak az embernek. De a 

férjem! ... Parasztgyerek volt ő, most is a téeszben van, tudja cifr{zni a 

k{romkod{st: elkapta az orvost itt a folyosón, ordított vele, hogy az Isten erre meg 

arra, én egy tehénre jobban vigy{zok, mint maga ezekre a szegény asszonyokra! ... 

Jaj, de mondta, Istenem! Én pedig sírtam, mert tényleg azt éreztem, úgy b{ntak itt a 

szülő any{kkal, mint egy üzemben a futószalagon heverő munkadarabokkal. 

Mintha nem is emberekkel dolgozn{nak, hanem t{rgyakkal, s olyan közönyösen 

veszik tudom{sul: hib{ztam? Hm, legfeljebb selejt lesz... 

A férjem minden {ldott nap beszalad hozz{m. Persze, fizet. Mikor bejön a 

férjem, az egyik szobat{rsam, egy tizenhat éves kisl{ny, Erzsike mindig sír. Oda{ll 

az ablakhoz, nézi azt utc{t, ahol munka ut{n mindig megjelenik a fiúja és ott 

{csorog sötétedésig, integetnek egym{snak, nézik egym{st. A sr{ca l{togat{son 

kívül nem tud feljönni. Nincs pénze. 

Volt egyszer egy bombatér 

Az a hétezer hekt{rn{l valamivel nagyobb terület, ami egykor a 

kunmadarasi, nagyiv{ni, hortob{gyi, n{dudvari és karcagi hat{r része volt, ma a 

senki földje. A környék lakoss{ga nemes egyszerűséggel csak bombatérnek nevezi 

ezt a részt, amely 1942 óta szolg{l katonai célokat, {m akkoriban még egy-egy 

gyakorlat végén megtisztított{k a terepet és visszaadt{k mezőgazdas{gi művelésre 

az érintett v{rosoknak és lakóiknak. 1956-ban, ahogy a kunmadarasi repülőteret, 

úgy a bombateret is elfoglalt{k a szovjet csapatok, amelyek azt{n nem törődtek se 

a környezet értékeivel és óv{s{val, se a környékbeli emberek nyugalm{val, testi 

épségével. A gyakorlatok végén {llítólag csak a negyedtonn{sn{l nagyobb fel nem 

robbant bomb{kat prób{lt{k megkeresni. Nem jelentett nagy gondot nekik, ha 

mégsem tal{lt{k meg: a bombatéren harmincöt éven {t h{ború volt. 

1. 

A nyolcvanas években, teh{t a kemény szovjet jelenlét idején, 

szobr{szművész bar{tom a karcagi hat{rban tal{lt egy dűlőútra dobott bomb{t. 

Nem volt nehéz megtal{lnia, m{r csak azért sem, mert ha kicsit jobban nyomja 

autój{n a g{zped{lt, egyenesen az ölébe is hullhatott volna. Ami a bomb{ból 

megmaradt, betette az autóba, elvitte. Később ki akarta {llítani, {m a szemfüles 

politikai komissz{rok még időben megneszelték, hogy ezúttal a rendszer 



fellazít{s{nak esete forog fenn. A szobr{sz posztamensre helyezte a 

bombaroncsokat, s a szerkezet épen maradt részére r{írta: béke. Persze orosz 

nyelven, cirill betűkkel. 

A bombatéren a szovjet és m{s, bar{tinak nevezett orsz{gok katon{i a 

pusztít{st gyakorolt{k évtizedeken {t. Sokat töprengtem: mit lehetett volna még 

odaírni a béke szó folytat{saként a bomba oldal{ra, ha történetesen épen marad? 

Tal{n azt, hogy poraitokra. Béke poraitokra. Ami innen, lentről nézvést úgy 

olvasható, hogy béke porainkra. 

2. 

Időnként majdnem úgy sikerült a repülőgépeknek megszabadulni a 

terhüktől, hogy kevés híj{n a főtől való f{nkra írhatt{k volna: Béke poraikra. Egy 

idős nagyiv{ni férfi mondja. 

– Hi{ba titkolt{k, mindenki tudta, éppen hajsz{lon múlott, hogy nem 

Nagyiv{nba csapódott be a bomba egy-két esetben. Tudtuk, hogy négy kilométerre 

sincs a falutól az a hely, ahol leesett a repülő a bomb{j{val együtt, és juhny{j meg 

ember égett meg a hod{lyban. 

A környék lakosai, parasztok, g{tőrök, hat{rj{ró emberek beszélnek, ha 

valaki kérdezi őket. Egy nagyiv{ni öreg m{r 1943-ban végigélte a németek 

gyakorlatoz{s{t, ami miatt a kisborzosi és a nagyborzosi hat{rrészen csak reggel és 

este tudtak csépelni. M{sfél évtized múlva m{r a szovjetek tévesztették el a célt, s 

bomb{t dobtak a karcagi hat{rt jelző Németéri-csatorna mellé. Egy g{tőr 

megsebesült szénagyűjtés közben, s lovak sérültek meg és pusztultak el. M{skor az 

ecsezugi hat{rrészen esett le egy bomba, egy hod{ly teteje b{nta a pontatlan 

célz{st, mesélik a hat{rbeliek. Egy-egy bomb{z{s ut{n előfordult, hogy kigyulladt 

és leégett a természetvédelmi terület növényzete. 

Előfordult, hogy a Németéri-csatorn{n pec{zó apa és fia kapott majdnem 

szívbajt, mert a repülő eltévesztette a célt, és idő előtt, a pec{zók közelében 

kioldotta a bomb{t. A péld{kat szinte vég nélkül lehetne sorolni. Évekig j{rtam a 

karcagi hat{rt, csatorn{kn{l, rizstelepeknél szinteztem még a hetvenes évek első 

felében. Dolgoztunk a baljós hely közelében is. Miközben intenzíven bomb{ztak, 

megprób{ltunk munk{lkodni, méghozz{ azon a területen, amelyik fölött a gépek 

r{repültek a célra. A teodolit t{vcsöve közel hozta a deton{ciók l{tv{ny{t. 

Emlékszem egyik akkori segítőmre, egy öreg rizsőrre, aki belenézett a szintező-

műszer t{vcsövébe és s{padtan megszólalt: 

– Az anyjuk szentségit, ezek atomot löktek le! 

Valóban, a robban{s ut{n takaros felhő emelkedett, a magasba, aminek 

amolyan gombaféle alakja volt. Azt azonban senki sem hitte el, hogy ez valóban 

atombomba lett volna. Latolgattuk a dolgot, s abban maradtunk, biztos valami 

imit{ció lehet. Egy biztos: nyugtalanító volt. S nyugtalanító volt Karcagtól észak-

északkeleti ir{nyban esténként az égen függő szt{lingyerty{kat l{tni. Így éltünk. 

A környékbeli településeket és azok lakóit anyagi k{rok is érték a bombatér 

miatt. A karcagi önkorm{nyzat a rendszerv{ltoz{s ut{n k{rigényt jelentett be a 

Honvédelmi Minisztériumn{l a kunmadarasi repülőtér és a bombatér 

tevékenysége miatt. A területből 580 hekt{r tartozik a karcagi hat{rhoz. 

„Bombatérkénti működése alatt e területet nem tudtuk rendeltetésszerűen 

haszn{lni, így v{rosunk jelentős haszontól esett el az elmúlt 33 évben. Az elmaradt 

haszon miatt v{rosunknak 30 millió forint vagyoni k{ra keletkezett, így vagyoni 

k{rigényünk 30 millió forint... Településünket tov{bbi, nem vagyoni k{r is érte, 

melyet v{rosunk lakoss{ga szenvedett el. Így: zaj{rtalom, stresszhat{s, 

hangrobban{s-épületk{r, légszennyezés. A nem vagyoni k{rigényünk 1 milli{rd 

forint.” A k{rtérítés elmaradt. 



3. 

Nagyiv{n még közelebb van a bombatérhez, az ottani emberek a saj{t 

bőrükön érezték hétről hétre, mit jelent ez a t{rsbérlet. A község N{dudvar felőli 

részén mondja egy férfi v{lyogh{za előtt {llva. 

– 1984-ben, amikor a nagy bomb{z{s volt, súlyos k{r érte a falubelieket. 

Engem is. Kijött egy becslő bizotts{g, két katonatiszt, tolm{csokkal. Mondtam 

nekik, hogy mikor rakét{t lőttek ki, az se csin{lt olyan k{rt, mint ez a bomba. Azt 

prób{lt{k megmagyar{zni nekem, hogy ők rakét{kat nem is lőttek ki. Mondom, 

bebizonyítsam mag{nak? Azt mondja, bizonyítsam. Bementem a főzőbe. Ott van 

egy rakét{nak az alja, ami tévedésből sz{ntóföldre esett le Nagyiv{ntól olyan 

m{sfél kilométerre. Szétszedtük, az alj{ból hamut{lc{t eszterg{lyoztattam. 

Mutattam az orosz tisztnek, aki csak csóv{lta a fejét, és megígérte, hogy 

k{rtalanítanak. Azt{n küldtek post{n 2 ezer 800 forintot. H{t mi az? 

Összerepedezett a h{z két helyen, újra kellett rakatni hét kől{bat. Hatalmas 

deton{ció volt, telibe kapta a h{zat. 

A nagyiv{ni községh{z{n 1990. október 26-{n kelt levél is ezzel a tém{val 

foglalkozik, „...a lak{sk{rokat elismerték... lak{sonként 1500-8-9000 ezer forint 

összegű k{rtérítést {llapítottak meg, mely összegek valój{ban a lak{sok 

újrameszeléséhez voltak elegendőek. Az említett lak{sok, valamint ezen 

túlmenően is még legal{bb 100-150 lak{s a hangrobban{sok és a nagyméretű 

gyakorlóbomb{z{sok miatt igen jelentősen megrepedezett, megszakadt...” 

4. 

A rendszerv{ltoz{s ut{n bemerészkedtem a bombatérre. A szovjetek még itt 

voltak, de m{r nem bomb{ztak, nem őrizték a teret. Pokoli hely, holdbéli t{j. A föld 

tele van bombatölcsérekkel, közöttük vannak egészen nagy méretűek is, 

melyekben könnyedén eltűnne egy h{z. Bomb{k, rakét{k, repeszek hevertek a 

földön szanaszét, s ott rozsd{sodtak a célnak haszn{lt j{rművek, harckocsik, 

teherkocsik, buszok. 

Egy n{dudvari parasztember besz{molómat hallgatva megjegyezte: 

– Én nem merek bemenni a bombatérre, mert nem tudom, hogy akn{ra vagy 

bomb{ra lépek-e, azt{n majd elsz{llok, mint a mad{r. Ki kéne ezt tisztítani! Egy 

h{zat is előbb bemeszel az ember, csak ut{na költözik be. 

A szovjetek kivonul{sa ut{n felcsillant a remény Karcagon, Kunmadarason, 

Nagyiv{non, Hortob{gyon és N{dudvaron, hogy megszűnik ezen a vidéken a 

h{borúsdi, s a földet ismét arra haszn{lj{k majd, amire való. 

– Annyi jósz{g volt itt a h{ború előtt, hogy majd leszakadt tőle a föld! – 

mondja egy n{dudvari öreg. 

Jósz{gok helyett azonban a köd vonul a bombatér agyongyötört földjén, 

időnként pedig a magyar honvédség tart itt lőgyakorlatot. A környék lakói m{r-

m{r elfelednék a h{borús pszichózis légkörében eltelt évtizedeket, {m egy-egy 

ritka robban{s, mely megremegteti az ablakokat, figyelmezteti őket: a bombatér 

még mindig az, ami volt. És a közelmúlt tragikus nagyiv{ni gyermekbalesete 

ékesen mutatja: nem veszélytelen hely! 

5. 

– Úgy voltunk vele, hogy csak megszabaduln{nk m{r az oroszoktól egyszer! 

– mondja egy nagyiv{ni ember. – Éjjeleket nem aludtunk, remegett a h{z a 

bomb{z{stól. Nagyiv{ntól hat-hét kilométerre hullott a bomba. Olyan öröm volt 

hallani a tévében, hogy kiment az utolsó orosz katona is! És negyvennyolc óra sem 

telt el, m{r mondt{k a faluban, hogy odakinn megint gyakorlatoznak. Elszomorító. 



H{t nem óvni, védeni kéne ezt a nemzetet? A magyars{got? A környező falvak, 

v{rosok lakóit, hisz szenvedtek eleget negyven esztendő alatt. H{t ne 

szenvedtessük m{r tov{bb őket! Ha egész életemben ezt a szörnyű terrort kell 

élnem, miért születtem meg erre a földre? H{t így kell elpusztulnom? Csak a b{nat 

könnyeit tudom hullatni, mert nekem is vannak unok{im. H{t mire nőnek fel? Az 

én sorsomra? 

A bombatér teh{t csak néha hangos, ilyenkor magyar katon{k 

gyakorlatoznak rajta alighanem olyan fegyverekkel, amelyekről m{r az iraki 

h{ború sor{n kiderült, mit érnek. Az itt élők nyugalmat szeretnének, s azt, hogy 

felvir{gozzék ez a h{tr{nyos helyzetű, elszegényedett vidék. Azt remélik, még 

több vendéget cs{bít majd a Hortob{gy, a berekfürdői gyógyvíz, a híres 

nagykuns{gi népművészet és egyebek. Karcag önkorm{nyzata úgy véli, az 

idegenforgalom jelenti a munkanélküliséggel sújtott v{ros sz{m{ra a kitörési 

pontot. De csalogatja-e a turist{kat a bombatéren folyó lőgyakorlat? Aligha. Még 

az itt élők is idegesen figyelik az Ecsezug felé eső hat{rt. 

– Hol van az előírva, hogy az a rakéta ott csapódik be, ahol szeretnénk? – 

kérdezi egy karcagi parasztember. 

Robban{s vagy tücsökzene? Nyilv{n az utóbbi. Egy aktív bombatér 

tőszomszéds{g{ban nem lesz egyszerű fölfuttatni az idegenforgalmat. Hacsak nem 

szervezünk t{rsasutakat a rombol{st élvezők sz{m{ra: túr{t a bombatérre. 

Sok itteni emberben él az aggodalom: ha a bombatér a honvédség 

kezelésében marad, előfordulhat, hogy egy idő ut{n ismét nemzetközivé 

szélesedik a haszn{lata. 

– Ha csak a magyarok haszn{ln{k, t{n még ki is bírn{nk – jegyzi meg egy 

nagyiv{ni ember. – Ők tal{n kímélnének minket. Na de el vagyunk adósodva, így 

azt{n eladnak ezek mindent! Ha megkín{lj{k őket mondjuk a németek egy kis 

m{rk{val, m{r gyakorlatozhatnak is. Nem tudom, p{r év múlva nem ez lesz-e? 

A vil{gpolitik{ba mi nem l{tunk bele, de a haditechnik{ba se. 

– Kital{lnak valami új fegyvert, és majd jönnek, hogy nem tudom én, h{ny 

köblös földre lenne még szükségük ennek a kiprób{l{s{ra – bizalmatlankodik egy 

n{dudvari férfi. – Ki biztosít minket arról, hogy nem így lesz? A végén 

kiszorítanak a saj{t földünkről. 

A bombatér környékén élők néha tanakodnak: mi lesz itt, ha a NATO 

tagj{v{ v{lik Magyarorsz{g? Sok jót nem v{rnak. 

A terület egyébként fokozottan védett, a Hortob{gyi Nemzeti Park része. A 

szovjetek kivonul{sa ut{ni csend fontos volt: „A v{ltoz{s hamarosan 

megmutatkozott a fokozottan védett és a védett {llatfajok sz{m{nak növekedésén, 

jó élőhelyet tal{lnak az üres mocsaras területeket és a sz{raz puszt{kat kedvelő 

fajok” – írja a karcagi v{rosi lap 1996. november 15-i sz{m{ban Kapocsi Istv{n, aki 

a terület kezelésével megbízott kollég{j{val, Teleki S{ndor természetvédelmi őrrel 

bej{rta a bombateret. Így folytatja: „Területbej{r{sunk sor{n több mint tíz fel nem 

robbant bomba mellett mentünk el, kézi t{vcsővel körülnézve t{volabb is 

előbukkant egy-egy szürkére festett, r{nézésre jó egészségnek örvendő péld{ny. 

Komoly problém{t jelent, hogy ezekhez az esetleg működő töltetekhez b{rki 

hozz{férhet. Emlékezetes a tavaszi nagyiv{ni gyermekbaleset, amikor egy fiú 

életébe került túlzott kív{ncsis{ga. A kezében felrobbanó szerkezet is bizonyítottan 

a bombatérről sz{rmazott.” 

Ha elfeledkezünk is róla időnként, a bombatér nyugtalanítóan jelen való 

ezen a vidéken. Jelen van az {lmainkban is. Ha az ablakunk alatt egy teherautó 

megdöccen egy k{tyúban, felriadunk {lmunkból, összer{ndul a gyomrunk, s egy 

pillanatra azt hisszük, bomb{znak. 



A csecsen fantom 

Dudajev Kunmadarason szolg{lt, mondta a karcagi Bosny{k Imre az egyik 

ny{ri estén. A téma felfedezőjének (aki mag{t mindig csak s{rtaposó újs{gírónak 

hívja) valóban igen jó érzéke van az érdekes, tollhegyre kív{nkozó dolgok 

kiszagol{s{ban. 

– Amikor a televízióban megl{ttam Dudajevet, úgy tűnt, mintha m{r 

tal{lkoztunk volna – mondta Bosny{k Imre. Én főleg az emberek szemét jegyzem 

meg. Neki hiúzszemei voltak. Itt szolg{lt Madarason, ezt megerősítette egy olyan 

ember is, aki bej{ratos volt a reptérre. Olyannal is beszéltem, aki a karcagi 

kórh{zn{l autóstoppoló Dudajevet {tvitte Kunmadarasra. 

Aki felvette a kocsij{ba, az Szabó Miklós volt, jelenleg a karcagi 

önkorm{nyzat képviselője. Megkérdeztem, emlékszik-e még erre a régi esetre? 

– Még most is előttem van az arca! Mikor megl{ttam a televízióban, 

mondom, honnan ismerem én ezt az arcot? Azt{n r{jöttem. A kórh{zn{l vettem fel 

a kocsimba 1980 körül. Meg mernék r{ esküdni, hogy Dudajev volt! A kocsiban 

magyar{zott, mosolygott. P{r magyar szót is tudott. Elég alacsony, vékony ember 

volt, prémgalléros bőrdzsekiben, csizm{ban. Eleg{nsabbnak tűnt, mint a többi 

tiszt. Mondta, hogy repülőstiszt. 

A következő tanúra egy kisebb településen akadok. Az illető nevét nem 

írhatom le: őt a szovjet hadsereg taníttatta ki, de hogy mire, arról nem hajlandó 

beszélni. Csup{n annyit mond, hogy nyelveket is tanult. Neki belépője volt a 

kunmadarasi repülőtérre, úgy j{rt be, mintha haza menne. Megerősíti, itt szolg{lt 

Dudajev, a későbbi csecsen vezér, ismerte őt, a reptér parancsnok{nak az egyik 

belső emberével volt rokons{gban. A fényképét megismerte az újs{gokban és a 

televízióban, amikor mutogatni kezdték. Most is felismerné, ha esetleg 

„felt{madna”. 

Tudjuk, Dzsohar Dudajev, a csecsének vezére, meghalt 1996. {prilis 22-én 

hétfőre virradóra Gehi-csu falu térségében. Jelentették a hírügynökségek. Eleinte a 

csecsenek c{folt{k a hírt. A vezért persze m{r előtte is szerették volna eltenni l{b 

alól, hiszen kor{bban m{r h{rom sikertelen merényletet kíséreltek meg ellene. De 

ez az akció „eredményes” volt. Dudajev Groznijtól 30 kilométerre tartózkodott, 

amikor rakétatal{lat érte a rejtekhelyét. [llítólag több testőre és közeli munkat{rsa 

is meghalt. Mindezt {prilis 24-én közölték a lapok. 

Úgy tűnik, hi{ba volt óvatos a csecsen vezér (kétszer soha nem éjszak{zott 

ugyanazon a helyen a h{ború kezdete óta), ezúttal rajtavesztett. [prilis 25-én, 

csütörtökön m{r a csecsenek is kénytelenek beismerni a hal{l tényét. „A csecsen 

l{zadó korm{ny hivatalos közleményben jelentette be Dzsohar Dudajev elnök 

hal{l{t” – közölték a lapok. Hozs-Ahmed Jarihanov, aki Dudajevék képviselője 

volt a csecsenföldi béket{rgyal{sokon, adta {t a közleményt a sajtónak. Egyes hírek 

szerint Csecsenföld délnyugati részén, Salazsi közelében m{r kedden este 

eltemették Dudajevet. Eddigi alelnöke, Zelimhan Jandarbijev lépett a helyére. 

Hamarosan fölröppent az ő hal{lhíre is. „Hírügynökségi jelentések szerint 

Jandarbijev hétfőre virradóra szintén életét vesztette az ellenségeskedő csecsen 

erők harc{ban” – írt{k a lapok {prilis 30-{n, kedden. M{jus 2-{n, csütörtökön m{r 

arról szóltak az újs{ghírek, hogy Jandarbijev él. A felt{madt vezér kedden meg is 

jelent „a szeparatist{k tévéad{s{ban”, írt{k a lapok. Mennyi bizonytalans{g! Június 

19-én lehetett olvasni Dudajev felesége, Alla Dudajeva besz{molój{t férje hal{l{ról. 

Elmondta, hogy férje haja megperzselődött, fején pedig hatalmas, vérző seb 

t{tongott. Gondolom, így elég nehéz lenne őt azonosítani. A Dudajev-rejtély nem 

tiszt{zódott. Sőt! Megjelent a képernyőn egy halottnak hitt csecsen vezér. Azt{n 

olyan hírek kaptak sz{rnyra, hogy Dudajev él, a rakétat{mad{sban csak 

megsebesült. 



A kunmadarasi Dudajev-rejtély sem akart tiszt{zódni. Pedig beszéltem 

emberekkel, akik l{tt{k őt a reptéren. Az egyik volt repülőtéri alkalmazott 

elmondta, hogy tal{lkozott Dudajevvel. 

– Abban az ezredben volt Dudajev, amelyiknek én is dolgoztam. 1972 és 

1974 között szolg{lt itt főhadnagyként, repülőgépszerelő technikusként. Ebben 

sz{zsz{zalékosan biztos vagyok, a televízióban bemutatott arcképe ut{n 

megismertem. Tal{lkoztam vele. Köszöntünk egym{snak, de kapcsolatunk annyi 

volt, hogy „zdrasztvujtye, zdrasztvujtye”. Itt volt a csal{dja is, de azokat nem 

ismertem. Dudajev Kunmadarason a 21/7-es hang{rban dolgozott, ahol MIG-21-es 

gép volt. Beszélgettem egy régi kollég{mmal: ő is felismerte Dudajevet. 

Akikben biztos voltam, hogy ismerték, régi vezetők, csak a fejüket r{zt{k: 

nem hallottak Dudajevről. Egyikük még a nevét sem mondta ki, úgy fogalmazott, 

hogy „a nevezett személyről nincs tudom{som”. Tov{bb növelte a balladai 

hom{lyt a sok megkérdezett arc{ra kiülő félelem. Volt, aki miut{n megtudta, mit 

akarok, azonnal kijelentette, hogy „nem tudok semmit!” Nem baj, elég ha bólint. 

Szolg{lt Dudajev Kunmadarason? Igent intett a fejével. Mikor? A hetvenes 

években? Nemet intett. A nyolcvanas években? Nemet intett. A hatvanas években? 

Igent intett. Nem kerültem közelebb a megold{shoz: a jelzett időpontok túl t{vol 

esnek egym{stól. 

R{ad{sul újabb ösvényen is Dudajev nyom{ba eredtem: egyes hírek szerint 

Alla Dudajeva a karcagi kórh{zban szülte meg egyik gyermekét. De ki emlékszik 

m{r erre? Szinte lehetetlen tanúra akadni. Szerettem volna tiszt{zni Dudajev 

magyarorsz{gi tartózkod{s{nak időpontj{t, ezért egy ismerősöm segítségével 

moszkvai sajtóforr{soktól kértem felvil{gosít{st. Amíg a v{laszra v{rtam, 

embereket kérdezgettem a csecsenekről és harcukról. 

Elég szélsőséges véleményeket hallottam. Egy idősebb férfi szerint szét kéne 

lőni az egész bag{zst, Szt{lin kéne megint, az nem gaty{zna velük, mondja. Egy 

középkorú férfi kérdésemre tal{nyos arccal csak annyit mond, hogy: „Dudajev élt, 

Dudajev él, Dudajev élni fog!” Hasonló értelmű az, amit egy m{sik férfi mondott: 

„A csecseneket l{zadóknak, szakad{roknak, szeparatist{knak nevezik a sajtóban. 

Oroszorsz{gból nézve azok is. De egy ilyen kicsi és sokszor leig{zott orsz{gból 

nézve, mint a miénk, úgy tűnik, hogy a csecsenek a szabads{gharcukat vívj{k”. 

Tal{n a vil{gban m{shol is gondolhatj{k így. [prilis 26-{n olvashattuk a lapokban, 

hogy az Európa Tan{cs parlamenti közgyűlésének a képviselői fel{ll{ssal adóztak 

Dzsohar Dudajev csecsen elnök emlékének. M{jus 17-én arról írtak a lapok, hogy 

Oroszorsz{g tiltakozott Ukrajn{n{l, amiért a nyugat-ukrajnai Lembergben a 

kor{bbi Lermontov utc{t Dzsohar Dudajev utc{ra keresztelték {t. 

Azt{n megjött Moszkv{ból a v{lasz: Dudajev nem szolg{lt Magyarorsz{gon, 

viszont itt szolg{lt Maszhadov. Az a Maszhadov, aki most Lebegy t{bornokkal 

összehozta a csecsenföldi békét. De ez m{r egy m{sik fejezet. 

M{r éppen pontot akartam tenni a Dudajev-rejtély végére (ha rejtély, hadd 

maradjon az), amikor megcsörrent a telefon. „Ne foglalkozzon Dudajevvel!” – 

mondta egy férfihang, és letette a kagylót. 

Hejgető és sirató 

J{szberény lett a cs{ngók fesztiv{lv{rosa. Az idei ny{ron imm{r ötödször 

hozt{k ide autóbusszal a gyimesi és a moldvai magyarokat. Igaz, hogy Nagy 

Miklósnak, a j{szberényi buszsofőrnek tizenötezer lejt kellett a hat{ron 

leszurkolnia minden cs{ngó ut{n, hogy kiengedjék Rom{ni{ból az autóbusz 

negyvenh{rom utas{t. Letette a pénzt saj{t zsebből, ezen ne múljon az V. Cs{ngó 

Fesztiv{l sikere... 



A j{szberényiek és a hazai vendégek remekül érezték magukat a 

népművészeti kirakodóv{s{ron és a szabadtéri színpadn{l, a cs{ngók azonban 

kissé elveszetten bolyongtak a tömegben. 

– Nincs magyar pénzünk – panaszolta Bece József pusztinai nyugdíjas 

tanító. – Nem tudunk egy üdítőt venni ebben a melegben. 

– Szeretnek J{szberénybe jönni? – kérdezem a gyimesbükki Kulcs{r J{nost. 

– Nagyon. Édesap{mnak a szülei még ide rukkótak be, J{szberénybe. 

Mondt{k, hogy mekkora nagy híres v{ros volt ez. S édesap{m, hogy volt a 

h{borúba’, szép segítséget kapott Magyarorsz{gtól. Eljöttek személyesen, s 

felvették. A k{rpótl{st. Lett színes tévé, s egyéb. Most m{r megvan halva. De 

édesanya most kapja a pótl{st, hatezer-valamennyi lejt. A magyaroktól. 

Egy bizalmatlan, z{rkózott moldvai cs{ngót faggatok, hogy minek tartj{k 

magukat. 

– A moldvaiak egy része azt mondja, ő rom{n. Mert r{tanított{k a papok. 

Azt mondj{k, hogy a római katolikus az rom{n katolikus. A cs{ngók egy része 

szereti, hogy magyar legyen, s egy része nem szereti. 

– Megtörtént Pusztin{ban, s megtörtént Klézsén is, hogy lementünk, az 

RMDSZ-szel tartsuk meg a cs{ngó gyűlést, de nem tudtuk megtartani, mert a pap 

r{jött, r{beszélte a népet, s az elégette az {bécéskönyveket, a történelemkönyveket, 

s a video-masin{t összetörték. A nép! Magyarul beszélgettek, de üttek. Szerencse, 

hogy elmenekültünk. De azt{n a papoknak balesete lett. Vezetett kocsit, {t akart 

menni a vonatvonalon... Na, hogy mondj{k magukn{l? Vasúton! Akkor r{ment a 

mozdony, megölte a papot. Azt a papot, aki rosszat csin{lt nekünk. Volt vele egy 

m{sik, a segítsége, az súlyos sebesült lett. Nem örvendek, de... 

– Milyen nemzetiségűek a cs{ngók papjai? 

– Moldvai papok, mert Tóth vagy P{l nevűek. Ők is cs{ngók, római 

katolikusok, de magyarellenesek. Mindent megtesznek, hogy ne legyen magyar 

mise, ne énekeljünk magyarul a templomban. De az öregasszonyokat, akik nem 

tudnak rom{nul, magyarul gyóntatj{k. Odahaza a cs{ngók magyarul beszélnek. A 

csal{dban. De a papok nagyon üldöznek minket. A moldvai cs{ngók között a 

magyar nyelv elég jól {ll egyes falvakban, mint Pusztina, Klézse, Lészped, 

Szépfalu... A többi cs{ngó faluban beszélnek régi nyelvet, ami maradt az őseinktől. 

Azok jó negyven sz{zaléka m{r elfelejtette, nem tudnak magyarul beszélni. Pedig 

jó római katolikusok s magyarok. A katrinca (szoknya) szélire lent szalagot fonnak 

a gusztusuk ut{n. Piros-fehér-zöld fonalból csin{lj{k, ők maguk se tudj{k, miért. 

De aki r{figyel, az tudja, mit jelent. 

A moldvaiak m{r készülődnek a menett{ncos felvonul{shoz. A gyimesi 

cs{ngók is be{llnak a sorba, hogy énekelve, néha t{ncolva végigvonuljanak a 

j{szberényi utc{kon és tereken. Bar{ts{gos, közlékeny emberek. 

– Gyimesbükkön lakunk – mutat a t{rsaira Mihók Olty{n Demeter. – Fele 

lakos magyar, fele rom{n. 

– Nincs feszültség a két nép között? 

– Nincs – veszi {t a szót Kar{csony J{nos. – A rom{nokkal semmi gond 

n{lunk. 

– A gyimesi cs{ngók minek tartj{k magukat? 

– Melyik hova húz. Én magyar vagyok. 

– Mi magyarul beszélünk, rom{n {llampolg{rok vagyunk – szólal meg 

Kar{csony J{nos ut{n a hegedűs Mihók Mih{ly. – Otthon magyarul beszélünk. 

Mindig. Rom{nul akadozunk. 

– És a gyerekek? 

– Magyar szót hallanak. De van, amelyik rom{nt. Mert olyan a szüleje. Ha 

rom{n ajkú, rom{nt hall, de azut{n megtanulja a magyart is. 



– Az én fiam nem beszél rom{nul – szól közbe Kar{csony J{nosné. – Oszt{n 

majd iskol{ba fog menni, s akkor tanul. Mert rom{n iskol{ba megy. 

– Magyar iskola nincs? 

– Van magyar nyelvű es, csak az messzebb van, ezért a rom{nba kell adjuk. 

Mi es abba j{rtunk, mégis katolikus magyarok vagyunk. 

– A mise milyen nyelvű? 

– A faluban van katolikus pap es, ortodox es. Az rom{nul misézik, a 

katolikus meg magyarul. 

Ismét a moldvai cs{ngókat faggatom. A pusztinai Laci Katalin ötéves 

unok{j{ról {radozik. 

– Milyen nyelven beszél a gyerek? 

– Rom{nyul. V{rosba’ laknak, s ott a rom{ny megy. 

Klézséről, Bakó megyéből érkezett J{szberénybe Benke Istv{n gazd{lkodó, 

hogy a többiekkel együtt énekeljen a cs{ngók fesztiv{lj{n. 

– Otthon milyen nyelven beszélnek? 

– Többet a cs{ngó nyelven. 

– Az milyen nyelv? 

– Magyar. Mi beszélgetünk ol{hul is. A feleségvel magyarul. Nem tiszta 

magyar. Ahogy tanultuk az any{nktul meg az ap{nktul. 

– H{ny gyereke van? 

– Nyolc. Négy félre van menve, még van négy. Erőst köszönöm az Istennek. 

– Hogyan élnek? 

– Dolgunk ut{n. Nencsen, mint m{snak, kocsi. Nencsen m{s. De van, ami 

kell. 

Nagy Miklós, a j{szberényi buszvezető félrevon, elmondja, hogy nagyon 

rossz körülmények között élnek a moldvaiak. 

– A minimum sincs meg. A lak{sban csak a legszükségesebb berendezési 

t{rgyak tal{lhatók. A konyh{ban tűzhely, egy vagy két edény. Ez a színvonal. A 

ruh{zatuk is nagyon gyenge. Teljesen önell{tóak, amit megtermelnek, azt 

fogyasztj{k el. Eladni nem nagyon tudnak, mert nincs mit, venni nem tudnak, mert 

nincs miből. Az utc{k is rendezetlenek, az út se portalanított. Busszal tudnak 

közlekedni, de az csak egy van, reggel és este. 

– És hogyan élnek a gyimesiek? 

– [llatot tartunk, szén{t csin{lunk nekik – mondja Mihók Olty{n Demeter. – 

Megyünk az erdőre, hozunk egy terü f{t, v{gjuk deszk{nak, jő az ol{h, eladjuk. Ha 

az erdőp{sztor engedi. M{ln{t szedünk, amit még külföld is haszn{l. 

Több gyimesi és moldvai magyarnak is feltettem a kérdést, hogy milyen jövő 

v{r a cs{ngókra? A gyimesbükki Bilibók György optimista, szerinte a gyimesiek 

megmaradnak magyarnak. Úgy véli, a moldvaiak is. 

– Nem tudom, lesz-e olyan erő, aki őket be tudja olvasztani! Kitartós 

emberek a moldvaiak. Klézsén péld{ul egyetlen ember volt rom{n, policia 

parancsnok, az is el kellett menjen. Olyat kellett vigyenek, aki a nyelvet ismeri. S 

ott senki rom{n tan{r, tanító nincs, aki magyarul nem tud. Csak annyit kellet volna 

még segíteni rajtuk, hogy a hitvall{s, a mise magyar legyen. Mennyi idő telt el, s ők 

még mindig azt mondj{k, hogy nem ol{hok vagyunk, hanem magyarok! 

– Hogy mondjam, hogy maga értse? – töpreng a klézsei Bentre Istv{n. – 

Nagyon ütköznek ők is öszve. Az ol{hok a magyarokval. Ol{hok akarn{nak: ők! 

Magyarok akarn{nak: ők! S azt{n nem bírjuk mük l{tni mostantól, hogy mi lesz 

ezut{n. Nem tudódik, hogy jövünk ki bajval. 

Egy hallgatag moldvai férfi, aki a nevét sem hajlandó el{rulni, nagy nehezen 

megszólal. 

– A cs{ngóknak a jövő sorsa súlyos. Ink{bb megy a beolvad{shoz, mint a 

magyarnak marad{shoz. De a cs{ngó legnagyobb ellensége a saj{t papja. 



Hogy mennyit tehet a magyarnak marad{sért a cs{ngó fesztiv{l, nem 

tudom. A rendezvény egyébként nagyon megnyerte a cs{ngók tetszését, többségük 

m{r nem először van itt. 

– Erőst szép volt m{r tavaly is – {llítj{k a gyimesiek. Sokan akarnak jőni, de 

nem tudnak. 

– Ki jöhet el? Aki jó énekes és t{ncos? 

– Akinek útlevele van. 

– A cs{ngók sz{m{ra mit jelent ez a fesztiv{l? – kérdezem Kallós Zolt{n 

népzenekutatót. 

– Egy ezreléke ha eljut a cs{ngóknak J{szberénybe. Ez nagyon kevés. Nem 

itt kéne csin{lni ezt a fesztiv{lt, hanem ott. Sajnos, erre nincs mód. Minden az 

egyh{zon múlik. A Vatik{non. A rom{nok és a Vatik{n egy konkord{tumot kötött 

annak idején, a harmincas években, amely szerint csak rom{nul mondhatnak 

misét. Jó katolikus? Im{dkozzon csak rom{nul! A moldvai katolikus janics{r 

paps{g teljesen {tvette a securitate szerepét. Amikor olyanokat mond a pap a 

templomban, hogy hal{los vétek a magyar {bécét a gyermek kezébe adni, akkor 

nincs mit v{rni. Tudjuk, hogy mi történt Klézsében, s azt is teljesen a papok 

szervezték. 

Közben az éneklő, t{ncoló menet elhalad előttünk. Hejgetve. 

Twister – M{rton napj{n 

Vas{rnap még a híres M{rton napi v{s{rban forgolódtak a 

kunszentm{rtoniak némi zsebükhöz szabott v{s{rfia ut{n kutakodva a 

tekintetükkel. M{rton napj{n, kedden, a R{dió Szentes élő ad{s{t hallgatt{k, amely 

Kunszentm{rtonból sug{rzott kív{ns{gműsort. Sokféle kív{ns{g elhangzott Szent 

M{rton v{ros{ban, de egyetlen olyan sem, amelyik forgószelet rendelt volna. 

Mégis megjött. Ahogy a helybéliek mesélik, a Körös habjaiból kélt ki, {tv{gott az 

{rtéren, végigrobogott a v{ros fölött, s nyom{ban romok maradtak. Főleg a Petőfi 

utc{ban. 

Ak{r Bosznia 

Egy ötvenhét esztendős kunszentm{rtoni férfi igazít el, mikor a Petőfi utca 

ut{n tudakozódunk. Ő ugyan a Mentő utc{n lakik, de kedden az unok{ja 

lélekszakadva szaladt érte, hogy menjenek, csin{ljanak m{r valamit, mert baj van, 

meséli Bartusz József. 

– De mit tehettünk volna? – kérdezi. – A l{nyomékn{l lev{gta a forgószél a 

pal{t a két h{z közé a faanyaggal együtt. El nem tudja képzelni, mi volt itt, aki nem 

l{tta! A vejem éppen a Petőfi utc{n igyekezett egy temetésre, mikor jött a torn{dó: 

villanykarókat kapott ki a helyükről, leszaggatta a villany drótot, azt hitte, ott hal 

meg. Még este kilenckor is remegett. Szerencse, hogy éppen senki sem tartózkodott 

az úton, mikor odav{gta a h{ztetőt. 

Meséli, egy perc alatt semmivé lett sok ember élete munk{ja. Van olyan férfi, 

Gyóllai Istv{n, akit a levegőbe emelt a széltölcsér, tehetetlenül lebegett a föld felett. 

Bartusz József azt{n a l{ny{ék Szap{ry utcai h{z{tól elir{nyít a Szap{ry és Petőfi 

utca sark{ra, Révész Imréékhez, mert, mint mondja, ott kezdődött az igazi nagy 

baj. 

Olyan erejű volt a szél, hogy a tetőszerkezet h{romnegyed részét a Petőfi 

utcai úttestre rakta le. 

– Az előszob{ból nyílik a padl{sfelj{ró ajtaja – mutatja Révész Imréné. – 

Ahogy beléptem, felpillantottam, csak a kék eget l{ttam. Lécek lógtak törötten, a 

két kémény lezuhant. Borzalmas l{tv{ny volt. 



Révész Imre éjszak{nként többször felkel idős édesapj{hoz, így ebéd ut{n 

pótolja némileg az éjszaka kiesett alv{st. Kedden éppen szunyók{lt délut{n h{rom 

óra ut{n. A szok{sos szieszt{t hatalmas robaj szakította félbe. 

– Mintha egy Mig vad{szrepülő húzott volna el mélyrepülésben a h{z fölött, 

olyan hangot hallottam – mondja. 

Tizennyolc esztendős l{nyuk, aki szakmunk{stanuló, sokkos {llapotba 

került, sikított és dadogott. Az ajtót nem lehetett kinyitni, olyan erővel nyomta a 

szél. A kutya tiszta üvegszil{nk lett, s mikor végre kinyílt az ajtó, bev{gta a szél a 

hal{lra rémült {llatot. Annyira retteg szegény p{ra, hogy a torn{dó óta el nem 

mozdulna gazd{i l{ba mellől. Napokig reszketett. 

– P{r nappal a forgószél előtt l{ttunk valami hasonló természeti csap{st 

Amerik{ból – magyar{zza a h{z asszonya. – Nagyon sajn{ltuk azokat az 

embereket. És itt van ni! Megjött Kunszentm{rtonba is. 

– Ez volt életünk munk{j{nak az eredménye – mutatja a lefóli{zott födémű 

h{zat Révész Imre. – H{rom évig építettük, tizenkét éve költöztünk be. Ma is 

nyögjük a kölcsönt. 

Soha nem volt magas fizetésük, úgy kuporgatt{k össze a h{zat, a 

berendezést. Még ki sem fizették, m{r elvitte a szél a tetőt. 

– Nem tudjuk feldolgozni ezt a szörnyűséget, ez örök nyomot hagy bennünk 

– mondj{k. – Azóta szinte nem ettünk, de h{rom-négy doboz cigaretta elfogy 

naponta. 

Nem tudnak aludni. Félór{nként nézik az ór{t. Töprengenek, mit hoz a 

holnap? A kimerültség hat{r{n {llnak. 

– Hallgatni, ahogy csörög a fejünk fölött a fólia! Mintha kísértetek 

j{rn{nak!... Tal{n majd akkor alszunk, ha m{r {ll a tetőszerkezet. Akkor remélhető 

némi megnyugv{s. 

A kiteregetett ruh{k is sz{rnyrakeltek a forgószélben, s {llítólag a vasút 

fölötti nagyfeszültségű vezetéken lógnak. De ez lenne a legkisebb baj. 

Ha valaki végigmegy a Petőfi utc{n, bel{tja, nagyon tal{ló volt Bartusz 

József megjegyzése. Azt mondta: „Ak{r Bosznia.” 

Tyúkok a forgószélben 

Még Öcsöd alatt is tal{ltak Kunszentm{rtonból od{ig repített szaruf{kat. 

Udvarokról tyúkokat kapott fel a szél, vitte, mint a pillét, ki tudja, hova lettek? A 

Petőfi utc{n két arraj{ró férfi kapaszkodott össze, fogt{k a fa derek{t, s a l{buk 

nem érte a földet. 

Fólia feketéllik a Petőfi utca h{zain. Viktorin József Petőfi utca 11. sz{mú 

h{z{nak gerend{it a szomszéd T{bori Imre b{csi konyh{j{ba v{gta be a torn{dó, 

miközben az ő h{z{nak a tetejét is teljesen kicsavarta, vagy hat méterre kifordította 

a j{rda fölé, mondj{k az utcabeliek. A tragédia ut{ni ocsud{st követően ezt azonnal 

le kellett bontani, mert balesetveszélyes volt, s még a falat is kidöntötte volna. 

Viktorin Józsefek h{z{nak tetőszerkezetét szanaszét törte a forgószél, a f{kat 

a szomszédból szedték össze. Minden üveget kinyomott a keretéből. A 

melléképület összes cserepét letakarította. A műhelyről és a gar{zsról ugyancsak. 

A kerítést elől-h{tul kidöntötte. A melléképületben megrepedt a h{tsó fal. A 

főépület mennyezetét megemelte a széltölcsér. Viktorinék a sok üveget a szob{ban, 

a vitrinben vagy a rekamién tal{lt{k meg szil{nkok form{j{ban. A kenyértartó 

polcról hull{mpal{t takarítottak le. A falból üvegdarabok {lltak ki. 

– Szerintem olyan nyolcvan sz{zalékos a k{runk – mondja Viktorin József. – 

Csak a falak {llnak. 

– Teljesen olyan volt, mint a videón a Twister című film szólal meg a 

felesége. – Azt hittük, csak a filmekben van ilyen borzalom. H{t nem... 



– Iszonyú dübörgést hallottunk – veszi {t a szót a férj. Mintha tankok vagy 

repülők jöttek volna. Az asszony a kamr{ba rohant be, mert l{tta, hogy jön vele 

szemben a szomszéd pal{ja. Szegény anyósom két éve halt meg, szíves és asztm{s 

volt, de ha még marad egy kicsit, ezt biztosan nem élte volna túl. 

Iszonyú erejű volt a kunszentm{rtoni forgószél. A temetőben hatalmas 

m{rv{nytömböket döntött le, sírfedlapokat kapott fel. Viktorinék jól megtermett 

két{gú tuj{j{nak egyik {g{t csak letörte, de a m{sikat úgy elragadta, hogy még a 

t{volabbi szomszédokn{l sem tal{lj{k. 

– Mikor evett utolj{ra? 

– Kedden reggel fél kilenckor a munkahelyemen – mondja Viktorinné. 

– Nem éhes? 

– Érzem az éhséget, de olyan ideges vagyok, hogy nem tudok enni. 

– Aludni tud? 

– A fólia csattog{s{t hallgatom, s azon gondolkodom, hogy mi lesz holnap? 

Borzasztó ez a v{rakoz{s. 

Ebben a h{zban még nincs fűtés: a béléscsövet is elvitte a szél, lez{rt{k a 

h{zat. 

Ez a h{z 1952-ben épült még szoba-konyh{s hajléknak, s a huszonnégy éve 

itt lakó Viktorin Józsefek csin{ltak belőle apr{nként két szoba összkomfortost. Hol 

a fürdőszob{t alakított{k ki, hol a nyitott gangot üvegezték be, hol a g{zt vezették 

be, hogy kényelmesebb legyen az életük. 

– Ez a huszonnégy évi munka lett majdnem semmivé egy perc alatt – 

mondja Viktorin József. – Amit beletettünk a h{zba, azt most elvitte a szél. A 

szomszédban T{bori b{csinak hatvankét évi munk{ja semmisült meg. 

A férj munkanélküli, aki jövedelempótló t{mogat{st kap. A feleség gépésznő 

a Pannónia Szőrmekikészítő-Konfekció és Kereskedelmi Rt-nél. Az elemi csap{s 

nélkül is éppen elég gondjuk volt. 

Kétszer ad, ki gyorsan ad 

Ki gondolta volna, hogy ennyi segítő kéz nyúl a bajbajutottak felé! Révészék 

egym{s szav{ba v{gva sorolj{k, ki mindenki jött segíteni: itt volt a tűzoltós{g, a 

honvédség, egy önkéntes mentőszolg{lat, a kisújsz{ll{si alpinist{k... 

– Éjjel-nappal, étlen-szomjan dolgoztak ezek az emberek. De mennyit! Ők 

fóli{zt{k le n{lunk a födémet. Az alsó épületre a cserepet a székesfehérv{ri és a 

győri önkéntesek rakt{k vissza. Segítettek a polg{rvédelmisek is. A polg{rmester 

úr is itt volt, biztatott minket, hogy ne csüggedjünk, nem hagynak magunkra. 

Hozt{k is a fóli{t mindj{rt. Egy v{ls{gst{b j{rt h{zról h{zra... Jöttek a gimnazist{k 

is, eltakarítani a romokat. A telefonunk {llandóan csöngött, rengetegen kérdezték, 

hogy mit segíthetnek? Mikor jöjjenek? Mint a forró drót... Szinte meghatódtam – 

sorolja Révész Imréné. 

Viktorin Józsefékhez, mint a többi k{rosulthoz is, sokan siettek segíteni. A 

h{zigazda mutatja az ablakokat, amiket a harmadéves szakmunk{stanulók 

üvegeztek be. Nagyon sokat segítettek a romokat eltakarító gimnazist{k is. A 

h{zak tetejére Kunszentm{rton polg{rmestere mérte ki a fóli{kat, hogy ne legyen 

még nagyobb baj eső esetén, mert a v{lyogfal, ha meg{zik, omlik. 

– Éjjel egyig folyt itt a munka kedden – mondja Viktorinné. – Olyan 

kop{csol{s volt!... A tűzoltók vil{gított{k meg a födémeket az autójukkal, hogy le 

ne essenek fentről az emberek, és l{ssanak dolgozni. De nem csak vil{gítottak, 

dolgoztak is! Meg a honvédség. Meg az önkéntesek. Ide még Fehérv{rról, 

Mezőtúrról, Gyomaendrődről is jött segítség! Azt sem tudtuk, hogy kik. 

Rengeteget dolgoztak. Ahogy befejezték, úgy eltűntek, hogy meg sem tudtuk 

köszönni. De jöttek segíteni az elektromosok és a g{zosok is. A rendőrök pedig 



t{vol tartott{k a kív{ncsiskodókat... Az ember szinte restelte azt mondani, hogy 

köszönjük, de m{r elegendő segítségünk van. 

Szívesen emlékeznek egy kisfiúra, aki elszaladt a szomszéd utc{ba és hozott 

nyolc sz{l gyerty{t az első este, mert Viktorinék minden gyerty{jukat a temetőbe 

vitték halottak napj{n. Ő így tudott segíteni. A gimnazist{k pedig tanít{s ut{n 

elszaladtak dolgozni, fóli{t tűztek a veranda üres ablakkereteire, öt órakor pedig 

sűrűn kérve az elnézést elmentek az edzésre. A h{ziaknak jólesett ennyi segítőkész 

embert l{tni. 

Révész Imréék kezdenek bizakodni: pénteken sz{llítj{k az anyagot, 

hétvégén m{r csin{lj{k az új tetőszerkezetet. 

– Csak ne jöjjön az eső! – sóhajtj{k. 

A kivitelezőnek csaknem m{sfél millió forint értékű munk{t kell elvégeznie 

Révészéknél. 

Az újj{építés persze nem olyan egyszerű. Az utcabeliek panaszkodnak, hogy 

kukacoskodnak a biztosítók emberei, legorombított{k őket, amiért lebontott{k az 

életveszélyessé v{lt tetőket, azt követelik, szerezzenek videofelvételt közvetlenül a 

tragédia ut{nról, s fizetni is csak utólag akarnak. Akkor miből hozz{k helyre a 

h{zakat? – kérdezik. Az emberek anyagilag sem készültek fel ekkora csap{sra. 

– Sok a k{rosult – mondja Viktorin József. – Mindenki menne anyagért. Van 

Tüzépünk, de nincs faanyag. Van téglagy{runk, de cserepet Békéscsab{ról kell 

hozni. 

A nehézségek ellenére gőzerővel folyik a helyre{llít{s. A fóli{val borított 

h{zakon hétvégén tal{n m{r tető lesz. De mindenki hozz{teszi: „Csak ne essen az 

eső!” Viktorinék is ezt mondj{k. N{luk is dolgoznak hétvégén. Szorít az idő, 

mondj{k. Csütörtök este van. 

Elhagyjuk Kunszentm{rtont. Borult az ég. Mezőtúr előtt esni kezd az eső. 

Csak egy évsz{m: menny és pokol 

Ezekben a napokban megemlékeznek majd 1956 hőseiről, az ifjús{g 

forradalm{ról, a magyar nép hősies szabads{gharc{ról, a pesti sr{cokról, a lobogó 

napokat követő megtorl{sról, az {ldozatokról, a felkelt nép eltipr{s{ról. Október 

23-{n ezt teszik Karcagon is: emlékt{bl{t avatnak a v{rosh{za előtt, Györfi S{ndor 

szobr{szművész keze {ltal kivitelezettet, azt{n az Északi temetőben 

megkoszorúzz{k a forradalom karcagi m{rtírj{nak, Kemény P{lnak a sírj{t. Akik 

ott lesznek, úgy érzik majd, az ötvenhatosok nem éltek hi{ba, a m{rtírok nem 

haltak hi{ba, volt értelme a szenvedéseknek, s a h{l{s utókor az ötvenhatosokkal 

együtt vallja ma is, hogy „A haz{ért mindent, a haz{t semmiért!” 

Így történt 

A Karcagi Híradó című újs{g néh{ny nappal a forradalom kitörése ut{n 

megalakul egy fiatal gimn{ziumi tan{r, Filep Tibor szerkesztésében, s október 29-

én m{r meg is jelenik az első sz{m, hogy azt{n a karcagiak lapja végigkísérje a 

forradalom és a buk{s eseményeit. Lelkesült mondatok sütnek r{nk ma is az 

avíttas lapokról: „Ősz van a természetben, de tavasz a szívekben. Friss m{rcius 

életteli, üde levegője {rad: a szabads{g, a fiatals{g, az élniakar{s ereje és szava tör 

{t október bilincsein. Az évtizedes elnyom{s, a magyar néptől idegen erők 

rabbilincse pattant fel, hogy kiszabaduljon végképp a magyar nép.” Azt{n m{r 

konkrétabban, a helyi eseményekről: „Október 27, reggel 8 óra. A gimn{zium 

kapuja csöndben kit{rul és több mint 300 di{k z{szlóval, nemzetiszín szalaggal 

elindul, hogy ném{n, tisztelettel megkoszorúzza Kossuth és Petőfi szobr{t. A 

menet lassan, fegyelmezetten és ném{n halad, elérik a Kossuth-szobrot és ekkor 



felcsendül az első Kossuth-nóta. Az utc{n lévő nép meg{ll és hangtalanul figyeli az 

eseményeket, majd lassan gyülekezik a di{ks{g mögé. Mikor a koszorúz{s ut{n a 

Himnusz első hangja felcsendül, m{r nő a néma tömeg és egyszerre minden 

magyar vigy{zzba {ll, könnyes szemmel és felhangzik minden torokból a Magyar 

Himnusz. Ekkor még nem gondoltuk, hogy október 27. történelmi nap lesz, hogy 

Karcag dolgozói ezen a napon eggyév{lnak, hogy összefogva b{tran ki{llnak és 

követelik a szabads{got, az orsz{g függetlenségét.” Alig éneklik el a Himnuszt, 

egy ipari üzem munk{sai jönnek, majd újabb üzemek dolgozói tűnnek fel, azt{n a 

tüntetőkhöz {llnak a katon{k, a rendőrök, s megérkeznek a termelőszövetkezetek 

dolgozói is. Egy bizotts{g tizenkilenc pontból {lló memorandumot szerkeszt, s ezt 

a nép elé terjeszti. Hatalmas tömeg harsogja az első pontot: „Az oroszok azonnal 

menjenek ki az orsz{gból!” Megalakul a Forradalmi Tan{cs. A következő sz{mban 

az újs{g diadalmasan adja hírül a tömeg {ltal skand{lt követelés teljesülését, {m a 

harmadik sz{mban korrig{lnia kell: „Korai örömnek bizonyult csütörtöki sz{munk 

Kivonulnak c. cikke. Az orosz p{ncélosok azóta is egyre vonulnak. Katonai 

szakértők az itt {tvonult egységeket mintegy 10 hadoszt{lyra teszik... Pénteken 

újabb nagylétsz{mú orosz csapat lépte {t Z{honyn{l a hat{rt... a be{ramlott 

egységek megsz{lltak minden magyar repülőteret, kivéve Kunmadarast, valamint 

gyűrűt vontak több magyar v{ros, így elsősorban Budapest körül.” Megalakultak a 

demokratikus p{rtok, adom{nyokat gyűjtenek a főv{rosiaknak, „Karcag dolgozói 

naponta {tlag két teherautó élelmiszert küldenek a tejsz{llítm{nyon kívül.” 

A negyedik sz{mban közli a Karcagi Híradó, hogy az élelmiszersz{llít{s 

szünetel a budapesti harcok miatt. A Karcagon fölös mennyiségben lévő rizs 

ellenében a Nyírségből burgony{t, alm{t, zöldséget akarnak beszerezni. A 

november 14-i újs{g közli, hogy este 20 ór{tól reggel 5 ór{ig van kij{r{si tilalom. 

Orosz küldöttség j{rt Karcagon, s „megelégedésüket fejezték ki, hogy Karcag v{ros 

dolgozói a legv{ls{gosabb napokban is péld{san helyt {lltak a rend és nyugalom 

megőrzésében.” 

Csajkakübli 

A nyugdíjas férfit még ma is feltüzeli, amikor szóba kerül az 1956-os 

forradalom és szabads{gharc. „Én semmit nem csin{ltam október 23. és november 

4-e között, csak l{zasan hallgattam a r{diót, és a kolleg{kkal folytonosan 

kicseréltük híreinket a nagyvil{gból érkező hírmagazinok alapj{n. November 10-én 

elmentem Pestre, hogy végignézzem a sebhelyeket, az {vósok sortüzének a 

nyomait a Kossuth téren. Tíz nap ut{n egy köteg Október 23 című újs{ggal jöttem 

vissza. November végén egy tömeggyűlésen besz{moltam az orosz tankok 

nyomairól. Forró hangulatú este volt, a zsúfolt helyiségben rengetegen hallgatt{k 

az {ramszünet miatt gyertyal{ng mellett elmondott beszédemet. Bizonys{g a 

kuns{gi tisztességre, hogy egyetlen {ruló sem volt a tömegben, senki sem köpte be 

azt, amit tőlem hallottak azon az éjszak{n. December 8-a ut{n a salgótarj{ni sortűz 

olyan tébolyító erővel b{torított fel, hogy tiltakoz{sként egy plak{tot csin{ltam a 

bar{taimmal azzal a felirattal: ‘Szabad Magyarorsz{got!’ Ennyi volt az én 

szerepem. M{rcius elsején ezek miatt tartóztattak le és jött ut{na a kistarcsai 

intern{lót{bor, majd a szolnoki politikai oszt{ly, hatvannégy napi borzalom 

veréssel és megal{z{sokkal, majd a börtön. A népbírós{g négy esztendőre taks{lta 

szerepemet a forradalomban. 

A bar{tokkal mi mindent az egyik t{rsunkra kentünk, mert tudtuk, hogy 

kiment az orsz{gból. Szerencse, hogy a menyasszony{ra semmit sem kentünk r{, 

pedig úgy tudtuk, ő is kint van: majdnem el{jultam, mikor a szomszéd cell{ból 

meghallottam a hangj{t. Dr{mai vallom{st tett a l{ny a bírós{gi t{rgyal{son. 

Kiderült, hogy négykézl{bra kellett {llnia, s a gumibotot feldugt{k neki. 



Rettenetes! Nagyobb ereje volt ennek a vallom{snak, mint amikor mi elmondtuk, 

hogy vertek minket agyon. 

Kistarcs{n a fogadtat{s volt rettenetes. Egy magas kőfal elé {llítottak vagy 

tízünket, neki kellett nyomjuk az orrunkat a falnak. Valaki kilőtt egy sorozatot, s én 

azt hittem, a szomszédaimat lövik. Később kiderült, hogy körülbelül két méterrel a 

fejünk fölött ért falat a sorozat, hullott a fejünkre a vakolat meg a kőpor, de nem 

nézhettünk fel. Egy olyan kis szob{ba kerültünk, ahol a tíz embernek csak a fele 

tudott lefeküdni, az is szorosan. Nem vittek ki a vécére. Amikor m{r nem tudtam 

visszatartani a székletemet, elvégeztem a dolgomat a csajk{ba, s a tartalm{t 

kidobtam az ablakon. Ut{na dörzsöltem a csajk{t mindennel, mert m{snap abból 

ettem. 

Kistarcsa ut{n Szolnok következett, a S{gv{ri utc{ban kezdődött meg a 

módszeres vallat{s. Kérdeztek bar{tokról, kolleg{król, s hogy ne m{sokról kelljen 

beszélnem, magamról mondtam képtelen rémtörténeteket. Rettentően büszkék 

voltak magukra a vallatóim, hogy miket kiszedtek belőlem. Bedilizés ellen azt 

csin{ltam, hogy naponta legal{bb négy ór{n keresztül memoriz{ltam azt az 

önvallom{st, amit aznap írtam le, aminek egy deka valós{gtartalma sem volt, de 

gyakran meg kellett ismételni az előző napi vallom{sokat. Vigy{zni kellett, hogy 

egy meg nem történt dolgot m{sodszor is ugyanúgy írjak le, mert ha nem, hülyére 

vertek. A S{gv{ri úton borzalmas napokat éltünk {t. Amíg ültünk a vécén, verték a 

fejünket gumibottal. Nem volt papír, de ha lett volna se tudom haszn{lni, mert 

csak p{r m{sodperc volt az egészre. Persze, r{sz{radt az ember alfelére az ürülék. 

M{snap, mikor mentem a vécére, kinyomtam a béls{rt, de nem pottyant ki, mert 

kos{rszerűen összeragasztotta az előző napi a szőrt. Ott lógott, mint egy kolonc: 

gyorsan h{tranyúltam, letéptem szőrrel együtt. Borzasztó gusztustalan, de ott 

{llandóan ilyen megal{zó helyzetbe kényszerítettek. Később m{r ki se akartam 

menni a vécére. Betettek egy küblit a cell{mba félig vízzel, ebbe végeztem a kis és 

nagydolgomat. Nem adtak inni, őrült szomjas voltam. Amikor reggel beadt{k a 

küblit, ami előtte ki tudja, kié volt, akkor nekiestem, s mielőtt telecsin{ltam, ittam 

belőle egy nagyot. A szomjús{g nagy úr. Előfordult, hogy egy{ltal{n nem adtak be 

küblit. Mikor m{r rettenetesen kellett vizelni, levettem az egyik bakancsomat és 

teleengedtem, s félór{nként egy féldecit kilocsoltam belőle. Mikor felszívta a 

szivacsos beton, megint locsoltam egy kicsit. Józan ésszel nem lehet fölfogni, amit 

ott műveltek velünk. Az én smasszeromnak óri{si lap{t-tenyere volt: ha odasózott 

nekem, repültem vagy m{sfél métert. Észrevettem, hogy ha meg{llok dacosan, 

akkor kapok még egyet, meg harmadikat, negyediket, de ha hagyom, hogy vigyen 

az ütés ereje, s még be is segítek egy kicsit, akkor megelégszik ennyivel. Időnként 

megkérdezte egy ütés ut{n, hogy na, ez h{ny kiló volt? Mondom, tíz m{zsa. A 

szomszéd cell{ban egy szerencsétlen csak sz{z kilóra becsülte, erre azt{n addig 

ütötte, amíg azt nem mondta, hogy legal{bb ötsz{z. Nem tudok erre az időre 

m{sként gondolni, mint a pokolra. 

Mikor {tkerültem a szolnoki börtönbe, annyira tönkre voltam menve, hogy 

any{m nem ismert meg az első beszélőn. Őrült éhséggel mentem {t a börtönbe. Az 

első napon l{tom, hogy a cellat{rsaim dob{lj{k a kenyeret a küblibe. Mit csin{ltok? 

Mondj{k, ezt nem lehet megenni! Fogtam a kenyeret, széttörtem, széthúztam, h{t 

vagy harminc ökörny{lszerű foszl{nyban nyúlt. Elkértem a többiektől, darabokra 

szétmarcingoltam, s a magasan lévő, plafon alatti ablakban szétraktam, hogy 

megsz{rítsam, akkor h{tha gusztusosabb{ v{lik. H{rom ór{n belül kőkemény lett, 

mint a parittyakő. A börtönben m{r jobb dolgom volt, csak amikor Pestre kerültem 

a gyűjtőbe, rettenetes volt hallgatni hajnalonként a kivégzésre vitt emberek utolsó 

ki{lt{sait. A legtöbb a szabad Magyarorsz{got éltette.” 



Ifjú szívekben élnek 

Negyedikes karcagi középiskol{sok – amolyan pesti sr{ckorban lévők – 

mondt{k el véleményüket 1956-ról ír{sban. Így: „A 20. sz.-i politik{t úgy ahogy 

van megvetem. Egyre jobban megvesznek a politikusok. ‘56 ennek szép péld{ja. 

Gusztustalan b{bj{ték az egész.” „Nekem nem igaz{n jelent semmit (ha ott lettem 

volna, akkor most biztosan nem ezt írn{m), s nem is tudom, hogy mi történt 

valój{ban.” ,,’56-ról a forradalom jut eszembe. De azt nem tudom, hogy milyen 

forradalom ez, mi történt ekkor. Semmit nem jelent sz{momra.” „Nem tudom, 

hogy milyen események történtek ekkor, s azt sem tudom, itt Karcagon mi 

történt.” „1956-ban tudom{som szerint forradalom volt. De még nem lopta be 

mag{t a köztudatba.” „Szüleim gyerekek voltak, az ő szüleik nehezen élték meg 

sok szenvedés közepette. Azóta sokszor emlegetik.” „1956-ban forradalom volt, de 

ez nem jelent sz{momra semmit. Abszolút nem olyan, mint 1848. m{rc. 15.” „H{t 

nem emlékszem semmire. Akkor született anya, apa meg 2 éves volt.” „A 

nagyszüleim ezt {télték és tudj{k mi ez. Én viszont a jelenben élek, ez m{r nem 

olyan fontos nekem.” „Tal{n annyi dereng, hogy a kommunist{k győztek az 

oroszok segítségével és így legyőzték a forradalmat. Kun Bél{t megölték.” „Nem 

tudom, mire kellene emlékeznem, vagy hogy mit kellene, hogy jelentsen nekem.” 

„1956-ban a kul{koktól elvették a földjeiket és jósz{gaikat és több embert 

elhurcoltak.” „Az édesany{mat és testvérét m{r {rv{nak mondt{k a v{rosban, 

mert a nagyszüleim ekkor Pesten tartózkodtak és két hétig nem tudtak róluk, egy 

pincében rejtőztek, de végül hazatértek. Göncz [rp{dot ekkor csukt{k le, ez 

nagyban szerepet j{tszott közt{rsas{gi elnökké v{laszt{s{ban.” „Helyileg, 

körzetileg nem tudok semmit az 1956-os évekről.” „Az a baj, hogy sem az 

{ltal{nos, sem a középiskol{ban nem fektetnek túl nagy hangsúlyt a 20. sz{zadi 

történelem tanít{s{ra.” „Ekkor az orsz{gra települt oroszok és a kommunist{k 

ellen felkelt a tömeg, amelyet levertek. Nekem a nagyszüleim mesélték, hogy 

innentől kezdve nem volt szabad a saj{t véleményüket elmondani.” „Ebben az 

időben oroszok {ltal halt meg nagyap{m egyik testvére.” „Erről részletesebben 

nem sokat tudok. Minden évben néh{ny tanuló műsort ad elő.” „1956. október 23. 

a magyar nép történetében az egyik legjelentősebb nap. Nagyap{m csak lélekben 

t{mogatta a forradalmat, de neki is rész jutott abban a dicsőségben.” „1956 

sz{momra egy évsz{m. Csak ennyi. A forradalom és ellenforradalom tényétől 

egyébként sikerült teljesen összezavarni.” „Egy kicsit m{r unalmas, hogy mindenki 

ezt emlegeti.” „1956. okt. 23-ai forradalom és szabads{gharc karcagi részében 

nagyap{m részt vett és ut{na a következményeket is v{llalta, amiből később sok 

meghurcoltat{s sz{rmazott. Ezért nekem igenis sokat jelent ez.” „Nagymam{m 

még emlékszik arra, ahogy a tankok vonultak Karcagon. Mesélte, hogy amikor 

felgyújtotta a villanyt, hirtelen az egyik tank {gyúcsöve felé fordult. Egy darabig 

ott {lltak farkasszemet nézve egym{ssal. A tank azt{n tov{bb vonult. ‘56 – b{r 

sokat emlegetik – nem sokat jelent nekem.” „Én egy konzervatív, keresztyén 

csal{dban nevelkedtem. 1956 csal{di beszélgetéseink sor{n is szóba került. A mi 

csal{dunkban nagyap{mat elfogt{k és börtönbe vitték. Mindenkinek m{st jelent 

‘56.” 

A harmadikosok is hasonlókat írtak: „Ekkor jöttek be az oroszok. Vagy nem. 

Sajnos, csak ennyit írhatok. De szégyellem magam.” A legtöbbjük azonban egy 

sorban elintézi, hogy nem tud semmit 1956-ról. Van, aki a címer kiv{g{st tudja 

csak leírni. Az egyik di{k felcsattan: „Egy{ltal{n van valaki, aki tudja, hogy 

forradalom volt-e vagy ellenforradalom?” Nagyj{ból ennyi. A többi néma csend. 

A hetedikesek közül sokan üres papírt adtak be. Az egyik gyerek szerint 

akkor volt a szüreti b{l. Vagy a m{sodik vil{gh{ború. Jónéh{nyan csak annyit 

tudnak, hogy akkor forradalom volt. Egyetlen tanuló tudta leírni a forradalom 

v{zlatos történetét pontosan, tudott a megtorl{sról, sőt ismerte a karcagi m{rtír, 



Kemény P{l nevét is. Akinek a sírj{ra most, az ünnepen, vir{gokat teszünk. Az 

ötvenhatos hősöknek emlékt{bl{t {llítunk. Mindegyikük hitte, hogy érdemes volt 

1956 eszméiért élni és meghalni. Mindegyikük remélte, hogy ifjú szívekben élnek 

tov{bb. 

Jellasicsok 

Első nemesi kiv{lts{gukat II. Endrétől kapt{k 1224-ben, majd hamarosan 

m{r IV Béla tat{rok előli menekülésében segítenek. Sz{zadokon {t kimagasló 

tisztségeket viseltek. A Jellasics nemzetség több tagja halt hősi hal{lt a moh{csi 

csat{ban, egy m{sik Szigetv{r védelmében esett el. A csal{d komoly érdemeket 

szerzett a török elleni harcokban. Az egyik Jellasics sz{zezer forintot 

adom{nyozott a magyar és ugyanennyit a horv{t tudom{nyos akadémia 

megalapít{s{ra. Egy Jellasics megírta a horv{t nyelv, egy m{sik pedig a horv{t 

nemzet történetét. Egy Jellasics Pécsett nemzetőrséget {llított fel és harcolt Kossuth 

oldal{n, amiért később {ll{svesztésre és vagyonelkobz{sra ítélték. Ennek a 

Jellasicsnak a fia Perczel Mór seregében küzdött a magyar szabads{gért, s ezért 

több évi hadifogs{got szenvedett. Minderről szinte semmit sem tudunk. 

A balf{c{n 

Mindenki tud viszont a horv{t b{nról, Jellasics Józsefről, aki szembefordult a 

magyar szabads{gharccal, de 1848. szeptember 29-én, a p{kozdi csat{ban vereséget 

szenvedett. A mai Horv{torsz{g kiemelkedő hősének sz{mító Jellasics József 

z{gr{bi lovas szobra a legutóbbi évekig Magyarorsz{g felé mutatott a kardj{val, a 

délszl{v h{ború eseményei hat{s{ra azonban némileg elforgatt{k a szobrot, 

úgyhogy a kard ma m{r Belgr{d felé mutat. 

Ki is volt ez a Jellasics József, akiről A vén z{szlótartó című vers jóvolt{ból 

minden magyar gyerek tudja, hogy gy{v{n megfutott. A Magyar Larousse a 

következőket írja róla: „1854-től gróf, horv{t b{n, Habsburg cs{sz{ri t{borszernagy 

(Petrovaradin, 1801–Z{gr{b, 1859). Az I. b{ni hat{rőrezred parancsnoka, 1848. 

m{rcius{ban a kamarilla – a magyar orsz{ggyűlés megkérdezése nélkül – 

Horv{torsz{g b{nj{v{ nevezte ki, s a magyar forradalom leveretésére prób{lta 

felhaszn{lni. Jól felszerelt és kiképzett hat{rőr és népfelkelő csapata (35-40.000 fő) 

élén szept. 29-én P{kozd és Sukoró mellett vereséget szenvedett. Később 

Windischgrätz hadtestőrparancsnoka lett.” 

A Jellasics-kép felv{zol{s{ban az Ab{dszalókon élő és az iskol{s 

gyermekeket magyars{gra nevelő Pacsai Norbert volt segítségemre. Van mit 

mondania, hiszen a horv{t b{n anyai {gon neki a szépapja volt. 

– Azt hiszem, elsősorban nagyon ügyetlen ember volt Jellasics József, 

m{sodsorban pedig azt gondolom, hogy horv{t szempontból nagyon jó hazafi volt. 

– Miért volt ügyetlen? 

– A p{kozdi csata elvesztése egy balf{c{n hadvezérre vall. Egy maroknyi 

keszthelyi legény péld{ul egyszerűen lekapcsolta az ut{npótl{st. A csat{ban alig 

lőttek kettőt-h{rmat, m{r nem lehetett újra töltsöt vezényelni. Akkor tudta meg, 

hogy élelem sincs m{r m{snapra. Gondolom, ink{bb a szíve, s nem az esze vitte 

bele ebbe a csat{ba. 

Miut{n Jellasics József r{döbbent, hogy csup{n eszköz volt a bécsi udvar 

kezében, visszavonult a politik{tól. Anyja magyar volt, így a horv{t b{n nagyon 

szépen beszélte a nyelvünket. 



Ferenc József apja? 

A csal{d kutatja Jellasics József p{ly{j{t, ak{rcsak a többi Jellasicsról, róla is 

minél többet szeretnének tudni. Izgatja őket egyebek között az a kérdés is, hogyan 

lett a b{róból olyan hirtelen gróf? A csal{di legend{rium őriz egy történetet 

magyar{zatként, de Pacsai Norbert óva int attól, hogy ezt b{rki is a tények 

birodalm{ba emelje. A csal{di legenda szerint Ferenc József édesapja Jellasics 

József volt. A jóképű fiatalemberen Bécsben {llítólag megakadhatott a fölöttébb 

vérmes asszony hírében {lló Zsófia kir{lynő szeme, s mivel férje tutyimutyi ember 

volt, Jellasics gondoskodott trónörökösről. Ez nyílt titok volt Bécsben, s ha m{r így 

esett a dolog, rangot kellett adni Jellasicsnak, mert ak{rki ugyeb{r mégsem lehet a 

születendő gyermek apja... Ha némi alapja van ennek a történetnek, akkor aligha 

lehetett olyan balf{c{n az a horv{t b{n! 

– Mi lett a horv{t nemzeti hős csal{dj{val? 

– Jellasics szépap{nk nagyon szomorú lenne, ha tudn{, hogy a csal{d ilyen 

mértékben elmagyarosodott – mondja Pacsai Norbert. 

Az elmagyarosod{s folyamata m{r a fi{val elkezdődött. Ez a fia katonaorvos 

lett, Pacsai Norbertnek megvan a disszert{ciój{nak a m{solata. 

– Nem horv{t nyelven írta, nem németül, nem latinul, pedig mindegyik 

kézenfekvő lett volna. Magyarul írta meg. Ez is azt jelzi, hogy a csal{d, elkerülvén 

Pozseg{ból, erősen elmagyarosodott. Valószínűleg azért történt ez így, mert 

amióta Szent L{szló kir{lyunk a z{gr{bi érsekséget megalapította, a horv{t-magyar 

viszony nagyon kiegyensúlyozott volt. Csod{latos hősöket adott nekünk a horv{t 

nemzet, Zrínyit és m{sokat is. Lesz{mítva azt a szerencsétlen p{kozdi csat{t, a 

horv{t-magyar viszony egészen Trianonig nyugodt volt – töpreng Pacsai Norbert. 

Dokumentumokat vesz elő a beszélgetésben elhangzottak al{t{maszt{s{ra. 

Jellasicsból Horv{th 

Jellasics József unok{ja, az imént említett katonaorvos fia, megp{ly{zott 

Budapesten egy akkor igen magasnak sz{mító hivatalt: a főv{ros összes post{j{nak 

lett az igazgatója. Ahogy az apj{nak, úgy neki is magyar felesége volt. Ekkor 

fordult igaz{n magyarr{ a csal{d, s ebben alighanem múlhatatlan érdemeket 

szereztek a magyar asszonyok. 

A post{s Jellasics Józsefek valami ok miatt Kolozsv{rra költöztek, s az ő fia 

(aki szintén Jellasics Józsefnek született, de m{r Horv{th Józsefként halt meg) 

Brassóba került. Ő volt Pacsai Norbert nagyapja. Akkor olyasmi jelentősége 

lehetett a vasútnak, mint ma a repülésnek: a Budapesttől sz{molt leghosszabb 

vasútvonal vége Brassóban volt. 

– Az ottani hatalmas fűtőh{z vezetője lett nagyap{m mondja Pacsai Norbert. 

– 1918-ban, megijedve a rom{n beözönléstől, úgy gondolta, Magyarorsz{gra 

költözik, ezért Nagyv{radon telepedett le. Biztos volt benne, hogy a Kir{lyh{gón 

innen m{r biztons{gban van. Persze, a rom{nok {thaladtak fölötte. 

A nagyapa a nagyv{radi fűtőh{z vezetője lett, mindig fehér ruh{ban j{rt, 

még a füstös gőzösök között is. Mind a kilenc gyermekét taníttatta, akik 

szellemileg képzett, lelki életet élő kitűnő emberek lettek. Közülük tal{n 

legismertebb az orsz{gban Horv{th Ilona, akinek a szak{cskönyveit a legtöbb 

h{ziasszony forgatja. 

Mint l{tjuk, a Jellasics név mostanra Horv{th névre v{ltozott. Miért? 

– Az előttünk j{ró gener{ciók röstellték a Jellasics nevet – magyar{zza Pacsai 

Norbert. – Főleg Horv{th nagyap{mat csúfolt{k gyermekkor{ban. Tanult{k A vén 

z{szlótartót és gy{va Jellasicsnak nevezték. Ő könyörögte ki az édesapj{tól, hogy 

magyarosítsanak, mert nagyon f{jt neki, hogy legy{v{zz{k. A dédap{m 

gy{szjelentésén ő még úgy szerepel, mint gróf Jellasics József. Később, miut{n 



Horv{thra magyarosított ez az {g, a József nevet örökítették tov{bb. Édesany{mék 

kilencen voltak testvérek: az első fiút szent kir{lyunkról Istv{nnak keresztelték, de 

a m{sodik fiú neve m{r József lett. 

Beperelt kommunist{k 

Az ember azt gondoln{, hogy egy Jellasics l{nyból lett anya és egy zalai 

magyar ősökkel rendelkező apa közül az utóbbi tulajdonít különös fontoss{got 

gyermekeik magyarr{ nevelésének. A Pacsai csal{dban ez nem így volt. 

– Magyars{gunk ébrentart{s{ban, a hazafias szellemű nevelésben 

édesany{nknak lényegesen nagyobb szerepe volt Jellasics lesz{rmazottként is (akik 

persze Erdélyben jócsk{n keveredtek székelyekkel), mint édesap{mnak – 

emlékezik Pacsai Norbert. 

Az édesapja m{r az oroszok elől menekítette volna a csal{dj{t. Azt gondolta, 

ha a Dun{n {tmegy, az oroszok m{r nem érik utol. Zalai ősei révén Zal{ban 

telepedett le: negyvennyolc óra sem telt el, megsz{llt{k az oroszok. 

Később visszahívt{k Berettyóújfaluba {rvaszéki elnöknek. Hi{ba volt 

szoci{ldemokrata, nagyon hamar összeütközésbe került az új hatalommal, főleg az 

iskol{k {llamosít{sa és Mindszenty József letartóztat{sa miatt. 

– Édesap{m ellenőre volt a Bihari Naplónak a szoci{ldemokrat{k részéről – 

meséli Pacsai Norbert. – Egyszer valakik este lefoglalt{k a szerkesztőséget és 

m{snap egy egészen m{s újs{g jelent meg az ellenőrök nevében. Édesap{m 

nevében péld{ul egy mélységesen egyh{z- és hitellenes cikk jelent meg. Hogy 

mennyire naiv lélek volt, mutatja, hogy a bírós{gon feljelentette a kommunist{kat. 

Persze, keze-l{ba tört, úgy v{gt{k ki, úgyhogy szegény, mint budapesti 

hangszergy{ri segédmunk{s ment nyugdíjba, de így is szép kenyeret biztosított a 

csal{dnak. 

Kényszerlakhelyre költöztették a Pacsai csal{dot. Egy szerencsétlen embert 

kineveztek kul{knak, kipaterolt{k a fészerbe, a Jellasics-utódokat pedig betették az 

ő szobakonyh{s, földes lak{s{ba. Kilencen laktak itt. 

Pacsai Norbert a berettyóújfalui gimn{ziumban kifogott egy olyan orosz 

tan{rt, aki őt nem szívlelte, szinte vad{szott r{. Meg is bukott félévkor. Akkor 

édesanyja húga {thozta őt Törökszentmiklósra, orosz tagozatos gimn{ziumba. 

Nagyszerű tan{ri kar dolgozott itt. Pacsai Norbert itt jelessel érettségizett le, 

oroszból is, úgy, hogy az érettségi elnök a berettyóújfalui gimn{zium igazgatója 

volt. 

P{sztor, hegedűvel 

Érettségi ut{n olyan nehéz anyagi helyzetbe került a csal{d, hogy 

elképzelhetetlen lett Pacsai Norbert tov{bbtanul{sa. De a gondviselés megint 

segített. Akkor indított{k a felsőfokú technikumokat, mivel nem volt mezőgazd{sz 

az orsz{gban. Zs{mbékon is indult egy ilyen iskola, amelynek az igazgatója Pacsai 

Norbert legidősebb nővérének a férje lett, aki ösztöndíjat is szerzett neki, így 

agr{rközgazdas{got tanulhatott. Végzés ut{n egy gyönyörű, Veszprém megyei 

faluban, Nagyal{sony téeszében igyekezett megszolg{lni az ösztöndíjat. Így l{tta 

őt a Szabad Föld riportere is: hegedűvel a hóna alatt, karik{ssal a kezében ballagott 

a gulya ut{n, jobb híj{n, mert a h{romnapos búcsú miatt nem akadt m{s p{sztor. 

Azt{n Ab{dszalókra kerültek, felesége szülőfaluj{ba, az idősödő szülők 

miatt. Pacsai Norbert nem b{nta meg, beleszeretett a Tisza mellékibe. Az itteni 

téeszben dolgozott. H{rom évet bírt ki. A munk{sok szerették, szakmailag sem 

volt vele probléma. 

– Olyan dolgokba kellett volna belemennem, amik etikailag kifog{s al{ 

esnek – mondja Pacsai Norbert. – Az akkori {llapotot mindenki öröknek vélte. Én 



arra gondoltam, hogy amikor hanyatlani kezdenek az erkölcsök, az mindig 

valaminek a végét jelzi: l{sd péld{ul a római birodalom összeoml{s{t! 

Ekkor lett tan{r, jóval kevesebb pénzért. De az maradt, akinek l{tni szerette 

volna mag{t. Elvégezte Egerben a főiskol{t, biológus lett. Egyre nagyobb 

nekigyürkőzéssel tanít Jellasics József szépunok{ja, mert egyre nehezebben 

kezelhető gyerekanyag kerül az iskol{ba. Míg Pacsai Norbertet egy rossz jegyért 

elnadr{golt{k, most a szülő visszaüzeni, hogy az a rajz bizony nem kettes. Egyre 

kevésbé sz{mít az erkölcs, s ez az egész nemzetünket iszonyatos módon 

tönkreteszi, véli a Jellasics-utód. 

Eddig a kis magyar csal{dtörténet. Tanulhatunk a Jellasicsoktól. Pacsai 

Norbert édesanyja (akit a zalai magyar ősökkel bíró apa lejellasicsozott, ha meg 

akart sérteni) jó magyar embereket nevelt a gyerekeiből. Ez a jellegzetesen közép-

európai csal{dtörténet tal{n azt is jelzi, hogy milyen sok erő van a magyar népben, 

a magyar kultúr{ban, ha még a horv{t b{n csal{dj{t is magyarr{ tudta lényegíteni. 

Erőnk tere 

A mezőv{ros egy egész vil{g, amely kiismerhető. A jó karcagiak tudt{k, 

milyen földek vannak a Keservesi út mentén, milyen szén{t ad az Üllő laposa, de 

az elméjüket művelők is tiszt{ban voltak vele, melyik kaszinóba j{rnak francia 

nyelvű, s melyikbe német nyelvű irodalmi folyóiratok. Az emberek sz{mon 

tartott{k, hogy kinek maradt oda a fia a fronton, kinek az ura veszett oda a 

harcokban, kik szenvedtek rövidebb, s kik hosszabb hadifogs{got. Tudt{k, hogy 

melyik iparos végez megbízható, jó munk{t, melyik ember rabja az italoz{snak, 

melyik b{b{hoz kell szaladni, ha eljött az ideje. Tudt{k, kinek melyik hat{rrészen 

mennyi földje van, kinek van jó lova, jól tejelő tehene, mocskos, rozoga tany{ja, 

lusta felesége. Karcag jellegzetes mezőv{ros, {tl{tható volt, s ettől otthonos. Híre 

ment, ha egy asszonynak foggal született fia, s mindenki tudta, ez t{ltosfiú lesz. 

Amikor a dologkerülő iparosok és hasonszőrű t{rsaik megjelentek a v{ros 

közéletében, a karcagiak bez{rt{k a kapukat, s azt dünnyögték este az asszony 

fülébe, hogy csúnya vil{g jön. Az emberek tudt{k, ki előtt kell hallgatni, ki előtt 

beszélhetnek. Megjegyezték, kik söpörték le a padl{sokat, kik jelentették fel a 

m{sikat, kik énekelték lelkesen, szívből a mozgalmi dalokat, kik forszírozt{k a 

gyapot termelését, kik agit{ltak szívósan a szövetkezetek mellett. Tudt{k, kit 

nyilv{nítottak kul{knak, kiket üldöztek el a v{rosból, kiket tettek tönkre, kiket 

vertek meg, kik pakoltak be az elvett h{zakba, kiket vittek el az éj leple alatt... 

Tudt{k, kihez fordulhatnak segítségért egy hi{nyzó szeg, egy szersz{m, 

esetleg szakértelem miatt. Sokan tudt{k könyv nélkül a múlt sz{zadban versbe 

szedett romantikus kun történeteket, néh{nyan pedig a kun nyelvű im{ds{got is 

ismerték. Mindenki hallott arról az alagútról, amelyik a Morgó cs{rd{ból kiindulva 

a körülbelül tíz kilométerre lévő [gotai cs{rd{ba vezetett, s melyet sűrűn haszn{lt 

Rózsa S{ndor egérútnyerés célj{ból. A hat{rj{ró emberek tiszt{ban voltak vele, 

hogy Karcag v{ros 67 ezer holdas óri{si hat{r{ban hol, milyen mad{r költ, merre 

kósz{lnak őzek, hol gar{zd{lkodnak vaddisznók. A lakosok tudt{k, kik döntötték 

le a szovjet hősi emlékművet, s hogy ki fotózta le az emlékmű döntögetőket, hol 

vannak azok a csutkakúpok, amelyekben a nagy p{rtemberek lapultak, kik 

haszn{lt{k ki a zivataros helyzeteket értékeik gyarapít{s{ra. Megjegyezték a 

pufajk{ba bújtatottak nevét, sz{mon tartott{k, kiket szedtek össze, kiket vertek 

holtra vagy félholtra, kik nem kaptak {ll{st hónapokig, évekig, kiknek kellett 

elmenekülniük Karcagról, kiknek a gyerekei nem tanulhattak tov{bb, kiket dugtak 

börtönbe a semmiért. A nép figyelt és hallgatott. Az emberek az eszükbe vésték, 

kik vették el a földjüket, {llataikat, munkaeszközeiket, kik kényszerítették be őket a 



téeszekbe. Tudt{k, melyik vezető mit lopott, melyik mikor rendezett orgi{t, melyik 

issza le mag{t a s{rga földig rendszeresen, kik {lltak be munk{sőrnek, kik 

haszn{lt{k az ideológi{t lift gyan{nt, hogy felemelkedjenek. Huszonötezer ember: 

éppen ide{lis méret. Tudtuk, melyik l{ny hajlamos vétkezni, de annyi vétkéről 

nem tudtunk, hogy elsz{lljon minden illúziónk. Tudom{sunk volt a v{rosnak 

olyan szülötteiről, péld{ul a néprajzos Györffy Istv{nról, a turkológus Németh 

Gyul{ról, akikhez feladat lett volna felnőni. A Karcagon élők ismerték Györffy 

híres könyvét, a Nagykuns{gi krónik{t, melyben bemutatja a v{ros növényekben, 

{llatokban oly gazdag hat{r{t, de azoknak is megegyezték a nevét, akik ezt a 

gazdag vidéket lepusztított{k, eldózerolt{k a tany{kat, vegyszerekkel ölték meg a 

rovarokat, vízimadarakat, nyulakat, őzeket. Mindig akadt hírvivő, hogy elterjessze, 

ki sebesült meg a Karcag hat{r{ban lévő nemzetközi bombatér közelében az 

eltévesztett cél, s az idő előtt kidobott bomb{k miatt, melyik hod{lyról vitte le a 

cserepet a légnyom{s, kinek a lovait ölték meg a repeszek. A v{ros tudta, amit 

tudott, az emberek kommunik{ltak egym{ssal, {m azokkal tal{lkozv{n, akiket 

nem éreztek közülük valónak, megszakadt vagy form{liss{ v{lt az érintkezés, 

ilyenkor jött a hümmögés, a semmitmondó h{t igen, a gyors elköszönés. Amióta 

élek, tanúja vagyok ennek a nyakas hümmögésnek. A mezőv{ros így védekezik. Ez 

a v{ros egy egész vil{g, amely kiismerhető, otthonos. A bent lévők sz{m{ra 

mindenképp. A kint lévők közül sokan azt hiszik, bent vannak, s tal{n nem jönnek 

r{, hogy sohasem fogadja be a v{ros még a fiukat sem. A mezőv{ros egy élő 

szervezet. Egy l{thatatlan erőtér. Erőnk tere. 

Művész Pista huszonegye 

T{voli alakok ezek, nemigen l{tszik, hogy kifélék. Pedig valakik. Akkor is 

valakik, ha te azt gondoln{d róluk, hogy senkik. Mert sokan gondolnak effélét: „az 

ilyenek senkik”. Persze ezek annyira t{voli alakok, hogy még azok szerint is 

lehetnek valakik, akik közelről l{tva feltétlenül lesenkiznék a t{rsas{got. De az 

ilyen képekre még azt is r{ lehetne írni, hogy: „T{jkép.” Vagy: „T{jkép gödörrel.” 

„T{jkép figur{kkal.” A figur{k lennének ők. Illetve „azok”. Mert az „ők” csak 

„valakikre” illik. De ezek a figur{k itt annyira t{voli alakok, hogy az ember 

bizonytalan: alakok-e? És ha igen, vajon mifélék? Bizony{ra csak amolyan 

epizodist{k, gondolhatn{d. Főszereplőket nem lehet ennyire mad{rt{vlatból 

{br{zolni. Szóval, epizodist{k. Ha egy{ltal{n alakok! Tulajdonképpen nem 

tévednél sokat: ezek, illetve ők bizonyos értelemben valóban epizodist{k, sőt 

statiszt{k. Ha színpadra képzelem őket, tal{n a „Harmadik Nagykab{tos” névre 

hallgatn{nak. Vagy hasonlóra. Úgyhogy tényleg statiszt{k. De egyben főszereplők 

is. Az én rajzolt történeteimnek a főhősei. Teh{t sz{momra „valakik”, sokkal 

ink{bb azok, mint... 

De hagyjuk a péld{lóz{st! Maradjunk abban, hogy ők egy gödör vagy tó 

vagy ilyesmi felé tartanak, ennyi azért l{tszik a képen. Ez ugye tó is lehet? Persze 

hogy lehet. Ak{r az is, ahol én kézzel szoktam hal{szni. Hogyhogy kézzel? 

Megtanulhatod: rém egyszerű dolog. Ólomtempóban kell menni a vízben, közben 

az ember a felszín al{ dugja a kezét, hogy {tvegye a víz hőmérsékletét. Ha kihűlt a 

kezem, körültapogathatom az iszapban fekvő halakat, belenyomhatom a fejüket az 

iszapba, és kiemelhetem őket. Csak ólomtempó! A hal biztosan l{tja a tapogató 

kezet, de lehet, hogy egy nagyobb csuka valami kis maskuras{gnak hiszi, és eszébe 

sem jut, hogy a sz{razra kerülhet. Egyszer tudod, mi történt? Kezem a víz alatt, s 

hirtelen érzem: hopp! – egy csuka. De mindj{rt észrevettem, hogy ott szunnyad 

mellette egy m{sik is. Az elsőt körülcirógattam, óvatosan kiemeltem. Mikor a 

levegőben volt, akkor rúgott egyet. Kidobtam a partra. Mondom az ott {lló 



sr{cnak: „Figyelj csak, innen kiveszek egy m{sikat is!” Úgy is volt. De a lényeg az 

ólomtempó! Nem nagy dolog. N{lunk, a Kötöny utc{ban többen tudnak kézzel 

hal{szni. Közel van a kubikgödör, aminek az anyag{ból régen v{lyogot csin{ltak. 

De az, amit a rajzon l{tsz, az nem kubikgödör. Víz sincs benne. S ezek a nagyon 

t{voli alakok, akikről nemigen l{tszik, hogy kifélék, nem hal{szni mennek. 

Tudod, volt nekem egy gyerekkori haverom, ők is ott laktak az utca vége 

felé, közel hozz{nk. M{r kis sr{c koromban is szerettem n{luk lenni, főleg a nagy 

méhes miatt. Bírtam a méheket, nem féltem tőlük. Azt szerettem bennük, hogy 

rengeteget melóztak, és akkor is csíptek, ha ut{na belepusztultak. Hülyeség, de 

valahogy az emberek között is mindig ilyen méhecsketípusokat kerestem. Egyszer 

{ltal{nos iskol{ban dolgozatot írtunk a példaképekről: a sok hülye kölyök tudta a 

dörgést, úgyhogy körmöltek, mint a parancsolat, különféle szovjet űrhajósokról 

(nan{, majd amerikaiakról! – nem ettek meszet) és korunk egyéb hőseiről. Egy 

futballőrült fickó írt csak Albert Flóriról, de nem volt szerencséje, mert a tan{r 

Dózsa-drukker volt. Én akkor a méhekről írtam, amiket a haveromékn{l ismertem 

meg. A sr{c nagyanyja valahogy hasonlított ezekre a bogarakra, azzal a 

különbséggel, hogy rengeteget dolgozott ugyan még hetvenöt évesen is, de 

sohasem „csípett”. Sőt! Ór{nként adott egy szelet mézes kenyeret. Persze néha 

mégis komiszak voltunk vele. Amikor felfedeztük a haverommal a kis pöcsünket, 

kív{ncsiak lettünk, annak milyen van, aki szokny{t hord. Sürgős volt a dolog, és 

mivel csak a nagymama volt kéznél, al{feküdtünk, miközben tészt{t gyúrt, de csak 

a nagy molinóbugyit l{ttuk, r{ad{sul bejött a haverom anyja, és jól seggbe 

rugdosott minket. 

Akit ezen a rajzon l{tsz, az nem ugyanaz az öregasszony: ez a gyepmester 

anyja. Ő egészen m{s, de nem tudok úgy lerajzolni egy öregl{nyt, hogy a haverom 

nagyanyj{t ne lopjam bele egy kicsit. Nem is a von{sait, ink{bb az öregasszonyok 

ir{nti szeretetemet, vagy mit tudom én... Szóval, ez a portré a dögész anyj{t 

{br{zolja, amint éppen azt mondja, de ink{bb sírósan motyogja, hogy: „Édes jó 

Istenem, csak jönne az én jó fiam!” Évek óta ez a mondat ül szegény öregasszony 

ajk{n. Tudod, az a szar ebben az egészben, hogy lerajzolom őt, őket, a sorsukat 

prób{lom egyetlen portréban megfogni, de ettől még nem jön az ő jó fiuk. Sok 

ilyen öregasszony van felénk. A jó fiuk elhúzta a csíkot Kocskorról, büdös volt neki 

a kisv{ros, a v{rosszéli v{lyogh{z, valahol a nagyv{rosokban eszi ezeket a fene, s 

azóta ők a jó fiúk, akik tengernyi dolguktól évente legföljebb egyszer tudnak 

hazajönni, pedig a sóhaj naponta többször sz{ll feléjük: „Édes jó Istenem, csak 

jönne az én jó fiam!” 

Legjobb bar{taim közé tartoztak gyermekkoromban a csirkék. Nagyon jóban 

voltunk. Kiültem a baromfiudvar közepére, kezemben egy palacsint{val, a csirkék 

rohantak, ugr{ltak, {lltak a l{bamon, karomon, még a v{llamra is jutott néh{ny: 

haraptam, csipegettek, haraptam, csipegettek, és m{r el is fogyott a palacsinta. De 

sok fülest kaptam ap{mtól, amiért nem voltam hajlandó csirkehúst enni! Nem 

bírtam felzab{lni a kom{imat, kannibalizmusnak éreztem volna. Ez a kép erősen él 

bennem: én és a csirkék, visszanézek nagy büszkén a haveromra (akiknek méhesük 

volt), mintha azt mondan{m: „L{tod?” Valahogy ebben a pózban, arc{n ezzel a 

kifejezéssel {ll itt ez a kis kölyök, a dögésznek a fia. Ezt mondja a képen: „Ezt én 

húztam fel!” És a kép sark{ban ott l{tsz egy budit, oldal{ban a kampósszöggel, 

azon lóg egy vizsla, nyelve oldalt fittyent. „Ezt én húztam fel!” A szomorú 

tekintetű vizsl{ra mutat. Tal{n még sohasem nézett egy gyönyörű szemű kutya 

tekintetébe ez a kölyök. Pedig a kuty{k szeme nagyon mély! Nagyon vid{m, 

nagyon szomorú, nagyon sértődött, nagyon megb{ntott tud lenni. Borzasztóan 

szeretem a kuty{kat! Azt is, amelyik harap. Akkor is, ha engem t{mad. A kuty{k 

„valakik”. És akkor ez a kölyök azt mondja a kölyökvizsl{ra mutatva: „Ezt én 

húztam fel!” Majd r{dupl{z: „A farkaskuty{t is fel tudom húzni!” Szép kis kölyök, 



de bíz’ isten alig tudtam lerajzolni olyannak, amilyen, pedig tal{n értem őt. 

Egyszer lepofoztam, l{tszólag azért, mert a kerítésünkre firk{it, de igaz{ból a 

vizsla miatt. Előttünk j{r iskol{ba a sr{c, de az egész csal{d is, ha valamiért a 

v{rosba megy. Ők a Kötöny utca képzeletbeli meghosszabbít{s{ban laknak, a 

szélső h{ztól úgy négy-ötsz{z méterre. Na akkor reggel is keszegel a fiú a suliba, 

éppen indultam én is. Mondom neki: „Miért firk{lsz a kerítésünkre?” Motyog, 

hogy ő nem. Puff! Jól megruh{ztam a kölyköt: még aznap sikerült őt jól 

lerajzolnom. Na ez az a kép. 

Ott lapultam a kan{lis partj{n, de nem a dögtér felőli, hanem a m{sik 

oldalon. Figyeltem a dögészék port{j{t, közben v{zlatokat készítettem. L{tod, ez az 

öregasszony a gyepmester anyja, akit a m{sodik rajzon m{r megismerhettél. Ezen 

a képen a h{z felől iszkol a budi felé. Ez a mozzanat többször megismétlődött 

aznap, illetve az alatt a néh{ny óra alatt, amíg a h{ztól néh{ny méterre dekkolva 

figyeltem őket. Amikor először sompolygott az öregl{ny a klozet ir{ny{ba, beszélt 

mag{ban. Egyébként mindig beszél mag{ban, úgyhogy ez nem egy kivételes eset. 

„Szeptemberben igaz{n lehetne jobb idő is!” 

Az elmúlt napok k{nikul{ja ut{n elég csípős szél fújdog{lt észak felől, s az 

öregasszonyok az ilyesmiről napokig tudnak beszélni. Úgy l{tszott azonban, hogy 

a zorduló időj{r{s mint téma nem dobta fel Csike Istv{nt, a dögészt, mert 

ingerülten mordult egyet. 

„Menjen befelé a szob{ba, ne l{batlankodjon itt!” 

Az öregasszony selypegve kotródott a h{z felé, szipogott, és azt mondta, 

amit mindig, ha megb{ntotta valaki. 

„Édes jó Istenem, csak jönne az én jó fiam!” 

Az a szőke kis kölyök, akit a harmadik képen l{tt{l, itt, ezen a rajzon, az apja 

felé rohan, közben h{trafelé mutogat, kiab{l. 

„Jönnek, édesap{m, jönnek!” 

A kép mélyén pedig, elég messze, l{tsz néh{ny alakot balt{val, késsel, 

zs{kkal felszerelve, amint egy nagy gödör felé baktatnak. Igen, ők azok, akiket 

legelőször mutattam, csak itt m{s ir{nyból nézve, és m{r jóval közelebbről. Róluk 

is, a gödörről is l{thatsz majd rajzot, persze m{r egy m{sik szitu{ció helyszíneként, 

illetve szereplőiként {br{zolva őket. Most elég annyi, hogy ott vannak, jelen 

vannak, és ez a tény eléggé nyomasztó hat{ssal van a dögész kedélyvil{g{ra, b{r 

ezt akkor leplezni igyekezett a fia előtt. Abbahagyta addigi foglalatoskod{s{t, ami 

abból {llt, hogy a szekérrel csak az imént hozott disznódögből nagy darab húsokat 

kanyarított le, és kuty{i, falk{nyi disznói elé vetette. A hír hallat{n leguggolt, 

mag{hoz vonta és megcsókolta izgatottan mutogató, hadaró fi{t. 

„Jól van, kisfiam, menj be!” 

A sr{c vonakodva, de eloldalgott a h{z felé, még visszaszólt a küszöbről. 

„Most nem hozott kiskuty{t, édesap{m?” 

Az apja türelmetlenül intett. 

„Most nem volt, de majd hozok. Eridj be!” 

A dögész m{ris a h{z sark{hoz osont, onnan, fedezékből leste a gödör felé 

igyekvőket. Tudod, ah{nyszor a gyepmestert idegesnek l{ttam, mindig a kab{tja 

alj{t húzg{lta, mintha az túl rövid lenne, vagy izzadna a tenyere, és ezért 

m{sodpercenként a zakó alj{ba kellene törölnie. Ha valamikor portrét rajzolok 

róla, (így örökítem meg, ahogyan aggódva les a vil{gba, mint aki örökké fél 

valamitől, mindenhol ellenséget gyanít. De hogy miért ilyen? ... Az {ll{s{t féltené? 

... Olyan nagy dolog, ha valaki gyepmester? A fene érti. Mindenesetre akkor, a 

gödör felé lesve, olyan ideges volt, csaknem ler{ngatta mag{ról a kab{tot. 

Ekkor került elő m{sodszor az öregasszony. 

„Ősz van m{r, bizony, érzem a csontjaimban.” 



Húzogatta a kendője sark{t, tipegett a budi felé. A dögész ettől teljesen 

bepörgött. 

„Befelé!” 

Elmarta az öregl{nyt, aki sírósan magyar{zkodott. 

„Csak pisilni megyek...” 

„Elhallgasson, any{m, amíg szépen mondom!” 

Durv{n az ajtó felé penderítette. 

„Reggel óta nem engedtetek ki...” 

„Befelé, a hétszentségit!...” 

„Édes jó Istenem, csak jönne az én jó fiam!” Ezen a rajzon nem l{tni, mi 

történhet a gödörnél, messze van, nem tudni, mi izgatja annyira a dögészt. 

Mindenesetre alig kezdett ismét leselkedni, m{ris felesége éles hangja hasított a 

levegőbe. 

„A jóistenit a vén hülyéjinek!” 

A dögész megpördült, ordított. 

„H{nyszor mondjam, any{m, hogy ne l{batlankodjon itt!” 

Az öregl{ny azonban egérutat nyert, eliszkolt az {rnyékszék felé, s menye 

hangja csak a budiajtó előtt érte utol, fia ordítoz{s{t pedig m{r bentről hallgatta. 

Figyeld csak a klozet külső fal{t! Ott a kampósszög, rajta lóg a fiatal vizsla, nyelve 

oldalt fiayent. Néha nagyon sajn{lom, hogy festő akarok lenni. Hogy az istenbe 

rajzolhatn{m meg úgy az imént elmesélt jeleneteket, hogy magyar{zni se kelljen, 

anélkül is ugyanazt mondja. Ha filmezni tudnék!... 

Ugye szép teste van? A dögtéren kívül, a libalegelőn {llt nekem modellt 

mezítelenül. Vagy húsz purdé vigyorgott körülöttünk, amíg rajzoltam: ezek azok a 

pof{k. Piszkosul tetszett nekik a dolog, oda{lltak Rózsi mellé, egym{st lökdösték, 

vigyorogtak, kiab{ltak, hogy „engem is, engem is...”, míg Rózsi le nem pofozta 

őket; akkor szétrebbentek, de egykettőre visszasz{llingóztak a meztelen l{ny mellé. 

Ugye szép? Tizennégy éves voltam, amikor kikönyörögtem Rózsitól a szeretkezést. 

Ő akkor m{r tizennyolc is elmúlt. A temetőben, egy sírkő mögötti kőlapon dőltünk 

le: jó meleg volt, felmelegítette a nap. Később megnéztem, ez {llt a sírkövön: 

SZAMOSSY RUDOLF 

1905-1966 

SZAMOSSY RUDOLFNÉ 

1917-1972 

Miért hagyt{l el bennünket, akik úgy szerettünk. 

Miért hagytad itt helyedet üresen mellettünk. 

Mióta elhantoltak, s nincs itt munk{s kezed 

Nincs itt öröm, boldogs{g, sírba sz{llt veled. 

Jézus szíve irgalmazz nekik. 

Nehéz munk{s életük emlékére 

Állított{k szerető gyermekeik. 

Tudod, azóta én rengeteget gondolkodtam: ha valakinek van pénze 

m{rv{nyra és mesterre, aki belevési a nehéz munk{séletről szóló passzust, akkor 

m{r az utókor sajn{lni, tisztelni fogja a sírkő alatt nyugvókat? Szóval az izgat, hogy 

megv{s{rolható-e a tisztesség? És hogy mennyiért kapható manaps{g „nehéz 

munk{sélet”? 

Mert én Szamossyék sírkövére any{m versét vésném: 



Később Pestre cselédnek mentem, 

kicsi, fejletlen, gyenge l{ny. 

Hogyan bírtam el azt a hajsz{t, 

előttem m{ig is tal{ny. 

Luxuslak{s h{rom szob{val, 

főzés, vikszol{s, nagymos{s... 

A kutyusk{t sét{lni vinni 

gyalog, ötödik emelet, 

séta ut{n l{gy v{nkos v{rta 

pihenésre a díszebet. 

Jó meleg víz a fürdők{dban, 

ez is kij{rt a ,, Chery”-nek. 

Fürödni, ó, én is úgy v{gytam! 

Nagys{g{m úgy tiltotta meg, 

hogy egész a porig al{zott: 

eszembe ilyen hogy, jutott? 

Vele egy k{dban, cseléd létemre! 

Ámulva méltatlankodott, 

Kutyusk{ja pedigrés jós{g, 

dicsérte fajt{j{t, nemét. 

Törzskönyvezett Fox-Terryer volt, 

én meg csak egy koszos cseléd. 

Úgy bizony: ezek voltak Szamossyék. Itt laktak a Kötöny utca elején, most is 

{ll a h{zuk a bérh{z mellett, ahol egyik tan{rom is lakik. Valamivel a h{ború előtt 

Pestre költöztek, any{mat vitték cselédnek, majd a hatvanas évek elején jöttek 

vissza az öregek Kocskorra. De a pereputtyuk fönt maradt. Amikor Rózsival 

ledőltünk a m{rv{nylapra kamatyolni, nem tudtam, hogy ez pont a Szamossyék 

sírja, szóval, nem a bosszú miatt illetlenkedtünk ott: egyszerűen ez volt a 

legalkalmasabb, legsim{bb kőlap. De még így is ledörzsölte a térdemet. 

Mindenesetre én beleszerettem a cig{nyl{nyba, aki viszont köpött r{m, elment 

mindenkivel, lyuksógorom a fél v{ros. Eleinte megverettem egyp{r fickót 

Trombit{ssal, de ő sem győzte. Szóval alaposan becsavarodtam, úgyhogy ap{m 

beszélt a fejemmel. 

„Annyi lyuk van a vil{gon, fiam, azokat pedig nem szabad üresen hagyni. 

Csak arra vigy{zz, hogy róka vagy mérges kígyó ne legyen bennük. Vagy 

dar{zsfészek. Csak erre vigy{zz! Amúgy mindegy...” 

A most következő sorozatnak tal{n az lehetne a címe, hogy „A Gyarlóban”. 

A Gyarló egy kocsma a v{ros szélén, egészen közel hozz{nk. Gyarló emberek 

j{rnak ide. Egy köpésre van a cig{nyv{ros, amit a tan{cstag most valami erdős{v-

telepítéssel szeretne eltakarni. Szóval idej{rnak a környékről a jómadarak. Sokszor 

beugrom ide én is egy pofa sörre vagy egy-két féldecire, főleg délut{n és este: 

piszokul szeretek itt rajzolgatni! Ha l{tn{d azokat a pof{kat! ... Igaz, mindj{rt 

mutatok belőlük néh{nyat. M{r mindenkit lerajzoltam, mindenkinek 

aj{ndékoztam képet, ott lógnak a putrikban és a v{lyogh{zakban, ak{r a csal{di 

fényképek. Képzeld el, egyszer az egyik cig{ny sorba {llította a csal{dj{t a Gyarló 

előtt. 

„Testvér, csin{lj m{r egy képet!” 

Nem valami könnyű vagy tizenöt figur{t odarajzolni, de élethűen {m, mert 

n{luk annak van becsülete. Gondolom, tetszett a rajz, mert m{snap délut{n m{r ott 

v{rt újabb két csal{d, bemerevedtek, amelyik purdé megmozdult, annak lecsavart 

az apja egy büdös nagy fülest, hogy ne zavarja a Művész Pist{t a munk{ban. Ez én 

lennék, a Művész Pista. Így neveznek. Na így néz ki a Gyarló kívülről, l{tod? 



Semmi különös, olyan, mint egy torn{cos paraszth{z. Ez a népes t{rsas{g pedig a 

Gyarló előtt a Mifinom csal{dja. Még a h{rom kuty{jukat is iderajzoltatt{k. Ez a 

vénasszony R{chel, a Mifinom anyja. Ez a kis görbe cig{ny Mifinom, mellette ez a 

kövér asszony a felesége. A többi a gyerekük, de a legkisebbek m{r unok{k. Ez a 

l{ny az én első szeretőm, akit az előző képen meztelenül l{tt{l, ő a Mifinom l{nya. 

A rajztan{rom szövegeli, hogy ne ezeket a rajzokat hozzam el a felvételire, 

hanem „komolyabb kollekciót” és „elmélyült tanulm{nyokat”. Elém rakott néh{ny 

kock{t meg egy iszonyú gipszfejet és -kezet: ezeket m{solgassam! Hogy ne legyek 

ilyen önfejű, mert tehetségem, az lenne, csak a rajzaim nagyon periferikus 

tém{júak. Mondom neki, én itt élek, ezek között az emberek között, sz{momra ez 

az ismert és tapasztalt élet. Azt mondja, jó-jó, ha annyira ragaszkodom az 

„élethez”, annak {br{zol{s{hoz, akkor legal{bb vegyem magamnak a f{rads{got, 

kutyagoljak el a főtérre, és az ott épülő toronyh{zat rajzolgassam, mert az pozitív 

mondanivalójú, s az eddigi rajzaim csak a provincializmust {rasztj{k. De a kock{t 

meg a fejet a toronyh{z mellett se hanyagoljam, mondta ő. Na, mondom, az is egy 

marha volt, aki ebbe a s{rfészekbe toronyh{zat terveztetett a düledező, földszintes 

h{zak közé, h{t mi a mucsais{g, a kivagyis{g, a provincializmus teteje, ha nem ez a 

szemlélet? Egyébként, mondom a rajztan{rnak, teszek a kock{j{ra és a fejére, 

sz{lljon le rólam, azt rajzolok, amit akarok, legföljebb nem vesznek fel a főiskol{ra. 

H{t nincs igazam? 

Ha egyszer Kocskoron j{rsz, feltétlenül gyere el a Gyarlóba! Micsoda pof{k, 

istenem! Trombit{st, a környék legerősebb emberét biztosan ott tal{ln{d. Ez az, 

l{tod? Irtó mark{ns képe van, mi? A teste pedig olyan, mint a tölgyf{é, egyforma 

vastag mindenhol. Alkalmi munk{ból él, főleg a fuvarosoknak dolgozik – szinte 

ingyen. Kihaszn{lj{k, de ezt hi{ba mondja neki az ember, csak r{zza a fejét, és 

mosolyog a nagy, j{mbor pof{j{val. Ő elégedett. Ott szokott ülni a Gyarló 

sark{ban, mélyen a félhom{lyban, és j{tszik. Muzsik{l. Valahogy összeilleszti a két 

kezét, és fújja, úgy szól, mint a trombita. Engem is megtanított volna m{r 

trombit{lni, de nekem nem megy. Őt viszont szívesen hallgatom. Egy korsó sört 

elé teszel, ezért egy óra hossz{ig is fújja a R{kóczi-indulót. Persze ennyiért b{rkit 

hajlandó megpofozni. No nem haragból, csak úgy kötelességtudatból. Egyszer 

l{ttam a Gyarló ablak{ból, hogy jön az oszt{lyfőnököm, Szogu Istv{n. Tudod, 

említettem m{r, hogy az egyik tan{rom az utca elején lakik a bérh{zban: ez az. 

Arra gondoltam, ellenőrizni jön. Elég sok volt a rov{somon, meg amúgy is nagyon 

pipa volt r{m a tan{r úr, mert elszedte egy karikatúr{mat, amelyen őt úgy 

{br{zoltam, mint faliór{t, amint éppen felhúzza a szakfelügyelő, a tan{r úr sz{j{ból 

pedig kiugrik az igazgató kakukk képében, és kakukkol a hortyogó oszt{lynak. Jó, 

mi? Ehhez hasonló ügyek miatt jobbnak l{ttam, ha szólok Trombit{snak, adjon 

m{r a Szogu tan{r úrnak vagy két fülest, én meg kérem a sört. Trombit{s ped{nsan 

elintézte az ügyet. De ez m{r régebben volt. És ne gondold, hogy ez a Trombit{s 

egy keretlegény, akinek ha valaki füttyent, ölni is hajlandó, ha megfizetik sörrel. 

Trombit{s az én haverom, csak énr{m hallgat, ő azt mondja, a sz{rnyai al{ vett. 

Im{dja a képeimet. Agyas Ambrusn{l lakik a haverom, a Fuvarosn{l, az 

ist{llój{ban, de a falat teleaggatta az én rajzaimmal. Legal{bb azok is fogj{k a 

szelet. Szóval Trombit{s egy művészetkedvelő tróger, biztos lehetsz benne, ha ő 

lenne a felvételi bizotts{g, én m{r néh{ny hónap múlva a főiskol{n vigyorognék... 

De h{t az ilyesmit a nagyfejűekre bízz{k, és r{ad{sul ez a szar vonat is csak döcög, 

messze van még Pest? Szólsz, ha odaértünk? Még nem j{rtam Pesten. Te volt{l 

Kocskoron? Nem? K{r. Ha eljössz, a Gyarlót ne hagyd ki. Ezen a rajzon Trombit{st 

l{tod, amint éppen muzsik{l. De a verseket is nagyon szereti, főleg, ha én 

mondom. Én viszont csak az any{m verseit tudom kívülről, de azt mindet. 

„Mondj{l verset!” 

„Miről?” 



„Amiről akarsz.” 

„Mégis?” 

„Any{dról.” 

És akkor én elszavalok egyet. 

Kitűnően lettem érett 

minden t{rgyból, 

m{r bölcsőmben megdicsértek 

koplal{sból. 

Nyolcévesen igen szépen 

robotoltam, 

s azut{n is mindig oszt{ly- 

első voltam. 

A rongyosok sor{ban is 

elöl j{rtam, 

s nem sírtam, ha m{son rendes 

ruh{t l{ttam. 

Didergésből minden télen 

jeles voltam, 

az al{zat nehezen ment – 

bemagoltam. 

Trombit{s szeme ilyenkor mindig könnyes volt, bevonult a Gyarló 

legsötétebb sark{ba, és aznap nem muzsik{lt. 

Ez a Fehérképű Rendőr, ez a peckes. Olyan pof{val j{rja körbe a kocsm{t, 

ak{r Ferenc Jóska a Monarchi{t. Kegyesen fogadja a köszönéseket. Engem 

gyerekkorom óta ismert, néha mégis elém {llt. 

„Kérem a személyi iratait!” 

H{t ezen meg kell dögleni! Ez a mondat körülbelül úgy hangzik az ő 

sz{j{ból, mintha azt mondan{, hogy: „Hercegnő, kegyeskedjék nyújtani a 

kacsój{t!” Utcabeli suverny{k volt ő is valamikor, hat-hét évvel idősebb n{lam, de 

ezt m{r elfelejtette, most hivataloskodik, kéri a személyi irataimat. 

„Nincs n{lam.” 

„H{ny éves?” 

„Tizennyolc.” 

„Elmúlt?” 

„Leszek.” 

„Neve?” 

Előhúz egy papírt, tollat, firk{lni kezd. 

„Szele Pista.” 

„Hol dolgozik?” 

„A gimiben tanulok.” 

„Mit keres itt?” 

„Rajzolok.” 

„Miért?” 

„Főiskolai felvételire készülök.” 

Trombit{s fenyegető {rnyéka közeledik: a Fehérképű lelép. De a történtek 

ellenére is azzal a kir{lyi tart{ssal. Ezen a rajzon azt l{tod, hogy a Fehérképű 

Rendőr megveregeti egy kövér cig{ny v{ll{t, aki meglepetten h{trafordul, 

elkomorodik. 

„Nem mondok semmit.” 



Ezt mondta Kal{n. Ez a neve a Gyarlóban. 

„Jól van, Kal{n, nem is kell. Hogy vagy?” 

„Éhesen. Félignél lejjebb...” 

„Pedig van pénzetek. Isztok.” 

„Úgysem mondok semmit!” 

„Nem is kell, Kal{n. Mit is mondhatn{l? Hiszen nem történt semmi. Vagy 

történt?” 

„Én semmit sem tudok, kapit{ny úr!” 

„Na l{tod... 

Őszintén szólva m{r megfordult a fejemben, hogy megkérem Trombit{st, 

igazítsa meg egye kicsit a Fehérképű fazonj{t, de h{t nem... Féltem a haveromat, 

igaz, egy kicsit félcédul{s, de így is r{f{zna az ügyre. És egyébként sem intézheti el 

örökké m{s az én lovagias ügyeimet! Eleinte kérni sem kellett őt, intézkedett. 

Nekem pedig tetszett a dolog, meg az is, hogy engem senki sem mer b{ntani. 

Azt{n amikor megverettem az oszt{lyfőnökömet, és otthon nagy vigyorogva 

elmeséltem az esetet, akkor történt valami. Ap{m úgy hahot{zott, mint akinek 

viccet mesélnek, de any{m... Ő könnybe l{badt szemmel nézett maga elé, majd 

hirtelen elfordult, és tenni-venni kezdett a hideg tűzhely körül. Nem szólt. Tudod, 

akkor arra gondoltam, hogy tal{n ugyanilyen lehetett az arca, amikor megtudta 

ap{m legelső kurvakalandj{t, s valahogy biztos voltam benne, hogy azóta nem írt 

egyetlen verset, egyetlen sort sem a verses naplóba. 

Aki ezen a képen Rózsi szokny{ja alatt nyúlk{l, az a fuvaros, Agyas 

Ambrus. Néh{ny éve épített egy marha nagy, s{tortetős h{zat; olyan hangosan 

hallgatja benne a Szabad Európ{t és a többi ilyen adót, hogy az utc{n is hallani. 

Veri a pof{j{t {llandóan, hogy ő „ezeknek”, azaz a kommunist{knak, a 

„komcsiknak” nem dolgozik, közben annyit melózik, majdnem belegebed. Röhej. 

H{t kik vannak ebben az orsz{gban? Nem „ezek”? Vagy ő tal{n Fordéknak sz{llít 

a szaros str{fkocsij{n? Na mindegy. Itt a Rózsi szokny{ja alatt nyúlk{l, néha 

szagolgatja a kezét, iszik, itatja a l{nyt. Ezt még le tudom rajzolni. De melyik rajz 

adja vissza a fuvaros szövegét: Én „ezeknek” nem dolgozom. Egy jelenetet könnyű 

lerajzolni: egy csomóban Agyas Ambrus, Mifinom, R{chel, Rózsi. Isznak, 

beszélgetnek. 

„Mifinom, viszem a l{nyt. Holnap jöhetsz hozz{m rakodni.” 

Lerajzolhatom Mifinom tekintetét, irigykedő képét. 

„Mi finom estéje lesz, gazduram! Mi finom l{nyom van nekem!” 

„Az, az...” 

Eddig {br{zolható. Csakhogy ennek a vil{gnak a lényege nem abban van, 

ami lerajzolható, hanem abban, ami sz{momra egyelőre {br{zolhatatlan. Nem is 

tudom, érdemes-e elmennem a felvételire? Tal{n jobb lenne mindj{rt lesz{llnom... 

Elhagytuk Szolnokot? Még nem? Ugye, érted a bajomat? Gondolod, ha 

megtanulom a mesterséget a főiskol{n, ezek nem lesznek tov{bb kérdések? A fene 

tudja. Mindenesetre ezen a rajzon még nem tudtam megfogni a figur{kat. Csak a 

külsejük hasonlít. 

„Akkor jössz holnap rakodni?” 

„Majd m{skor, gazduram. Ink{bb fizessen a l{nyért még két finom féldecit!” 

„Ahogy akarod.” 

A rajzban, a figur{knak a mit tudom én mijében, benne kellene lennie a 

közben lezajlott p{rbeszédnek is. Tudjam a rajzolt Mifinom és Rózsi jelleméből, 

hogy mit mondhatnak egym{snak, míg a fuvaros az italért megy. 

„Menj ut{na, lesd ki, hova dugja a buksz{t!” 

„H{t tudom én azt, ap{m! Ha levetkezik, mindig a csizmasz{rba dugja.” 

A fuvaros letette a két poharat Mifinom elé. R{chel szó nélkül felhajtotta az 

egyik féldecit. Mifinom feljajdult. 



„Jaj, any{m, R{chel, hogy sz{radna el a nyelved!” 

A fuvaros szenteskedett. 

„Ne k{romkodj, Mifinom!” 

„Lehet m{r k{romkodni, gazduram: Krisztust agyonlőtték Szibéri{ban...” 

A fuvaros megragadta Mifinom kab{tj{t. 

„Te koszos cig{ny, te csavargó, szidni mered az Isten fi{t?” 

„Jaj, jaj, dehogy, éppen azt akartam mondani, hogy nem k{romkodok többet, 

mivel a gazduram olyan istenfélő ember...” 

„H{t csak beszélj tisztességgel!” 

„Úgy lesz, gazduram, erre ihatunk is. Egészségére!” 

„Neked is. Hanem mégis jó lenne, ha eljönnél rakodni. Vagy menj el 

dolgozni valahov{.” 

„Minek? A munka nincs megfizetve. A jó munk{t sem fizetik meg, de a 

rosszért is majdnem annyit adnak.” 

„Vehetnél h{zat itt a Kötöny utc{ban.” 

„Ott sem lenne finomabb életem, mint a cig{nyv{roson.” 

„Te tudod. Akkor viszem a l{nyt.” 

Ne gondold, hogy a Gyarlóba csak cig{nyok j{rnak! Itt van ez a kép a Gyarló 

belsejéről: csúcsidőben készült. Na ez a Trombit{s, ő nem cig{ny. Agyas Ambrus, a 

fuvaros, az sem cig{ny; a dögész sem, ez a két fiatal sr{c rizsőr, ők is magyarok; ez 

a középkorú pac{k Pejke Bal{zs, a détés, aki éppen a sz{j{hoz emeli a poharat, ő 

sem cig{ny; ez a seggfej, aki tele van kitüntetéssel (v{s{rolja őket), ez Sípszóda, az 

önkéntes tűzoltó. Ő is magyar. Én is magyar vagyok. Ez a kopasz hapsi a csapos a 

Gyarlóban, szintén magyar. Ez engemet is b{rmikor kiszolg{l p{link{val, pedig 

még nem töltöttem be a tizennyolcat. A csapost nem érdekli, ha, mondjuk, egy 

tízéves cig{nygyerek iszik, mint a homok, csak pénze legyen. Nah{t ilyen ez a jó 

magyar ember. A pult előtt {ll egy dagadt pofa, az egyetlen alak a Gyarlóban, aki 

öltönyt, nyakkendőt visel. Na a Sípszód{n kívül, csak h{t a tűzoltóé olyan viseltes, 

hogy nem is tűnik öltönynek. De a Bektur elvt{rsé (ő az a dagadt krampusz) 

szépen vasalt, tiszta, galambszürke, amint az egy tan{csi oszt{lyvezetőhöz illik. 

Amikor őt lerajzoltam, mikor is? ... Tavaly szeptemberben, persze... Szóval 

akkoriban piszkosul meg volt szélesedve, esténként beviharzott a Gyarlóba, 

legurított egy felest, közben h{ttal {llt a söntéspultnak, szemével a tömegben 

kutatott. 

„Még egyet!” 

A csapos kiöntötte az újabb féldecit, persze nem ugyanabba a poh{rba, 

Bektur elvt{rsnak tiszta poh{r duk{lt. 

„Valami baj van, Bektur elvt{rs?” 

„A pestis pusztítsa el az összes újs{gírót!” 

Akkor én m{r sejtettem, hogy miért olyan mérges, ugyanis tal{lkoztam egy 

nagydarab, szak{llas fickóval a dögtér közelében, aki megnézte a rajzaimat, elkért 

egyet, hogy leközölteti az újs{gban a cikke mellett. 

„Add ide, apafej, majd befűtünk ezeknek!” 

Ezt mondta a riporter. Akkor este, amikor a Gyarlóban ezt a képet csin{ltam, 

úgy l{tszott, megkezdődött a fűtés, a dagadt Bektur nyaka legal{bbis m{r lila volt 

a méregtől, és én élvezettel figyeltem, hogyan környékezi a guta. Bektur bedobta a 

m{sodik felest is, kiviharzott az ivóból. De ha egy kicsit jobbra nézel, ott l{tod a 

rajzon a Fehérképű Rendőrt a cig{nyok között, éppen Mifinomék mellett. Na ez is 

a „fűtés” miatt szagl{szott a Gyarlóban. 

Ez itt R{chel. Mifinom anyja: l{tod, milyen ingerülten figyeli a Fehérképűt? 

Sietősen szippantott néh{nyat a cigarett{j{ból, majd elnyomta az asztal lapj{n, a 

csikket pedig a füle mögé rejtette. Ez a szok{sa. Nem bírta sok{ig a rendőr 

tekintetét, valószínűtlenül mély, k{rogó hangon odaköpte. 



„Mit b{mul?” 

A Fehérképű egyet sem szólt, csak az asztal fölé szagolt, mire R{chel 

előkapta a füle mögül a csikket, r{gni kezdte, és megszólalt. 

„A seggemet szagolgassa!” 

A Fehérképű méltós{gos pof{val {csorgott a felcsattanó röhögésben is, majd 

megjegyezte. 

„Sok pénzetek van.” 

R{chel mérges lett. 

„Maga engem ne idegesítsen, mert elr{gom az eremet!” 

A Fehérképű szeme megvillant. 

„Na r{gjad!” 

A vénasszony marcangolni kezdte a csuklój{t, de a rendőrön kívül m{r csak 

Mifinom figyelt r{. Síri hangon, f{radtan mondta. 

„Jaj, any{m, R{chel, csak elr{gn{d m{r végre! Mi finom életünk lenne!” 

A Fehérképű az asztalon sorakozó poharakat sz{molta. 

„Fizetés volt?” 

„Nem volt, de fizetett vagy két kört a fuvaros, azt ittuk, higgye el, 

parancsnok úr!” 

„Sok pénzetek van...” 

A Fehérképű szúrósan végignézett Mifinomon, majd lassan megfordult, 

m{sik csoport felé indult. R{chel ut{naköpött. 

„Ó, hogy a varjak mérjék fel a beleddel a hat{rt!” 

A hatalmas üvegt{bla mögött R{chel mutogat, vele szemben a folyosón 

Mifinom fogta a fejét, mint aki jajgat, mellette egy orvos mosolyog; rajtuk túl pedig 

sok-sok ember. H{t ennek a képnek is van története. 

A fertőző oszt{ly lépcsőin nyüzsögtek a l{togatók, tolongtak, lökdösődtek, 

szuszogtak. A nagyméretű üvegablakok mögé pislogtak, rokonaikat, ismerőseiket 

kutatt{k. Ebben a tömegben bolyongott eléggé elveszetten Mifinom is. Frissen 

mosott munk{sruh{j{ban végigj{rta az első emeletet, leskelődött, tébl{bolt, 

félénken b{mészkodott az ablakok mögé, majd fölment a m{sodik emeletre. Ott is 

csetlett-botlott egy kicsit, végül meg{llapodott ennél az ablakn{l. Megkocogtatta az 

üveget, és riadt gyorsas{ggal szétnézett maga körül. Azonban senki sem figyelt r{: 

a l{togatók a nyitott folyosókon {lltak, kiab{ltak az üveg túloldal{n {lló 

betegeknek, egyre nagyobb lett a hangzavar. Mifinom ismét kopogott az üvegen, 

de az {gyban heverő test nem mozdult. Erre r{verte az ablakot. A vénasszony 

felkelt, az ablakhoz ment, mutogatott kifelé, hogy cigaretta kellene. Mifinom mély 

lélegzetet vett. 

„Any{m! ...” 

Hangja azonban elveszett az istentelen ordítoz{sban. A kis görbe cig{ny 

emiatt, no meg anyja követelőző némaj{téka miatt, egyre idegesebb lett. Kiab{lni 

kezdett. 

„Jaj, any{m, R{chel, h{t miért nem tudsz m{r meghalni? A gyerek csak úgy 

potyog az asszonyból, és még téged is etessünk? H{t miért nem vagy egy kis 

bel{t{ssal?” 

R{chel odabentről rikoltozott. 

„Engemet te ne idegesítsél, mert elr{gom az eremet!” 

Mifinom a fejét fogta, jajongva ment a folyosó mellvédjéhez, zsíros haj{t 

lobogtatta a szél. Ekkor egy orvos jött arra, fehér köpenyben, ruganyosan 

lépkedett, mosolygott a komikus jeleneten. Mifinom meg{llította. 

„Jaj, doktor úr, ugye nem hal meg az én dr{ga jó any{m?” 

Az orvos az üveg mögé lesett, és elnevette mag{t: R{chel ismét némaj{tékba 

kezdett, most tőle kunyer{lt cigarett{t. 

„Nem, nem, persze hogy nem hal meg.” 



„Jaj, h{la az Istennek! És mi baja?” 

Az orvos tettetett komolys{ggal magyar{zott. 

„H{t bizony még tartja mag{t a néniben a Clostridium botulinum.” 

Mifinom csod{lkozott, és úgy bólogatott, mint aki érti. 

„Nah{t! Pedig hogy vigy{ztunk r{!” 

A doki elfordította az arc{t, mosolygott. Mifinom pedig összevissza 

motyogott. Végül nem bírta tov{bb, kibökte. 

„Az micsoda? Végelgyengülés?” 

„Nem, nem, csak egy kis húsmérgezés.” 

„Aj aj aj aj aj aj aj! ... Az hal{los?” 

„Ez nem hal{los.” 

Az orvos nevetve tov{bbment. Mifinom pedig a fejét fogta, és f{jdalmasan 

beüvöltött az ablakon. 

„Jaj, any{m, R{chel, h{t mégsem tudsz meghalni?” 

Ez megint a dögtér. Ott a kis szőke kölyök, az öregasszony, a vizsla, egy 

nagyon szép nő szalad egy autó felé, a nagy gödör partj{n egy eleg{ns pasi nézi a 

csajt, közben bal keze a zsebében, szerintem bögyörőzik, és mond valamit, 

gondolhatod, mit mondhat ilyen sóv{rgó pof{val. A h{ta mögött pedig ott van egy 

csomó dög, némelyiknek hi{nyzik egyik-m{sik része. 

Bekanyarodtak a dögtéri útra, b{multak jobbra-balra, a gyepmester h{za 

mellett meg{lltak, kisz{lltak a kék Daci{ból. 

„Maga l{tja őket?” 

„Nem.” 

„Ezek az újs{gírók minden hülyeségből ügyet csin{lnak.” 

Akkor ismét borzasztó meleg volt. K{nikula. V{ratlanul meglebbent egy kis 

szellőcske, és elviselhetetlen bűzt sodort az idegenek felé. Az a nagyon szép nő az 

orra elé kapta a kezét. 

„Lehet, hogy mégsem hazudott a firk{sz?” 

„Lehet.” 

A férfi a dögkamra felé indult. A nő tétov{zott. 

„Musz{j?” 

„Amennyiben ön a v{rosi tisztiorvos, s amennyiben én vagyok a Köj{l 

főorvosa, akkor sajnos...” 

A férfi egykedvűen kotor{szott a zsebében, szivarra gyújtott. 

„Legyünk túl rajta!” 

A nő undorodva pillantott a dögkamr{ba. Egy pillanat alatt legyek hada 

telepedett az arc{ra, ruh{j{ra, meglepték a testét, még a szokny{ja al{ is m{sztak. 

Csapkodott, menekült az ajtóból. Vastag sarkú cipőjében megbicsaklott a l{ba a 

dögészék hepehup{s tanyaparlagj{n. A kuty{k ugattak. A doktornő szeme 

megakadt a klozet fal{n csüngő fiatal vizsl{n: nyelve oldalt fittyent, legyek 

dongt{k. 

„Én akasztottam fel!” 

A nő összerezzent, riadtan nézte a szőke kisfiút, a h{nyingerrel küszködött, 

hessegette a legyeket. Szinte fejhangon nyögte. 

„Ilyen ügyes vagy?” 

A kölyök kihúzta mag{t. 

„Bizony! M{r a farkaskuty{t is fel tudom húzni!” 

A nő öklendezni kezdett, kétségbeesetten rohant a kocsi felé. A férfi ekkor 

m{r a nagy gödör mellett {llt, onnan figyelte a szaladó nőt, a feszes blúzban 

vergődő melleket, a hosszan úszó sörényt... Jobb kezében a szivar füstölt, ballal a 

nadr{gzsebében bögyörészett, és felnyögött. 

„Istenem, micsoda dög!” 



Unottan végignézett a hatalmas gödrön, az oszl{snak indult és a 

megcsonkított dögökön, majd szép lassan az autó felé ballagott. 

Előkerült a kis öregasszony is, a h{z sark{hoz tipegett, fénylett az arca. 

„Istenem, csak nem az én jó fiam jött meg?” 

Szaladt az autó felé. 

„Jöjjön vissza, nagyany{m, ez nem a maga jó fia!” 

„Istenem, megjött az én jó fiam...” 

A férfi beült az autóba, a nő nagy g{zt adott, porfelhő nyelte el az 

öregasszonyt. 

Undorító lehet ez a meló. Pejke Bal{zs és a dögész vaskampókkal éppen egy 

termetes disznót húznak ki a dögkamr{ból, a l{nctalpas ut{n akasztott vastepsin 

m{r van néh{ny tetem. És tudod-e, mit csin{ltak ezek közben? Szép nyugodtan 

beszélgettek. 

„Hazugs{g! Nem mentek azok a holdba, dehogy mentek!” 

A dózeros Pejke Bal{zs nyögött egyet az erőlködéstől. 

„Miért ne mentek volna?” 

„Olyan fejlett a tudom{ny, hogy csak lefényképeznek ilyesmiket, és etetik 

vele a népet.” 

„H{t éppen azért mehetnek, mert olyan fejlett a tudom{ny!” 

„A holdra akkor sem mehetnek. Milyen picurka lehet onnan nézve a föld? 

Onnan nem is tal{ln{nak vissza.” 

„Ne beszéljen m{r hülyeségeket!” 

„Na ide figyeljen! Egyszer voltam én egy magas hegyen, még a h{ború alatt. 

A völgyben, a hegy tövében ment egy vonat. Tudja, mekkor{nak l{tszott? Akkora 

volt, mint egy pulikutya. Nah{t, ezért mondom én, hogy a holdról nem tal{ln{nak 

vissza.” 

„Nem?” 

„Nem!” 

A dózeros végigmérte a dögészt, hosszan fürkészte. 

„Mondja! ...” 

„Mondom, hogy nem!” 

„Mondja, szokott maga l{bat mosni?” 

Ezzel beült a l{nctalpasba, az erőgép felbőgött, lassan elindult, óvatosan 

húzta a vastepsit a gödör felé. A gödörnél m{r rengeteg tetem volt felhalmozva. A 

dózer mögül leakasztott{k a vastepsit, a gép a totólappal nekifordult a 

húshalomnak. L{bak, nyakcsigoly{k reccsentek, súlyos testek zuhantak a gödörbe. 

A gép curikkolt, újabb húshalomnak feszült neki, majd megtorpant, mintha 

undorodna tőlük. Pejke Bal{zs kisz{llt, r{gyújtott, megkín{lta a gyepmestert is. 

„Micsoda pazarl{s.” 

A dögész bólintott. 

„Az.” 

„Ez a sok finom bőr itt megy pocsékba.” 

Itt” 

„A cipő pedig dr{ga.” 

„Az.” 

„Meg ez a sok hús.” 

„Bizony.” 

„Miért nem viszi el a feldolgozó v{llalat?” 

„Vitte.” 

„És most?” 

„Most nem viszi.” 

„Miért?” 

„Azt nem mondt{k.” 



„Borzasztó pazarl{s.” 

„Az.” 

Cig{nyl{nyok, rendőrautó, rendőr, R{chel, sorompó. Tudod, csak az 

szomorít el, hogy a felvételi bizotts{g előtt nem mesélhetem el a képeimet. Pedig az 

lenne az igazi: mint régen a v{s{rokon a képmutogatós ponyvatörténetek. Mert 

ezek a rajzok így magukban sz{razak, én legal{bbis úgy érzem. Sov{nyak. A 

valós{ghoz képest. A legjobb lenne úgy felvételizni, hogy ezekkel a nagyfejűekkel 

beülnénk egy csehóba, rendelnénk egy-két krigli sört, és én mesélnék, mutogatn{m 

a képeimet. Nagyon szeretek mesélni, ebben ap{mra ütöttem, őt úgy is csúfolj{k, 

hogy Szófosó Szele. Any{m m{s: aj{ndék a szava. 

Szóval itt ez a rajz: cig{nyl{nyok, rendőrautó, rendőr, R{chel, sorompó. A 

rendőrautó a sorompó előtt vesztegelt. A síneken {t két cig{nyl{ny közeledett, az 

egyiket m{r ismered az aktról, ő a Rózsi. Mögöttük egy öregasszony lépett {t a 

kőkorl{ton, indult a l{nyok ut{n. A rendőrautó ajtaja kinyílott, és kisz{llt belőle 

egy rendőr, de amint l{tod, ez nem a Fehérképű. Igazgatta a derékszíj{t, mint aki 

azt mondja mag{ban: „Na ezeket elkapom!” A l{nyok azonban zavarba ejtően 

risz{lt{k a farukat, kacéran mosolyogtak, domborított{k a bögyüket, úgyhogy a 

rendőr ink{bb R{chelra förmedt r{, aki közben szintén odaért. 

„Nem l{tja, hogy le van engedve a sorompó? Miért m{szk{l a síneken?” 

R{chel a fejéhez kapott. 

„Ó, a r{k egye a véremet, én azt hittem, az autóknak van a sorompó!” 

A rendőrnek erre hirtelen nem t{madt ellenérve, ismét a derékszíj{t kezdte 

igazgatni, beledugta két hüvelykujj{t, hint{ztatta a testét. Hallotta a közeledő 

tehervonat dübörgését, ezért kurt{n befejezte az eligazít{st. 

„M{skor ne m{szk{ljanak, ha le van engedve a sorompó!” 

„Én? Soha többet! Sz{radjon el a l{bad, ha még egyszer...” 

R{chel b{tran szórta a szitkokat, hiszen a vonatdübörgés elnyomta a 

hangj{t, a rendőr pedig beült a kocsiba. Erre abbahagyta a szitkozód{st, 

megigazította a karj{n a zs{kot, füle mögül előhúzott egy csikket, r{gyújtott, 

gyorsan szippantott néh{nyat, majd a körmére égett csutk{t eloltotta, és r{gni 

kezdte. Elindult a l{nyok ut{n. A t{volban néh{ny alakot l{tott: ők is arrafelé 

igyekeztek. Egyszer csak ismét R{chel mellett termett a rendőrautó. Nyílt az ajtaja. 

„Hov{ megy azzal a zs{kkal?” 

„Egy kis tippanfüvet szedek, dr{ga nagys{gos úr... Tudja, meszelőnek 

valót!” 

„Nono!” 

„Ha kell a dr{ga nagys{gos asszonynak, én adok meszelőt...” 

„No!” 

„Sz{radjon el bennem a bél, ha nem tippanfűért megyek!” 

„Biztos?” 

„Vakuljak meg, ha nem igaz!” 

„Nono!” 

„Pusztuljak el, ha lopni megyek!” 

„No!” 

„Jó vil{g van m{r, dr{ga nagys{gos úr! Jól élnek a népek! Ajaj! M{s vil{g 

van! Régen? Én nagyon jól emlékszem, hogy péld{ul arat{skor milyen borzasztó 

sokat dolgoztak a magyarok...” 

Ez az előbbi kép ikerp{rja. Ott a rendőrautó, mellette {csorog és mutogat 

valamit Kal{n, többen pedig a mezőn szétszóródva kutakodnak. 

„Micsoda vízben {lló gaty{d van, Kal{n!” 

„Szegények vagyunk, kapit{ny úr!” 

„Mit kerestek erre?” 



„Jó, hogy jön, dr{ga kapit{ny úr!” 

„Nyögd m{r ki!” 

„Elveszett az öreg Seres.” 

„Hogyhogy elveszett?” 

„Tegnap délben elment, azóta nem l{ttuk. Ezért keressük...” 

„Éppen itt?” 

„Itt is.” 

„A dögtér felé?” 

„Errefelé is szokott fitetni, gondoltuk, megnézzük.” 

„Gyanús vagy te nekem!” 

„Ééén?” 

„Lopni mentek?” 

„Jaj, any{m...” 

„Miért a dögtér felé?” 

„V{gj{k le azt a szép nagy bajuszomat, ha nem az öreg Serest...” 

„Na jó!” 

„Fusson ki a szemem, ha...” 

„Szóval, az öreg Serest?” 

„Az öreg Serest.” 

„A rendőrségen voltatok m{r?” 

„Ha itt sem tal{ljuk meg, jelentjük.” 

„Jelentitek.” 

„Jelentjük.” 

„Na jó...” 

„De ha a kapit{ny úrék segítenének, hamar megtal{ln{nk.” 

„Nekünk most fontosabb dolgunk van.” 

Kal{nék megv{rt{k, amíg eltűnik a rendőrautó, a biztons{g ok{ért még egy 

cigarett{t is elszívtak, ut{na a bokrok alól kiszedték a fejszéket, késeket rejtő 

zs{kokat, és fölm{sztak az útra. Mifinom f{jdalmasan felüvöltött a közeledő 

vénasszony l{tt{n. 

„Jaj, any{m, R{chel, te m{r megint itt vagy?” 

Az öregasszony v{laszként csak sercintett egyet a bagóléből. 

Biztosan r{jöttél m{r, hogy ha ennek a képnek elképzeled a folytat{s{t, 

akkor azt a képet kapod, amelyet legelőször mutattam neked. Amelyiket nézve 

még csak annyit tudt{l, hogy t{voli alakok ezek, nemigen l{tszik, hogy kifélék. 

Most m{r tudod, kifélék. 

A Gyarló előtt meg{llított a Fehérképű. 

„Hova megy?” 

„A Gyarlóba.” 

„Kérem a személyi iratait.” 

„Nincs n{lam.” 

„H{ny éves?” 

„Tizennyolc.” 

„Elmúlt?” 

„Leszek.” 

„Kiskorú egyéneknek nincs helye a kocsm{ban.” 

„Csak rajzolni szeretnék.” 

„Erre a papírra?” 

„Arra.” 

„Vannak itt rajzai?” 

„Csak egy.” 

„Mutassa!” 

„Ez egy portré az any{mról.” 



Elvette a fehér rajzlapot, melyen rajz semmi nem volt, mindössze két sor 

ír{s, csupa nagybetűvel. Így: 

ÚGY SZERETNÉK SZÉPET ÍRNI, 

HOGY NE KELLJEN TŐLE SÍRNI. 

A Fehérképű Rendőr elképedt. 

„Ez nem rajz.” 

„Nem tudom lerajzolni az any{mat.” 

„Akkor miért hazudja, hogy ez ő?” 

„Ez ő.” 

„Eeez?” 

„Igen. Ő írta. És ilyen.” 

„Ilyen?” 

„Ilyesmi.” 

„Hogy hívj{k mag{t?” 

„Szele Pista...” 

„Hol laknak?” 

„Itt a szomszédban.” 

„Kötöny utca?” 

„Az.” 

„Ismerem az anyj{t.” 

„Tudom.” 

„Jól van, menjen rajzolni!” 

Mentem, de nem a Gyarlóba, csak egy kicsivel odébb, s leültem az 

{rokpartra. Rajzolni. Itt van a kép, ezt csin{ltam. A Fehérképű cig{nygyerekek 

gyűrűjében {ll, cigarett{t kín{l nekik, azok pedig tolakodnak, ugr{lnak. Ez van 

rajta. 

„Cigiztek?” 

A gyerekek buzgón helyeseltek, izgatottan közelebb húzódtak, egym{st 

lökdösték, tapost{k. 

„Na csak lassan a testtel!” 

A Fehérképű megsz{molta a lurkókat, kivett hét cigarett{t, mag{nak a 

nyolcadikat, r{gyújtott, a sr{cok képébe fújta a füstöt. 

„Szóval cigiznétek?” 

Ez persze egy pillanatig sem volt kétséges. A rendőr odanyújtotta az első 

sz{lat, de rögtön vissza is húzta. 

„Szóval kell a cigi?” 

„Kell!” 

„Kell!” 

„Akkor mondj{tok meg gyorsan, hogy ki szokta lopni a húst a dögtérről!” 

A gyerekek egym{s szav{ba v{gva kiab{lt{k. „Kal{n, Mifinom, Vekni, 

Gyökér, R{chel, Ficsúr...” 

A Fehérképű feljegyezte a seregnyi nevet. 

„Mit csin{ltak a döghússal?” 

„Kolb{szt csin{ltak.” 

„Eladt{k Pesten még tegnapelőtt.” 

„Előfordult ilyen m{skor is?” 

„Igen!” 

„A múlt héten is!” 

„Itthon maradt-e a húsból?” 

„Megettük mindet...” 

„Elmondt{tok ezt m{r valakinek?” 

„Egy szak{llas b{csinak.” 



Ez is a dögtérről készült. A hatalmas gödör szélén a rengeteg {llati tetem, a 

dózer disznókat, birk{kat, teheneket küld a mélybe. Pejke Bal{zs meg{llította a 

gépet, kisz{llt, odaintette a dögészt. 

„Gyújtsunk r{!” 

„Jó.” 

Nézték a dögöket. 

„Nagy pazarl{s.” 

„Nagy.” 

„Valami j{rv{ny van most?” 

„Azt mondj{k.” 

Pejke oldalra pillantott, ahol néh{ny megcsonkított hulla hevert. 

„Azok a frissek?” 

„Azok.” 

„Fene a gusztusukat.” 

Egy Zsiguli fordult a dögtéri útra, dagadt alak ugrott ki belőle, szaladt a 

gödör felé. 

„Ki ez?” 

„Bektur elvt{rs.” 

„Aha.” 

Bektur messziről ordítozni kezdett. 

„Maga egy félnót{s hülye!...” 

Pejke az ideges, r{ngós sz{jú gyepmesterre nézett. 

„Mi baja?” 

A dögész nem is hallotta a kérdést, bal kezével kab{tja alj{t húzg{lta, jobbal 

megemelte a döghúzg{ló vaskampót. 

„A büdös úristenit mag{nak! Hogy lehet valaki ennyire: hülye?” 

„Ééén ?” 

„Maga bizony! Miért j{ratja a sz{j{t mindenféle jöttment újs{gíró előtt?” 

„Idejött és kérdezett.” 

Bektur nyaka bíbor volt a dühtől. A dögész ajka remegett. 

„Én csak az igazat mondtam.” 

„Jól figyeljen r{m, Csike Istv{n! Ha a locsog{s{t az újs{gban olvashatjuk, 

maga repül innen, és garant{lom, hogy nem tal{l munk{t Kocskoron, de még a 

megyében sem! Erre mérget vehet...” 

A gödör szélén {lltak, odalent m{r vagy nyolcvan {llat teteme. A vastepsiről 

lé csordog{lt, kukacok hemzsegtek, iszonyú volt a bűz. Bektur csak most eszmélt a 

bűzre, megl{tta a cipőin, galambszürke nadr{gj{n a hozz{verődött gazok, füvek 

nyomait. Indulatosan fújtatott. 

„Menjünk arrébb!” 

Pejke Bal{zs megfogta a karj{t. 

„Maradjunk csak, elvégre jól megfizetnek! Tíz forint ór{nként, plusz két 

forint bűzpótlék. Ennyiért igaz{n szagolhatjuk!” 

„Ki kérdezte?” 

„A téesz nem szagolja, mégis kétsz{z forintot kap ór{nként a gépért...” 

Bektur hidegen végigmérte. 

„Ha nem tetszik valami, takarítsa el mag{t!” 

Megfordult, egyet lépett, amikor Pejke visszar{ntotta. 

„Eltakarítom én mag{t rögtön...” 

A többit mutatja a rajz, l{tod? Bektur a tepsin csücsül, a dögök között. Csike 

Istv{n, a lehető legnagyobb p{nikban, k{romkodik, szidja Pejkét, igyekszik kihúzni 

a gazd{j{t, a dózeros pedig besz{ll a l{nctalpasba, és indít. 



Ezzel a rajzzal azért még nincs vége a dolognak, ez sajnos csak egy pillanatot 

rögzíthet. A valós{gban még történt ez-az. Csike Istv{n lekapta az ingét, azzal 

törölgette Bekturról az ocsm{ny lét, közben sírósan kiab{lt. 

„Bizony isten semmi valótlant nem mondtam a riporternek, ő írta ki a nagy 

nyilv{ntartó könyvből, hogy honnan mennyi dögöt hoztak július kilencedikétől, 

amióta nem sz{llít a feldolgozó v{llalat...” 

„Menjen a fenébe!” 

„Le is fényképezett mindent, nem lehetett tagadni, l{tszik azon a dögön, 

hogy legal{bb m{sfél hetes, és akkor még nem is temettünk...” 

Ez itt Trombit{s. Ül a Gyarló legsötétebb sark{ban, néma, nem muzsik{l. 

Egyre kevesebbet trombit{l. Valami baja lehet, de orvoshoz küldeni képtelenség. 

Vagy lehet, hogy öregszik? M{r elmúlt ötvenéves, de az még igaz{n nem kor. És 

egyre gyakrabban sír. Ennek a rajznak a sark{ba, ahol ő ücsörög, odaíratta any{m 

egyik versét. Ez az. 

Miért nem alszom úgy el, 

mint az ig{s {llat? 

Csak eldől az almon, 

s jobban bírja m{snap. 

Azt{n ór{kig nézegette a rajzot, saj{t mag{t, főleg a bakancs{t, szeméből 

folyt a könny. 

„Na mi van, érzelgős lett az én öreg haverom?” 

A sör sem kellett neki. 

„Írjad ide azt a m{sik verset is! A bakancsosat!” 

„De h{t ez egy vid{m rajz!” 

„Nem baj.” 

„Nem illik ide.” 

„Akkor is.” 

H{t itt van ez is, olvasd! 

Ormótlan bakancsom 

mint rozoga b{rka, 

még egy l{bsz{r férne 

mindkét bakancssz{rba. 

Pedig ez tényleg vid{m rajz, l{tod? Nagy élet van a Gyarlóban, hömpölyög a 

füst, sok az ismerős arc. Itt egy nő, kicsit fogatlan, és f{ból van a jobb l{ba. Ez, aki 

tapogatja, ez Vekni. 

„Jaj, Vekni, mit akarsz?” 

„Megkőtt az öreg szersz{m...” 

A tagbaszakadt férfi vigyorgott, motoszk{lt a nő l{bai között. A földön ült, 

mellette jó néh{ny poh{r. 

„Vésd bele a nevedet!” 

A mellette ülő, jól öltözött, divatos cig{ny legény a nő fal{b{ra mutatott. 

„Nem tudok írni, Ficsúr...” 

A nő vihogott, Ficsúr szeme felcsillant, megint a fal{bra mutatott. 

„Én tudok, itt a nevem, l{tod? Beírjam a nevedet, Vekni? Rajzolok köré 

szívet is, jó?” 

„Azt is tudsz?” 

„H{t persze! Hat oszt{lyt j{rtam én. 

Ilyen ez a rajz. Trombit{s sok{ig nézegette a m{sodik vers beír{sa ut{n is. 

Nagyon szomorú volt. 



„Mi baj van?” 

Nem is hallotta. Csak a rajzot nézte. Később megszólalt. 

„Beírn{l még valamit?” 

„Mit?” 

„Egy szöveget.” 

„Miféle szöveget?” 

„Úgy szeretném, hogy így, az én sz{jamból induljon ki és jöjjön el itt az 

Agyas Ambrus, a Mifinomék, Kal{nék feje felett, és egészen Bekturig érjen.” 

„Mi legyen a szöveg?” 

„Azt írd be: Teszek r{tok!” 

„Rövid.” 

„Írjad nagy betűkkel!” 

„Úgy is rövid, nem ér Bekturig.” 

„Akkor valami m{st írj{l!” 

„Az elég hosszú lenne, hogy szarok a pof{tokra.” 

„Nem jó.” 

„H{t akkor?” 

„Írjad: Isten veletek!” 

„Ez is rövid.” 

„Nem baj.” 

„Nem ér Bekturig.” 

„Mindegy, meddig ér.” 

Ez a rajz pontosan megegyezik az előzővel. Egyedül Trombit{s hi{nyzik 

róla. Aznap este, amikor a verseket r{íratta az előző képre, r{m parancsolt, hogy 

rajzoljam le még egyszer ugyanúgy a Gyarlót, de nélküle. És persze a szövegek 

nélkül. Ahol ő ült, oda pedig írjam any{m két sor{t. 

Én semmi se lettem, 

csak pelyva maradtam. 

H{t ez az. De a rajzon minden a régi, Ficsúr és Vekni szívet vésett a nő 

fal{b{ba, a Fehérképű Rendőr Kal{nék előtt billegett. 

„Hallom, a hétvégén bankettet akartok rendezni a Gyarlóban!” 

„Jöjjön el, dr{ga kapit{ny úr! Lesz vagy harminc hegedűs... Birk{t főzünk.” 

„A dögtérről valót?” 

„[{{{...” 

„Úgy viselkedjetek, nehogy elmaradjon az a bankett!” 

„Nem lesz hiba, kapit{ny úr!” 

A söntésnél Bektur elvt{rs {lldog{lt, széles mosollyal, elégedetten 

heherészett, bedobta a fél barackot. 

„Még egyet!” 

A csapos fogta a tiszta poharat, töltött. 

„Nincs m{r baj, Bektur elvt{rs?” 

„Nincs.” 

„Elpusztította a pestis az újs{gírókat?” 

„Sajnos nem, de felőlem m{r ugr{lhatnak.” 

„Nem lesz cikk?” 

„Nem.” 

„Elintézték?” 

„El.” 

„És akkor mi lesz?” 

„Hogyhogy mi lesz?” 

A csapos a vendégek felé intett. 



„Hordhatj{k a döghúst?” 

„B{nja a fene, ha felfordulnak is tőle!” 

Hogy mi lett Trombit{ssal? Semmi. Elmúlt az őszies hangulata, egy hét alatt 

oda lett a nagy vil{gf{jdalom, úgy él, mint azelőtt. Zenél. 

Ez m{r Pest? Még csak Kőb{nya? M{r csak két rajz van, elég lesz r{ az idő? 

Huszonegy rajz: Művész Pista huszonegye. 

No: ez a dögtér. A gyepmester éppen otthagyta Pejke Bal{zst, a dózerost, 

miut{n v{ltottak néh{ny szót. 

„Azt hittem, sosem l{tom többé.” 

„Senki sem v{llalta ezt a munk{t.” 

„Csak maga.” 

„Csak én.” 

Pejke dolgozott, roppantak a csigoly{k, a bűzlő tetemekre ömlött a föld. 

Egyszer csak a dögész fia, a kis szőke gyerek {llt ott, integetett. A gépész 

meg{llította a masin{t, kisz{llt. 

„Ezt ott tetszettek felejteni a múltkor.” 

Mutatta a vizsl{t, mosolygott. 

„De szép tiszta szemed van, te fiú!” 

A gyerek megemelte a kuty{t. 

„Ezt én húztam fel!” 

A gépész nem szólt, csak nézte a ragyogó szemeket. 

„A farkaskuty{t is fel tudom húzni!” 

Pejke elkomorult. Leguggolt, két hatalmas kezébe fogta a szöszke fejet, egyre 

erősebben szorította a kis kopony{t. 

„Én is fel tudn{lak húzni.” 

A fiú megszeppent, f{jt a szorít{s. 

„Miért húzna fel a b{csi?” 

„Te miért húztad fel a kuty{t?” 

„H{t...” 

„Tudsz-e dalolni, kislegény?” 

A gyereket r{zta a zokog{s, csak a fejével intett nemet. 

„De ölni m{r megtanult{l, igaz?” 

Ezt a jelenetet l{thatod a képen. 

A dögész anyja a vetetlen {gyban ült, a cih{tlan {gynemű tetején, h{t{t a 

falnak vetette, amikor benyitott az unok{ja. Szipogott, fénylő orr{t törölgette az 

inge ujj{val, és az öreganyja ölébe borult. 

„Mi lelt?” 

„Nagyany{m... 

„Mi kéne?” 

„Nagyany{m, tanítson meg énekelni!” 

„Vigyen az ördög!” 

Nyers hús 

I. 

A hajnalok kibírhatatlanok. Fekszem az {gyban... Ez nem is fekvés: döglés! 

Hallgatom a többiek nehéz szuszog{s{t, és viszket minden porcik{m: menni! 

Csin{lni valamit! Fogni a pecabotot, és elindulni a Csuk{s tóhoz! Persze ha otthon 

lennék... 



Heverek a sötétben. Reggel majd levelet írok Borik{nak. De hol van még a 

reggel? Egyébként sem lesz időm az ír{sra: ébresztő, reggeli torna, mosakod{s, 

{gyaz{s, öltözködés, szilencium, reggelizés, iskola. Tal{n majd a szilencium alatt. 

Tal{n. 

Sohasem lesz reggel. Ébresztőig semmit sem tehetek. A rendtart{s szerint. 

M{rpedig a kollégiumban rendnek kell lenni. H{t persze. Én mégis elszököm 

ilyenkor: minden hajnalban hazamegyek. 

– Julis néném! – zörgeted az ablakot. 

Arcok. Jólh{gó Mih{ly és a felesége, Julis néném. Azt{n Borika, a veres 

kurva. M{sfélfejű Szark{ék. A vén zsidó nagys{ga. Az öreg Rívó Szabó. Pejke 

Istv{n b{ty{m és a néh{ny éve elhalt felesége, Rebeka néném. 

– Julis néném! 

Persze zöröghetnél egy m{sik ablakon is, de minek? Rebeka nénédet 

hívn{d? Pedig őt is kellene néha. „Jöjjön, Rebeka néném, mert Istv{n b{ty{m 

rosszul van!” Valóban: j{rókelők dörzsölgetik a szívét, törölgetik a homlok{t. 

[jul{s. Amikor észhez tér, akadozva motyogja: „Én is megmutatom.” Benned 

pedig fölidéződik az ezerszer felolvasott szöveg: „Egyp{r évvel ezelőtt az újs{gból 

hirdetésen keresztül értesültem. Úgy emlékszem tal{n úgy volt hirdetve hogy 

jelentkezzenek azok a katon{k, akik a 68 dik gyalogezredben Pr{ga főv{ros{ban a Csernincki 

laktany{ban vóltak. Mink vóltunk azok a katon{k akiket kivezényeltek a laktany{ból arra a 

térre ahol a Cse nép szívvel lélekkel vir{gokkal kendőkkel és ölelő karokkal minden 

megbecsülést mutatva {ltak ki és ojan katon{k {ltak szembe akik parancsszóra szurony 

rohamra kész és lövésrekész {lapotban {ltunk szemtől szembe egym{sal.” Istv{n b{ty{d 

indulatosan dünnyögi: „Majd én megmutatom ennek a taknyosnak! Majd megl{tja, 

csak küldjem el ezt a konzul{tuss{gra!” 

– Julis néném, nyissa ki! 

V{ratlanul egy macska pattan ki a szemétt{rolóból, elrohan a gar{zsok felé. 

A testes sötétség elnyeli gy{moltalan zörgetésedet. T{volabb, odakint az utc{n, 

l{mp{k hunyorognak. A kapu felé, a bej{ró út mentén elősejlik az orgonabokrok 

baljóslatú sorfala. Itt h{tul, az udvar végén, mintha fekete posztót dobtak volna a 

h{zra: vil{gtalan. 

V{rom az ébresztőt, ész nélkül rohannék a vécére, egyelőre azonban 

mozdulni sem merek, mert kilöttyen belőlem a vizelet, merev a szép szőrös 

fütyülőszersz{m. 

– Ne lökdöss, te hülye, így nem l{tom! 

[gaskodtok az ablak előtt, b{multok az üveg vil{gos négyszögére. Ilyenkor 

mindig fülledt meleg van, hangy{k szaladg{lnak a gerincedben. 

– Odanézz, m{r pucér! 

– Csendesen, te ökör, mert meghallj{k! 

Ez a helyiség régen Jólh{góék ist{llója volt. Most a lak{suk. Az ikerablak 

üvege zörög, ak{r a b{dog. A gang tégl{i mozognak a cipőd alatt. Az ablakverésre 

lehull egy tenyérnyi tapaszt{s a falról. Egérszagot lehel a v{lyog, az orrodba csap, 

pedig az orgon{k eszeveszetten nyitnak. „A Cse nép szívvel lélekkel vir{gokkal...” 

L{m, ismét eszedbe jutott. „Le a H{borúval és éljen a Béke éljen a Fügetlenség éljen a 

Kört{rsas{g. Egyébként még ekór a vil{g eseményeiről mink közlegények semit sem tutunk 

de újabn{l újab csóportok érkeztek.” 

Hangos csoport vonul emelkedett hangulatban az utc{n, röhögnek, mint a 

fakuty{k, azonban a bérh{zn{l m{r rekedt hangon óbégatnak valami búsongó 

sl{gert. Alighanem egy h{zibuliról mennek hazafelé. 

Kocogtatod az ablakot. Odabent végre meggyullad a villany. 



– Mi a hal{los nyavalya lelt? – hallod Julis néni {lmos, ingerült hangj{t. 

– Jöjjön m{r, mert Mih{ly b{ty{m a kerítés tetején alszik. 

Felpattan a f{jdalmasan nyekergő ajtó. 

– Mit csin{l az a gyehenn{ra való? 

– [t akart m{szni a kerítésen, és felakadt. Ott lóg fejjel lefelé. 

Az öregasszony közelebb hajol, érzed a bűzös éjszakai sz{jszagot. 

– Lóg? 

– Lóg. 

Julis néni indulatosan dobbant a l{b{val, s visszafordul a h{zba. 

– Na hadd lógjon, jöjjön r{ a baj! 

– Segítsen levenni, egyedül nem boldogulok! 

Persze később te is kiprób{lod: lógatod a fejed lefelé, érzed, erősödik benne a 

lüktetés. Zúg. Szét akar pattanni. 

Előkerül Julis nénéd, m{r a megszokott fekete ruh{j{ban. 

– Na, majd felkeltem én! 

Iszkiri a kapu felé. A horg{szbotod a l{bad közé akad, csaknem elhasalsz, 

némileg lemaradsz. Sötét van a hosszú kul{kh{zban, még a veres kurv{n{l is, 

pedig az hivatalból sokat {lmatlankodik. 

– Ne lökdöss, te hülye, így nem l{tom! 

– Odanézz, m{r pucér! 

– Csendesen, te ökör, mert meghallj{k! 

Igyekszel a mag{ban fortyogó öregasszony ut{n. 

– Csak csendesen, Julis néném, még felkölti a népet! 

Óvatosan eltartod magadtól a pecabotot, l{tod, mindj{rt utoléred az 

öregasszonyt. Könnyedén trappolsz. Most a Szark{ék ablaka előtt. Most a vén 

zsidó nagys{ga előtt. Most tielőttetek. Csak csendesen, any{dék hadd aludjanak. 

Csak csendesen, ne hallja senki m{s! Énekelek magamban. Persze kínomban. 

Gyűlölöm a döglést. Itt pedig döglésre kényszerítenek. Teh{t gyűlölök itt lenni. 

Szívesebben vagyok otthon. Mondjuk, most otthon vagyok, Kocskoron. 

Igyekszel puh{n lépni, véletlenül se csapj{l zajt, hadd aludjon a csal{d. A 

testvéreid, nagybeteg ap{d... 

„Édesap{m {rvagyerekként neveledet fel mint cselédgyerek cocilista érzésű ember 

vólt. Édes any{m söntén {rva cseléd l{nyka vólt a Nagy Koler{ban haltak meg a szülei. De 

mert hogy a Kórm{ny p{rt ritk{n egyezet meg a coci{lis eszmével így sűrűn össze 

kakaskodtak a kakastollas csendőrökkel és ezért is történt az meg hógy a h{tunkat e 

csal{dnak a Kórm{ny P{rtiak alaposan meg grét{zt{k.” 

Az öcséd biztosan hortyog odabent. 

– Polipja van a gyereknek, elhiszi, Etusk{m? 

Ap{d tal{n a plafont nézi, vagy szépen szuszogó kishúgodban 

gyönyörködik. A hajnali derengésben esetleg m{r l{tja a körvonalait. 

– A legszebb kisl{ny a Kötöny utc{ban, elhiheti, Etusk{m, elhiheti, ha én 

mondom. Szépek a gyerekei. 

– Nem is adn{m őket, naccs{ga, a vil{g kincséért sem! 

Hol lehetnek most a testvéreim? Mi lett az any{mmal? A levélben ezt is meg 

kell kérdeznem Borik{tól. 

„Mint rekuta berukoltam Pr{g{ba a Cservincki laktany{ba 1917 október hav{ban. 6 

hét kiképzés közben éles lövésre mentünk vónaton de felejdhetetlen sz{momra az a 



gyönyörű l{tv{ny az a t{jék az a gyönyörű fenyves az a természetes hull{mzó erdőség az az 

erdő amék körülfogja azt a Cse népet akik oj sokat szenvettek a h{ború idő alat mint mi 

magyarok.” 

– Olvassad még, kisfiam! 

– Ez tényleg így volt, Istv{n b{ty{m? 

– Ez így. Szóról szóra. 

– A tévében m{r l{ttam ilyen filmet. 

– Milyet? 

– Harcosat. 

– L{tt{l? 

– L{ttam h{t. Mih{ly b{ty{mékn{l. 

– Ne j{rj ahhoz a vén kul{khoz! 

– Hol nézzem a tévét? Szabó b{csin{l? 

– Rívó Szabón{l? 

– Igen. 

– Mit keresnél te ann{l az isten marh{j{n{l? 

– Miért isten marh{ja? 

– Mert olyan vall{sos, hogy ha szén{t hozn{nak a Szentföldről, még azt is 

megenné. 

– A veres kurv{n{l sem nézhetem a tévét, mert ott mindig van valaki. 

– Egye meg a fene a tévét, minek az? Olvass{l ink{bb! 

– Istv{n b{ty{m! 

– Mi lelt? 

– Mi az, hogy kul{k? 

– Gyere le, te vén kul{k! – parancsolja Julis nénéd. 

Az öreg Jólh{gó Mih{ly a cir{d{s, l{ndzs{s vaskerítés tetején alszik, csorog a 

ny{la. Költögetni kezded, félénken paskolgatod az arc{t, rim{nkodsz neki. 

Oda{llsz a cigarett{zó öreg elé. 

– Mih{ly b{ty{m, mondja m{r el az ikter-baktert! 

– Minek az neked? 

– Megtanuln{m. 

– Tanítanak az iskol{ban eleget. 

– De ezt nem tanítj{k. 

– Nem fér m{r a fejedbe a sok tudom{nytól. 

– Dehogynem! Mondja m{r el, Mih{ly b{ty{m! Ink{bb lopok mag{nak 

cigarett{t a M{sfélfejűtől. 

– Ikter, bakter, fekete szatying, dr{ga szép szőrös fütyülő-szersz{m... 

Szellő lebben, a sötétben {rnyak mozdulnak, elindulnak a bokrok, a h{z 

teteje felett karjukat nyújtogatj{k a f{k. 

– Ne lökdöss, te hülye, így nem l{tom! 

– Odanézz, ott van az ikterbakterfeketeszatying! 

– Ikter, bakter, fekete szatying, dr{ga szép szőrös fütyülő-szersz{m! Ikter, 

bakter, fekete szatying, dr{ga szép szőrös... 

– Csendesen, te ökör, mert meghallj{k! 

– Mit hőzöngsz? Te is ikterbaktereztél. 

– Odanézz, most fekszik r{! 

– Figyelj csak, Kirj{k, neked is viszket? 

– Aha. Van kalapja? 

– Nincs kalapja... 

– Van kalapja... 



– Nincs kalapja... 

Nem boldogultok a hatalmas, tehetetlen testtel. Úgy képzeled, egy búz{val 

degeszre tömött zs{k sem lehetne nehezebb. 

– Oda nézzen, Julis néném, a bokorban van Mih{ly b{ty{m kalapja, vegye 

csak fel! 

– Vegye fel az {rvíz! – ki{ltja dühödten az öregasszony, és istenesen 

megr{zza Mih{ly b{ty{dat. – Gyere le, Mih{ly! 

Az öreg Jólh{gó mintha mindj{rt józanabb lenne. 

– Gyere le, nem hallod? 

Az ismerős és ezúttal fölöttébb fenyegető hangra Mih{ly b{csi motyog 

valami olyasmit, hogy: „Nem megyek biz’, mert megversz!” 

– Gyere le, mert leesel! Részeg vagy. 

Az öreg tork{n megint kibukik néh{ny hang, ami alighanem azt jelentené, 

hogy: „Nem vagyok én részeg, édes lelkem.” 

– Részeg vagy, te gyehenn{ra való. Lefelé! 

Mih{ly b{csi megmoccan, sunyit, motyog valami „megyek m{r, édes 

p{rom”-félét. 

– Na csak gyere, a görcs fogja meg a hurk{dat! 

Emelitek, húzz{tok-vonj{tok az öreget, aki nagy nehezen, nagy nyögések 

közepette lek{sz{lódik, de nagyon legyengülhetett, alig van j{rt{nyi ereje. 

„Harminchatodik mars batalion ir{ny a Piova. A savanyú k{poszta m{r nagyon 

legyengítet benünket. Alig vólt j{rt{nyi erő. M{r a ny{r elején nagy vólt az {t csoportosít{s 

minden féle form{ban. P{r sz{zad katonas{g pihenés tartotak de az olaszok észreveték és 9 

bomb{zó anya repülő és jap{n vad{sz gép kíséretivel meg közelíteték azt a gyalogs{got és a 

tüzérek mindkét oldalon pergő tüzet nyitotak. Én egy nagyfa alat {ltam szólg{latba mint 

őrszem. Gyönyörű nap sütés vólt és a gépek szőnyeg bomba form{ban a gúl{ba rakot 

fegyvereket szinte telibe tal{lt{k. Mivel hogy én ott {ltam a közelben engem is telibe tal{lt 

egy bomba.” 

Julis nénéd tenyere nagyokat csattan Mih{ly b{ty{d h{t{n, irgalmatlanul 

megy a csihi-pubi. 

– Hogy a béled csurgott volna ki! 

„Arra ébretem hogy az arcomat veregeti valaki. Egy magyar doktor nő vólt. Édes 

any{mnak írtam egy levelet p{rhét elteltével. Ha édes any{m l{tni akar élve akór tesék jönni 

it fekszek a Bécsi kórh{zba. De mivel hogy édes ap{m erős f{ból faragot így a kórh{z 

elbocs{tot egy idő múlva. Majd az egyik regel a barak nyitot ajtaj{n{l kiab{l{s halacot. 

Kocskor v{ros Pejke Istv{n gyere elő it van édes any{d egy hat kilós kenyeret és egy kis t{l 

derejét hozot gyere elő Pejke Istv{n kocskori Pejke Istv{n gyere elő. Nincs Isten embere aki 

eszt a meg lepetést le tudn{ írni. Édes any{mat az utaz{s nagyon öszetörte. Egyébként az 

elv{ll{s nagyon roszul eset és újra a kórh{zba kelet menem de a kórh{zi koszt nagyon kevés 

vólt így semit sem erősöttem ink{b gyengéb letem. A fő orvos úrtól így 21 napi szabacs{got 

kaptam majd Pr{g{ba kelet be rukolnom. Othon elég jól összeszetem magam.” 

Nyílik az ablakotok. 

– Te zsinatolsz itt, Laci? – bosszankodik any{d. 

– Mih{ly b{ty{mat... 

– Mi dolgod azzal a vén részegessel? 

– Segítettem... 

– Miért nem alszol? Éjszaka zsinatolni! 

– M{r fél négy van. Megyek pec{zni a Csuk{s tóra. 

Any{d kimerült, hisztérikus zokog{sban tör ki, szinte kiab{l. 



– Legal{bb ap{dra tekintettel lehetnél! 

Előkerül a szép fehér macsk{d, dörgölőzik a l{badhoz. 

Hangosan, szenvedélyesen dorombol. 

– Ejnye, R{musz, felébreszted a hétalvókat! 

Any{d az ablak vas{hoz ütögeti a fejét, rik{csol. 

– Ap{d nem hétalvó, hanem beteg! 

– Olvasd csak, fiacsk{m! 

Betűzgeted a gépelt papírt, egy latin kifejezésen akad meg a szemed, nem 

érted. 

– Mi baja van, Istv{n b{ty{m? 

– A szívem! – tapogatja a mellkas{t. – Meg itt is – mutat a has{ra. – Olvasd 

csak! 

– Pejke Istv{nt di-ver-g{-ló hasi panaszokkal vettük fel. Felvételkor azt 

{llította, hogy még nem feküdt kórh{zban. Kivizsg{l{sa sor{n or-ga-ni-cus eltérést 

a hasi szervekben nem tal{ltunk. Később kiderült, hogy hasonló panaszok miatt 

egyszer m{r részletesen kivizsg{ltuk. Miut{n in-kor-rect magatart{s{ra 

figyelmeztettük, t{vozott. Otthon{ban csak tüneti the-ra-pi-{t igényel. Ismételt 

panaszok esetén ne-u-ro ... neuro-ló-gi-{ra ir{nyítandó. 

– Na ? – kérdezi az öreg. 

– Nem értem. 

– Mit nem értesz? 

– Azt, hogy in-kor-rect. 

– Az a szívbaj lesz. 

– Igen? 

– Még nem tanult{tok? 

– Még nem. 

– H{nyadikos vagy? 

– Nyolcadikos. 

A rozoga férfi, akit majdnem elfúj a szél, sóhajtozik, tapogatja a szívét. 

– Beteg ember vagyok. 

Meglobogtatja a papírt, mint valami döntő érvet. 

– Megl{sd, kisfiam, egyszer az út szélén pusztulok el! 

A macska, ak{r egy aprócska faltörő kos, nekirohan a l{badnak, elsz{ntan 

hízeleg. Simogatod. 

Lehajolsz, felemeled az út széléről. Lóg a feje, a teste véres. A nyelve is kint 

fityeg picikét, mint olyankor, amikor nagy szerelemben vagytok, s ő úgy néz r{d, 

ak{r egy szentképre, 

„Ejnye, Vidor, mondtam, hogy ne menj ki az útra!” Viszed az iromba 

tetemet. 

H{tramész, a gar{zsokon túlra, a f{skamr{ból {sót, lap{tot szedsz elő, a 

hajnali félhom{lyban alkalmas helyet keresel az orgonabokrok mögött. [sni 

kezdesz, izzadsz, köveken csörren a néha megcsillanó vas, istentelen kemény és 

gyökerekkel {tszőtt a föld. Tal{n sohasem volt föl{sva. Méregeted a vöröses-fehér-

tarka macsk{t, Peng{ló M{rit. „H{t te is ide jutott{l!” 

Mintha dohos szaga lenne a földnek. Gyökerekkel küszködsz, folyik a 

könnyed. A fekete, szőrös tetem a gödör mellett hever, felveszed, még meleg, 

beleteszed az üregbe, szórod a kuty{ra a földet. „Bog{r!” – suttogod zokogva. 

Előkerül Jólh{gó Mih{ly, nehezen, fokhagymaszagúan lélegzik. 

– Mi baj van ? – kérdezi. 

– Elütötték. 

– A kuty{t? 

– Ühüm. 



– Ne ríjj{l, na! Majd hozok én neked egyet. 

– Mindig csak temetnem kell őket... 

Nézem a félhom{lyos szob{t: tizenh{rom vas{gy, egy Lenin-kép, néh{ny 

szék, egy asztal, fölötte a Téli Palota ostroma. A képen nagy a felfordul{s. Mint 

ap{m belsejében. Az utc{n bakancsok dobognak, erőteljes patkócsattog{ssal 

közeledik valaki. Megismered a koppj{t: ez Pejke Bal{zs, aki mellé egyszer 

szeretnél beülni a nagy l{nctalpas gépbe. 

Kezedben papírok, Istv{n b{ty{d göcsörtös, kusza ír{s{val teleróva. 

– Ne etesse m{r ezt a gyereket ilyen marhas{gokkal, ap{m! Ennek a fele sem 

igaz! 

Pejke Bal{zs félresöpri a papírokat. Istv{n b{ty{d dühösen toporzékol, 

önérzetesen {g{l. 

– Minden szava igaz! Mindegyik! 

– Minek írja le? Mit akar vele? 

– Elküldöm a konzul{tuss{gra. 

– Jaj, ap{m, h{t el sem tudj{k olvasni ezt a macskakapar{st! Úgy bicegnek 

ezek a betűk, mint Főnök Rudi, a bolond. 

– Elolvass{k! Megl{sd, pénzt is adnak! Jó nyugdíjat. Meg kitüntetést... 

– Ez egy marhas{g, ap{m. 

– Majd én megmutatom a b{ty{dnak... 

– H{t m{r maga is bedilizett, mint Pista? Egy csal{dban elég egy bolond, 

legal{bb ap{m ne csin{ljon mag{ból bohócot! 

– Leírok mindent, majd én megmutatom, hogy nemcsak ő a valaki... 

Olvassad, fiacsk{m! Na, Laci gyerek, olvasd m{r! 

Szívesen engedelmeskedsz. 

„Úgy emlékszek október eleje vólt mikor Pr{g{ba mentem. Majd egy ferg{terug 

alkalm{val egy idős tiszt hejetes úr meg{lt előtem és monta hogy lépjek ki akarok a pucerja 

lenni? Igennel v{laszoltam. Perrze ojan is akatt aki eszt irigyelte. Még akór este kimentünk 

a lak{s{ra egyébként tanító vólt. Keservesi ember. Hamar ösze bar{tkósztunk és monta 

titoktart{sban tartsam hogy Magyar Orsz{gban Foradalóm készül vagy van. Egyébként 

ojasmi készül mint Orosz Orsz{gban vólt 17 ben. Laktany{ban a tiszt urak nem tal{lt{k 

hejüket feltűnően gyötek mentek. Mivel hogy az irigycség fel ütöte a fejét elenem 

szólg{latba osztotak be. A tiszt hejetes úrnak jelentem. Aszt mota nem baj m{r úgyis az 

utolsót rúgjuk. Estefelé j{rt az idő. Egy őrvetető úr parancs{ra ir{ny ut{nnam a krumpli 

főld. Egy őrszob{ba mentünk. Mingy{n lesz indul{s. Közbe l{tom a pricsek melet kis cipő 

kis szanda p{rdarab rosz kaska kis tarisznya egy igen kopot görbe bot de megis vólt repedve 

mert az őrszem szét verte egy öreg aszonyon. Az őrvezető úr r{m órdítot hogy mit 

b{mulok.” 

Julis nénéd m{r h{tul, a lak{sukn{l püföli Mih{ly b{ty{dat, any{d az 

ablakban {tkozza ezt a nyomorult életet, odabentről fölhangzik a kishúgod sír{sa. 

Szeretnél rögvest k{mforr{ v{lni. R{ versz a veszettül doromboló fehér macsk{ra, 

mire az a bej{ró út mentén szerényen guggoló bokrok közé szalad. Ut{naszólsz. 

– Ki ne menjél az útra, értetted, R{musz? 

Ballagsz a néptelen Kötöny utc{n. Szépen virrad. Visszanézel: az út közepén 

fehérlik a macsk{d. 

Végre belehasít a csendbe az ébresztőt jelző kolomp hangja. Kiugrom az 

{gyból, rohanok a vécére. 



II. 

Kedves Borika! Én jól vagyok, kív{nom, hogy levelem tégedet is 

hasonlóképpen tal{ljon. Megkaptam leveledet, és abból mindent megértettem. 

Írod, hogy én szegény fiú vagyok, és becsüljem meg magam, mert itt jó szakm{t 

kapok. Eddig nincs r{m panasz. 

Otthon mi újs{g? Itt semmi különös. Egy fiút kicsaptak a kollégiumból, mert 

lopott, de azt nem mondt{k meg, hogy mit. Egy m{sikat pedig azért rúgtak ki, 

mert írt egy újs{gnak, hogy a di{koknak sérelme van, az igazgató verekszik, és 

kitol{sokat csin{l. Az újs{gtól elküldték a levelet az igazgatónak, és az kicsapta a 

fiút. Pedig igazat írt. Az igazgató engemet is b{ntott, mert véletlenül nekimentem a 

folyosón, ezért a pajeszomat húzta, úgy vitt fel a lépcsőn az első emeletre. 

A következő leveledben megírhatn{d nekem az öcsém és a húgom címét, hol 

lehetnek. H{t any{m? Mi újs{g a h{zban? 

M{s különöst nem írok. Sokat gondolok r{d. Üdvözletem küldöm a messze 

t{volból. Laci. 

III. 

Dögunalom. A tan{r monoton hangja m{r olyan közömbös a fülünknek, 

mint az utcazaj. A környékemen k{rty{znak a sr{cok. A mellettem ülő Kaponya 

pornólapokban tallózik nagy élvezettel. Én egy legyet figyelek, m{szik a padon, 

{tkel egy nyíllal {tlőtt szív {rkain, egy „Szeretlek Jutka” betűinek bar{zd{in, 

közeledik mozdulatlan kezem felé. Ha egészen közel ér, elkapom. Végre egy kis 

izgalom. Mint odakint a Csuk{s tón{l, amikor a pecadugót lesem a víz tetején. 

– Mih{ly b{ty{m, miért örvénylik a Csuk{s tó vize? 

– Tudja az öreg Isten. 

– Nem tudja? 

– Tudni nem tudom. De hallottam, amit a régiek beszéltek róla. 

– Mit beszéltek? 

– Csak azt, hogy ott egy falu volt. De el{tkozta egy öregasszony, így azt{n 

elnyelte a föld a falut. Víz van a helyén. A víz közepén egy örvény, pont a torony 

felett, ott borzasztó mély a víz. Ebben a toronyban egy nagyon híres harang volt, 

azt nagyon sajn{lt{k a környékbeliek. Na majd kihúzatj{k. 

– A víz alól? 

– Onnét. Akkor is voltak nagyeszű, búv{rféle emberek. Lementek, meglelték 

a harangot. Tan{cskoztak, hogyan lehetne onnét kihúzni. Összeszedtek nagy 

sodronyköteleket, összetoldozgatt{k. A környékről hozt{k a rengeteg ökröt, 

j{rmot. Sz{z ökör, tíz p{r bivaly {llt a harang elibe. Majd nagy vezényszóra 

indított{k meg a húz{st, mikor m{r megkötötték odalent a kötelet. Felszakadt a 

harangl{b is, jött a harang, amikor a víz színére ért, valaki elki{ltotta mag{t, de 

rettenetes hanggal {m, hogy: „Jaj, a kisujjam, elszakadt!” Erre azt{n: „Hó! hó! hó! 

hó!” Meg: „Hó! hó! hó! hó!” Meg{llt az összes jósz{g, de a harang húzta őket, 

visszaseggeltek gyorsan. Visszaesett a harang. M{ig ennek kavarog az örvénye. 

Azóta, ha meghal valaki, megkondul az a híres harang. 

– Odalent? 

– Odalent. 

– Mégis halljuk? 

– Mintha a fejünkben kondulna, úgy szól. 

Megremeg a gyomrod, végigfut rajtad a hideg, lúdbőrös a karod, mintha 

attól félnél, hogy egyszer még nagyot kondul a fejedben az a harang. 



Harangoznak, harangozik a gyomrom is, alig hallom tőle a tan{r 

mormol{s{t. Ennek az a szok{sa, hogy magyar{zat közben mindig kérdez, és azt 

szólítja fel, aki nem jelentkezik. Így azt{n mindenkinek a levegőben van az egyik 

keze egész ór{n, a m{sikkal pedig nyugodtan k{rty{zhat, foghatja a 

ponyvaregényt. 

– Milyen az a rőzsekolb{sz? – kérdezi a tan{r. 

Szétnézek, hiszen r{érek, elsz{llt a légy: minden kéz a levegőben. A tan{r 

fürkészi a band{t, tan{cstalanul keresgél, azt{n felszólítja a mellettem ülő 

Kapony{t. Természetesen az észre sem veszi. Meglököm. 

– Mi van? – b{mul a képembe értetlenül. 

– [llj m{r fel! Téged kérdezett. 

Kaponya becsukja a pornólapot, de a mutatóujj{t a lapok között tartja, h{tha 

csak ugratom őt. 

– Engem? 

– Persze. 

– De én jelentkeztem – hitetlenkedik. 

A tan{r ismét szólítja, idegesen, türelmetlenül tördeli a krét{t. 

– Kérvényt kell benyújtani? 

Kaponya végre felk{sz{lódik, és kétségbeesetten r{m függeszti tekintetét. 

– Arra – súgom neki, és a tan{r felé mutatok. 

– Arra – mondja ő, és a tan{r felé mutat. 

A tan{r ingerülten kapirg{lja az arc{t, simogatja a haj{t, fehérlik a képe a 

krétaportól. 

– Mi van arra? 

Kaponya keresztkérdést gyanít, segélykérően felém pislog. 

– Észak – súgom önzetlenül. 

Kaponya diadalmasan kiv{gja. 

– Észak! 

A tan{r szomorúan csóv{lja a fejét, lemondóan legyint. 

– Hülye vagy, fiam. 

Végre egy kis vihog{s. De alig telik el egy-két perc, és megint kerülget a 

dögunalom. Elbambulok, elrévedek a semmibe. A tan{r kérdésére riadok. 

– Mit b{mulsz, Komor fiam? 

„Az őrvezető úr r{m ordítot hógy mit b{mulok. Aszt feleltem ezeket az ószereket 

nézem. Az őr úr azt felelte nó majd gondom lesz r{d.” 

Az oszt{ly röhögésére eszmélek. A tan{r dühöng. 

– Majd gondom lesz r{d! – fenyegetőzik. 

„Két felé osztot benünket fele éjfél élőt fele éjfél ut{n. Én éjfél előt mentem az egyes 

sz{mú őrt v{ltotam le. Át veszem a szólg{latot {t agya a szólg{latot aszt monta ot a bot a 

sarokba és üzsd v{gd nem ap{d. Röktön eszembe jutot a sok kis bűnjel amit az őrszob{ba 

l{tam. Egészen meg {lt az eszem. Az őrség v{lt{s ut{n kis gyermekek öreg asszonyok öreg 

emberek bújtak ki a magosra nyőt dudva közül és im{ra kulcsolt kézel szinte sírva {ltak 

előtem. Én meg{ltam egy hejbe ne hógy meg ijeszem őket. Külön szakadva h{rom alak 

közeledet hoz{m két kis gyerek és egy nagy l{ny eltakarta az arc{t a két kezével. A l{nyhoz 

oda mentem a két sov{ny kezét le húztam az arc{ról. Ő csenyelven én magyarul és mégis 

megértetük egym{st és monta Olgika a nevem én Istv{n vagyok. Egy idősök voltunk 

nagys{gra is egyform{k. Montam az Olgik{nak mongya a töbinek is hógy lehet szedni a 

krumplit. Ők nem is gondolt{k mi v{r a katon{ra ha megszegi a Parancsot. Körülbelül 

vóltak vagy 70 azaz hetvenen. Én a bajnétal Olgika a késemel együt {stuk a krumplit a két 

kis gyerek alig győzte haza hordani és éjel 11 ór{ra m{r öt azaz öt zs{k vólt odahaza.” 



Valami koppan, véletlenül meghallom a tan{r unott hangj{t. „A 

rőzsepokróc...” 

Az orgonasövényhez lapulsz, a macsk{dat gyomrozod. Odébb, a padon, 

asszonyok beszélgetnek. Szereted hallgatni őket. Most is az életről fecsegnek, 

dicsérik a mostanit, míg Julis nénéd fel nem fortyan. 

– Egye meg a fene a tepertőjüket, még jobb lenne, ha nem az ist{llóban 

lakn{nk, hanem az egész h{z a miénk lenne, mint azelőtt. 

– Nekem is jobb volt azelőtt, kérem – pipegi a vén zsidó nagys{ga. – Az én 

uram, isten nyugosztalja... 

– Persze b{ró volt az istenadta, dicsekedett m{r eleget! – hallod Julis nénéd 

ingerült hangj{t. 

– Mire v{g fel? – ellenségeskedik Borika is. 

– Kérem, én nem... 

– Kérem... kérem... – csúfond{roskodik Julis nénéd. – Roz{l, kérem, hol az U-

szeg, kérem? Én nem tudom, Ödön, kérem. Ezt sem tudja, kérem? Tal{n a 

padl{son van, nézze meg, kérem! 

Az asszonyok nevetnek. A vén nagys{ga sértődötten elvonul, megvetően 

csücsöríti kirúzsozott sz{j{t, arca úgy lemerevedik, hogy szinte repedezik rajta a 

púder. 

– Nem kéne annyit h{borúzni szegénnyel! – mondja any{d. 

A be{lló csöndben meglehetősen hangosnak tal{lod a macska dorombol{s{t. 

– Azt mondj{k, h{ború lesz – hallod a veres kurv{t. 

Any{d hisztérikusan felcsattan. 

– Akkor pedig megmérgezem a gyerekeimet, azt{n magamat is! 

Megmerevedsz, a kezed meg{ll a macsk{n. „H{ború?” 

,,A tiszt hejetes úr lak{s{ra kelet vólna kimenem 9 ór{ra de 8 ór{ra reportra vóltam 

idézve. Az őr vezető úr jelenti hógy Pejke Istv{n körzetéből 40 agyaz negyven zs{k krumpli 

hi{nyzik és al{zatosan kéri a meg büntetését. Hat órai gusba kötés 2 óra szigorítot és 

azonnal végre hajtani. A kikötést a szigorítón keztük az őr vezető a tiroli bakancsal 

h{romszór belém rúgot egyet a fejembe ketőt a bal v{lamba és elrepett a v{lam porcogója. A 

tiszt hejetes úr kérdi hólvan a legényem. Jelentik neki. Kegyetlen haragra lóbant és követelte 

hógy azónal fel kel ódani. Egész nap vergődtem a f{jdalomba.” 

– Ilyen a h{ború, Istv{n b{ty{m? 

– Még komiszabb. 

– Akkor minek kezdik? 

– Azt az öreg Isten se tudja, pedig az Rívó Szabó b{ty{d szerint igen okos 

valami. 

– Akkor olyan helyre kéne menni, ahol nincsen. 

– A föld al{, kisfiam, oda. A föld al{. 

A Csuk{s tó ragyog a reggeli verőfényben. Beúszol, ott az örvény, tudod, ez 

az elmerült falu bej{rata. Al{buksz, lassú, lebegő léptekkel j{rk{lsz a csöndes 

utc{kon, s melletted ugyanígy jönnek-mennek a víz alatti falu lakói. Belibbensz a 

boltba, veszel egy kenyeret Ödön b{csitól, a vén nagys{ga ur{tól. „Jól van?” – 

kérdezi a tekintete, s felfelé int. Lelkesen bólogatsz. Viszed a veknit, a gyönge bélit 

szórod a halaknak, beeteted a helyet, majd ide jössz pec{zni. Az egyik h{zacska 

kertjében Rebeka nénéd szöszmög: megl{t, mosolyog, kérdő tekintettel felfelé 

mutat. Integetsz, jól van, jól van, Istv{n b{ty{m, hogyne lenne! Ugyan mi m{st 

mondhatn{l? 



„Következet a legutolsó nap. Úgy 9 óra t{jon alarmot fújtak ferg{terug szólt a 

parancs és egy jó vaskos sz{zadot szakítot ki és ez az a sz{zad amit fenteb való első 

sóraimban m{r közöltem hógy azón a téren szemtől szembe {ltunk a tüntetőkel. A 

főhadnagy úr kivont kardal a kard hegye az ég felé. Mink meg szurony szegezve csőretöltöt 

pusk{val.” 

A meleg, délut{ni napfényben sütkéreznek az asszonyok. Odafent fehér 

csíkot húz egy bomb{zó, azt figyelik. 

– A tan{cstag is azt mondja, hogy h{ború lesz. 

– Moln{r Zsiga? 

– Az. 

– H{ború? – mereng a vén nagys{ga. – Akkor megint összeszedik a 

zsidókat? 

– Nem hiszem – legyint any{d. 

– Minket mindig összeszednek, kérem. 

– Itt volt a gettó, a Kötöny utca vége felé – mutatja az ir{nyt Julis nénéd. 

– A kocsma felé? – kérdezi a vén nagys{ga. 

– Ahan – bólint Julis nénéd. – Csak emez oldalon. Négy utca hat{rolja azt a 

részt. Ott volt a gettó. 

– Ott volt – helyesel any{d. – Maga még akkor nem lakott Kocskoron, ugye 

naccs{ga? 

– Akkor még nem. 

– Itt mindenkinek megvolt a zsidaja – magyar{zza Julis nénéd. 

– Hogyhogy? 

– Be voltak z{rva azok az {rv{k, mi vittük nekik az élelmet. Mindenki 

valakinek. Odamentünk a kerítéshez, beadtuk az ételt. 

– Engedték? 

– Amikor közeledtünk, elfordult az őr. Az is idevalósi volt. Na majd amikor 

m{r a németek posztoltak, akkor megszűnt. Azok nem engedtek oda. 

A padon feszülten figyelnek az asszonyok: a r{dió híreket mond. 

– Tal{n mégsem lesz h{ború- sóhajtja any{d. 

– Majd im{dkozunk – mondja a veres kurva. 

Mindenki úgy néz r{, mint valami csod{ra, mire ő ingerülten felugrik. 

– Miért? Azt hiszik, énbennem semmi jó nincs? 

– M{r hogyne lenne! – vigyorog Julis nénéd. – Tesznek beléd elég sok jót. 

Felröhögsz a fülledt, porszagú orgonabokorban. 

Szabó b{csi szép, reszkető hangj{t hallod: „Testvéreim!” Az udvar 

legmélyén, az öreg Jólh{góék ut{n, az ólak előtt, a szemétt{roló szomszéds{g{ban 

lakik Szabó b{csi. Néha idegenek jönnek hozz{, legink{bb varjúszerű 

öregemberek, öregasszonyok. Ilyenkor lopakodsz, lesekedsz, hallgatózol. Szabó 

b{csi meghatott hangj{t hallod. 

Szeretnék égő gyertya lenni 

m{sokért égni el csendesen. 

Szíveket a menny felé vonni, 

amíg tart földi életem. 

Amikor majd be{ll az este 

és minden juhod hazatal{l, 

fejemet hajtva kebeledre 

ha lelkem m{r itt alkonyra sz{ll. 



Nem l{tod, de tudod, hogy Szabó b{csi most minden ízében reszket, 

szeméből patakzik a könny. Nem tudod, miért, de neked is sírni kell. Amikor 

hallod, mindig. 

De amíg itt az idő sürget, 

amíg idelent a munka sok, 

egyet, ha az ajtódra béget, 

kísérnek rút, éhes farkasok. 

Erősíts meg, szítsd fel a fényem, 

{llítsd le a véres, vad vihart, 

nyújts védelmet, nyújtsd ki a kart, 

karodat, mely megvéd, {tölel. 

„A tömeg mindig szaporodot óri{sinagy vólt a feszültség. Egy kis csoport jön a 

tömeg közül m{r ojan 6 azaz hat lépésre lehetnek Istv{nt kiab{lt Istv{nt majdd egy csókor 

vir{g repült a bakancsómhoz megismertem az egyik gyereket sőt Olgik{mat is. Epilanatban 

a szuronyt ler{ntotam a puskacső hegyéről azért hógy véletlenül megne szúrjon valakit és 

eldobtam a főhadnagy úr felé. Eben a pilanatban Olgika a nyakamba repült ölelt csókolt. Az 

öszes tömeg r{nk veteték magokat kivétel nélkül mind ny{jónkat öleltek csókoltak. Vagy két 

óra hossz{ig megsem tutunk mozdulni. M{r vagy ötször elhangzót a ferg{tenig sőt fújt{k a 

menetet amire végkép nem vóltam kív{ncsi mert Olgik{mnak szépsége teljelen lekötöt. M{r 

vagy h{rom sz{z métere ment a sz{zad Olgika haj{hoz kapót és gyönyörű haj{ból egy kis 

fürtöt ki szakítot és ball felső zsebembe tette. A 21 azaz huszonegy sz{l haj{t emlékül 

eltetük.” 

Az öcséd masírozik végig az udvaron, vékony hangon óbégat. 

– Itt van m{r a K{na{n! Itt van m{r a K{na{n! 

Any{d ingerülten kirohan az udvarra a picuri konyh{ból, nyakleveseket 

osztogat. A nagy csattog{sra te is kiszaladsz a betegszagú, {porodott levegőjű 

szob{ból. 

– Majd adok én neked K{na{nt! Ha még egyszer megl{tlak az orvos fi{val, 

kitekerem a nyakad! 

Must{rszínű autó gördül be a nagykapun, türelmetlenül r{dud{l any{dra, 

mire az teljesen kikel mag{ból. 

– Maguk meg mindig nyitva hagyj{k a kaput! – ordít az idegen ut{n. – Ez a 

sok úrféle lassan kiszorít innen minket... 

A szomszéd bérh{z fal{nak t{masztott padon az udvarbeli asszonyok 

ücsörögnek. Ők sem hagyj{k szó nélkül a jelenetet. 

– Azt mondj{k, még építenek néh{ny gar{zst az udvar végébe – ki{ltja 

any{d felé Borika. 

– Nekünk viszont nincs egy tisztességes ólunk, ahova berakjuk a szenet – 

csatlakozik Julis nénéd. 

Any{d ismét az öcséd két füle közé csördít. 

– Te pedig ne bőgjél! 

Bedagadt szemekkel, gyűrött arccal előbotork{l M{sfélfejű Szark{né, a feje 

olyan, ak{r egy szalmakazal. A lépcsőről replik{zik. 

– H{t nincsenek tekintettel az emberre! 

Feliratok M{sfélfejű Szark{ék ablak{ban: „Ne tessék az ajtót az ablakomhoz 

verni!” Ez a vén nagys{g{nak szól. „Ne tessék a r{diót bőgetni!” Ez a veres 

kurv{nak. „Éj- szak{s vagyok!” Ez nekünk lett címezve. R{írom tint{val az 

iskolapadra: „Ne tessék zavarni!” Ut{na gondosan kivésem egy szeg hegyével. 

Felnézek: minden rendben. A tan{r unottan magyar{z: „[rvíz esetén hull{mverés 



ellen fóli{t rögzítünk a g{toldalra...” Ap{mat l{tom. Veri a g{toldalba a karót, 

igazítja a rőzsekolb{szt, a homokzs{kot. Izzadt, csapzott. 

– Miért b{ntottad? – kérdezi ap{d any{dat. 

Fekszik az {gyban, arca borost{s, a verejték cseppjei kerülgetik a szőr 

tuskóit, a haja zsíros, csapzott. Any{d keze remeg, ezt csak most veszed észre, 

lötyög rajta a ruha, fölfedezed, milyen cing{r és picike, n{lad is jóval kisebb. 

– Mert hülyeségeket beszélt – morogja any{d. 

– Mit mondott? 

– Hogy itt van m{r a K{na{n. 

Ap{d arca elsötétül, elfordítja a fejét, a be{zott mennyezetet nézi, majd a 

szekrény derek{ig felkúszott salétromfoltot a falon, a folyosószerűen hosszú és 

keskeny szob{cska összetöredezett kövét. 

– Ne szipogj! – rivall any{d az öcsédre. 

A gyerek pof{kat v{g, az ajtó felé indul. 

– Itt maradsz! [tj{rni a szomszédba az orvosékhoz, azt{n itthon m{r semmi 

sem jó! Lassan letagadja a proli szüleit is... 

Az újabb pofonoktól az öcséd ismét bőven itatja az egereket, erre a kishúgod 

is sírva fakad, ap{dhoz tipeg, az {gyra borul. 

– Ne sírj{l, kis Katókavir{gom, nincsen semmi baj – simogatja a kisl{ny fejét. 

– Mondjak neked egy igaz mesét? 

Any{d vadul elr{ntja a húgodat ap{dtól, szikr{zó szemekkel sziszegi. 

– Sz{zszor megmondtam m{r, hogy ne nyúlj a gyerekekhez! Még 

megfertőzöd őket... 

Tam{skodva forgatod a papírlapokat. 

– Ezek igaz mesék, Istv{n b{ty{m? 

– Nem mese ez, te gyerek! 

– Nem? 

– Mi ebben a mese? Na olvassad csak, majd megl{tod, hogy színigaz! 

Vallatod a kusza sorokat. 

„Estefelé j{rt az idő jöt Poper őr nagy úr egetverő kiab{l{sal hogy megyünk haza 

Magyar Órsz{gba. Borbéj Józsi b{ty{m harmad mag{val a laktanya tetején levő 

fülegori{ban h{romszór utolj{ra fújt{k el az im{t. Aszt{n 11 azaz tizenegy óra t{j{n alarm 

levonultunk az udvarra. It van mindenki? Hapt{jk az egész ir{ny az {lom{s vagónyok 

készenlétbe két mozdony egyik elől m{sik h{tul így hagytuk el Pr{g{t. Pöfögtek a 

mozdonyok a vagóny kerekei zakatoltak de mentül joban pöfögöt és zakatolt az a füstös 

vonat Pr{ga az Olgik{mal együt an{l lejeb maratt. Ez nékem nagyon roszul eset a 

szememből a köny sokszor kieset. Az egyik nagyot {lom{son csajk{val ferg{terung szinte 

hihetetlen színig a csajka pörköltel és kenyér bőven ki hite vólna eszt és töb {lom{sn{l kis 

l{nyok gyerekek Cse nemzeti z{szlóval meg tiszteltek benünket és ijen gyönyörűen értük el 

a magyar hat{rt. És ez persze felejdhetetlen és így maradok kiv{lló tiszteletel eszt a kis 

versemet küldöm emlékül a Cse népnek.” 

– Erre azt mondta a magyar tan{rom, hogy csak mese. 

– Honnan tudja? Nem is olvasta! 

– Én mondtam el neki. Kívülről tudom. Azt mondta, hogy Istv{n b{ty{m a 

történelemből népmesét csin{l. 

Az öreg megb{ntódva néz maga elé. 

– Olvassam még? – kérdezed bűnb{nóan. 

– Ha érdekel a mese. 



„Csuli kuty{m ide gyere és vigy{z{l a setétségben mert úgy lehet hogy a Bómba éjfél 

t{jba kijön majd a Tiszag{tra. Csak egy csilag ragyog fent az égen a hóld vil{g is elfogyot 

m{r régen de a bab{m tüzes szeme fénye virítot el ojan nagyón mesze de kis pej lovam mit 

gondolt{l mikor a Tiszag{tra fel v{gtat{l? Hiszen a bab{mnak ez a dr{ga szeme fénye 

virítot ójan nagyon mesze. Gyere ide kedves bab{m csak a szűrömet terízsd r{m hisz az 

életem is néked adn{m hiszen az a szép szőke hajad sz{la aból van a lóvam kant{r sz{ra.” 

Istv{n b{ty{d nyomogatja a szívét, nagy falat levegőket szed, f{jdalmasan 

vicsorít. 

– Ez sem mese. 

– H{t? 

– Vers. Oda van írva az elejire: ezt a kis verset küldöm emlékül... Ott van 

vagy nincs ott? 

– Ott van. 

– Na l{tod. 

– És akkor mi a mese? 

– Ami az újs{gokban van, kisfiam. Az. 

A hangotokat elnyomja a h{z fölött elhúzó repülők robaja. 

A kerti padon vihor{szva trécselnek az asszonyok, egy újs{got bújnak. 

Istv{n b{ty{d beoldalog a kapun. Lelkendező kiab{l{s fogadja. 

– Istv{n b{csi! Jöjjön csak! 

Az öreg szenvedő pof{val odakeszegel, zsíros kab{tujj{val megtörli az orr{t. 

– Na, igyekezzék m{r! 

– Mi a baj? 

– Nagy ember lett a fi{ból: itt van az újs{gban. 

Az öreg összer{ncolja a homlok{t, idegesen megtörli az orr{t, azonnal 

tapogatni kezdi a szívét. 

– T{n csak nem a Bal{zs gyerek? Mondta, hogy volt a dögtéren egy riporter, 

amikor ott temette a dögöket a l{nctalpassal. 

– A nagyobbikról írnak itt, Pist{ról. Hogy micsoda hős! – bazsajog sunyin 

Julis nénéd. 

Istv{n b{ty{d els{pad, görcsösen kapkodja a levegőt. 

– Bizony! Itt írj{k, hogy a Kun L{szló utc{ban nem voltak otthon Péntekék, 

és a kisgyerekek felgyújtott{k a h{zat, a maga fia meg eloltotta. 

– Szemfüles kis ember! – bólogat Borika kaj{n pof{val. – Nem először vett 

észre ilyesmit. 

– Ki is tüntették, mint élenj{ró önkéntes tűzoltót! – agyarog nagy élvezettel 

Jólh{góné. 

– Mese az – motyogja az öreg, és a kapu felé indul. 

– Itt van az újs{gban, olvassa el, ha nem hiszi! – kiab{l ut{na a veres kurva. 

Julis nénéd k{rörvendően heherészik. 

– Most keres valami jó forgalmas helyet, azt{n rosszul lesz. 

– Nagy latab{r az öreg – tódítja M{sfélfejűné is. 

– Úgy kell neki, a fene a hurk{j{t a vén komcsij{nak! – sziszegi Julis nénéd. – 

Elvetette a h{zunkat, merthogy kul{kok vagyunk... De jól van, vénségére ez is 

idekerült, h{la legyen az Istennek! Abba a lukba, ami kamra volt annak idején... 

A tan{r valami marhas{got firk{i a t{bl{ra. Nem tudom, nekünk kell-e írni. 

Kapony{ra sandítok: alszik. Jobb híj{n a padra írogatok: „Istv{n b{ty{m”. Bele is 

vésem. 

Vajon én is leírom majd az életemet? A fene tudja. Tal{n, ha megvénülök... 

Egy idő ut{n minden életet mesének hisznek? 



IV. 

Kedves Borika! 

Minden szombaton este kimegyünk az {llom{sra vagont rakni, hogy 

keressünk egy kis pénzt. Elég kor{n oda kell érni, még vacsora előtt, mert később 

m{r nem kapunk vagont. De az igazgató nem adja ki előbb a vacsor{t, még csak 

kenyeret sem, így éhesen melózunk egész éjjel, sokszor vas{rnap délig. A múlt 

szombaton samott-tégl{t rakodtunk, de nem adtak tenyérvédőt, egy csepp bőr sem 

maradt a tenyerünkön. Remélem, szombatra begyógyul, és akkor jó lenne sódert 

pakolni. Vagy cementet. Most még az iszapszén se lenne rossz, nem úgy, mint 

télen, amikor össze volt fagyva, cs{k{nnyal is alig tudtuk felszaggatni, és még a 

fülem is megfagyott egy kicsit. Én nem j{rok a kocsm{ba, mint a többiek, hanem 

gyűjtöm a pénzt, m{r van ezernyolcsz{zhatvan forintom, húsvétkor hazamegyek, 

akkor odaadom. Tudom, hogy ez még nem futja azt, amit a temetésre adt{l, meg a 

tanul{somra, de majd a többit is megkeresem. 

Ha lenne egy kis időd, megnézhetnéd a testvéreimet, jó helyük van-e az új 

nevelőszülőknél? Vigyél nekik egy kis csokit, megkeresem az {r{t. Itt különös 

újs{g nincs, félévkor h{rmas lettem, ez a m{sodik év nehezebb. Sokat gondolok 

r{d. Levelem z{rom. Üdvözletem küldöm a messze t{volból. 

Laci. 

V. 

A tanulószob{ban gubbasztok. Sz{zötvenen görnyedünk a tankönyvek fölé, 

pisszenni sem szabad. Ezt ut{lom. Otthon, ha kedvem tartotta, elindultam pec{zni 

a Csuk{s tóra, beszélgettem az öregekkel vagy az asszonyokkal az udvaron, vagy 

elcsavarogtam a haverokkal... Itt viszont naphosszat ücsörgök, és azt sem tudom, 

mit olvasok. Egyetlen sort {tfutok vagy tízszer, azt{n szórakozottan újrakezdem, 

de az eszem Kocskoron j{r. A fiókomból előkotrom piros fedelű emlékkönyvemet, 

mohón lapozgatom. 

– Felvettek a szakközépiskol{ba. 

– Na ugye? 

– Itt az emlékkönyvem. Ugye, beírsz valamit? 

– Be h{t... 

A veres kurva kotor{szik a rozzant szekrényben, mindenféle vackot 

kihajig{l, azt{n előhúz egy könyvet. Lapozgatja, beleolvas itt is, ott is. Végül írni 

kezd. 

Két hajó úszik a Tisz{n 

Az egyikbe ülsz te 

A m{sikba én 

A két hajó egym{stól elszakad 

De a mi bar{ts{gunk 

Örökre megmarad 

Emlék Lacinak Borik{tól 

Belekandik{lsz a nő emlékkönyvébe, silabiz{lod a szöveget, amit kim{solt. 

– Ezt ki írta? 

– Ezt? Az első fiúm. 

– H{ny éves volt{l? 

– Tizenh{rom. 

– És ő? 

– Huszonkettő. 

– Mi lett vele? 



– Megölték. 

– A h{borúban? 

– Ó, te buta... – kacag Borika. – A Gyarlóban. Féltékenységből. 

– Szeretett téged? 

– Igen. 

– M{s is? 

– M{s is. 

Sötét van még, mintha Julis nénéd fekete szokny{ja alatt kuporogna 

Kocskor. Fogod a pecabotot, a biciklit, elindulsz. 

– Hov{ mész? – kérdezi a sötétből Borika. 

Összerezzensz. Nem gondoltad, hogy b{rki is idekint lehet a lakók közül. 

Esetleg Jólh{gó Mih{ly b{ty{dat lested volna a kerítés tetején. 

– Pec{zni – nyögöd meglepetten. 

– H{nyadikos vagy? 

– Nyolcadikos. 

Az erős női ujjak végigfutnak a karodon. Megfeszíted az izmaidat. 

– Te vagy a legerősebb az oszt{lyban? 

– H{t... – vigyorogsz gy{moltalanul. 

A nő megsimogatja a mellkasodat, azt{n az arcodat, erősödő szőreidet 

borzolgatja. A nyelved is kisz{rad. 

– Segítenél odébb húzni a szekrényt? 

– Igen. 

Nagyon kicsi a szob{ja, apróbb, mint a tietek, itt még a par{nyi főzőfülke 

sem tartozik a lak{shoz. Egy kopottas dív{ny, egy ócska szekrény, egy megrokkant 

szék, egy elnyomorodott mosdó{llv{ny. Ennyi. 

– Ülj csak le! – mutatja a széket, s ő maga az {gyra telepszik. 

Remeg a l{bad. Úgy ülsz, mint aki futni készül. 

– Kaptam sz{z forint fizetésemelést – mondja a nő maga elé. – Bementem a 

főnökhöz, mondtam, nem ezt ígérték, kitörölheti a sz{zassal az ülepét, ennyiért én 

nem fogom a nyerstégl{t pakolni. Hogy így, hogy úgy. Mondom, ne féltsen maga 

engem, egy éjszaka az ötszörösét megkeresem a maga híres fizetésemelésének. 

Kiléptem a téglagy{rból. 

– Igaz, hogy maga kilopja a palik zsebéből a pénzt? – kérdezed {rtatlanul. 

– Honnan tudod? 

– Mondj{k. Mindenki mondja az udvarban. 

Borika idegesen r{gyújt, dacosan fölveti a fejét. 

– Na és, ha kilopom? Miért nem vigy{znak r{? 

Beharapod az ajkad, lehajtod a fejed, nem {llod a veres kurva kihívó, 

ugyanakkor aggódva fürkésző tekintetét. Ültök, b{mulj{tok egym{st. Végül a nő 

zavartan felnevet. 

– Nem vagyok {m olyan öreg! 

A sz{jadban megöregszik a ny{l, a sz{jpadl{sodhoz tapad, ak{r a r{gógumi. 

Valamit motyogsz, bizonytalanul pislogsz az ajtó felé. 

– Nem bizony. Csak huszonkilenc. Nyugodtan tegezhetsz. 

Nem tudod hova tenni a kezedet, minden porcik{d viszket, a 

h{tgerincedben elindulnak a hangy{k. Mocorogsz a széken, félénken köhécselsz. 

– H{t akkor... izé... visszük a szekrényt? 

– Ja persze! – pattan fel Borika, és nézelődik a szűk lukban. – L{tod, milyen 

rövid az eszem? 

– Hov{ tegyük? – kérdezed megélénkülve. 

– Hov{? Hov{ is lehetne? 

– Szerintem sehov{, mert akkor nem lehet kinyitni az ajtót. 

– Tényleg. Na akkor itt egye meg a fene, ahol van, nem igaz? 



R{d kacag, furcsa kis grimaszt v{g, mintha elnézést akarna kérni, azt{n 

egyetlen te{tr{lis mozdulattal ledobja a fürdőköpenyét. 

– Ne lökdöss, te hülye, így nem l{tom! 

– Odanézz, ott az ikterbakterfeketeszatying! 

– Mit akarsz az ablakn{l? – firtatja a pucér nő. 

– Bel{thatnak. 

– Ugyan m{r! Mindenki alszik. 

– H{tha. 

– Akkor süljön ki a szemük. 

Tébl{bolsz, szakad rólad a víz, úgy érzed, l{ngol az arcod, tal{n a ruh{d is. 

– H{t akkor... – nyúlsz tétov{n, fölöttébb esetlenül a kilincs ut{n. 

– Gyere ide, kérdeznék valamit! 

Elfullad a lélegzeted, t{togsz, ak{r a kifogott potyka, a Csuk{s tó n{ddal 

prémelt partjain. Mintha fal{bakon j{rn{l. 

– Itt vagyok. 

– Tudod te az én nevemet? 

Veres kurva. 

– Ki mondta? 

– Mindenki. 

– Tudod, hogy miért vagyok kurva? 

– Mert szereti... 

– Ezt a sok tetves {llatot? Ezeket a barmokat szeretni? Ut{lom őket. 

Bamb{n, t{gra nyílt szemekkel {llsz, múlik a forrós{g, a remegés, meghallod 

az egym{snak felelgető kakasok kukorékol{s{t is, eszedbe villan a bicikli, a 

pecabot, türelmetlenül kérdezed. 

– H{t akkor? 

– El akarok innen menni! Érted? Elmenni ebből a dzsumbujból, erről a 

lepratelepről... Ugye érted? 

– Igen. 

Szeretnél eliszkolni, berekeszteni a t{rsalg{st, és észrevétlenül lelépni, 

k{mforr{ v{lni, amikor Borika a mellére teszi a bal kezedet. Hirtelen kiver a 

verejték, és beléd szorul a szusz. Érzed, amint bénult ujjaid alatt megkeményedik a 

mellbimbó. 

– Szép lak{st akarok. Szép bútort. És gyereket. 

– Igen – hebeged zavarodottan. 

– Elmegyek majd az orsz{g m{sik végébe. Csak legyen annyi pénzem. 

– Ühüm... 

A nyakadat csókolgatja. Megremegsz, mint akin végigfut az {ram. A jobb 

kezedet a l{ba közé húzza... 

– Szabó b{csi! 

– Tessék, fiam. 

– Mi az, hogy szerelem? 

– Jobb lenne, ha Istennek tetsző dolgokon gondolkodn{l. 

– Mi tetszik Istennek? Amin a nagyok gondolkodnak? 

– Az. 

– Akkor az is tetszik neki, amin M{sfélfejű Szark{ék gondolkodnak? 

– Min gondolkodnak? 

– Hogy a lopott mosóport, babk{vét és villanymotort kinek adj{k el. 

– Az ilyesmi nem tetszik Istennek, de még a keresztény embernek sem. 

– Szabó b{csi keresztény? 

– Az vagyok. 



– Katolikus? 

– Fiatal koromban az voltam. 

– M{r nem? 

– M{r nem. 

– Miért? 

– Tudod, fiam, akkor volt az első vil{gh{ború. Nagyon vall{sos voltam... 

– Azt mondj{k, hogy Szabó b{csi Isten marh{ja. 

– H{t... Ilyen voltam akkoriban. Azt{n egyszer, bevetés előtt, beszélt nekünk 

egy pap. A mellén kitüntetések fityegtek. Azt mondta, hogy ahov{ magyar katona 

lép, ott fű se nőjön többet, öljük meg az any{k karj{ban mosolygó csecsszopókat is. 

Ezt mondta, pedig mit parancsol a Szentír{s? Nem azt, hogy szeresd felebar{todat? 

Hogy ne ölj? Én akkor azt mondtam, nekem ilyen Isten nem kell. Soha többé nem 

gyóntam. Nem mentem templomba. Soha... 

– Ne sírjon, Szabó b{csi! 

– Majdnem hitetlen lettem. 

– A h{borúban mindenki az lesz? 

„Én éjeliőr voltam és egyedül Kocskoron sz{zvalah{ny sőre bika kétsz{z szilaj üsző 

jóp{r darab csikó 18 p{r ig{s ló. Veszéjes volt a szólg{lat nagyon sűrűn előfordult a bika 

viadal jó p{rszor ösze is törtek így jó p{rszor a kórh{z lett a vége és ijen {lapotban kerültem 

én időnap előt lesz{zalékol{s form{j{ba. Egyépként m{r öt éve özvegy vagyok 3 csal{dom 

van 2 fiú 1 l{ny h{zasok 7 unoka déd is. Beteg vagyok meg is halok belekel nyugodnom a 

sorsomba. M{skép panaszom nincs. Most pedig köszöntöm a Cse Szlov{k népet és az egész 

nemzetiséget.” 

Egy {ttetsző, ernyedt kéz elhúzza előlem a piros emlékkönyvet. Csonti, a 

nevelőtan{r. Belelapoz, {muló pof{val olvas. 

Egy szemp{r néz le r{d, utad b{rmerre visz, 

Nem illet soha v{d, ha lelked benne hisz. 

Nincs semmi rejtekhelyed, mely tőle elfedez, 

Mindent tud felőled, mi benned gerjedez. 

Csonti bazedovos szeme kikerekedik, jól megnéz mag{nak. 

– Te imakönyvet olvasol egy szocialista kollégiumban? 

– Ez csak emlékkönyv. 

Megint beleüti a fejét, fennhangon olvas: Szeretettel jegyzé Szabó b{csi. 

– Ki ez a Szabó b{csi? 

– Az udvarunkban lakik. Prédik{tor. De amúgy nem rossz ember. 

– Szóval prédik{tor. És rendes. 

– Ühüm. Péld{ul any{m gyomorfekélyére is kevert valami gyógyszert. M{r 

elfelejtettem, miből. Méhviasz is volt benne. 

– Honnan szalajtottak téged, fiam? 

– Kicsit messziről. Kocskorról. 

– És m{s is lakik még abban az udvarban? 

– Lakik. Aki az emlékkönyvembe írt, az mind ott lakik. 

Csonti lapozgat, eltúlzott csod{lkoz{ssal hümmög, ironikusan olvassa. 

Szép vagy ha szíved jó 

Jó vagy ha lelked nemes 

E kettő boldogg{ tesz 

S a vil{g {ltal szeretve leszesz. 

Szeretettel jegyzé Julis nénéd. 



Gúnyosan ismételgeti a „leszesz” szót, a tanulószoba felszabadultan kuncog. 

– Ez a prédik{tor felesége? 

– Nem. Ez a vén kul{k felesége, Jólh{gó Mih{lyné. 

A di{kokból kirobban a röhögés, dob{lj{k magukat, csin{lj{k a cirkuszt. 

Csonti pulykamérges, az asztalra csap egy fejes vonalzóval, elordítja mag{t. 

– Mi ez a cécó? 

Nagy nehezen elcsendesedik a banda, de vigyorogva v{rj{k a tov{bbi 

fejleményeket. 

– Amiért a többiek tanul{si idejéből ilyen sokat elrabolt{l, még egy óra 

hossz{ig itt maradsz takarodó ut{n, és tanulsz. Megértetted? 

Jó lenne belerúgni ebbe a szarh{ziba. Mérges vagyok magamra, amiért ilyen 

gy{v{n eltűröm a szemét húz{sait. De mit tehetnék? Azért is megj{tszott 

tahós{ggal bőgöm a képébe a v{laszt, hadd röhögjön a t{rsas{g. 

– Ühüm. 

„ Teh{t a 68 dik ezred néven el érkeztünk a magyar hat{rig. Ez az az orsz{g akire 

úgy v{gytunk. Az első {lom{sn{l m{r minthatörtént vólna valami először is az al tiszt urak 

úgy gondolt{k hogy Szólnokon elfoglajjuk a katonai laktany{t és a csillagokat amiket le 

vagdostak a Cse emberek újra felvart{k sőt terori{lisan akartak viselkedni. Az első 

{lom{sn{l se bakter se főnök a pincékbe ömlik a bor had testek feküdtek a borba. Az al tisztek 

keztek be rúgni így ezek szerint goromb{skodtak is a legénységgel szemben de még eszt 

gy{v{n eltűrtük.” 

Az emberek kív{ncsi gyűrűje a Gyarló kocsma előtt, középen Istv{n b{ty{m 

fekszik. Kal{n, a kövér cig{ny {rokvízbe m{rtott rongydarabbal dörzsölgeti az 

öreg szívét. 

– Mindj{rt jön az orvos! – lihegi Mifinom. 

Egy vézna, kopott öltönyös alak halad a j{rd{n. 

– Hé, Sípszóda! – ki{ltja Kal{n a kitüntetésekkel felcicom{zott férfi ut{n. – 

Gyere m{r ide, koma! 

– Minek? – kérdezi Sípszóda. 

– H{t csak annak, hogy itt fekszik az ap{d – emelkedik fel a termetes cig{ny. 

Csak megj{tssza mag{t az öreg – legyint Sípszóda, és m{ris tov{bbindulna. 

– Meggyújtalak, az any{d szentségit, ut{na hordhatod magadra a vizet! – 

fenyegetőzik Gyökér. 

Megérkezik az orvos. 

Az öreg Pejke elgyötörten közeledik. Kis t{sk{j{t nehézkesen leteszi a földre, 

hangsúlyozott erőfeszítéssel, két kézzel nyomja le a kapukilincset. Az udvarbeli 

asszonyok sebesen köréje sereglenek. 

– Meggyógyult, Istv{n b{csi? – kérdezi M{sfélfejű Szark{né. 

– Majd a s{rga földben, l{nyom. 

– Mit mondtak az orvosok? – érdeklődik Julis néni. 

– Nem mondanak azok semmit. 

– Valamit csak mondtak t{n a kórh{zban. 

Istv{n b{ty{d f{jdalmas arckifejezéssel kotor{szik a zsebében, papírokat húz 

elő. 

– Gyere ide, kisfiam! – int mag{hoz. – Olvasd m{r el! Itt a papír... 

Akadozva, bizonytalanul betűzöd. 

„Az egyedül élő férfibeteget so-ma-ti-cus... izé... symp-to-m{kkal, melynek 

h{tterében Char-cot-s com-po-nen-sek húzódtak, dep-res-si-ós hangulatzavarral 

vettük fel oszt{lyunkra.” 

Az asszonyok zavartan köhécselnek, Istv{n b{ty{d kiveszi kezedből a 

papírt. 



– Ez még az előző betegségemből való. 

Két ujj{t gondosan megny{lazva, ügyetlenül széthajtogat egy m{sik iratot, 

belepillant, és elégedetten nyújtja feléd. 

„A betegen ismételten kifejlődik qu-e-ru-lans magatart{ssal és con-ver-si-ós 

panaszokkal j{ró jelentős u-tu-li-ta-ri-us com-po-nensekkel is rendelkező Char-cot-

s {llapot.” 

Hümmögtök, tétov{n néztek egym{sra, az asszonyok elbizonytalanodva 

topognak. 

– Na l{tj{k, milyen súlyos a bajom? – kérdezi az öreg diadalmasan, és 

ragyogó képpel elvonul. 

Kaponya oldalba bök. Kissé kihúzott fiókj{ból kikandik{l egy pornólap. 

Szinte égetik a szememet azok a form{k, azok a telt didik... 

– Megülnéd a szőrén, mi? – vigyorog. 

Cinkos{n r{kacsintok. A h{tgerincemben megindulnak a hangy{k. 

– Odanézzm{rpucér!... Vankalapjanincskalapjavankalapjanincskalapja... 

Óvatosan Csonti felé sandítok, még az hi{nyzik, hogy ezzel is lebukjak. A 

nevelőtan{r azonban éppen valami totóval vagy lottóval szarakodik. Kapony{tól 

{tveszem a pornólapot, s fél szemmel {llandóan Csonti felé sandítva, lapozgatom. 

Egy csaj olvas az {gyon, bal kézzel a bugyiban babr{l. A m{sik képen ugyanez, de 

m{r telefon{l. A harmadikon jön egy fickó, biztosan azt hívta telefonon. Azanny{t! 

A negyediken a csaj kigombolja a sr{c sliccét, előkapja a nagy csal{di t{rogatót, és 

j{tszani kezd rajta, csak úgy köszönés helyett. Hűha! ... 

Keringesz az oszt{lyteremben, ak{r egy bolond birka, kor{n van, senki sincs 

még itt. A t{bl{n ott a „K[CIÓ”, valamelyik hülye felírta, pedig szó sincs még 

ilyesmiről. Időről időre megszagolod a kezedet, bólintasz, mint aki azt mondja, 

„rendben”. Végre benyit a legjobb haverod, Kirj{k. Belöki a t{sk{j{t egy padra, a 

t{bl{hoz csoszog, letörli a „K”-betűt, szép lassan az „[”-betűt is, azt{n 

meggondolja mag{t, abbahagyja. A „CIÓ”-ra mutat. 

– Jó is lenne, mi? 

– Ühüm. 

– Kész a matekod? 

Nemet intesz. Kirj{k leül veled szemben, szórakozottan nézeget. 

– Mi van? – kérdezi. 

– Semmi. 

A haver nagyot köp az olajos padlóra, lassan, megfontoltan elkeni a 

cipőjével, azt{n megint téged b{mul, idegesítően sok{ig. 

– Hazudsz. 

– Nem. 

– Valami volt. 

– Nem volt. 

– Na, ki vele! 

Eszedbe villan, hogy az egész oszt{ly szerelmes Borik{ba, az összes 

pörsenéses arcú, pihés kölyök arról {lmodozik, hogy n{la szabadul fel. 

– A veres kurv{n{l voltam. 

Kirj{knak, ahogy mondani szokt{k, leesik az {lla, döbbenten felhördül. 

– Nem igaz! 

– Itt dögöljek meg, ha nem igaz! 

Élvezed a helyzetet, kedvtelve nézegeted a bar{todat, akinek az inge hirtelen 

facsaró víz lesz. 

– És? 



– Levetkőzött előttem. 

– Mi volt még? – fulladozik izgatottan szipogva a haverod. 

– Megfogtam a csecsit. 

– Nem igaz! Nem igaz! – nyögdécsel Kirj{k sírósan. 

– Megfogtam az ikterbaktert is. 

– Hazudsz. 

Kirj{k felugrik, eszelősen szaladg{l az oszt{lyteremben, azt{n meg{ll, 

legörbülő sz{jjal mered maga elé. Az ujjadat az orra al{ nyomod, fölényesen, 

röhögve biztatod. 

– Szagold meg, ha nem hiszed! 

A bar{tod aggodalmasan szimatolja, egészen beles{pad a felismerésbe, 

nagyokat szippant, és elképedve rebegi: 

– Azanny{t! 

Újabb fiúk nyitnak az oszt{lyba. Kirj{k nekikrohan, érthetetlen ki{lt{sokat 

hallatva a földre teperi őket, azt{n felugrik, őrült izgalommal dobog, és 

indi{nt{ncot lejt a padok tetején. 

– Laci megkefélte a veres kurv{t! Szagolj{tok meg a kezét, ha nem hiszitek! 

A v{ratlan t{mad{st követően még Kirj{kra fenekedő sr{cok megtorpannak, 

nem akarnak hinni a fülüknek, azt{n mindenki körülötted tolong, r{ngatj{k a 

kezedet. 

– Hohó! Lassan a testtel! – óbégatsz méltatlankodva. – [lljatok sorba! 

A fiúk marakodnak, mohón lökdösődnek, végül kialakul a sor. A kövér 

Turgonyi {ll elöl, a doki fia, aki a tízóraiért kapta meg ezt a jó helyet, no meg egy 

doboz amerikai cigiért. Előregörbül, a kezed felé nyomja húsos orr{t, orrcimp{i 

úgy t{gulnak, ak{r a versenylovaké. 

– Két forint – mondod vigyorogva, és gyorsan elhúzod telihold arca előtt az 

ujjad. 

A sr{c reszkető kezekkel guber{lja a pénzt, a többiek türelmetlenül nógatj{k. 

Végül odanyomod az ujjadat az orra al{, büszkén felfújod magad. 

– Na? 

– Kurva jó! – lelkesedik Turgonyi. 

– Na mit szólsz? – súgja. Kaponya. 

– Kurva jó! – vigyorgok szélesen, megbabon{zva. 

Felcsattan a Csonti hangja. 

– Mi folyik a tizenh{rmas asztaln{l? 

A színes pornólapot gyorsan visszacsúsztatom Kapony{nak, s felajzott 

képzeletem a budiba röppent egy viharos vankalapja-nincskalapj{ra. 

– Na kérem: nemcsak Komor L{szló marad fent takarodó ut{n még egy óra 

hossz{ig, hanem az egész asztalt{rsas{g. Kezeskedem róla, hogy megtanulj{k a 

rendet. 

Halkan, csúfond{rosan heherészünk. 

– Na, Komor, halljuk, miért van olyan jó kedved? 

Lomh{n fel{llok, kedélyesen mosolygok a tan{ri asztal felé, pontosan úgy, 

ahogyan Csonti szokta. 

– Mert fent maradhatok, tan{r úr. 

– Nem tetszik? 

– Ó, igaz{n nagyon tetszik. Nem lehetne esetleg két óra hossz{ig fent 

maradni? 

Csonti bepörög, l{ngot vet az a s{pkóros képe, olyan, mint a majom segge, 

végül mégis meggondolja mag{t, {tveszi a hangnemet, gúnyosan ny{jaskodik. 

– Hogyne lehetne! Ak{r h{rom óra hossz{ig is. 

Kaponya vigyorogva, te{tr{lis gesztusokkal könyörög. 

– Négyig, ha lehetne, tan{r úr! Négyig... 



– Ak{r hajnalig is, gyermekeim! 

– Jaj, de jó! Jaj, de jó! – tapsol az egész tizenh{rmas asztal, néh{nyan lelkesen 

hurr{znak is, az elragadtat{stól a levegőbe hajig{ljuk a tankönyveket. Csonti m{r 

tehetetlenül őrjöng. Kív{ncsiak vagyunk, meddig képes még piszkoskodni ez a 

szaralak: önfeledten hergeljük. Forradalmi hangulat t{mad a tanulóban. 

Istv{n b{ty{dat a kapu előtt {polgatj{k. Feldúltan elrohansz, végig a hosszú 

Kötöny utc{n. A kocsma előtt megtal{lod ifjabbik Pejke Istv{nt, aki az {muldozó 

cig{nyoknak meséli legújabb hőstettét: felfedezte, hogy ég a dar{ló, vill{mgyorsan 

értesítette a tűzoltókat, és r{ad{sul félelmet nem ismerő elsz{nts{ggal segített 

nekik oltani. Egy ideig ingerülten hallgatod, azt{n elsz{ntan csúfolni kezded. 

– Sípszóda! Sípszóda! Ég a gyomrom, oltsa el! 

A férfi meghökken. 

– Takarodj innen! – sziszegi, majd a körülötte {llókhoz fordul. – Biztosan az 

ap{m bérelte fel, hogy piszkoskodjon egy kicsit. 

– Sípszóda! Sípszóda! Ég a gyomrom, oltsa el! 

Erre m{r elindul feléd. [llsz, nem tudsz elszaladni, a l{baid nem akarnak 

engedelmeskedni, egyre bizonytalanabbul, {m vadul, gonoszkodva fújod a 

gyermeteg mondók{t. Sípszóda megmarkolja a pajeszodat, felfelé húzza. M{r 

l{bujjhegyen {llsz, dühödten köpködsz. 

– Nem félsz, rohadt kölyök? 

– Nem! – ki{ltod, de m{r könnyes a szemed. 

Sípszóda élvezettel kínoz, egyre jobban húzza a hajadat, miközben a 

l{bfejedet tapossa. 

– Miért piszkoskodsz, mi? 

A könny végigpereg az arcodon, elcsuklik a hangod. 

– Keresse meg Istv{n b{ty{mat! 

– Azt{n minek? 

– Mert beteg. 

– Nocsak! Azt{n mi baja van? 

– Az, hogy egyedül van. 

Sípszóda csúfond{rosan cöcög, od{bb lép, kinyújtott karral, népes 

közönségére sandítva, hanyag eleganci{val tépi a hajadat. Belerúgsz a sípcsontj{ba. 

A férfi felüvölt, a l{b{hoz kap. Most sem futsz el, meg{talkodott pof{val {csorogsz. 

Sípszóda ököllel v{g az arcodba. Ismét belerúgsz a l{b{ba. Megint kapsz egyet. 

Belekapaszkodsz a kab{tj{ba, ném{n leszaggatod a kitüntetéseit. Azt{n ott fekszel 

az {rokparton. Elős{ntik{l Főnök Rudi, a tan{cselnök. 

– Pejke elvt{rs, maga kih{g{st követett el, tettlegesen megverte ezt a 

gyereket... 

– A bolond any{dba! – ki{ltja Pejke, és őt is leteríti. 

Ott kucorogtok Főnök Rudival, törölgetitek az arcotokról a vért. 

„Egy faluba értünk itt ferg{terungot kiab{ltak de nemigen mozgot senki csak az al 

tisztek piszkoskodtak sőt mindenéi töb amit elkövetek. Vasvil{s parasztok {ldog{ltak vagy 

30 azaz harminc lépésre. Ugyan ijen t{vols{gra egy kis civil csóport majdnem összebújva a 

nőknél szép kendők. A v{ró terembe 6 azaz hat aszony és 4 azaz négy al tisztünk egyre 

iszogatak jó nagy üvegekből és az aszonyók kiab{lt{k hógy ezeket a civileket mind agyon kel 

verni és nem mesze ahógy {ltam két fiatal embert m{r az al tisztjeink úgy összevertek hógy 

alig vólt emberi {br{zat rajtuk és ezek még jajgatni se tutak ki nyúlva feküdtek a vérbe. 

Majd be ugrotam a pusk{mért a vagónyba épen danólni akartak mire beléptem a v{ró 

terembe. Majd kérdőre vontam az egyik aszónyt hogy miért kel azokat agyon verni? Azért 

lelkem mert azok mind bolsevikiek. És kérdem hógy ki annak a vezére? Aszt monta hógy 

Rózsa S{ndor. Na mam{m most m{n fogja be a pof{j{t mert azonal keresztül lövöm. És a 

vasvil{s parasztok felé szalatak. Az al tisztek a mózdony felé szalatak hógy azonal 



induljunk. Az én őr vezetőm aki Pr{g{ba megrugdosót puskacsővel verte a fejüket azoknak 

az {rtatlan embereknek mert még egy kicsit mozgót valamék. Mondomnéki hogy miért ütöd 

azokat? Aszt felelte hógy kus de ekor{ra én is megatam a v{laszt úgy sz{jba v{gtam a puska 

tusal hógy bele hencseredet a vér tócs{ba. De iparkódtam mert még két ütés h{tra vólt de 

gyorsan meg kapta azt is. A vonat m{r jó mozg{sba vólt m{r alig érkesztem elkapni.” 

M{sfélfejű Szarka kinyitja a nyervogó nagykaput, óvatosan betolat a 

termetes teherautóval. Még időben észreveszed, felkapaszkodsz mellé a fülkébe. 

– Azt mondta az orvos, hogy megveszi a babk{vét. 

– Akkor jó. 

Aggodalmasan lesi a visszapillantó tükröt: a nagyseggű autó az 

orgonabokrokat súrolja. 

– Szarka b{csi! 

– Mi kéne, ha volna? 

– Mag{t azért hívj{k M{sfélfejűnek, mert olyan nagy feje van? 

Egy pillanatra r{d mered a nagy mafla képével, csod{lkozva r{ncolja a 

homlok{t, azt{n szó nélkül farol a kocsival tov{bb, h{tra, egészen a f{skamr{ig. 

– Segítesz kipakolni? 

– Segítek. 

Fölm{szik a pótkocsira, lead néh{ny doboz csokol{dét és mazsol{t, berakod 

a f{skamr{ba, a k{vé mellé. 

– Maga is el akar innen költözni? 

– El. 

– Jobb lak{sba? 

– Jobb lak{sba. 

– Azért tetszik lopni? 

M{sfélfejű meg{ll, tam{skodva b{mul, mint aki nem hiszi el, amit hall. 

– Elmehetsz – dörmögi tétov{n. 

– De... 

– Eleget karattyolt{l. 

A sötét udvaron felfelé bandukolsz: az udvarbeli sofőr ugyanis nagyon 

vigy{z arra, hogy mindig sötétben tolasson h{tra. 

– Kap még ez a mad{r olyan kalitk{t! ... 

Megrémít a v{ratlan hang, összerezzensz. Istv{n b{ty{d {ll melletted. 

– Milyen mad{r? – kérdezed megnyugodva. 

– Ez a szarkaféle. Ki m{s ? – int a teherautó ir{ny{ba. 

Együtt ballagtok az utca felé. Az öreg a markodba nyom egy csomó papírt. 

– Úgy gondoltam, ezt neked adom. 

– Mi ez? – kérdezed. 

– Az életem, fiam, 

– Olvassak belőle? 

– Majd magadnak. Nekem m{r nem kell. 

– Örökbe adja, Istv{n b{ty{m? 

– Örökbe. 

Belesel a Borika ablak{n. 

– Istv{n b{ty{m! Ismeri az ikterbaktert? 

– H{t az meg mi a szentséges nyavalya? 

– Az ni – vigyorogsz, és bemutatsz az ablakon. 

Kaponya oldalba lök. 

– Mi van? – kérdezem súgva. 

– L{ttad m{r Csonti feleségét? 

– Nem. H{t te? 

– Én l{ttam. 



– Milyen? 

– Térgyig csecs, púpig pina. 

Kirobban belőlünk a röhögés. 

VI. 

Kedves Borika! Én jól vagyok, kív{nom, hogy levelem téged is hasonlóképpen 

tal{ljon. A pénzt megkaptam. Nagyon köszönöm, hogy fizeted az albérletemet. Ez 

egy elég jó kis szoba, a h{ziak régebben ny{ri konyh{nak haszn{lt{k. Igaz, hogy az 

alja beton, és elég hideg a szoba, mert a k{lyha csak füstöl és nem melegít. A 

paplan, amit adtak, középen ketté van v{gva és kétfelé csúszik a huzatban, 

úgyhogy r{terítjük a nagykab{tot is, meg az összes ruhafélénket, mert f{zunk. De 

amúgy jól kijövünk Kapony{val. 

Kérdezed, hogy miért csaptak ki a kollégiumból. Ezt nem volt időm megírni 

a múltkori levelemben. L{zad{st csin{ltunk Kapony{val meg a többi fiúval, de 

csak kettőnket v{gtak ki. Van itt egy olyanforma pac{k, mint otthon Sípszóda, csak 

ez nevelőtan{r, és Csontinak nevezzük, mert olyan sov{ny, mint a csontv{z, de 

biztos lehetsz benne, hogy azt a kevés húst is leverem róla, ami esetleg van rajta. 

Szóval, fent kellett maradni takarodó ut{n tanulni. Elővettük az irodalom 

tankönyvet, és elkezdtük szavalni a Toldiból azt, hogy amott gubbaszt egy túzok 

mag{ban, fejét sz{rnya al{ dugja. Valahogy így van. Közben őr{ mutattunk. Ut{na 

azt szavaltuk, hogy rendet, rendet, rendet végre, ki a szemetet a szemétre, és 

megint Csontira mutattunk. A nagy szaval{sra lejöttek a többiek a h{lókból a 

tanulószob{ba, leültek, csak úgy egy sz{l gaty{ban, és akkor énekeltünk, hogy 

előre, orsz{g népe harcra, ma diadal v{r... Képzelheted. Csonti teljesen megőrült. 

Azóta nagyon sokat olvasok, szeretem az irodalmat. Persze jövőre megprób{lok 

bejutni a kollégiumba, hogy ne kerüljek neked olyan sokba. Gyűjtöm a pénzt, mert 

vagont rakni még mindig j{runk. M{s újs{g nincs. Sokat gondolok r{d. Ugye, ha a 

szünetben hazamegyek, eljössz velem, és megl{togatjuk a testvéreimet? De 

any{mat nem merem megkeresni, félek attól, hogy így l{ssam. Levelem z{rom. 

Üdvözletem küldöm. Laci. 

VII. 

Éktelen visítoz{sra rebbennek fel az udvaron trécselő asszonyok. A folyosón 

{ll a b{l. Borika a vén nagys{ga haj{t tépi, {m a vénasszony sem hagyja mag{t, 

rugdossa a fürdőköpenyes nő l{bsz{r{t. Borik{n szétnyílik a köpeny, de az elsz{nt 

viaskod{sban észre sem veszi, pucéran hadakozik tov{bb. Any{d, ak{r egy fúria, 

kiugrik a konyh{ból, közéjük ront, vitézül szétv{lasztja őket. 

– Emberek legyünk! – fontoskodik hevesen. 

Közben odaér a többi asszony is. 

– Miért eszi magukat a fene? – tudakolja Julis nénéd a ribillió ok{t. 

– Nem adja ide a vécé kulcs{t – szipogja panaszosan a vén nagys{ga. 

– Mert a múltkor is lepiszkolta az ülőkét – tajtékzik Borika. 

– Nem igaz! 

– Maga vén zsidó kurva! 

– Maga nagy veres kurva! 

Julis nénéd csípőre v{gja a kezét, elbődül. 

– Kuss! 

A küzdő felek kényszeredetten elhallgatnak. Jólh{góné megfontolt 

magyar{zatba kezd. 

– H{t ugye vécézni csak kell. A kulcsot az ajtóban kell hagyni. A deszk{t le 

kell mosni. Na {ncv{j, hogy a ragya verje ki magukat! 



Kiv{gódik M{sfélfejű Szark{ék ajtaja, {tl{tszó h{lóingben megjelenik a 

borzas, püffedt szemű asszony. 

– H{t, nincsenek tekintettel az emberre! Nincsenek. Éjszak{s az ember, és 

meglopj{k az {lm{t – rik{csol sírósan. 

Julis nénéd felbőszül. 

– Még a neved is szarka, te repedtsarkú, h{t ne beszélj a lop{sról, mert még 

el tal{lom mondani valahol, hogy mi mindent lop az urad! 

Kijön M{sfélfejű Szarka, mezítl{b, klottgaty{ban topog a hideg kövön. 

– Na mit m{léskodsz? – dohog a felesége. – Meg sem véded az embert? 

– Ha ekkora fejem lenne, elmennék tuskónak – heccelődik Borika. 

M{sfélfejű pirosodni kezd, fenyegetően felemeli a kezét. 

– Te... te... 

Megakad benne a hang, mert megl{tja a szétnyílt köpeny alól elővillanó 

pucér testet. Borika csak most néz végig mag{n, még jobban szétt{rja a köpenyt, és 

gúnyosan kérdezi. 

– Ismerős, te bamba? Tudja m{r anyu, hogy befeküdtél az {gyamba? Hogy 

sz{molt{l el a kétsz{z forinttal, mi? 

M{sfélfejű zavartan köhécsel, húzza a feleségét a dohos szagot lehelő 

szob{jukba. 

– Gyere... Hülyék ezek... 

Csúfond{ros hahota visszhangzik a salétromos falak között. 

– Na ezeket jól elküldte, Borika! – rikkantja Julis nénéd, és elégedetten, 

ragyogva, méltós{ggal elvonul. 

– Mih{ly b{ty{m, sokba kerül egy h{z? 

– Attól függ. 

– Mitől? 

– Attól, hogy milyen. Mert a putri az nem olyan dr{ga. 

– H{t az amolyan? A bérh{z? 

– Elsz{molni sem tudsz addig. Pedig nem embernek való hely. De egy jó 

kertes h{z is borzasztó dr{ga. 

– Sok idő alatt lehet annyit keresni? 

– Beleőszülsz, mire összekaparod. Hacsak nem lopsz. 

– És ha lopok? 

– Akkor hamarabb boldogulsz. 

Köpsz egyet, gondterhelten eltaposod. Gondolkodsz. 

– Valahogy m{shogy kéne. 

– [sd ki a hegyesbori kincset! 

– Milyen kincset? 

– Van ott egy domb. A hat{rban. Egy halom. Azon {llt valamikor egy 

sz{razmalom. Ez elvadult, földdé v{lt. De egy nagy malomkő fent maradt a föld 

tetején. Az idő nem b{ntotta. Megvolt mag{nak. Majd vagy sz{z esztendő múlva a 

malomtulajdonosnak valami dédunok{ja megjelent itt, kérdezte az öregeket, 

ismerik-e Hegyesbor dombj{t. Mondj{k azt{n, hogyne ismernénk! Erre kérdi az 

idegen, hogy ott van-e még a malomkő? Ott h{t. El is vezették oda. Na ott levette a 

h{t{ról a h{tizs{kot, elővett egy kalap{csot, hidegv{gót, egy papírfélét, azt nézte, 

v{gta a malomkő közepét. Mikor elért valami vasszerkezetet, valami vasfélét, 

elővett egy kulcsot, megforgatta a z{rban, kinyílt a szerkezet. Kivett belőle tíz kiló 

aranyat, tizenkét kiló arany karikagyűrűt, négy aranyór{t. Ut{na elpakolt, a 

malomkövön lez{rta a vasal{st, betömte a lyukat. 

Csalódottan legyintesz. 

– Elvitte. 

– Ahol kicsi volt, fiacsk{m, ott még nagy is lehet. 



Felderül a képed, l{tod magad előtt a töméntelen kincset, szinte k{pr{zik a 

szemed a nagy ragyog{stól. 

– Kaponya! 

– Mi van? 

– Mit vennél, ha sok pénzed lenne? 

– Egy motort. 

– És ha még több pénzed lenne? – faggatom makacsul. 

– Egy magnót is vennék. 

– De ha nagyon sok lenne! Mondjuk egymillió. 

Kaponya mogorv{n elhúzza a sz{j{t, vonogatja a v{ll{t, idétlenségében 

belelép a lepattogzott zom{ncú lavórba. Mérgesen csurgatja a cipőjéből a vizet. 

– Jól berúgnék. 

– Azt{n? 

– Azt{n megint. 

– Hülye vagy. Én egy nagy h{zat vennék. Hazahozatn{m any{mat, 

fogadnék mellé {polót. Hazajönne az öcsém, a húgom, mindegyik külön szob{t 

kapna. Ott nem lennének lakók. 

„Nagyon nehezen de mégis haza jutótunk a szüleink karj{ba éhesen, f{rattan 

piszkosan ki{lva teljesen. Édesany{m megvetete az {gyamat tiszta pehejből. A katona 

ruh{m a kemencébe került mert bőven vólt bene tetű. Én meg lefeküdtem azal a hiszemel 

hógy ithon jó hejen fekszek sóha töbet felse kelek. A pusk{mat 12 azaz tizenkét kézigr{n{tot 

és a bróvingot gojóstúl és Olgik{mnak aszt a 21 azaz huszon egy sz{l haj{t góndosan mind 

fel agatam a fogasra. Nagyón gyorsan teltek a napok eljöt a kar{csony és az újév is. Éjfél 

ut{n édes ap{m jöt boldog új évet kív{nt és kezembe nyómta a kis lapos üveget igy{l egy kis 

szilva p{link{t. Majd a Hindenburg csapat lóvas dand{rja nem meszi tőlünk vonult haza 

felé egy német bejöt hoz{nk gyuf{t kért majd behívtam a szob{ba és monta gut gut és 

megl{ta a fegyvereimet és mondta hógy jönek az ol{jok. Köszönt és el ment. Retentő nagy 

gondba estem. Idők teltivel az ol{jok m{r közeletek és féltem atól a perctől mikor a el kel 

köszöni megint édes szüleimtől. Édes ap{m kor{n kelő ember vólt bejöt hoz{m és mongya 

hógy közelednek az {gyú dörgések. Környes körül dörögtek. Majd egy újs{g került a 

kezembe hógy Kun Béla a vezér nem Rózsa S{ndor és hógy {ljunk be Veres Katon{nak.” 

Szakadt katonakab{tj{ban beoldalog a kapun az al{zatos, sunyi képű 

Gyökér, az asszonyoktól tudakolja, melyik a vén nagys{ga ajtaja. 

– Ott az ajtaja – mutatja Julis nénéd. – Mi dolgod vele? 

– Lenne itt valami kis munka... 

Az asszonyok tal{lgatj{k, miféle munka lehet itt egy lusta cig{ny sz{m{ra? 

– Férfimunka – kacsint Borika cinkosan. – T{ncosnő volt valamikor az 

öregasszony. 

– Hol? Kocskoron? – kutat az emlékezetében Julis nénéd. 

– Pesten. Minden este m{s palija volt. Onnan hozta el szegény Ödön b{csi. 

– Nem is olyan öreg még a naccs{ga – bizonygatja M{sfélfejűné. – Ötvenhat 

éves. L{ttam az igazolv{ny{t. 

Kilép a nagys{ga, csud{ra kirittyentette mag{t, csillog rajta az arany. Gyökér 

előzékenyen nyitja neki a kaput. 

– Tal{n vesz valamit, és a cig{nnyal hozatja haza – véli Julis nénéd. 

– Vagy rendbe teteti az ura sírj{t. 

– Majd jól becsapj{k! – mondja M{sfélfejűné. – Egy kicsit m{r dilis a 

naccs{ga. 

Érthetetlen izgalom t{mad benned, közömbös pof{val kioldalogsz a kapun, 

és a furcsa p{r ut{n lopakodsz. Szótlanul mennek a temetőig. Ödön b{csi 

kript{j{hoz igyekeznek. Mindig féltél ettől a takaros kis épülettől, azt hitted, 



könnyen megvaduló denevérek tany{ja. A vén nagys{ga és Gyökér meg{ll a kripta 

díszes kov{csoltvas ajtaj{n{l. Sírtól sírig osonsz, ahogyan azt a harcos filmekben 

l{ttad, észre ne vegyenek. A közelükben lapulsz, egy bukszusbokor mélyén. 

Gyökér nógatja a vén nagys{g{t. 

– Mondjam? – kérdezi az idegesen. 

– Mondja! 

A nagys{ga kapkodva megigazítja a frizur{j{t, megnyalja petyhüdt ajk{t, 

mély lélegzetet vesz. 

– Itt van, Ödön, kérem? 

– Itt vagyok kérem, Roz{l, kérem – hallatszik a kript{ból. 

A megdöbbenéstől csaknem kiesel a bukszusbokorból. A nagys{ga is 

h{trahőköl, de Gyökér türelmetlenül, szelíd erőszakkal tolja vissza a kongó 

kript{hoz. 

– Ödön, kérem! 

– Itt vagyok, kérem. A kript{jban vagyok, kérem. 

A vén nagys{ga óvatosan körülkémlel, azt{n elfogódottan beszól a 

vascir{d{k között. 

– Megengedi, Ödön, kérem, hogy jóba legyek ezzel a Gyökér cig{nnyal? 

– Igen, kérem, én m{r úgyis meghaltam, kérem, egész nyugodtan, kérem. 

– Nincs ellene kifog{sa, Ödön, kérem? 

– Dik any{m, kérem, m{r hogy lenne, Roz{l, kérem? Rendes ember ez a 

Gyökér, kérem, legyen vele jóba! 

– Maga hol akarja? – ki{lt be a kript{ba türelmetlenül Gyökér. 

– Én, kérem, itt a kript{j mellett, a temetőcsősz szén{j{n, feküdjön oda, 

Roz{l, kérem! Csak az az egy kív{ns{gom van, kérem, hogy a feleségem tegye le 

ide a kript{j ajtaj{ba a gyűrűjét meg a nyakl{nc{t, mert azt mindet tőlem kapta, 

kérem. 

– Igen, Ödön – rebegi {hítatosan a vén nagys{ga, és engedelmesen kezdi 

lepakolni az aranyat. 

– Fülönlógója is van! – ki{ltja Gyökér. 

– Azt is tegye le, Roz{l, kérem! Minden aranyat. 

Ledőlnek a szén{ra. Remegsz az izgalomtól, a gerincedben futk{roznak a 

hangy{k. Gyökér nekiveselkedik, akkur{tusan köpül. A kript{ra sandítasz, h{tha 

kiugrik belőle Ödön b{csi és közibük ver. Hirtelen meghűl benned a vér: eltűntek 

az aranyholmik. Sebesen {tfut az agyadon, hogy még téged is meggyanúsíthatnak 

a lop{ssal. Ügyesen, ak{r a csík, a sírok között kúszol, a temető szélénél 

felpattansz, nekiv{gsz a széles, vörösre égett legelőnek. Kocskor szélső h{zai felé 

rohansz. 

– Szabó b{csi! A halottak tudnak beszélni? 

– A halottak? 

– Azok. Lehet velük beszélni? 

Az öreg szelíden csóv{lja a fejét, azonnal könnybe l{bad a szeme. 

– A halottakkal csak Isten tud beszélni. 

Suttyomban r{pillantasz Jólh{gó Mih{ly b{ty{dra, az meg r{d. 

– H{t kutya egy valami még ez az Isten is! – simogatja búbj{t Mih{ly b{csi. 

– Ne beszéljen így a mi Urunkról! 

Az öreg Rívó Szabó remegő kézzel kotor{szik a zsebében, előhúz egy 

koszlott papirost, megindultan széthajtogatja. 

– Miért ne? – vakarja az ülepét Mih{ly b{ty{d. 

– Mert megveri mag{t. Ebben a versemben leírtam, milyen hatalmas a mi 

Urunk. Felolvasom maguknak, jó? 

– Jó – mondod készségesen. 

Az öreg r{kezdi: 



Te vagy néped fölött az Úr, Kir{ly, 

Tied a föld, tied a menny, 

Te magad vagy az igazi fény, 

Nem fér hozz{d hom{ly, semmi szenny. 

Mire id{ig ért Szabó b{csi, m{r csorogtak a könnyei. Volt még jó néh{ny 

versszak, de azokat m{r nem értettétek, úgy reszketett az öreg hangja, s annyira 

csörgött a kezében a papír. 

Egyszer m{r ötemeletnyit mentél a kórh{zi lifttel: a Csuk{s tavon az örvény 

is van olyan mély. Beleveted magad, seregsz, forogsz, és m{r lent is vagy az 

elmerült faluban. Megérkezel, egyenesen a boltba igyekszel, elfogódottan benyitsz. 

– Csókolom, Ödön b{csi! 

Az öreg r{d mosolyog, biccent, szorgalmasan méricskéli tov{bb a kenyeret. 

– Maga vette el a nyakl{ncot? Meg a többit... 

Ödön b{csi megütődik, r{d néz, az arcodat fürkészi. 

– A kripta ajtaj{ból – magyar{zod türelmetlenül. 

A hosszú, szik{r ember elmél{zik, szomorúan int nemet. Vakarózol, izegsz-

mozogsz, egyik l{badról a m{sikra {llsz. 

– Én azért nem egyeztem volna bele, ha a maga helyében vagyok! – ki{ltod 

indulatosan. 

Ödön b{csi kezében meg{ll a kés, f{radtan, egykedvűen figyel. 

– H{t tudja, nem? 

Az öreg megvonja a v{ll{t, csóv{lja a fejét. 

– Dehogynem! – hadarod ingerülten. – Nem maga engedte meg, hogy 

Gyökér megkupakolja a nagys{g{t? 

Ödön b{csi lehangoltan b{mul, azt{n a kezedbe nyom egy jókora kenyeret. 

Int, mehetsz. Ekkor a toronyban nagyot kondul ama híres harang. Megrémülsz, 

bele{ll a gyomrodba a f{j{s. Rebeka nénéd m{r többedmag{val az örvénynél 

{csorog, kitartóan lesnek felfelé. Istv{n b{ty{dat hozza az örvény. Leér, szétnéz, 

Rebeka nénéd a nyak{ba ugrik, sír. A többiek eloldalognak. Istv{n b{ty{d megl{t, 

felszabadultan mosolyog, odaint. Lekezeltek. A belső zsebedből előhúzol egy 

papírcsomót, mutatod az ünneplő ruh{s idős p{rnak. 

– Nagy ember volt Istv{n b{ty{m. Nem ak{rki, de nem {m! – hajtogatod 

Rebeka nénédnek. 

Az asszony kérdőn néz az ur{ra, az meg büszkén int, hogy olvass egy kicsit. 

„Édesany{m. Édesap{m. Elmegyek Veres Katon{nak. It most m{r nincs m{s h{tra 

esküt teszek Kun Bél{ra. Édesany{m édesap{m tik vagytok és tik érzitek legjoban hógy a 

rabl{ncok hogy csörögnek de azért hógy azok vasból vanak ha mi öszefogunk azok is szét 

patanak. Egyszer élünk egyszer halunk de rabl{ncot mégse tűrünk mert most m{r mink 

fiatalok életünket és vérünket a szabads{gért oda agyuk.” 

Az öregek szélesen mosolyognak, kézen fogva ellebegnek. Sok{ig nézed 

őket, azt{n beugrasz az örvénybe, ir{ny a tó felszíne. Ücsörögsz a Csuk{s tó 

partj{n, szórakozottan hajig{lod a kenyérgalacsinokat a vízbe. 

Any{d a lépcső tetején {ll, savanyú arckifejezéssel tapogatja a gyomr{t. 

Jólh{gó Mih{ly a lépcső alj{ról adja neki a tan{csokat. 

– Én mondom, Etuska, a fekete retek reggel étek, délben méreg, vacsor{ra 

orvoss{g. 

– Ne mondja! 

– Úgy, ahogy mondom. Ismertem egy juh{szt, az is beteg volt a gyomr{val. 

Egyik juh{sz cimbor{ja aj{nlotta, hogy egyen retket. De az nem. Na majd 



megoper{lt{k, kivettek belőle egy nagy gübőt, olyan szép csontszerű valamit. 

Hazavitte a juh{sz. Emlékbe. Majd megl{tta n{la egy kés{rus. Elkérte, hogy csin{l 

neki abból egy késnyelet. Úgy is volt. Egyszer azt{n retket v{gtak odahaza a késsel 

karik{ra. A kés nyele véletlenül belecsúszott a t{nyérba, a retek közé. Ha hiszi, 

Etuska, ha nem, megette a retek. 

– A késnek a nyelét? 

– Azt. Akkor vette észre a juh{sz, hogy jobb lett volna, ha retket eszik, nem 

kellett volna megbicsk{zni. 

– Jól van, Mih{ly b{csi, kiprób{lom. 

– Érdemes, megl{tja. Enélkül is van maguknak éppen elég bajuk. 

Any{d egy pillanat alatt elpityeredik. 

– Nem is tudom, mi lesz velünk... 

– Van egy ember Kisv{rd{n vagy hol a csud{ban, azt mondj{k, az meg 

tudn{ gyógyítani. 

Any{d egyre jobban zokog. 

– Mi lesz a gyerekekkel, mondja meg! 

– Könnyen megtal{lhatja, úgy mondj{k, közel lakik a vasúthoz. Meg az a 

rengeteg autó a h{za előtt... Külföldiek is. Jönnek orvoss{gért. Prób{lja meg, 

Etuska! 

– Harminc kilót fogyott! – szipogja any{d. 

Neked is sírhatnékod van, szomorúan eloldalogsz. 

A szomszéd bérh{z fal{ra m{r kezd felkapaszkodni a vadszőlő. Ennek a 

tövében ücsörögnek az udvarbeli asszonyok. 

– Nem sok{ig lakik m{r itt a vén naccs{ga – újs{golja Borika. 

– Lak{st kap? – csillan fel M{sfélfejűné szeme. 

– Azt. 

– G{zosat? – firtatja Julis nénéd. 

– G{zosat. 

– Pedig még csak két esztendeje lakik itt! – dohogja nekikeseredve 

M{sfélfejűné. 

– A szan{lt h{za helyett kapja. 

– Ilyenbe megy, mint ez? – int Julis nénéd a h{ta mögötti bérh{z felé. 

– Ilyenbe. 

– Maga is ilyet szeretne, nem? 

– Dehogynem – bólogat Borika. 

– Majd csak meglesz az is – sóhajt Julis nénéd. 

M{sfélfejűné erősen r{ncolja a homlok{t, elmereng, azt{n sürgős dolga 

t{mad odabent. A m{sik két asszony komótosan r{gyújt, egy ideig ném{n fújj{k a 

füstöt. 

– Julis néni! Miért hívj{k az ur{t Jólh{gónak? 

– Az a vén bolond egy éjszaka h{romszor is nekem szalad, de csak nem tud 

felszabadulni. 

– T{n sokallja? 

– Én még fiatal koromban is sokallottam, nemhogy most. Nem b{ntam én 

soha, hogyha m{sn{l ette a fene, így is eleget moleszt{lt. Le is akartam szoktatni a 

fütykölésről. 

– Még ilyet! – hüledezik Borika. – És? 

– H{t... Rosszul sült el... 

– A fütykös? 

– A leszoktat{s. Nem hagyott aludni, ah{nyszor felém fordult, annyiszor 

kezdett dikelni. Még {lm{ban is. Egyszer oszt megelégeltem. Este magamhoz 

vettem egy csukafejet, v{rtam, hogy nekem szaladjon az ember. Akkor oszt 

összecsippentettem vele a szersz{m{t. 



– És? 

– Úgy megvert, a ragya verje ki, hogy azóta s{ntítok. 

– És nem szokott le? 

– Nem. Mikor hazajön a kocsm{ból, rögtön a faromat lesi. 

– Jó idő{lló ember. 

– Kín{lja m{r meg egyszer-kétszer azt a vén pokolravalót, Borik{m! Tegye 

meg a kedvemért! 

Nagy ricsaj hallatszik odafentről, a közös folyosóról. Összecsődül a nép. 

Any{d nekivadultan tépi a nagys{g{t. Julis nénéd egykettőre szétcsap köztük. 

– Megyek a rendőrségre! – sipítozik a nagys{ga. 

– Azt hiszi ez, hogy mindent megengedhet mag{nak, csak mert proli az 

ember... 

– Itt közveszélyes őrültek laknak – tapogatja rohamosan ritkuló haj{t a vén 

nagys{ga. 

– Képzeljék el! – hüppögi any{d. – Csak képzeljék el... Bejön hozz{nk egy 

kist{nyérral, és azt mondja, hogy a csirkecsontot a cicuk{nak hoztam, a bőrét pedig 

maguknak... 

Julis nénéd {töleli a v{ll{t, simogatja kócos, csapzott haj{t, és gyengéden 

csitítgatja. 

– Nyugodjon meg, Etusk{m, ne izgassa fel mag{t! 

– Nem bírom! Nem bírom! 

Kiperdül a folyosóra M{sfélfejű Szark{né, r{t{mad az any{dra. 

– Tudom én, miért b{ntod ezt a szegény nagys{g{t! – ordítja. – Kéne a 

lak{sa, ugye, tetves? M{r egy padlónyaló ribanc is palot{t akar! De a nagys{ga 

lak{s{ról lecsúszt{l, mert az enyém lesz. 

Csattognak Borika szapora pofonjai, M{sfélfejűné visítva menekül, az ajtaja 

mögül a rendőrséggel fenyegetőzik. 

– Nem bírom ezt az életet, nem bírom tov{bb!... 

– Dehogynem bírja, Etusk{m! Gondoljon a szegény {rv{ira! – vigasztalja 

Julis nénéd. 

Elpityeredsz, {töleled any{dat, magadhoz szorítod és bömbölsz, hogy 

„miféle {rv{ira, miféle {rv{ira”. Szeretnél kifutni a vil{gból. 

„Édesany{mat {tkaroltam és magamhoz szorítotam édesany{m sov{ny karja a 

nyakamat {t karolta és a szép fehér haj{val a fekete dús hajamat betakarta majd a bús 

könyeivel meglocsolta. Isten veled édesany{m édesap{m a lovadat ideadjad édesap{m 

édesap{m megértete az ist{lóból kivezete majd a fokos{hoz ugrót és előkapta a Hadak Útj{t 

megmutata. It van fiam a fokosom de a fokosomra jól vigy{z{l poty{ra ne vagdos{l ne v{gj{l 

a levegőbe egyenest v{gj{l a Tőkébe. A ló kant{rsz{r{t elengette és a kis pejkó megugrót és 

percek alat a hat{rból kiugrót. Édesany{m sikoltozót f{jdalm{ban a két karj{t is széjelt{rta 

hogy megölelne utolj{ra de eszt most m{r mindhi{ba mert az idő nagyon dr{ga kis pej 

lovam ne néz h{tra mert most megyünk a nagy csat{ba. Kis pej lovam csak előre mert az 

{gyú dörög mindenfele mert van elenség bőven németek osztr{kok r{cok ol{jok meg a Tőke. 

Fegyverbe fiatalok verjünk csak közéje. Gyerünk pejkó gyerünk de csak a felegek felet 

kérésük meg gyorsan a csilagos eget. A fokos a kezembe van az üstökös is előtünk van de 

most m{r minden csilag még csak a huló csilagok is sorban {ltak hógy mentül gyorsaban a 

Hadak Utj{ra r{tan{jak. Két út {lt előtem mejiket v{laszam egyik a Keservesi út ez meg a 

Hadak Utja. Jajj de széles jajj de hosszú ez a Hadak Útja recseg a heveder ropog a 

kengyelcsat édesany{m ha kengyelvast megtal{lod a ny{rfa gajra a szűröm al{ akazd. Igaz 

hógy ez a negyedik sug{r jegenye seminek se vétet mégis egy vil{m hósz{ra két felé 

repesztete pedig a cifra szűröm ara vólt akasztva ink{b az a ménkű a b{róba v{got vólna 

mint sem hógy a szűrömet l{ngba borítota. Hopl{ pejkó it a Tisza kanyarba meg{lunk 



egyenlőre tov{b nem v{gtatunk mert a patkó szegek mind ki hultak a patkó vasak 

meglazultak.” 

– Nincs tov{bb? – kérdezi Kaponya. 

– Eddig érkezett írni. 

– Egy kicsit hib{s volt az öreg, mi? – mutatja a fejét vigyorogva. 

– Istv{n b{ty{m? Miért? 

– Minek ennyi marhas{got leírni? Te tudod? 

– Szeretett volna valaki lenni. Valaki. 

– Ezzel a vacakkal? 

– Ez az élete. Az is vacak volt. 

Kaponya szórakozottan hümmög, közben totoj{zva öltözködik. 

– Elmehetnél egy kicsit! – kacsint r{m v{sott pof{val. 

– Minek? 

– Mert jön hozz{m egy csaj. 

– Nem engedik be a h{ziak. 

– Bízd csak ide! 

– Ha lebuksz, lőttek az albérletnek. 

– Nem bukom le. 

– Észreveszik. 

– De beszari lettél! Egyébként nem veszik észre, h{tul jövünk. Az öreg Mojzi 

felől. Ezen az ablakon m{szunk be. 

– Beköp az öreg. 

– Nem hiszem. Vittem neki p{link{t. 

– Itt nem férsz be – nézegetem a szomszéd kertre néző ablakot. 

– Dehogynem! Kiprób{ltam. 

– És a csaj? Nem valami nagy seggű pipi? 

– Öregem, ennek olyan püspökfalatja van! ... 

Sírni tudnék az irigységtől. Kifordulok az ajtón, rovom az utc{kat, céltalanul 

kóborlok ebben az {tkozott v{rosban, amelynek az utc{in oly sokszor 

végigharsogtam, hogy vörös Csepel, vezesd a harcot, meg azt, hogy munk{sőrnek 

egy baja, így van ez, h{t igen, így van ez, illetve csak így volt, amíg kollégista 

voltam, m{r ut{ltam moziba vagy szính{zba menni, mert menetelni kellett és 

énekelni, mint a katon{knak, a csajok meg ott {csorogtak a j{rd{n, és vihogtak, m{r 

nem is a film miatt mentek moziba, hanem bennünket kiröhögni... 

Sírva bebotork{lsz a kapun. Az asszonyok körülvesznek, faggatnak. 

– Meghalt Istv{n b{ty{m! – hüppögöd. 

– Pejke? – {muldozik Julis nénéd. 

– Ühüm. Fél napig feküdt a kocsma előtt. 

– Miért? – kérdezi Borika. 

– Azt hitték, szimul{l. 

Az asszonyok egym{sra néznek. Julis nénéd szólal meg elsőnek. 

– Na, akkor kiigénylem a lak{s{t. 

Borika élesen felcsattan. 

– Azt m{r nem! Énvelem szomszédos a lak{sa. 

– Velem is szomszédos... Majd {ttörjük a falat. 

– Majd töröm én a maga fejét, ne féljen! Minek m{r maguknak nagyobb 

lak{s? 

– Elhallgass, te ribanc, ez az egész h{z az enyém volt! 

– Volt, volt... 

Egym{snak ugranak. 



VIII. 

Kedves Borika! Kapony{val elhat{roztuk, hogy a tavaszi szünetben ki{ssuk a 

hegyesbori kincset. Ha még rossz idő lenne, akkor az érettségi szünetben 

feltétlenül ki{ssuk. Most félévtől megint kollégista vagyok, de itt nem szeretek 

lenni. Az igazgató meg a nevelőtan{r takarodó ut{n hallgatózik a h{lószoba 

ajtaj{n, hogy mit beszélünk. Egyszer bunyóztunk Kapony{val, a többiek meg 

drukkoltak. Elég nagyot bev{gtam neki véletlenül, lett a szemén egy monokli. A 

többiek röhögtek, és énekeltek neki, hogy kék a te szemed, ooó... Ekkor bejött a 

tan{r. Azt mondja, úgy l{tja, nem bírunk az erőnkkel, de majd ő lef{raszt minket. 

Levitette velünk az emeletes {gyakat az emeletről a földszintre, az előtérben sorba 

kellett {llni. Egy gaty{ban {csorogtunk, mezítl{b, rohadt hideg volt. Azt mondja 

Csonti, a nevelőtan{r, hogy úgy l{tja, m{r nem vagyunk olyan nagy legények. 

Csörgött a fogunk. Az a tróger meg csak vigyorgott, és azt mondta, hogy na ugye, 

most egy hangunk sincs. Erre Kaponya fingott egy nagyot, mi pedig összeestünk a 

röhögéstől. Nem tudom, de lehet, hogy ebből még ügyet csin{lnak. Hétvégén m{r 

nem engedélyezték a kimenőt. Vagont rakni se engedtek ki. M{s különös újs{g 

nincs. Sokat gondolok r{d. Laci. 

IX. 

Reggelre fehérre festette valaki az ajtótok üvegét, és a még nyers festékbe 

belekarcolta: „Hüjék”. Tudod, hogy ebből megint balhé lesz, megremeg a 

gyomorfalad, szapor{n, szép csendben megprób{lod lekaparni a festéket. Nem 

megy. 

– Mit piszmogsz itt? – kérdezi türelmetlenül any{d, és melléd penderül. 

Jól sejtetted: rögtön elpityeredik, és keservesen nyögdécsel. 

– Nem bírom, én ezt nem bírom tov{bb... 

Gy{moltalanul bet{mogatod, de m{r vigasztalni sem tudod. Mit 

mondhatn{l? 

– M{sfélfejűné volt! – pattan fel hirtelen, s ap{dnak kezd magyar{zni. – A 

vén naccs{ga lak{sa miatt... 

Ap{d {gya alól előkotorja a bűzlő bilit, kinyitja az udvarra néző ablakot, 

lesbe {ll. 

– Na, kotródjatok j{tszani! – ki{ltja. – Nincs itt semmi b{mulnivaló. 

Kisomford{ltok, ténferegtek az udvaron, de a közelben maradtok. 

Aggodalmasan pislogtok az ablak felé, mely alatt gyanútlanul csoszog Szabó b{csi, 

azt{n Mih{ly b{ty{d, majd egy úrféle ember, akinek most készült el a gar{zsa az 

udvar mélyén. Beveszed magad az orgonabokorba, rosszat sejtesz. A macsk{d 

elsz{ntan körülhízeleg, szórakozottan simogatod, de hirtelen egy kötelék húz el 

fülsiketítő zúg{ssal a h{z fölött, a macska rémülten elrohan, te is megrettensz. Az 

újabb hull{mban érkező repülőgépeket m{r v{rod, jönnek is, ahogy szoktak, 

elsüvítenek Bengecseg felé. Feszülten figyelsz a h{zra, l{tod a remegő 

ablaküvegeket. Lassan múlik az idő, de amint kilép az udvarra M{sfélfejűné, 

felgyorsulnak az események: any{d leönti. Az asszony hisztérikusan toporzékol, 

mint akit nyúznak, sivít, lomh{n csorog róla a sok csúnyas{g a blúz{ra, 

szokny{j{ra, nekivadult szitkait az ablakban hahot{zó any{dra szórja, 

fenyegetőzik. 

– Megyek a rendőrségre! Megyek... 

Egy pillanat alatt összesereglik az összes lakó, felhőtlen derűvel figyelik az 

eseményeket, csak Szabó b{csi csóv{lja komoran a fejét. 

– Testvéreim, nem Istennek tetsző dolog az ilyesmi... 

– Testvére mag{nak a hóhér! – rikkantja kihívóan Borika. 

Julis nénéd harciasan a csípőjére v{gja a kezét. 



– Hogy beszél ezzel a nyolcvanhat esztendős emberrel? M{r a kort sem 

tiszteli? 

A veres kurva idegesen kacag, ridegen csattan a hangja. 

– Olyan ez a h{z, mint egy szoci{lis otthon. Tele van ilyen tisztelni való vén 

hülyékkel, mint maguk. 

Szomorúan oldalogsz a kapu felé, tudod, a két nő azonnal egym{snak ugrik, 

kíméletlenül tépik majd egym{s haj{t, olcsó ruh{j{t. Ut{lod ezeket a lassan 

mindennaposs{ v{ló cirkuszokat, h{nyingered van a lakóktól, ettől az ocsm{ny 

h{ztól szintén, mostan{ban sokat gondolsz egy sokkal nagyobb h{zra, a 

középiskola kollégium{ra, amelynek hamarosan lakója leszel, itt hagyod ezt a 

rohadt életet, m{s emberré v{lsz, régi önmagadról csak úgy beszélsz majd, mintha 

valaki m{sról lenne szó. Eleged volt. Kifordulsz a kapun, hanyagul zsebre v{god a 

mancsodat, fütyülni akarsz, de nem hagyja el a hang összecsücsörített ajkaidat, 

mert két rendőrt l{tsz akkur{tusan ballagni az utc{n. Visszafordulsz a hírrel. 

– Jönnek a rendőrök! 

Nagy csend t{mad, a kakaskodó asszonyok sietősen rendbe szedik magukat, 

zavartan elp{rolognak. Hallod a csizm{k súlyos koppj{t. De az is lehet, hogy a 

szívdobog{sod ilyen hangos. Most elviszik any{dat. Beleolvadsz az 

orgonasövénybe. Most érnek a kapuhoz. A két rendőr azonban tov{bbhalad a 

Kötöny utca vége felé. Nem érted. 

– Biztosan eltévesztették a h{zsz{mot – súgod a melletted pihegő Julis 

nénédnek, aki aggodalmasan pislog a kapu ir{ny{ba, fülel. 

A Gyarló kocsma előtt ültök az {rokparton. Az iskolat{ska ott hever az 

öledben, kiteríted rajta az oroszfüzetedet. Főnök Rudi megfontoltan dikt{l, 

gondosan jegyzed a bolond szavait, oszt{lyt{rsaid pedig fuldokolnak a 

visszafogott röhögéstől. 

– Mink elismerjük, hogy a munk{soszt{ly vagyunk – fontoskodik az elnyűtt, 

rongyos férfi. – Ilyen dr{gas{got a nép nem akarta, nem akarta, hogy dr{gas{g 

legyek. Én megt{rgyaltam eztet, és nem fogadtam el. Ezt a hib{t mi követtük el, 

hogy id{ig néztük a szegényt. És a tan{cselnökkel beszélgettem a gyűlésen, 

kiemeltük, hogyh{t ne legyen ilyen dr{gas{g. Ezt mondtuk egyhangulattal. 

Kürtösi elvt{rs is tudja, hogy ilyen dr{gas{g van, de m{st mond, h{t ha ő ezt bírja, 

akkor vegyen nekem, ami kell. 

Főnök Rudi eltűnődik. Kirj{k testét r{zza a felbuggyanó nevetés, 

visszafogn{ mag{t, kínj{ban az ak{cfa törzsét r{gja. 

– Dikt{lod még? – kérdezed a bolondtól. 

– Kész – közli elégedetten. 

Megcímzed a borítékot, gondosan, csupa nagybetűvel írod a tan{cselnök 

nevét, ahogyan szoktad, így biztosan megkapja. Bedobod a kocsma előtti 

postal{d{ba. 

– Iszol egy poh{r sört? – kérdezi Főnök Rudi. – Fizetem – adja a nagyot. 

A Gyarlóból kilép két rendőr, Sípszódat vezetik. Odabentről kiözönlenek az 

emberek. 

– Biztosan sikkasztott – véli a kopasz kocsm{ros. 

Hurcolkodik a vén zsidó nagys{ga, a szép régi bútorokat Agyas Ambrus 

str{fkocsij{ra emelgeti Trombit{s és Mifinom. Any{d borzasztóan izgatott, lepakol 

a kis konyhaasztalról, egészen az ajtóhoz húzza, leselkedik a függöny mögül. 

– Kész? – kérdezi a fuvaros, és kézbe kapja az ostort. 

– Kész – jelenti Trombit{s. – Indulhatunk. 

A vén nagys{ga kíséri a kocsit, szapor{n tipeg a j{rd{n. Any{d kiv{gja az 

ajtót, éktelen zajjal húzza az asztalt. Amarról viszont M{sfélfejűné szalad egy ócska 

karosszékkel. A vén nagys{ga ajtaj{ban összeütköznek, egym{s haj{ba kapnak, 



ném{n, kétségbeesetten huzakodnak. Egy kövér idegen szuszog felfelé a lépcsőn, a 

jelenet l{tt{n meglepődik, meg{ll, a légszomj{val küszködik. 

– Maguk mit csin{lnak? – pihegi a homlok{t törölgetve. 

Az asszonyok elengedik egym{s haj{t, a ruh{jukat igazítj{k. 

– Költözködünk – fújtatja M{sfélfejűné. 

– Hov{? 

– Ide – mutatja a két elcsig{zott nő. 

– Ki engedte meg maguknak? 

– Mi köze hozz{? – pityeredik el any{d. 

– Csak annyi, jóasszony, hogy én a tan{cstól vagyok. 

Erre m{r felcsillan M{sfélfejűné szeme, elrendezi blúza kiv{g{s{ban a 

mellét, mosolyog. 

– Maga utalja ki? 

– Én. 

– Utalja ki nekem, nem b{nja meg... 

– Engem illet! – ki{ltja any{d kétségbeesetten. – A h{rom gyerekkel, a beteg 

urammal abban a vizes lukban! 

– Na menjenek innen! – int morcosan, türelmetlenül a tan{csi ember. 

– Az én uram nagyon beteg! – bömböli any{d. – M{r úgy {ll, hogy nem is 

ül... 

Az idegen erre b{ntóan felröhög. Any{d nyúzott arca megr{ndul. 

– Ez nem nevetséges. 

– Ide Csike Istv{nék költöznek – közli hat{rozottan a hivatalnok, megfordul, 

mintegy jelezve, hogy nem vit{zik tov{bb, majd kiszól az udvarra. – Jöjjenek be! 

A dögészék, akiknek tegnap este leégett a h{zuk, s akik most sunyítva 

lapulnak a fal mellett, kerülve a kív{ncsiskodók tekintetét, bizonytalanul 

megmozdulnak, csoszognak a kövön. 

– Ezeket akarja idepakolni? – ki{ltja szederjes képpel any{d. 

– Azt hiszi, hogy eltűrjük ezt a dögszagú band{t? – rik{csolja M{sfélfejűné 

is. 

– Pakolj{k őket az öreg Pejke lak{s{ba! 

– Még mit nem? – h{borog Borika és Julis nénéd. 

– Oda is jön lakó – közli a tan{csi ember. 

Any{d leroskad az ócska, didergő asztalra, v{nyadt kis testét r{zza a 

zokog{s. 

– Új lakó, ugye? – hüppögi. – Biztosan valami szan{lt. Azt{n az is megy az új 

lak{sba, mint a vén zsidó naccs{ga... Csak minket hagynak a nyomorús{gban... 

Nekünk nincs hova menni... 

– Jól mondja, Etusk{m – simogatja any{dat Julis nénéd könnybe l{badt 

szemmel. 

Üres az oszt{ly, elrepült belőle 

Sok dalos ajkú, jókedvű di{k... 

Csak azt tudn{m, hogy miért kell egy di{knak feltétlenül dalos ajkúnak és 

jókedvűnek lenni? Én sohasem voltam dalos ajkú, főleg az iskol{ban nem. Jókedvű 

is ritk{n. Most sincs valami haj de kedvem, szomorú sem vagyok az elv{l{s miatt, 

pedig úgy illene. 

Most búcsúzunk és elmegyünk, 

A mi időnk lej{rt. 

Itthagyjuk kedves iskol{nk, 

Indulunk messze m{r... 



Lenne m{r vége! Minek ez? Mindenkinek itt feszít az apja, anyja, pereputtya, 

a nagy alkalomra fölöttébb kicsípték magukat, h{t igen, a kisfiúk kilép az Életbe, 

ezért most bőgnek, mint az apaszam{r, a kisfiúk pedig vigyorog, integet a sorból, 

és baroms{gokat énekel. Én nem integetek. Nincs kinek. Este jön a bankett, azt{n 

kalap. Errefelé sem l{tnak többé. Esetleg Csonti – {lm{ban. Lidérces {lmaiban. 

Ballag m{r a vén di{k 

Tov{bb, tov{bb, 

Isten veletek cimbor{k 

Tov{bb, tov{bb, 

Ez út haz{mba visszavisz, 

Dolgozó leszek magam is, 

Tov{bb... 

Az leszek, nincs mese. Dolgozó. Egy kis senki. Tov{bb. Tov{bbra is. 

Öregkoromban leírom az életemet. Tov{bb, tov{bb és így tov{bb. Ismételgetjük 

ezeket a csöpögős nót{kat, totyogunk, ballagunk, m{r mindent elénekeltünk 

legal{bb h{romszor. 

Ez út haz{mba visszavisz... 

Visszavisz. Hajnalban megy a vonat. Ki lakhat most a mi lak{sunkban? 

Borika írta, hogy valami idegen. 

Any{d egy tan{rféle emberrel perlekedik, aki must{rszínű autój{val az 

udvar mélyén lévő gar{zsa felé igyekszik. 

– Nem tud vigy{zni? Felborít a vacak tragacs{val! 

– De kérem... 

– Azt is megérjük még, hogy... 

– De asszonyom... V{rjon! 

– Hogyhogy v{rjak? Majd megv{rom, hogy elüssön! 

– Maga oldalt {llt az úton... 

– Nem tud arrébb menni? A fr{sz essen magukba, az összesbe... 

– Maga egy hülye! 

– Micsoda? Hallj{k, asszonyok? El akar ütni, és még neki {ll feljebb! Tanult 

embernek mondja mag{t, de még a cig{nyok is különbek... Szégyellhetné mag{t... 

Annyira fel vannak m{r ezek az idegenek a mi udvarunkban hatalmasodva, úgy 

kinyílott a szemük, hogy azt hiszik, csak övéké a vil{g! Az udvarra sem lehet 

kijönni, mert mindenkinek nekimennek... 

M{r nem szeretsz otthon lenni. Örökké {ll a balhé. Még jó, hogy v{r r{d a 

Csuk{s tó, a hatalmas, csendes víz. Milyen nagy szerencse, hogy felvettek a 

középiskol{ba! Elkerülsz ebből a pokolból. 

M{sfélfejű Szark{ék fia f{radhatatlanul r{zza a kereplőt az ablakotok alatt. 

Any{d f{radtan kiszól. 

– Ejnye, kisfiam, beteg van a h{zn{l, legal{bb arra lennél tekintettel! 

De a keszeg kölyök csak idétlenül vihog, és kerepel tov{bb. Biztosan az 

anyja parancs{ra. Kiszaladsz. A taknyos prób{l elinalni, de vill{mgyorsan 

felg{ncsolod. Sz{nk{zik a képén. Kiosztasz neki egy zs{k pofont is, ha m{r 

bömböl, legyen miért... 

Kaponya a vas{gy szélén ül, egy ócska magnóval szerencsétlenkedik. A 

kazett{ról fülsértő zaj, dübörgés hallatszik. 

– Tied ez a vacak? 



– Az enyém. 

Felerősíti. Mintha a mikrofon előtt egy nyervogó talig{t tologatn{nak. Azt{n 

any{m panaszos, sírós hangja. 

– Nagyon megüti a bok{j{t... 

A nyikorg{s erősödik, elnyomja a hangj{t. Valaki csörömpölésbe kezd, 

taktusra. Ismét any{m elcsukló hangja. 

– Ezt csin{lj{tok. Ezt... 

Majd istentelen motorbőgés következik, elviselhetetlenül sok{ig. 

– Mi ez? – kérdezi Kaponya. 

– Motor. Az udvarra szolg{ló kis ablak előtt bőgette M{sfélfejű Szarka. 

– Minek? 

– Hogy minket idegesítsen. 

Legal{bb negyedór{ig a motorbőgést hallgatjuk. 

– Elz{rhatn{d – mondom. 

– Végig ez van rajta? 

– Nem. 

Kaponya egykedvűen előretekeri a szalagot. Rik{csol{st hallani. 

– Na mered-e most kiab{lni a lófaszokat, te girhes dög? Ugye most hallgatsz, 

hogy odabent van az orvos fia? Nem mered mondani ... 

– Ki ez? – kérdezi Kaponya. 

– M{sfélfejűné. 

– H{t az orvos fia? 

– Any{m hívta {t, hogy magnóra vegye a cirkuszt. 

– Minek? 

– Bizonyítéknak. A bírós{gra. 

– Hallgasson m{r! Beteg az uram! – hallom any{mat a szalagról. 

– Beteg? H{t dögöljön meg! Nem érdekel! Hülyének nézitek a m{sikat? Nem 

szégyellitek magatokat? Majd megmutatom én, hogy milyen erőm van! Meg {m! 

És ha nem tetszik, vegyetek nekünk lak{st! Ezt a tan{cs adta, papír van róla. Mit 

gondolsz, te girhes, a tied lesz itt minden? Mutogatod a karodat az orvosnak? 

Teszek én r{ m{sik foltot is... Az orvost is lefizettétek! Mindenkit lefizettetek! 

Rohadtak... Azt hiszitek, hogy örömmel lakik itt az ember? Ut{lom m{r, mikor a 

pof{tokat megl{tom... 

Azt{n any{m sírós hangja. 

– Belekötnek mindenkibe... 

– A piaci legyek! Nehogy elmenjél az ablakom előtt, te girhes dög, mert 

megtaposlak! 

– Majd megtudn{, ha ember lenne az uram! – zokogja any{m. 

– Hogy lehet így viselkedni a mai szocializmusban – harsogja a 

szomszédasszony. – Hordj{tok ide a tanúkat... Szép dolog... Nem tetszik, hogy 

ideköltöztek testvéremék is? De az tetszik, hogy elénk seperd a szemetet? 

– Azt előbb maga seperte ide... 

– A börtönben lenne a helyetek... 

Fellapozod az újs{got: „Gyújtogatott, hogy olthasson”. Az egész utca ezt 

olvassa. 

– Aj, de k{r, hogy az öreg Pejke nem érte meg! – sóhajt Mih{ly b{ty{d. 

Az bizony k{r, gondolod. Kitették az újs{gba Sípszód{t, Istv{n b{ty{d 

felv{gós fi{t, jaj, de olvasn{ ezt az öreg. Ez biztos, hiszen még te is olyan 

mérhetetlen élvezettel falod a mondatokat. 

– Mit ír ? – kérdezi Mih{ly b{ty{d. 

– Azt, hogy gyújtogatott. De h{t Mih{ly b{ty{m m{r olvasta! 

– Azért csak mondjad! – somolyog az öreg. 



– Azt írja, hogy Sípszóda gyújtotta fel a dögészék h{z{t, meg a dar{lót, a 

Kov{csék h{z{t is, meg a Kun L{szló utc{ban... 

– A Pejke gyerek? 

– Az. Sípszóda. 

– A fene a bőrit – heherészik az öreg. 

– Ő gyújtotta meg a téesz szalm{j{t is... 

– R{varrj{k arra most a vill{m tüzét is... 

– Nem baj az, hogy rohadna meg a börtönben! 

– Azt{n minek csin{lta? 

– Azt írj{k, hogy így akart kitűnni. Érdemeket szerezni. 

– Aha... Még úri tempója volt, hallod-e? Pedig a magunkfajt{nak nem 

érdemeket kell szerezni. 

– H{t? 

– Türelmet, te fiú, de sokat. 

– Minek az? 

– Hogy mindent kibírj{l, annak. 

– Gyere m{r be egy cseppet, Zsiga, mondanék valamit. Ha nem restelled... 

– Sok a bajom, Julis néném, nemigen érek r{. 

– Tudom én, tudom, de mégiscsak te vagy itt a tan{cstag, a mi hivatalos 

emberünk. 

Szelíden behúzza Moln{r Zsigmondot az udvarra. 

– Csin{lj{l m{r valamit, Zsiga fiam, mert az emberek itt teljesen összeölik 

egym{st. 

– Miért? 

– Lak{s kéne nekik, nem ez a nyomorús{g. 

A tan{cstag gondterhelten r{ncolja a homlok{t, fontoskodva r{gja a 

szavakat. 

– Ugye tudja Julis néném, hogy szocialista t{rsadalmunk mekkora 

erőfeszítéseket tesz... 

– Ugorj csak le a tribünről, fiam, eleget szavaltok ti nekünk a r{dióban, 

tévében... Nem a leckét akarom én hallani, fiam, hanem téged. Lehet lak{st 

szerezni, vagy nem? 

– Nézze, Julis néném! Megmondom őszintén... 

– Na ez a beszéd, fiam... 

– Megmondom őszintén, hogy lesz lak{s, ha végrehajtjuk a lak{sépítési 

programot... 

– Nem az érdekel engem, Zsiga, hogy te milyen jó papag{j vagy, hanem az, 

hogy ha m{r a tan{cstagunk lettél, mit tudn{l tenni ezekért a nyomorultakért? 

– Bajos... Esetleg valami ígérvényt a tan{cstól. 

– Micsod{t? – pirosodik Julis nénéd képe. 

– Egy ígérvényt a tataroz{sra. 

– Miféle tataroz{sra? 

– A h{znak a... 

– Mit akarsz itt tatarozni? 

– Repedés van a falon – mutatja éppen a szob{tok sark{t Moln{r Zsigmond. 

– Milyen repedés? Az agyadon van repedés, de jó nagy! Azon! 

Julis nénéd úgy felfújja mag{t, ak{r a pulyka, mag{ból kikelve szórja {tkait a 

hebegő tan{cstagra, nem kímélve a hangj{t. 

– Elkotródj innen, te hibbant, mert megmarlak, leverem rólad a nagy 

hivatalt! 

Julis nénéd egészen az utc{ig szorítja a sietősen faroló, sut{n oldalgó Moln{r 

Zsigmondot. Odakint észreveszi a Gyarló kocsma felé s{ntik{ló Főnök Rudit, 

gyorsan ki{ll az utca közepére, onnan rikoltozik a tan{cstag ut{n. 



– Na, Moln{r Zsiga, ott megy a te tan{cselnököd, éppen olyan vagy te is, 

mint az... [lljon m{r meg, elnök elvt{rs, v{rja meg a kuty{j{t! – süvölti Főnök Rudi 

felé. 

A bolond meg{ll, szélesen vigyorog. 

– Ne igy{l többet! 

– Nem parancsolsz te abban! 

– Nem h{t, csak nem akarom, hogy balhé legyen. 

Kaponya elveszi előlem az üveget. 

– Milyen balhé? 

– Esetleg majd szívóskodik a diri. 

– De beszari lettél! 

Visszaveszem a gyorsan apadó üveget, öntök mindkettőnknek, merengve 

b{mulom a poh{r alj{t. 

– Tudod, Kaponya, énnekem mindig mindenki eszembe jutott, mindenkire 

figyeltem, csak a szüleimre nem. Meg a testvéreimre. Olyan természetes volt, hogy 

vannak. Hogy mindig is lesznek. 

– Elhiszem, de m{r tényleg eleget itt{l. 

– Nem is ismertem őket... 

– Jól van, haver, ne sírj{l! 

– Itt van bennem mindenki, az udvar minden lakója, még a macsk{k, 

kuty{k, orgonabokrok is... És a h{z... A h{z... 

– Gyere, menjünk ki a levegőre! 

– Csak az édesszüleimet nem ismertem... 

– Sét{lunk egy nagyot, haverom, nem lesz semmi baj... 

M{sfélfejű Szarka az udvarra néző ablak alatt {ll, a felesége a folyosói ajtó 

előtt. Az ember kettőt sem szól, nehézkesen szuszog, téged v{r. Tudja, hogy most a 

ballag{sra kell menned. A folyosón az asszony m{r teljesen felbég{zta mag{t, 

rugdossa az ajtót, hisztérikusan üvölt. 

– Rohadt disznók! B{ntani a kisgyereket! A t{rsadalomért pedig semmit sem 

tettél, te girhes! Semmit. Én tizenöt éve dolgozom a magyar {llamnak. De te mit 

dolgozt{l? Csak a padlót nyaltad abban a kócer{jban. H{t munka az? Az urad is 

micsoda? Vízőr? Egy fenét vízőr! Egy senki! Egy nulla. Én a magyar {llamnak 

tizenöt éve vagyok a dolgozója, éjszak{zok az üzemben, h{t ezt irigyled, te senki? 

Kellene a lak{som, mi? Szép, nagyon szép... A mai vil{gban. Spicliskedni, 

feljelenteni az uramat, a nyakunkra hozni a rendőrséget? ... Kiverem az üvegedet, 

ne félj! Az összes ablakot. Nem elég neked a te lak{sod? Semmit sem tettél a 

magyar {llamért. Azt sem tudod, mi az a munka. De ki ne gyere, mert 

megtaposlak! Nem felelek magamért! A kölyködre meg az uram p{ly{zik, nehogy 

azt hidd, hogy megússzatok! Az uradat m{r a kórh{zból is kiadt{k, az nem fog 

megvédeni... 

Kiugrasz az utca felőli ablakon, rohansz az iskola felé, mint nyolc éven {t 

annyiszor. 

Elmúlt éjfél. El{zott, mélabús az egész t{rsas{g. 

Üres az oszt{ly, elrepült belőle... 

Kiimbolygok az utc{ra. Egy lélek sem j{r idekint. Lesekedek az étterem 

ablak{n. A tan{rok és zsíros arcú asszonyaik tele pof{val röhögnek valamin. 

Nyilv{n vicceket mesélnek. Csonti felesége vih{ncol, odavan a férjétől, minden 

mondat{tól el{jul. Felt{rul az ajtó, kiömlik a rekedtes nóta. 



Ez út haz{mba visszavisz... 

Sietősen elbújok a bokrok mögött. Kilép a diri, hosszan vizel, azt{n 

visszamegy. Le kellett volna ütni! Megint az ablakhoz {llok: Csonti felesége 

szétlökte a l{b{t. Kibuggyan a ruh{j{ból. Szappanszerű a csaj. Meg kellene tojózni 

– bosszúból. 

– Ne lökdöss, te hülye, mert nem l{tom! 

– Odanézz, ott az ikterbakter! 

– Ikter, bakter, fekete szatying, dr{ga szép szőrös fütyülőszersz{m! Ikter, 

bakter... 

Belev{gni az üvegbe! Belev{gni a képükbe! Émelyeg a gyomrom. Nézem a 

tan{ri band{t, és egy hirtelen mozdulattal a torkomra dugom az ujjam. Otthagyom 

a leh{nyt ablaküveget, sét{lgatok. Azt{n leroskadok egy fa tövébe. Hazamegyek! 

Haza! Ott lesz ismét a h{z, az udvar, a Kötöny utca, a Csuk{s tó... Azt{n dolgozni 

fogok, építek egy h{zat, hazaviszem a testvéreimet, hazaviszem az any{mat... 

Ez út haz{mba visszavisz... 

Felugrok: Csonti lépett ki az ajtón? Nem ő az. Majd csak kijön, mielőtt 

elindul a vonatom. 

Cig{nyok lépnek ki a Gyarlóból, körülveszik Főnök Rudit. L{zas szemű 

l{nyok simulnak hozz{ kuncogva, incselkedve. 

– Jaj, Rudi, ugye eljössz vélem? 

– He, velem gyere el, én jobban tudok! 

– Csak vigéckednek ezek a roma kurv{k, Rudi, egyedül énr{m hallgass! 

A bolond kitépi mag{t a kezükből, sértődötten elhúzódik. 

– Ne j{rassatok le! – fújja dühösen, amitől a cig{nyok röhögőgörcsöt kapnak. 

Kal{n elordítja mag{t. 

– Ne j{rass{tok le a tan{cselnököt! Sok dolga van neki, nem ér r{ veletek 

foglalkozni! 

Gyökér a bolondhoz fordul, komolykodva kérdezi. 

– A tan{csn{l dolgozol, ugyi? 

– Ott h{t! – bólint Főnök Rudi leereszkedően. 

– Mit csin{lsz ott? 

– Intézem nektek a szoci{lis otthont. 

A kirobbanó nyerítésre egyre többen sz{llingóznak elő a kocsm{ból. 

– És beszédeket is mondok – fűzi hozz{ Rudi. 

– Miről? 

– H{t, hogy út kék a cig{nyv{rosra, mert a s{r... 

– Muzi kék oda, te Rudi! – harsogja Kal{n. 

– Meg jó harcos filmek! – kiab{l Gyökér, s ez mindenkinek tetszik. 

– Na lesz muzi? 

A bolond r{juk hagyja, közben szétnéz, merre inalhatna el. 

– Olvasd m{r el ezt a levelet! 

Gyökér a Főnök Rudi orra al{ nyom egy üres papírlapot, aki azonban 

vonakodik, rosszat sejt. 

– H{t ugyi, csak te vagy itten az egyedüli tanult ember. El tudod olvasni, 

nem? 

– Ő ne tudn{? 

A bolond végre olvasni kezd. 

– Kedves L{zók Efraim és Csukodi Marika! A levelet megkaptam. Én jól 

vagyok. H{t tik hogy vagytok? Vettem egy malacot, és a feleségem se beteg m{r. 



Kibuggyan a durva röhögés. Rudi nyugtalanul csavargatja a fejét kutatva a 

tömegen {tvezető utat. Gyökér r{förmed. 

– Még nincs vége! 

A bolond idegesen megköszörüli a tork{t, hadar. 

– Sokszor csókollak, és sok szerencsét kív{nok, Csukodi Rudolf. 

Mifinom {tfurakszik a tömegen egy t{nyér birkapaprik{ssal. 

– Egyél, testvér, megszolg{ltad! 

Rudi behal{mol egy jókora falat húst, de azonnal fintorog. A cig{nyok 

összesúgnak, kaj{nkodva biztatj{k a bolondot. 

– Na, egyél h{t! 

Rudi habozva emelinti a vill{t, apró húsokat keres, erőlködve r{g. A 

cig{nyok gyűrűje szorosan körülfogja. 

– Egyél! – kín{lja Gyökér fenyegető hangon. 

Amikor m{r alig van valami a t{nyérban, a cig{nyok lassan 

visszasz{llingóznak a kocsm{ba, elégedetten bazsajognak. 

– Nem volt jó? – kérdezed Rudit. 

– Sós volt. Nagyon. Sokat tettek r{. Legal{bb egy marékkal. 

– Miért? 

– Hogy szomjas legyek. 

– Van egy tízesem, igy{l valamit! 

Főnök Rudi boldogan r{d mosolyog, gyorsan elteszi a pénzt. 

– Hogy van? 

– Kicsoda? 

– A veres kurva. 

– Jól. 

– Szeret még? 

– Téged? Szeret. 

– Nem tud aludni? 

– Nem. 

– Annyira szeret? 

– Annyira. 

– Akkor írjunk neki levelet! Na írjad! 

Előveszed az oroszfüzetedet. 

– Kedves veres kurva! Én szeretnék véled beszélni. Estére, ha tal{lkozunk a 

piacon, jó lenne az eljegyzést megcsin{lni. N{lam nem sz{mít a pénz, én keresek 

annyit, én eltartalak, és otthon végzed a h{ztart{si dolgokat, vasalsz, és ami kell 

nekem, meg fogod csin{lni, ha nem haragszol meg érte. Milyen ruh{t parancsolsz, 

és milyen méter anyagokat? A hajadat meg kell csin{ltatni, és ez nem sz{mít 

nekem, hogy mennyibe kerül. Kedden küldjél egy fényképet, akkor nagy képet 

küldök én is, ha megl{tod a fényképemet, nagyot nézel... 

Jólh{gó Mih{ly b{ty{d {ll meg az {rok partj{n. 

– Laci fiam! Siess haza! – dörmögi komoran. 

– Miért? – csod{lkozol. 

Az öreg elfordul, idegesen tépkedi kunkorodó, deres bajsz{t. 

– Csak. Siessél! 

– De miért? 

– Takarodj m{r hazafelé, nem érted? – ordítja Mih{ly b{ty{d. 

Megdermedsz. A Csuk{s tóban rettenetesen nagyot kondul az elmerült 

harang. Kétségbeesetten rohansz végig a Kötöny utc{n. 



Menny és pokol 

Mint a lovak 

10 órakor értük el a galíciai hat{rt. Egy erdő szélén lelógereztünk. A 

bakancsot levetettem a kapc{t és a l{bamat sz{rítni. Fél óra múlva riadó, uccu! 

Nem mehetünk Magyarorsz{g felé, csak haladunk Orosz-Lengyelorsz{g 

felé. 

14-én v{rtuk a koz{kokat. A men{zsit kocsi hozta. Kenyeret egy hétre adtak 

kettőt, azokban is {rpadara és fűmag volt – mikor volt kenyér. Az eső mindig esik. 

November. 

Liszgova, így mondj{k e hely nevét. A vidék lakatlan, a föld vetetlen, itt-ott 

egy megmaradt h{z, egy-két ember, szomorúan néznek. A templomok épek 

mindenhol, ezeket kímélték. 

A csűrt a ganétól kitisztítottuk, ott lett a laktany{nk. Június 10-e óta most 

vetkezhettünk le először. 

Este hordj{k az ebédet, nappal nagyon j{r a golyó. Sebesültek, sebesültek... 

4-kor keltünk, 6-kor indultunk fa-utat csin{lni este 6-ig. Ut{na bakancsot 

kellett vikszolni. Akié piszkos volt, 6 óra kurtavasat kapott. Kivették két 

z{pfogamat. 

Vas{rnap. Menetelés dalolva, de nem ment. 40-50 évesek vagyunk. Feküdj, 

fel, feküdj, mire egy-két kénytelen dal. 

Pucol{s... Esik az eső, fürdünk a s{rban. A főhadnagy úr lóh{ton jött. 

Choloniev. Lefeküdni nem tudunk, csak ülni. A ruh{nk csupa víz, 

didergünk. M{snap a főhadnagy úrnak lak{st építettünk. Mikor készen lett, az 

oroszok lőttek. A főhadnagy úrnak dekungot kellett csin{lni. [stuk, amíg setét 

nem lett. A főhadnagy úr, meg az őrmester úr, meg m{sok is, kimentek egy 

laposra, hogy ne érjék őket a snaprelek. Mi {stunk. 

Esik. 

Megyünk Mostivilkibe. Esik a hó, hideg van. A szerelvényt ma nem tettük 

le. 28-{n volt az esküvés új kir{lyunkra. Cigarett{t nem kapunk. Étkezés volt, 2 

vekni kenyér 5 napra fejenként, hús egy napra 20 deka nyersen, csontostul. Leves 

és csuszp{jz. 13 deka szappan is j{rt volna, de nem kaptunk. 

December 24. Ketten elmentünk kar{csonyf{t keresni, 3 óra múlva leltünk 

egyet, hazavittük, feldíszítettük. Mi lehet a csal{dommal? 

Ilyen embergyilkol{s, mint most, még nem volt. 



1917. janu{r 6-{n semmi különös. A h{borúnak nincs nyoma, ink{bb valami 

nagy v{s{rnak mondható, nagy a sürgés-forg{s. Elmúlt minden harci kedv, mind 

mehetnénk hazafelé. 

Éheznek a lovak. Mi is éhezünk. De minket jobban szekíroznak. 

21-én lefogtak tőlünk megint egy fél porció kenyeret. Mosty-Vielki. Őrség. 

Hordja a szél a havat a szemem közé. 

Nem szabad a kenyeret megh{mozni, a bakancsot szalonna darabokkal 

kenni. Ez a parancs. M{r egy éve nem kaptunk szalonn{t. 

Az orosz foglyoknak nem szabad panaszkodnunk, hogy nincs kenyér, hogy 

nincs doh{ny. Igen sokat böjtölünk, de az ellenség nem tudhatja. 

Az őrségen sebesen kell j{rni, kemény hideg van, nehéz a menés. A maródi 

szob{n se jó, megfagy bent a víz. 

Erős zord hideg van, a l{bam rogyadozik, janu{r 20-a óta m{sfél kenyeret 

kaptam. A gyomromban nagyot mozdul valami. 

A hurk{m egym{st dörzsöli, nincs egyéb, csak zab. Az is gabonaféle. Jó édes 

íze van, csak sok a haja, azt nem tudom lenyelni. H{moztam szemenként, úgy jó 

volt. Attól fogva zabot ettem. 

M{r az {gyút is mi húzzuk, mint a lovak. Jó lenne hazamenni. De hazajutok-

e még? 

Farkas enni 

Én lenni magyar. Nagyon magyar. De volt rossz sors. Papa volt nagyon jó. 

Katona lenni 1913-ban. De lenni hadifogs{g. A K{rp{tokn{l. 1915-ben. Vitték 

Szibéri{ba. Messze. Nagyon messze. Egy v{rosba. Neve Troickoszavszk. L{gerba. 

A l{ger volt rossz. Volt orosz-mongol hat{r. Hogy menni haza? Jaj, hogy. 

Negyvenezer ember. Magyar, német, osztr{k... 

A nagy tisztek kapni ötven rubel. A vöröskereszt adni. Ez volt sok. De 

kiskatona nem kapni. Semmit. Kellett pénz csin{lni. Lett forradalom. 

Oroszorsz{gban. De Szibéri{ban nem. Még nem. Kiskatona lopni pisztoly. Lopni 

gr{n{t. Adni forradalm{rnak. Kapni ennivaló. Cserebere. Jönni vörösök. Nagyon 

jó, mondani vörösök. Ti adni pisztoly, adni gr{n{t, ti lenni vörösök. Sorakozó 

lenni. Lépés indulj! Egész sz{zad. Mind magyar. Csak a nacsalnyik orosz. Fehér. 

Nem vörös. Nem szeretni vörös. 

Egy v{ros lenni egy nap vörös, m{s nap fehér. Jönni fehérek. Elfogni papa. 

Visszamenni l{ger. Akkor jönni vörösök. Papa sorakozó. Lépés indulj! Lenni harc. 

Lenni l{ger. Lenni harc. Lenni l{ger. Azt{n nem lenni harc. Vége. De lenni l{ger. 

De papa volt jó. Volt nagyon jó. Tiszt megengedni neki v{ros nem l{ger. De volt 

rabszolga. Dolgozott. Pénz nincs. 

Papa sv{b lenni. Magyar. Lakni Soroks{r. Régen. Most Szibéria. 

Troickoszavszk. Egyszer ülni moziban. Két bar{t vele. Németek. Ott menni egy 

l{ny. Papa mondani, nagyon szép l{ny! Németül. A l{ny is mondott neki. Németül. 

Ő lett a mama. 

Mama lenni szigorú. Mama lenni precíz. De most én mondani: köszönöm! 



A papa volt nagyon jó. Nagyon kedves. Mindig dolgozni. Mindig csak 

rabszolga. Először a l{ger. Azt{n a v{ros. De rabszolga. Azt{n ment szomszéd 

mongol v{ros. Dolgozni. Reggel ment, este jött. Pénz nincs. Ennivaló van. Lenni jó. 

Volt 1924. Papa lenni építész. De Mongólia nem építeni. Csak kicsi. Ulan-Bator. 

Lenni idegen. Nem mongol. Lenni gyanús. Azt{n lenni sok baj. Öltek sok 

l{ma. Rombolni templomok. Volt 1937. 

Papa menni l{ger. Volt 1939. L{ger lenni Ulan-Bator. Mondani, lenni jap{n 

kém. Dobni bunker. Csak beton. Lenni négy hónap. Éjjel egy óra: papa vinni. 

Verni. Hol lenni jap{nok? Én nem ismerni jap{nok! Verni. Hol lenni jap{nok? Én 

nem ismerni jap{nok! Verni. Éjjel két óra: papa vinni bunker. Feküdni beton. Éjjel 

egy óra: Papa vinni. Verni. Hol lenni jap{nok? Én nem ismerni jap{nok! Verni. 

Négy hónap. Akkor l{ger. Papa dolgozni. Lenni rabszolga. Dolgozni. Pénz nincs. 

Ez nyolc év. Nyolc év lenni l{ger. 

Mama lenni otthon. Munka nem lenni. Mondani: fasiszta! Mama volt német. 

Én lenni gyerek. Mondani: fasiszta. Én! Mondani iskola. Mondani utca. Ennivaló 

nem lenni. Szén nem lenni. Vinni zs{k. Tenni bele szén. Szén lenni úton. Amerre 

Nalajh. Én hozni szén. Megfogni, megverni, mondani, ejnye, ejnye, capcara? Lenni 

éhség. Mama enni egy falat, én enni egy falat, többi falat vinni papa. Vinni l{ger. Jó 

őr lenni, hívni. Papa jönni. Én bedugni t{nyér drót alatt. Papa enni. Mint kutya. 

M{sik nap menni l{ger. Vinni ennivaló. Rossz őr lenni, verni. 

Ilyen élet. Volt sok év. Lenni idegen. Lenni fasiszta. Lenni a nép ellensége. 

Akarni valamit: l{mpa piros. Mindig piros. Nem zöld. Én nem szeretni piros. Nem 

tanulni. Két év. Mondani: nem! Fasiszta nem! Nép ellensége nem! Tanul{s kaput. 

Papa volt nyugodt. Volt rendes. Tiszt engedni, aludni otthon. Éjjel. Nappal 

dolgozni l{ger. Lenni rabszolga. Pénz nincs. Szén nincs. Ennivaló nincs. Piros 

lenni. Mindig. 

Sokszor menni pec{zni. Papa menni, én menni. Papa mesélni. Én lenni 

magyar, mondani. Magyarorsz{g szép! Magyarorsz{g gyönyörű! Menni haza. Egy 

év. Következő év. De nem menni. Lenni új év. Papa mondani: menni haza. Menni 

Magyarorsz{g. De nem menni. Piros lenni. Nem zöld. 

Én tanulni. Lenni orvos. Dolgozni öt nyugati megye. Öt megye: lenni egy 

sebész. Én. Kórh{z nem lenni. Út nem lenni. Rossz autó lenni. Sok munka lenni. Én 

lenni rabszolga. Pénz kicsi. Munka sok. Sok-sok. Lesz kaput. Jaj! 

Lenni 1958. Jobb{gy K{roly költő segíteni. Papa menni haza. Menni 

Magyarorsz{g. Lenni magyar {llampolg{r. Örülni. De mama vérnyom{s nagy 

Nem menni Magyarorsz{g. Én {polni mama. Nem menni Magyarorsz{g. Csak 

papa menni. Hivatal engedni. Elhinni, hogy magyar. Régen nem hinni. Nem lenni 

papír. Akkor nem magyar. De Jobb{gy K{roly segíteni. Papa örülni. Menni 

Soroks{r. L{tni vil{gh{borús emlékmű. L{tni a nevét. L{tni a felirat: halott. Papa 

sírni. Nagyon. Írni levél Mongólia: intézni lak{s, munka, jönni mama, gyerek. De 

mama lenni beteg. Nagyon. Agyvérzés. Lenni béna. Én {polni. Nem menni. Azt{n 

jönni levél. Nem papa írni. Jaj! Papa megvakulni. Agytumor. Azt{n jönni t{virat: 

azonnal jönni, papa meghalni! Jaj! Hogy menni? Mama beteg. Nagyon. Még tíz év. 

Én {polni. Lenni orosz feleség. Gyűlölni magyar. Lenni két gyerek. Feleség 

tanítani: gyűlölni magyar! Nem {polni mama. Én v{lni. [polni mama. Nem utazni. 

Nem menni temetés. Csak {polni. Tíz év Akkor mama meghalni. 

Én lenni idegen. Lenni a l{mpa piros. Mit csin{lni? Dolgozni. Pénz kicsi. 

Lenni rabszolga. 

Azt{n menni Magyarorsz{g. L{togatni. Magyarorsz{g szép. Gyönyörű. 

Nagyon. Én lélekben lenni magyar. Nagyon magyar. De nem tudni nyelv. Vagyok 

ott idegen. Ott is. Itt is. Hol lenni otthon? Magyarorsz{g? Mongólia? 

Most itt lenni k{osz. Mongol ember nem tudni demokr{cia. Orosz ember 

nem tudni demokr{cia. Mondanak mindent. Nem dolgozni. Beszélni. Csak 



beszélni. Gyűlölni orosz. Gyűlölni idegen. Gyűlölni Európa. Én idegen. Lenni 

életveszély. De hol élni? Magyarorsz{g? Nyugdíj kicsi. Lak{s nincs. Lenni öreg: 

hatvanöt év. 

Mongólia? Lenni k{osz. Régen mondani: orosz jó. Most nem. Régen 

mondani: jap{n rossz. Most jó. Korea jó. Amerika jó. Bar{t. Mindig m{st beszélni. 

Nem lenni biztos semmi. De kelleni a biztos! Nekem. Egy biztos kelleni! Lenni 

biztos Isten. Isten kell! 

Én lenni Mongólia. Én lenni magyar. Utolsó mohik{n lenni itt. Én meghalni, 

magyar nem lenni Mongólia. 

Én öreg. Kaput itt. Mongólia. Itt temetni. Sír nem mély. Halott kihúzni 

farkas. Enni. 

Öt perc az élet 

(triptichon) 

A felvidéki 

Éjszaka forgolódok, dob{lom magam az {gyban. Szuszogok, nyögdécselek. 

A feleségem mondja. Hallom, hogy néha megreccsen a szekrény. [lmomban l{tom 

magam, mint halottat, akit nem tudnak eltemetni, mert nem jönnek az elvt{rsaim. 

Még azok sem. Azt{n arra ébredek, hogy ott fekszem a szoba közepén a padlón, s a 

feleségem r{zza a v{llam. Még csak két óra múlt. Nagy sok{ra elalszom. 

Csapzottan, izzadtan ébredek nyolc körül. Asztalhoz ülök. A feleségem elmeséli, 

hogy ma éjjel is a szoba közepén tal{lt {jultan. Nem emlékszem. Eszünk. Később 

elmegyek bev{s{rolni. Kenyeret veszek, tejet, kiflit, tíz deka szal{mit, esetleg 

alm{t. A boltn{l megv{rom a post{st. Van valami? Most nincs. Megint nincs. 

Ilyenkor szoktam tal{lkozni egy-két korombelivel. Telepesek, nem sv{bok. E kicsit 

politiz{lunk, megt{rgyaljuk, ki halt meg, ki megy kórh{zba, kinek a fia építkezik... 

Én is egy hónapja jöttem haza a kórh{zból. Született vérszegény vagyok, beteg a 

szívem, m{r csak veszekszek az évekkel. Tizenkét esztendeje betegeskedek. Lehet, 

hogy unj{k m{r a többiek, de ezt mindig elmondom nekik. Azt{n hazamegyek és 

újs{got olvasok az asztaln{l. Valamikor huszonketten ültünk ennél az asztaln{l. 

Ma m{r csak ketten ülünk. Az asszonnyal. Több mint egy futballcsapatra való 

gyerekem volt, de csak hét él közülük. Van tizennégy unok{m, két dédunok{m. 

Hetvenkilenc esztendős vagyok. Bigott katolikus csal{dból sz{rmazom anyai {gon. 

Nagyap{m, ap{m apja, nógr{dberceli volt, kispap; a fölszentelése előtti télen 

elment Lontóig, megt{madt{k a farkasok, de ő behúzódott egy tany{ba, ott maradt 

egy ideig. Egyszer azt{n a juh{sz elővette a karik{st. No, tisztelendő uram, 

összeszövetkezett a l{nyommal, vagy elveszi, vagy kilököm a farkasok közé. Mit 

tehetett volna? Elvette. Anyai részről a csal{d felszabadított jobb{gyokból {llt, 

M{ria Terézia szabadította fel őket. Az any{m még Ferenc Jósk{n{l is j{rt 

kihallgat{son. Akadt egy kanonok rokonom is, meg egy ügyvéd. Nagyany{m 

unokatestvére volt Kittenberger K{lm{n, Lév{n {llt a h{za a Zöldkert utc{ban. 

Toka Béla Szlov{kia belügyminisztere volt, a hal{la ut{n huszonkét perccel 

akasztott{k fel h{borús bűnösként. A t{rgyal{son halt meg. Ez a tüdőbajos ember 

Hlink{nak volt a jobbkeze. H{t ugye, fasiszta. A b{csik{m volt. Hatesztendős 

koromban any{m katolikus, ap{m reform{tus iskol{ba akart adni. Veszekedtek, 

any{m sírt az utc{n. A rabbi megkérdezte, mi a baj? Elmondta. H{t akkor adj{k 

zsidó iskol{ba, mondta a rabbi. Két évig zsidó gyerekekkel nevelkedtem. Egyszer 

azt{n jött a nagyb{ty{m, aki akkor prépost volt. Nem szégyellitek magatokat? 

Vegyétek ki a gyereket a zsidóktól! Így kerültem katolikus iskol{ba. Egy 

klastromban nevelkedtem. Reggel öt óra előtt öt perccel csörgött az óra. Ebédkor 



nyolc papot kellett kiszolg{lnom. Tanultam. 1920-ban elvitt a prior 

Nagyszombatba kispapnak, de kidobtak, mert bejöttek a csehek, magyar papra 

nem volt m{r szükség. A gimn{ziumot nem tudtam befejezni. Ap{m m{r fertőzött 

ember volt, azt mondta, urat nem nevelek, de papot se! Így lettem cipész. 1926-ban 

kiléptem az egyh{zból. Ettől kezdve baloldalinak ismertek Lév{n. Olvastam 

Marxot, Lenint, ha beszélni, agit{lni kellett, mentem. Az egyik tüntetésen a cseh 

csendőr beverte a fejemet. Később kitelepítettek Szlov{ki{ból. Egy vagonnal 

jöttem, pedig m{sok két-h{rom vagon holmit hoztak. Idekerültem ebbe a sv{b 

faluba. Itt mindj{rt ki is raboltak. A magyarok. A telepesek. M{r 1945-ben jöttek 

ilyenek Halasról. A feleségem is telepes. Ezek mindig azt nézték, mit lehet lopni? 

Megkapt{k a sv{bok h{z{t, eladt{k, mentek a m{sikba. Csőcselék volt. M{r csak 

egy-kettő van belőlük a faluban. Én a Volksbund pénzt{ros{nak a h{z{t kaptam 

meg. Az az igazs{g, a gazdag sv{bok nem mentek el, csak a szegények. Azok 

voltak a bundist{k is, akiknek semmijük sem volt, s a Bund {ltal reméltek valamit 

szerezni... 1947-48-ban minden este feketébe öltöztek a sv{bok, kiültek a h{zak elé, 

mint a varjak. Gondolom, gy{szolt{k magukat. Én begyűjtési felügyelő voltam. 

Tudtam, hogy van a sv{boknak feketén földjük, amit nem vallottak be, s titokban 

művelték. Hordt{k a bort Pestre. A kukoric{t jó dr{g{n adt{k el a b{ny{szoknak 

Dorogon, Tatab{ny{n... Ugye, a parasztfifika. Nem azért mondom, de voltak 

begyűjtési sikereim. Komoly sikereim. Úgyhogy velem ijesztgették a gyerekeket a 

sv{bok. Jól viselkedj, mert elvisz Asztalos! Féltek tőlem. M{r a kezdet kezdetén is. 

Hej, de szép idők voltak! Vonultunk a falu utc{in fel-al{, énekeltük, hogy öt perc az 

élet, öt perc és nem tart tov{bb. Persze, a sv{boké! Nekünk {llt a vil{g... Most, hogy 

így visszagondolok, megkérdezem magamtól, mire volt jó ez az egész? Hasznot 

nem szereztem, csak gyűlöletet. De csin{lni kellett, különben elvitt az {vó. 

Politikailag fejlettebb voltam, mint a sv{bok, az tény. Mikor {tjöttem 

Magyarorsz{gra, rögtön beléptem a p{rtba. A kommunist{ba. Rengeteg politikai 

munk{t r{m nyomtak. Községi és téeszp{rttitk{r is voltam. Beszédet mondani, 

menni! Ez volt az életem. Ezt nagyon szerettem. Azt{n jött 1956. Féltem, hogy a 

sv{bok megölnek, felnégyelnek, r{m gyújtj{k a h{zat. De csak két pofont kaptam. 

Amikor megint mi jöttünk, megnyugodtam. Csak az a baj, hogy mire észrevettem, 

megöregedtem. Az első gyerekemet 1937-ben írattam be az iskol{ba, az utolsó 

1967-ben érettségizett. Közben elmúlt az élet. Betegek vagyunk, az asszony is, én is. 

Egyedül vagyunk. Mihozz{nk soha nem jön senki, a falubeliek {t nem tennék a 

l{bukat a küszöbünkön semmi pénzért. Mit tegyek? Elolvasom az újs{got, közben 

elszunyók{lok, fél{lomban a sal{t{mra gondolok, ami fölé fóliaalagutat kéne 

csin{lni, mert kieszik a galambok. Ilyesmiken gondolkozom. Meg azt{n szemmel 

tartom azokat, akik nem lépik {t a küszöbömet. Ebben a faluban én mindenkiről 

tudok mindent. Ez még jól jöhet. Tudom, hogy ott szemben egy sv{b, Franz, 

rosszul alszik, minden éjjel felgyújtja a l{mp{t néh{nyszor, éjfél körül kezdi. 

Odébb egy kisl{nyt, Dian{t, ilyenkor t{maszt a kapunak a fiúja. Végig szoktam 

nézni. Arrébb négy órakor kel fel a gazda. A következő szomszéd, G{bor, öt órakor 

m{r a buszhoz siet. J{nos negyed hatkor csörgeti az ór{t, még azt is tudom, hogy 

rögtön a méhészetről kezd studírozni. Azt{n az {llataihoz indul, a h{rom 

b{r{nyhoz, amiket cumin nevelt, és a két süldőhöz. Amíg melegszik a moslék, 

J{nos mosdik, borotv{lkozik. Emerre Nagy Józsefék laknak, az asszony hatkor 

ébred, először a csirkéket eteti, közben énekel. Nem vagyok sv{b, de m{r 

megtanultam a nót{j{t. „Alle Madl lachen, alle Madl lachen, Wen die Buaba die 

Hosa aufmachen. Ó, Susane, ó, Marianna, ist das Leben doch so schön. Ó, Susane, 

ó, Marianna, ist das Leben schön.” A férje közben a négy süldőt eteti, hallgatja az 

asszony énekét. Még azt is tudom, hogy szereti hallgatni a sv{b dalokat, pedig ő 

magyar. Néha kihallgatom őket. Etetés közben odaszól neki a felesége. Képzeld, 

egész éjszaka ezt a szilvamagos nót{t énekeltem! Nagy József csod{lkozott. Nem 



hallottam. [lmomban, te! Szerepeltünk a televízióban Midivel, a falubeliek néztek 

minket és azt mondogatt{k, hogy nézzétek, szerepel a Cila és a Midi!... L{tja? Még 

a legtitkosabb v{gyaikról is tudok! 

A sv{b 

Rosszul alszom. Alig alszom el, felriadok. Fölkapcsolom az éjjeli l{mp{t, 

megnézem az ór{t: öt perc múlva h{romnegyed egy. Eloltom a l{mp{t, hanyatt 

fekszem a sötétben. Egy meccs j{r az eszemben. Milyen különös! – mondom 

magamban. Ki vagyok én voltaképpen? Kicsit később v{laszolok r{, csak úgy 

magamban, ahogy az ember hangtalanul beszél. Én egy néma levente vagyok. 

Igen. Néma levente. Hatesztendős voltam amikor meghalt édesap{m. Akkor 

kezdtem hallgatni... Később? J{rt velem egy félős fiú, aki nem akart megmaradni 

az iskol{ban, ezért a szülei cukrot vittek a tanító néninek, hogy adjon néha a 

gyereknek. Az egyik délut{n két kölyök elvitte a cukrot. R{m fogt{k a lop{st. A 

tanító néni és a tanító úr nagyon megvert, annyira, hogy bevallottam, igen, én 

vittem el. Ekkor lettem igazi néma levente. Tudod a leckét? Hallgattam. Kaptam 

hat fenekest. Hallgattam. Éveken keresztül. Ötödikben új tanítót kaptunk, n{la m{r 

majdnem jeles lettem... Tizenkét esztendős koromban be{lltam egy paraszthoz 

guly{snak. Jó dolgom volt. Kaptam enni, szép {gyban aludtam. Az egyik nap 

kendert vittek {ztatni. A gazd{m hívott, menjek én is. Gyere velünk! Nem 

mehetek, őriznem kell a teheneket! Szegény gazd{m akkor fulladt bele a kenderes 

vízbe. Any{m nemsok{ra hazahívott. 1938-ban egy nyolcvan holdas paraszt elvitt 

kan{sznak. Ötven-hatvan malacra, tizenkét tehénre és birk{ra vigy{ztam. Etettem, 

dédelgettem őket egész évben. Reggel, mikor még hűs volt, kimentem velük a 

legelőre. Sokat dolgoztam, kemény esztendő volt. A gazd{mék a szőlőben 

serénykedtek, mire hazajöttek, igyekeztem mindent rendbe tenni a gazdas{gban. 

Amikor megérkeztek, a gazd{m nem szólt, de l{ttam az arc{n egy halv{ny 

mosolyt. Elégedett lehetett. Ma is l{tom a mosoly{t. A gazd{m jóvolt{ból lettem én 

ilyen dolgos, tal{n azért, hogy l{ssam azt a mosolyt. A következő évben 

bekerültem a falunkba. Tizenh{rom esztendős voltam, négy lovat {poltam, 

hajtottam. Tavasszal a gazd{mnak fölrepedt a gyomra, minden nehéz munka 

énr{m maradt, még a zs{kol{s is. H{rom évig dolgoztam ennél a gazd{n{l. 1941-

ben a b{ty{m megnősült, én pedig otthon maradtam, mint csal{dfenntartó. De a 

h{zass{g nem sikerült valami fényesen, a b{ty{m hazajött. Ekkor Sziv{cra mentem 

szolg{lni: ist{llóban aludtam, bar{taim sem voltak. Hazajöttem. Édesany{m sírt. 

Télnek nézünk elébe, mi lesz velünk? M{snap elindultam Vaskútra helyet keresni. 

Újévig ott dolgoztam. Tizenhét évesen ismét Vaskútra szegődtem. Azt mondta a 

gazda: Ötven pengővel többet adok mag{nak, mint a legtöbbet kereső béresnek. 

Nagyon jó dolgom volt. Igaz, ist{llóban aludtam, de {gyban. 1943-ban a b{ty{m 

katonaköteles lett, itthon maradtam. Őszig, a b{ty{m bevonul{s{ig segédmunk{s 

voltam egy kőművesnél. Ősszel én vettem {t a birtok vezetését... Birtok? Öt hold 

szőlőn, tíz hold földön gazd{lkodtam. A negyvennégyes év nekem nagyon jól 

sikerült. Örült édesany{m. Na, fiam, ha minden jól megy, kapsz új fogakat! Ekkor 

m{r foghi{nyos voltam. 1944 őszén jöttek a rémhírek, majd októberben az oroszok 

is. Ki{lltunk az utc{ra, néztük őket. Mosolyogtak. H{t ezek is emberek! Odanézz, 

Hans! L{tod, Jirg! Mosolyognak! L{tod, Stefl? H{t ezek is emberek! December 26-

{n jött az uk{z. Tizennyolctól negyvenöt éves korig minden férfi, tizennyolctól 

negyvenéves korig minden nő jelentkezzen a tan{csn{l két heti élelemmel, ruh{val, 

mert munk{ra viszik őket. Senki sem jelentkezett önként. Nemzetőr voltam, 

razzi{znunk kellett. Mentünk is, mondtuk mindenkinek, hogy húzza a büdöset, 

amíg nem késő. Azt{n az oroszok feldühödtek, lefegyvereztek minket, de 

elmehettünk. Délut{n elballagtam a tan{cshoz, hogy mi újs{g? Behívtak, kérdezték 

az adataimat. [tvittek egy m{sik szob{ba. Ott m{r ültek hatan. Hajnalban 



édesany{m beszólt az ablakon, hogy mit csomagoljon? Egész éjszaka hordt{k 

befelé az embereket, reggelre lettünk vagy nyolcvanan. A névsorolvas{s ut{n lovas 

katon{k kísértek minket Halasra, a gyűjtőt{borba. Janu{r 5-ig naponta hoztak 

embereket Nemesn{dudvarról, Cs{sz{rtöltésről, Hajósról. Sv{bokat. A nőkkel 

együtt voltunk vagy ezerkétsz{zan. Janu{r 9-én sorakozó. Kihajtottak minket az 

{llom{sra, be a tehervagonokba. Sejtettük, hogy hosszú út {ll előttünk. M{snap, 

amikor meg{lltunk, rom{n beszédet hallottunk. P{r nap múlva széles nyomt{vú 

vagonokba raktak bennünket. Teleszedtük magunkat haverokkal. Tetvekkel. 

Janu{r 29-én Krivojrogba értünk. Bekísértek a l{gerba. A lakoss{g köpködött, 

kövekkel dob{lt, azt hitték az emberek, hogy mi vagyunk a h{borús bűnösök. Csak 

néztem őket: szegények! Úgy {lltam ott, mint egy néma levente. Azóta is szinte 

minden éjszaka visszapörgetem az életemet. A fogs{got is. Egym{s hegyén-h{t{n 

aludtunk. M{snap {gyakat csin{ltunk. Csupasz deszk{n h{ltunk. Mi j{rtunk jól, 

akik vittünk dunyh{t, p{rn{t. Két hétig tétlenül üldögéltünk a l{gerben, vid{mak 

voltunk, nem gondoltunk semmi rosszra. A baj akkor kezdődött, amikor elfogyott 

a hazai. Tizenöt-húsz embernek jutott egy vödör savanyú paradicsom vagy k{sa. 

H{rom ember meg tudta volna enni. Sok vita volt a kaj{n. Egy szép napon 

fölsorakoztattak az udvaron, külön a parasztok, külön az iparosok. Én buta fejjel az 

iparosok közé {lltam, h{tha nem kell odakint fagyoskodni. A parasztok a b{ny{ba 

kerültek, kaptak egy kiló húsz deka kenyeret, h{romszori kaj{t, odalent jó meleg 

volt, még szenet is tudtak vinni a l{gerbe. Az iparosok egy Kamenka nevű b{ny{ba 

kerültek, szétbomb{zott szénelosztót kellett tíz méter magasan szétverni. Ablak 

semmi, a huzat óri{si, hideg volt. És veszélyes. Néha elvittek a vasúthoz havat 

h{nyni. Hatvan deka kenyeret kaptunk, reggelit, ebédet. Szűkös adag volt. Itt meg 

lettek tizedelve az emberek. A kemények, edzettek maradtak meg. Naponta hat-

nyolc ember meghalt! Reggelente sorakozó. Negyedik sz{zad vigy{zz! Majdnem 

elszédültünk, amikor összev{gtuk a bok{nkat, olyan gyengék voltunk. Jelentés a 

sz{zadparancsnoknak, hogy h{ny beteg van. A szimul{ns kurva anyjukat! És 

kizavarta a betegeket. Este két-h{rom halottat vittünk haza pokrócban. A temetés 

nagyon csúny{n zajlott le. A halottat meztelenre vetkőztették, belökték egy 

kamr{ba, ott hevert hat-nyolc hulla. Később kivitték őket a hatvan-nyolcvan centis 

gödörhöz, belelökték a fagyott földbe. Volt ott egy l{gerbolond, egy civil, helybeli 

bolond, az {sóval vagdosta a halottak kezét vagy l{b{t, ha ki{llt a földből. M{snap 

l{ttuk, hogy a kuty{k kihúzg{lt{k a halottakat és marcangolt{k. Negyvenhatban 

tettek le kereszteket, azokra írtak is egy-egy nevet, pedig hat-nyolc ember feküdt 

ott... Tavasszal {tkerültem a gy{rba, forg{csológépek közé. Az anyagmozgat{s és a 

gépjavít{s volt r{m bízva. Ez m{r jobban tetszett. Ősszel villanyszerelőkhöz 

kerültünk, paradicsomföldön, uborkaföldön is dolgoztunk, ettünk, zab{ltuk a 

kukoric{t és a tököt, úgy zab{ltuk, mint az {llatok. Ki voltunk éhezve. Kiszöktünk 

a faluba, kéregettünk egy kis hleb{t, megsajn{ltak, néha adtak is valamit, egy kis 

levest, sz{raz kenyeret... De volt olyan hely, ahonnan kizavartak. Szenet, deszk{t 

loptunk a gy{rból, ezért is adtak valami ennivalót. Az oroszoknak eladtuk a 

dunyh{t, a fölösleges ruhaneműt, ez is javított a koszton. Enélkül aligha 

maradtunk volna meg. Kint a földön a nadr{gba csúsztattuk az ubork{t, mikor mit, 

amit tal{ltunk, bevittük a t{borba. Egyszer komoly baleset ért. Egy drótkötél 

majdnem leszakította a két l{bamat. Öt hétig jódoztak, de mindig nagyobb lett a 

seb. A szob{mbeliek naponta hoztak lopott kukoric{t. A húsz deka kenyeremet 

cseréltem el négy-öt csőre. Lemorzsoltam, megfőztem. Jó sok lett. Jól meghíztam 

tőle. Azt{n kiírtak munk{ra. A t{bortól egy kilométerre dolgoztam. Jó hely volt. Itt 

két nacsalnik keze alatt robotoltunk öten. Valami méreggel dolgoztak ott az 

asszonyok. Csomagoltunk, címkéztünk. Akkor m{r sztalon, vagyis ebédjegy j{rta. 

Előfordult, hogy az asszonyok nekünk adt{k a sztalonjukat. Vagy sz{raz kenyeret 

kaptunk tőlük. Mikor mit. Medvecukrot loptunk, te{t készítettünk belőle. Ezért is 



kaptunk napraforgó pog{cs{t. Innen, sajnos, elvittek minket egy kőb{ny{ba. 

Rengeteg kő hevert ott berobbantva, össze kellett stócolni. Itt nem lehetett 

szajrézni, csak a l{gerkaja volt. H{t ezt nem lehet kibírni! Önként jelentkeztünk a 

b{ny{ba. Lekerültünk a kilences b{ny{ba, csupa orosz közé. Először l{ttuk a 

b{ny{t, de hamar beletanultunk a munk{ba. Kaptunk szalonn{t, amerikai 

vérkonzervet, húskonzervet. Volt benne kalória... A húgom és az a l{ny, akinek 

otthon udvaroltam, szintén kikerültek Oroszorsz{gba. Körülbelül öt kilométerre 

tőlünk volt egy m{sik l{ger, de mi nem tudtuk, hogy ott vannak. Amikor a mi 

t{borunk kezdett szétoszlani, abba a l{gerbe vittek. Itt nagyon hidegen fogadtak. 

Marha hosszú blokkok voltak, fűtőtest nélkül. A folyosó közepén {llt egy üsth{z, 

de mit fűtött az? Kétujjnyi jég volt az ablakon. Így feküdtünk a priccsen. Keresett a 

húgom, üzenetet hozott a bar{tnőmtől. Lisi szólt, hogy menjél {t a konyh{ba! Ő ott 

dolgozott. Adott egy kis vajas kenyeret, pörköltöt, mikor mit. Kellett a kaja. 

Veszélyes munka a v{j{ré, sok volt a baleset. Munka ut{n először mindig Lisi 

szob{j{ba mentem, a p{rn{ja alatt tal{ltam kenyeret, ezt-azt. Nekem tette oda. A 

konyh{ban is adott. Ekkor hatvannyolc kiló voltam, ennyi még soha. Sziléziai 

németeket is hoztak a l{gerbe, s ezek uraltak minket. A l{nyokat is akart{k 

kettyintgetni. Lisit is kinézték maguknak, de nem jött össze a dolog. Erre kidobt{k 

a konyh{ból. Lisi csillés lett a b{ny{ban, én v{j{r. Eddig ő segített nekem, most én 

neki. Fizetést is kaptam, igaz, nem sokat, de azt odaadtam Lisinek. Egym{sért 

csin{ltunk mindent. Egy v{j{r norm{ja két és fél tonna volt. Ha túlteljesítettük, 

kaptunk egy kis vajat, nyers tészt{t. Lisi vett egy liter tejet a baz{rban, megfőzte 

benne a tészt{t. M{r nem éheztünk. 1947 őszén jött a hír, hogy az asszonyok 

hazamennek. Lefertőtlenítették őket, m{r munk{ba se mentek. Nagy lett a 

munk{shi{ny, ettől kezdve nekünk tizenkét ór{zni kellett. Rengeteget dolgoztunk, 

kimerültünk. Egy este beszélgettünk Lisivel a l{gerben. Franz, amíg életjelt adsz 

magadról, v{rok r{d. Lisi, ha élek, megkereslek és feleségül veszlek. Azt{n úgy 

vitték el őket, hogy el sem búcsúzhattunk egym{stól. Ez nagyon letört engem. 

Majd hoztak asszonyokat egy m{sik t{borból, civil rom{n nőket. Vissza{llt a 

nyolcór{s munka. Kicsit magunkhoz tértünk... Jött a nagy pénzv{lt{s. Sz{z régi 

rubel ért tíz új rubelt. Mi csak negyven rubelt kaptunk, mint előtte, de jól jöttünk 

ki, mert ebből nem sz{zhúsz rubel volt egy kenyér, hanem h{rom. Elég szép élet 

következett. Pénzünk volt bőven az új rubelből, kimentünk a v{rosba, azt vettünk, 

amit akartunk. Még bort is v{s{roltunk egy hordóval, berúgtunk, mint a szamarak. 

De elismert dolgozók voltunk. Előfordult, hogy a b{ny{ban jött a nyom{s. Jött 

lefelé a mennyezet, a dúcok meghajoltak, gyönyörűen zenéltek, eltörtek, a 

mennyezet meg csak jött, jött lefelé, azt{n meg{llt negyven centinél. De akkor is al{ 

kellett mennünk, menteni, ami menthető. 1947 végén kezdtek érkezni a t{bori 

lapok. A sz{zadparancsnokon múlott, kinek adta oda. Én is írtam Lisinek, 

any{mnak. Any{m egyszer nem írt vagy h{rom hónapig. Lisit kértem, írja meg, mi 

van vele. Megírta. Kidobt{k a h{z{ból, kitelepítették Németorsz{gba. Ettől kezdve 

nem ettem, lefogytam, tönkrementem. A fogolyt{rsaim szóltak: Franz, vigy{zz, 

mert itthagyod a fogad. Igazuk volt. Megprób{ltam. Jött egy rom{n kisl{ny, egy 

szerelem, tal{n ez segített felejteni. M{r ruh{t, cipőt is vettünk, nem {lltak 

mögöttünk a fegyveres őrök, szabadon közlekedtünk. Olyan életem m{r nem lesz, 

mint akkor volt. Oroszorsz{gban akkor mindent lehetett kapni. Akadt olyan 

ember, aki jól megszedte mag{t, vett vagy harminc karór{t. Mi m{r kintről éltünk, 

a v{rosból, vettünk húst, főztünk magunknak, nem kellett a l{gerkoszt. 

Negyvenkilenc decemberében a délut{ni műszakhoz mikor lejött a v{lt{s, azt 

mondt{k az éjszak{sok: még egy nap és elindulunk haza. A l{gerben mindenki 

mulatott, örült. M{snap m{r nem sz{lltam le a b{ny{ba. Nem reszkírozom az 

életemet! H{tha éppen ezen az utolsó napon történik valami? Lefertőtlenítettek, 

hamarosan bevagoníroztak. Mikor a Dnyeperen {tértünk, bizakodtunk, mégis 



hazafelé hoznak, nem munkahelyv{ltoz{sról van szó. Behoztak minket 

M{ramarosszigetig. Voltak itt jugók, rom{nok, magyarok. Innen lehetett menni 

Rom{ni{ba és Magyarorsz{gra, de Tito nem fogadta be a kitelepített sv{bokat. 

1949. december 25-én hajnalban értünk Debrecenbe. Még egy napig kellett v{rni a 

papírokra. Akik Németorsz{gba akartak menni, azokat külön vették. Én is oda 

akartam menni édesany{m ut{n. Sokan négy hónapja itt rostokoltak, de nem vitték 

őket tov{bb. Így azt{n mégis Magyarorsz{gra jelentkeztem. Kaptam papírt, húsz 

forintot, hideg élelmet. Vonattal jöttem Pestre, onnan Kiskőrösre, de akkor m{r egy 

csapat ember hazaért a falumba. Mi gyalog indultunk haza. Az esti harangszó 

éppen megszólalt, amikor beértünk a faluba. A kiskocsm{n{l nagy tömeg v{rt, 

hozz{tartozók, ismerősök. Csókok, ölelések. De r{m senki sem figyelt. Azt{n 

odalépett egy öreg néni. Te vagy az. Franz? Én. Erre elszaladt. Kis idő múlva jött a 

nagynéném, nagyb{csim, elvittek, otthont adtak nekem. Mikor a szülői h{z felé 

mentem, könnyes lett a szemem. Kérdezte otthon a nagyb{ty{m. Bogarak vannak, 

Franz? Nincsenek. Akkor jó. Lisiéket is kitették a h{zukból, most h{rom h{zzal 

odébb laktak. Lisi még v{r, mondta a nagynéném, és el akart érte szaladni. Ne 

menjen, majd eljön, ha akar! M{snap este {tjött, a nyakamba borult. Rendben volt 

minden. Ő huszonöt éves volt, én huszonhat. Azt szerette volna, ha mindj{rt 

összeh{zasodunk, de én kértem egy évet, hogy munk{t kapjak, keressek valami 

pénzt. A b{ty{m meghalt, a felesége azt akarta, hogy őt vegyem el, m{r a gyerek 

miatt is. Lisi sírt. M{snap este megkértem a Lisi kezét. Összeh{zasodtunk. 

Nehezen kaptam munk{t. Apósom magyar nemzetiségűnek vallotta mag{t, ezért 

csak kitették a nagy h{zból egy ócsk{ba, de nem telepítették ki. Egy évig laktunk 

itt, ekkor férjhez ment Lisi kis húga, {t kellett adnunk a helyet nekik. Én m{r 

gyomorbajos voltam ekkor, s apósom moleszt{lta Lisit, hogy nekem külön főz. 

Elköltöztünk egy öregemberhez egy nagyon rossz h{zba. Egy évig laktunk ott, 

ut{na Lisi nagyb{tyj{hoz pakoltunk, hogy ne vigyenek a h{z{ba telepeseket. 

Édesany{m pedig egyre írta a leveleket, hogy menjek ki Németorsz{gba. De itt volt 

Lisi, megszületett a fiam is, nem mehettem. Ötvenh{romban az egyik este 

feketében tal{ltam Lisit. Sírt. Meghalt édesany{d. Két nap és két éjjel sírtam. 

Szomorú idő volt. Sokszor kért a gyerek kenyeret, s mi nem adhattunk. Nagy 

szükségben éltünk. Ősz lett, s a nagynéném tett egy megjegyzést, hogy leszerel a 

fia. Fölöslegessé v{ltunk. A szőlőtelepre mentünk lakni, egy présh{zba. 

Egészségtelen volt a hideg beton, de nem {ztunk. Egy évig itt éltünk. A szülői 

h{zat egy jugó telepes lakta, el akart menni, azt mondta, ha fizetek neki négyezer 

forintot, {tadja nekem a h{zat. Kölcsönkértem. Jogtalanul jutottam a h{zhoz. 

Naponta kaptunk felszólít{st, hogy huszonnégy ór{n belül hagyjam el a h{zat, 

mert a rendőrséggel kilakoltatnak. Én elmentem a munk{ba, a feleségem elment a 

gyerekkel a szüleihez, bez{rtuk a h{zat. Végül mégis elkaptak, keményen 

megszorongattak. Egy rendőrnek sz{nt{k szolg{lati lak{snak. Ment a huzavona, 

megunt{k, adtak neki egy m{sikat. Maradhattunk. Született egy l{nyom is. 

Szerettem volna megnézni az öcsémet Németorsz{gban, de éveken {t elutasítottak. 

Egyszer a feleségem piszkosul kipakolt a p{rttitk{rnak. H{rom nap múlva 

megkaptam az útlevelet. Kimentem a kisl{nyommal a nővéremhez Düsseldorfba. 

Hét hétre. Egy bar{tom Hamburgban élt, s tudtam, hogy azt a v{rost hamuv{ 

bomb{zt{k. Sajn{ltam, hogy a romok között él. Elindultunk. Egy bőrönd élelmet 

vittem, de elvették a hat{ron. Oda{t tisztas{g volt, csak imitt-amott lehetett egy-

egy romos h{zat l{tni. Szépen fölépült Németorsz{g. Mindenük volt. Be kellett 

jelentkezni a v{rosh{z{n. Kaptam zsebpénzt. A kisl{nyomat új ruh{ba öltöztették. 

Meghökkentem. Egy vesztes orsz{g így tud pazarolni? Ezut{n m{r többször 

tal{lkoztunk. 1967-ben az öcsém jött haza Amerik{ból, egy év múlva a húgomék 

Németorsz{gból. Ut{na mi mentünk ki kétszer is Németorsz{gba... Én mindig a 

téeszben dolgoztam, de egyre betegebb lettem... Érszűkület. Szegeden megműtött 



egy orvos. Mikor magamhoz tértem, megfogtam a l{bamat. Ez igen! Olyan meleg, 

mint a par{zs! Hamarosan elmentem Amerik{ba. H{t ami ott volt! Azok az autók! 

Azt a hétsz{z{t! Az öcsém farmj{ra szeletelve hozt{k a kenyeret. Megjött a 

nővérem is. Utazgattunk. Niagara, Chicago... Sz{ztíz emeletes h{z! Nagy élmény 

volt. Hazajöttem. Lesz{zalékoltak. Nagyon kevés nyugdíjat kaptam. Megműtötték 

a m{sik l{bamat is. K{r, hogy idő előtt tönkrementem. Sokat tudtam volna még 

dolgozni... Mire id{ig érek gondolatban, reggel lesz. Moslékot melegítek a 

disznóknak, megetetem a csirkéket is, kezet mosok, reggelizek. Közben azon 

töprengek, hogy ki kell szedni a k{lyh{ból a salakot, előkészíteni a szenet, délelőtt 

szőlőt metszeni a h{z előtt. El is végzem, amit elterveztem. Délut{n a szőlőben 

dolgozom: Este m{r f{radt vagyok. Ell{tom az {llatokat, megvacsor{zom. Hamar 

lefekszem. Mint mindig, egy magyar-német meccsről {lmodok. Ülünk a 

stadionban, körülöttünk üvölt a tömeg, hogy hajr{, magyarok! Azt{n a 

németekhez kerül a labda, felugrok, kiab{lok, de mellettem hadon{szik a többi 

falubeli is, Khare, Mihl, Hans, P{cse, Jose, Jirg, az ülés tetején ordít Paule Vatr, de 

még az asszonyok is, Heli, Khade, Rozl, Lisi, Rézi N{ni, Cila Peez, Midi Peez... Erre 

ébredek fel először. Kinek drukkolok én? Ki vagyok én? 

A délvidéki 

Én b{cskai magyar vagyok, 1928-ban születtem. A szüleim szegény 

csal{dból sz{rmaztak. 1941-ben, amikor bejöttek a magyarok B{csk{ba, indult egy 

akció, amely a nagy csal{dokat segítette. Kaptunk földet s pénzt, hogy h{zat 

építsünk belőle. Így kerültünk Vajszka községbe. 1944. október 9-én el kellett 

hagyni az itt épült telepet. Jött a csendőrség, hogy közelednek a jugók, gyerünk! 

H{rom hétig éjjel-nappal kocsin voltunk. Tető alatt mi nem aludtunk, csak a nők. 

Én a kocsi alatt h{ltam, ha esett az eső. Ha nem, akkor a kocsi mellett. Így értünk 

Somogy megyébe, Büsü községbe. Onnan a németek akartak minket kihajtani 

Németorsz{gba, de a lovaink m{r csaknem felbuktak a f{radts{gtól, nem tudtak 

tov{bbmenni. A községh{z{n adtak ideiglenes letelepedési engedélyt. Kaptunk 

egy szob{t, egy konyh{t, egy ist{llót. Nyolcan voltunk: a nagyap{m, a szüleim és 

az öt gyerek. Alig vittünk magunkkal valamit a lovaskocsin. Dolgoztunk. Az 

idősebbik b{ty{mat a németek levették a kocsiról katon{nak, de ő megszökött. 

Visszament a szülőfalunkba, B{csk{ba. Onnan a partiz{nok vitték el harcolni. A 

m{sik b{ty{m is lemaradt, bev{gt{k a hadifoglyok közé. Büsüből a németek 

elvitték az összes lovat, így ap{m fuvarozott a falu népének. Én egy paraszt 

b{csin{l lettem béresgyerek. A gazd{m Amerik{ból jött haza, tizenhat hold földje 

és fél hold szőlője volt. A munk{m fejében ez az ember a csal{dunknak élelmet 

adott, tüzelőt is kaptunk, s a lovainknak takarm{nyt. Tizenkét fejőstehene volt 

neki, ugyanennyi növendékmarh{ja, anyadisznói, süldői. Ezeket a jósz{gokat én 

l{ttam el. Az asszony egyedül fejte a tizenkét tehenet. Kérdezem tőle. Terus néni, 

nem segíthetnék? Tudsz fejni? Tudok. H{t nem b{nom... Fejtem. Mire Terus néni 

megfejt egyet, én megfejtem kettőt. Jaj, de örült! Elvitt a boltba, hogy megvegye a 

legszebb sajt{rt. Meg is vette. Azt akarta, hogy aludjak bent a szob{ban. De én 

nem. Az ist{llóban maradtam. Mondt{k, hogy Józsi, aludj{l, amíg én nem jövök az 

ist{llóba, ne kelj fel! Mondom, jó. De én nem tudok jól aludni, m{r akkor sem 

tudtam. Kor{n felkeltem, kiszedtem a tr{gy{t a tehenek alól, azt{n megfejtem őket. 

Az olajmécses mellett. Fél hétkor jött Terus néni, hogy Józsi, itt vagyok, fejhetünk. 

Akkor m{r ott {lltak a tele kann{k... Sokat dolgoztam. Itt robbant fel a kezemben 

egy gyutacs is, mert valahogy a tehenek elé került, én pedig ki akartam dobni. 

H{rom ujjam odalett a jobb kezemen... M{ty{s b{csi és Terus néni ott akart fogni 

Büsün, mert a fiuk meghalt a h{borúban. Azt mondt{k, hogy mindent r{m 

hagynak. De én csak eljöttem a csal{ddal Izs{kra 1945. m{rcius 1-jén. Két b{ty{m 

odavolt, nem maradhattam Büsün. Izs{kig tíz napig r{zattuk magunkat a szekéren. 



Onnan 1946. janu{r 2-{n jöttünk Hajósra. Addig velünk volt az idősebbik b{ty{m. 

Ap{m kapott egy h{zat a falu szélén, kaptunk földet, dolgoztunk. Sv{bok h{z{ban 

laktunk. Tizenöt hold földön, egy hold szőlőn annyit nem tudtunk termelni, hogy 

az adót kifussa. Ezért a b{ty{mmal együtt elmentünk dolgozni a téglagy{rba. Ott 

minden szombaton fizettek. De hi{ba: adtuk az adóba. Ez így nem lesz jó, mondta 

a b{ty{m. Huszonegy éves vagyok. Mondom, én meg tizenkilenc. Tudod mit? 

Nősüljünk meg! Jó. 1949-ben nősültem meg, a b{ty{m pedig p{r hónap múlva. A 

feleségem sv{b volt. 1945-ben őket is kitelepítették. Egy reggel kopogtattak az 

ablakukon, az apj{t keresték. Bundista vezetőnek volt felvéve, pedig az 

unokatestvére volt az, azonos névvel. Mentek a nemzetőrök, hogy öltözzön, 

menjen velük. Hov{? T{borba. El is vitték, be is csukt{k. Kalocs{ra hurcolt{k. 

Olyan ist{llófélében laktak, csak szalma volt benne. Egy hónap múlva elvitték a 

feleségét és a l{ny{t is. Egy kis zsírt vihettek, meg ami rajtuk volt. A mostani 

feleségem akkor tizennégy éves volt. Őket is Kalocs{ra vitték, dolgoztatt{k őket. 

Csak enni kaptak. Letetvesedtek. Voltak az ist{llóban vagy kétsz{zan. Mint a 

tehenek. Ott tartott{k őket egy fél évig. Onnan elvitték őket Izs{kpuszt{ra, de m{r 

ment velük apósom is. H{rom hónapig voltak itt, ekkor mindh{rman megszöktek, 

elbújtak anyósom testvérénél, Hajóson. Két-h{rom napig keresték őket. Ut{na 

Németorsz{gba akart{k kivinni a csal{dot, de lebújtak egy tany{n. Nagyon 

szegények voltak. A h{zukban telepesek laktak, azok is olyan szegények, hogy a 

h{zbért sem tudt{k kifizetni. Kilencszer hurcolkodott a feleségem csal{dja, mire 

visszatérhettek a h{zukba. A feleségem elment szolg{lni Miskére, csak ennivalót 

kapott, meg egy hónapra h{rom méter kartonanyagot.. Ott dolgozott négy évig. 

Amikor feleségül vettem, belépett a téeszbe. A magyarok meg a sv{bok akkor nem 

szerették egym{st. Ha egy sv{b l{ny magyarhoz ment férjhez, azt mondt{k, azért, 

mert nem kap sv{bot. Én sokszor elhallgattam a feleségem énekét, mert énekelni 

nagyon szeretett, s azon gondolkoztam, milyen sokat szenvedett az ő fajt{ja is. 

Sokszor énekelte a Szegény sv{bs{g című dalt. Szegény sv{bs{g, magyar földön 

rossz helyzetbe jutunk, / Nincs m{r nekünk otthonunk, kiben bízhatunk, / Egész 

vil{g gyűlöl minket, de bűnben nem vagyunk, / Az Isten nem hagy el minket, mert 

hozz{ hűk vagyunk. / Oly szorgalmasan dolgozunk kor{ntól későig, / 

Vagyonunkat úgy szereztük és most elveszik. / Az ajtó el van z{rva a saj{t 

h{zunkban, / Azért {llnak fiaink a lövész{rokban. / Sok bajt{rs hagyta életét a nagy 

csat{ban kint, / És most {rulók vagyunk s gettóba jutunk. / Nem fogunk mi 

elcsüggedni, ha gettóba jutunk, / Az Isten nem hagy el minket, mert hozz{ hűk 

vagyunk. Valahogy így van ez a nóta, de az asszony jobban tudja. Ő sv{b, én 

magyar, de nem baj, jól élünk. Én is beléptem a téeszbe 1950-ben. 1953-ig voltam a 

tagja. Nem kaptunk pénzt. Kiléptem. Elmentem ide is, oda is, ahol többet fizettek. 

De 1964-ben ismét a téeszbe kerültem. Rakodó lettem egy teherkocsin. Jól 

kerestem. Nyolc évig voltam rakodó, a t{rsammal egyetlenegyszer sem vit{ztunk. 

Ut{na fejőguly{s lettem két évig. Ut{na egy évre t{ppénzre vettek a derekammal. 

Akkor megtettek port{snak, de nagyon kevés volt a pénz. 1975-ben elmentem a 

kőművesekhez segédmunk{snak, nem akartam, hogy a két l{nyom lemaradjon a 

többitől. 1983-ig voltam segédmunk{s. Nehéz munka volt nagyon, a kezem miatt 

is. Akkor kaptam a mostani helyemet a port{n. Megvagyunk. Reggel felkelünk, a 

feleségem megeteti a csibéket, közben énekel. Noch amal a Spritz, noch amal a 

Spritz, / Durch die Weibr ihren Jupa Schlitz. / Ó Susane, ó, Marianna, ist das Leben 

doch so schön. / Ó Susane, ó, Marianna, is das Leben schön. Én a négy süldőt 

etetem, hallgatom az asszony énekét. Amikor egym{s közelébe kerülünk, odaszól a 

feleségem. Képzeld, egész éjszaka ezt a szilvamagos nót{t énekeltem! Nem 

hallottam. A feleségem nevet. [lmomban, te! Szerepeltünk a televízióban a 

Midivel együtt. A falubeliek pedig néztek minket és azt mondogatt{k, hogy nézd 

m{r, szerepel a Cila meg a Midi! Ezt énekeltük. Alle Jahr a Kind, alle Jahr a Kind, / 



Bis es secks und dreissig sind. / Ó, Susane, ó, Marianna, ist das Leben doch so 

schön. / Ó, Susane, ó, Marianna, ist das Leben schön. Később megreggelizek, ma 

péld{ul véres hurk{t ettem savanyú paprik{val, s ittam r{ egy fröccsöt a saj{t 

boromból. Előhozom a kerékp{romat, kimegyek a présh{zhoz, hogy hazahozzak 

h{rom vödör krumplit és öt liter bort. Fél tízkor m{r úton vagyok hazafelé. 

Bemegyek a l{nyomékhoz. A kisunok{m az emeleten fekszik, influenz{s. 

Megnézem, kicsit j{tszok vele. Azt{n hazamegyek, felteszek főni egy bogr{cs 

krumplit, készítem a malacoknak az ebédet. Én is harapok valamit, azt{n ledűlök 

egy kicsit, leeresztem a redőnyt az utcai szob{ban, a fejemre húzom a dunyh{t, 

hogy ne halljam a kinti zajokat. Mikor felébredek, m{r jön hazafelé az asszony, 

útközben bev{s{rol, mindig tolakszik a pénzt{rn{l. Itthon főz egy kis 

krumplilevest kolb{sszal. Szeretem. Iszok r{ egy fröccsöt, elköszönök és szép 

nyugodtan végigkarik{zok a falun. Mostan{ban az a kétsz{z négyszögöl szőlő j{r 

az eszemben, amit hat éve telepítettem a pincénél. Most m{r szépen terem a 

kékfrankos, a piros és a fehér szlanka, a kövidinka és a csemege is. A sorok közé 

majd hagym{t és s{rgarép{t teszek a laposba, a partos részre pedig dinnyét. A falu 

szélén, a gépműhelynél lesz{llok a nyeregből, hogy lev{ltsam a port{n a 

testvérb{ty{mat. Szervusz, b{ty{m! Szervusz, Öcsi! Mi újs{g, b{ty{m? H{rom 

kocsi még úton van, hat óra ut{n jönnek. M{s újs{g nincs? Egy idegen kocsi is jön 

Dunaújv{rosból. Minek? Salakot hoz. Értem... És mit veszel az unok{d névnapj{ra? 

Majd veszünk valamit... Na, szervusz, Öcsi! Szervusz, b{ty{m! Körülj{rom a 

telepet, felkapcsolom a l{mp{kat. Ülök a port{sfülkében. A kocsik késve, de 

megjönnek. Azt{n csend lesz. Lassan múlik az idő. Meghallgatom a híreket, a 

Himnuszt, azt{n elz{rom a r{diót. Itt h{ború, ott h{ború. Az ember soha nem 

tudja, h{ny perc az élet. 

Lobog{s 

Az én sz{momra 1956 nem október huszonharmadik{n kezdődött, hanem 

november tizedikén. Addig hajnaltól késő estig egyebet sem csin{ltam, mint 

olvastam az újs{gokat, hallgattam a r{diót. A bar{ti körrel való intenzív kapcsolat 

abban merült ki, hogy én elmeséltem amit ők nem hallottak, s ők is elmondt{k amit 

én nem tudtam. November tizedikén azt{n felmentem Pestre, mert én szeretek 

mindenről saj{t szememmel meggyőződni. A Kossuth térre vitt az utam, azt{n a 

Közt{rsas{g térre és m{shova is: megnéztem az {vósok golyónyomait. Baloldali 

fickók mesélték el nekem, hogy lőttek az {vósok, s hogy ki, hogyan, kiket 

provok{lt. Ezzel töltöttem el tizenegy napot Budapesten. Ut{na hazajöttem ahogy 

tudtam, gyalog, autóstoppal, vonattal, tehervagonokon, mozdonyra kapaszkodva. 

Be{llítottam a községbe egy halom újs{ggal, amely az Október 23 címet viselte. 

Még emlékszem belőle egy viccre: A Nagybudapesti V{rosrendészeti Bizotts{g 

közli a lakoss{ggal, hogy a Csizma térről elt{volította a csizm{kat, és helyette 

szökőkutat épít, hogy akik eddig nyaltak, azok most öblögessenek. 

A bar{ti kör révén terítettük a községet ezzel az újs{ggal. A kultúrh{z 

igazgatója mindenféle bizotts{gban benne volt, intenzív szervezője volt a 

forradalmi ébredésnek. Neki adtam meg a pesti címet, ahonnan ezt az újs{got be 

lehet szerezni, hogy legyen ut{npótl{s. Attól kezdve ő rendszeresen fölment 

Budapestre motorkerékp{rral, s hozta az újs{got. 

November huszonvalahanyadik{n Budapestről lejött egy egyetemi hallgató 

l{ny, aki elkötelezett forradalm{r volt. Elmesélte nekem, hogy végezték ki az 

{vósok a bar{tj{t, aki szintén újs{gír{st tanult. A l{ny hozott egy csomó verset, s 

kérte, szervezzünk egy irodalmi estet, ahol a forradalommal kapcsolatos verseket 

mondan{nk el. Megszerveztük. Legal{bb h{romsz{zan hallgatt{k végig, forró 

levegője volt az egésznek. Becsületére v{ljon a kunoknak, hogy később erről semmi 

konkrétumot nem tudtak a vallatóim, csak a tényt, hogy volt. Jónéh{nyszor 



megvertek azt kérdezgetve, kik szerepeltek ott, de mindössze annyit mondtam, én 

is csak hallottam, hogy volt egy ilyen est. 

A jól sikerült irodalmi est ut{n megkértek, hogy sz{moljak be budapesti 

élményeimről. Még ez is novemberben történt. A kultúrh{z nagytermében 

csin{ltak egy nagygyűlést. Összejöttek sokan, elkezdtük, s tíz percen belül elment a 

villany. Elképzelhető, hogy nem véletlenül. Nem tudom, honnan, de 

vill{mgyorsan előkerült egy csomó gyertya. Nekem is a markomba nyomtak egyet, 

a tömegben is fogtak néh{nyat: elképesztően izzó hangulat alakult ki. Aki 

lekapcsolta a villanyt, az tulajdonképpen jót tett, mert fojtóbb{ v{lt az indulat, és 

az ember az éjszak{ban, amiben csak egy-két pisl{koló fény van, nagyobb 

hangerővel, szuggesztívebb módon beszél. A besz{molóm elsöprő erejű 

tapsviharral fejeződött be. B{r színültig volt a terem, a vallatóim erről az estéről 

sem tudt{k meg, hogy ki beszélt, mit mondott, kik szervezték... Semmit nem 

tudtak. Jónéh{nyszor megkalap{ltak miatta Szolnokon, a S{gv{ri Endre úton, ami 

most Szap{ry utca. Megnéztem: nem stimmel a h{zsz{m, mert akkor tizennégyes 

volt, most pedig tizennyolcas a rendőrség sz{ma. Teh{t 1956 novemberében két 

hatalmas nagygyűlést szerveztünk a községben, s egyetlen vamzer nem akadt a 

kunok között! Ilyen a vil{gon sehol nincs! Csak a kunokn{l! Ez a legintenzívebb 

kuns{gi élményem. 

Felh{borod{s 

Baloldali érzelmű ember voltam akkor egy demokratikus szocializmusról 

szőtt {br{nddal, amit ma m{r nagyon röstellek, de m{r mindegy. Ez f{ból 

vaskarika, most m{r nagyon jól tudom, de még a börtön ut{n is ilyesmiről 

{lmodoztam. Ak{rmennyire is röstellem, fontosnak tartom emlegetni, mert ha én 

tudom, hogy a kommunizmus rosszabb a fasizmusn{l, akkor nem h{borodok ilyen 

mértékben fel, hanem azt mondom, ez a legtermészetesebb dolog, mert mit lehet 

v{rni egy fasiszta diktatúr{tól, még ha az vörös színű is! De miut{n nekem egy 

ide{lképem volt a szocializmusról, az én felh{borod{som kozmikus méretű volt. 

Üvölteni tudtam volna, bele a nagy magyar éjszak{ba! S ami a forradalom ut{n 

következett!... 

Plak{tok 

Azt{n jött december nyolcadika, a salgótarj{ni sortűz napja. Addig alig 

csin{ltam valamit, de most neki kellett fognom készíteni egy fametszetet, 

amelyben izzó elhat{roz{ssal prób{ltam képpé form{lni azt az aljass{got, hogy az 

a korm{ny, amelyik mag{t munk{s-paraszt korm{nynak nevezi, s amelyik a népre 

esküszik, az belelövet ebbe a népbe. Ez minden képzeletet felülmúlt, pedig akkor 

még nem is tudtam amit most tudok, hogy ez a sortűz milyen dörzsölt és 

kisz{mított módon zajlott Maros{n és Münich jóvolt{ból... Amikor megcsin{ltam a 

fametszetet, a községben elterjedt a híre, hogy mit metszek. Összejöttek a bar{tok, 

akik kedvet kaptak a metszéshez, s hozz{j{rul{sommal és egyetértésemmel 

kifaragt{k ezt a mondatot: „Szabad Magyarorsz{got!” Kérdezem, ezt miért 

csin{lj{tok? Hogy plak{t legyen belőle. Az {ltaluk kifaragott betűket 

összekombin{lt{k a fametszetemmel, s lehúztak belőle kétsz{z darabot. Plak{tot. 

Este készültünk el vele, m{r tíz óra is elmúlt, s akkor elindultunk nagy 

elhat{roz{ssal. Megegyeztünk, hogy ha valakit elkapnak, tettenérnek, akkor 

bevallja, hogy ő maga csin{lta a betűket is, a metszetet is. P{rban mentünk, én egy 

Magda nevű l{nnyal. És nem kaptak el! Teleragasztottuk a községet. Azt{n 

hazamentem, mint aki jól végezte dolg{t. Az Arany J{nos utca nem is tudom, h{ny 

sz{m alatt laktam. Bementem az előszob{ba. Éppen ki akartam venni a kenyeret a 

t{sk{mból, de mielőtt ezt megtehettem volna, kopogtak. Kinéztem. Két {llig 



felfegyverzett rendőr volt. Mondt{k, hogy menjek velük. Elindultam, de 

r{mszóltak, hogy a t{sk{mmal együtt. Mögöttem jöttek, l{tt{k, hogy a t{ska a 

kezemben volt. Fölkaptam, vittem a t{sk{t is. Akkor még nem jutott eszembe, hogy 

a kezem nyomdafestékes, s a kenyér papírj{t is összefogdostam ilyen kézzel. 

Útközben, mikor eszembe jutott, elkezdtem nyalni a kezemet, beletöröltem a 

ruh{mba, megint nyaltam, megint töröltem. Csak később jöttem r{, hogy a 

kenyérpapír is nyomdafestékes. Addig-addig, hogy egyik l{bamat a m{sik elé 

akasztottam, s elterültem, mint egy béka, hagytam gurulni a kenyeret. H{t ezek 

nem összeszedték! A papírt is. M{sodszor m{r nem mertem megismételni az esést, 

nehogy én magam hívjam fel a figyelmet a papírra. 

Bekísértek a rendőrségre. Leültünk egy szob{ban. Hallom odabentről a 

kultúrh{z igazgatój{nak a hangj{t, meséli, hogyan metszette a f{t, hogy metszette 

ki a betűket, hogy sokszorosított. Na, mondom magamban, elkapt{k. Ut{na én 

kerültem sorra. Mint borjú az új kapura, b{multam, hogy nem értem az egészet. 

Közben persze izgultam: ha megnézik a t{sk{mban a nyomdafestékes 

kenyérpapírt, lebuktam. De azt az éjszak{t még megúsztam. M{snap kijött a 

kultúrh{z igazgatója is. Hazaengedték, mert odament egy küldöttség az 

öntözőv{llalattól, s azt mondt{k a munk{sok, hogy szétverik a rendőrséget, ha 

nem engednek ki bennünket. Mondtam a kultúrh{zas bar{tomnak. 

– Testvérem, neked innen el kell húzni a csíkot, mert bevallottal mindent, én 

viszont semmit sem. 

– Megyek is – mondja –, csak még meg kell szerveznem a menyasszonyom 

kivitelét. 

Mikor a vizsg{lati fogs{gban elkezdtek bennünket vallatni, mindent a 

kultúrh{z igazgatój{ra kentünk, mert tudtuk, hogy túl van a hat{ron. Szerencse, 

hogy a menyasszony{ra semmit sem kentünk, pedig úgy tudtuk, hogy ő is kint 

van. Azt{n Szolnokon, a S{gv{ri úton, a szomszéd cell{ból meghallottam a l{ny 

hangj{t: azt hittem, el{julok. Valami ok miatt hazajött. A bírós{gi t{rgyal{son 

dr{mai volt a vallom{sa. Mi sorban letagadtuk azt a sok aljass{got, amit r{nk 

kentek, de ez a l{ny furcs{n viselkedett. Csak annyit mondott, hogy nem úgy 

történt. Faggatt{k. 

– Verték? 

Hallgatott. Többszöri kérdés ut{n az mondta. 

– Nem vertek, hanem m{st csin{ltak. 

Kiderült, négykézl{bra kellett {llnia, s feldugt{k neki a gumibotot. Szörnyű! 

Ez dr{mai pillanat volt. Nagyobb ereje volt ennek a vallom{snak, mint amikor mi 

elmondtuk, minket hogy vertek agyon. 

Menekülés 

Ültem az étteremben 1957 janu{r végén, ahol vacsor{zni szoktam. Akkor 

m{r írtam az ötvenhatos naplómat. A napló egyik oldal{n az a sok szörnyűség {llt, 

amit csin{lt a hatalom, ezzel szemben viszont, a m{sik oldalon, m{r olyasmiket 

írtam, hogy h{tha K{d{r azért v{llalta ezt a szerepet, hogy ne Münich legyen vagy 

Maros{n. Prób{ltam magamban menteni K{d{rt, tal{n azért, mert börtönben ült. 

Akkor még nem tudtam, hogy a m{sik két alak is. Tiszt{ra akartam mosni K{d{rt 

az egyik oldalon, a m{sikon meg ott {llt, hogy a nemzet hóhéra. Pedig nem 

tudtam, hogy az amnesztia és egyéb ígéretekből egy {rva szó sem igaz. Még nem 

tudtam, hogy megv{rj{k míg a fiatalkorúak a börtönben betöltik a tizennyolcadik 

évüket, s akkor végzik ki őket. Akkor még nem tudtam, hogy az orsz{got úgy 

eladósítja majd, hogy a dédunok{ink is fizetni fogj{k az adóss{got. Ezek a később 

nyilv{nvalóv{ v{lt tények teh{t nem voltak benne a naplómban a K{d{r 

mentségére teleírt oldalakkal szemben... 



Ahogy írtam az étteremben a naplómat, bejött négy pufajk{s, körbevettek, s 

azt mondt{k. 

– Vitatkozzunk! 

Sok marhas{got csin{ltam életemben, de akkora marhas{got, hogy négy 

pufajk{ssal le{lljak politikai vit{ra, nem. Mondom. 

– Semmi kedvem vitatkozni. 

– H{t ha nincs, akkor kísérjen minket be! 

Tudtam, előző nap vertek ott agyon egy kollég{t. Amikor fel{lltam, hogy 

nyúljak a fogas felé a kab{tomért, akkor vettem észre, hogy hopp{, én nyitva 

hagytam az ablakot! Egy villan{s alatt kiugrottam rajta. Szerencsére ők nem az 

ablakon {t követtek, hanem lejöttek a négy-öt lépcsőn, ki az ajtón, s úgy kezdtek 

üldözni, így lett vagy ötven méternyi fórom. Csak az volt a baj, hogy nem tudtam 

növelni ezt a t{vols{got. Szaladtam a vasút{llom{s felé. Két l{mpa között, egy sötét 

szakaszon {tugrottam az alacsony csutkasz{r kerítésen, lehasaltam, s ezek 

eltrappoltak mellettem. 

Mikor elcsendesedett a környék, kibújtam, elgyalogoltam a szomszéd faluba, 

onnan a szomszéd v{rosba, felültem egy vonatra. Azzal mentem fel Pestre, hogy 

kiböjtölöm a K{d{r rendszert. Egy bar{tomn{l húztam meg magam. Körülbelül 

h{rom hétig voltam Pesten. Egyre vadabb{ v{lt a vil{g, s egyre veszedelmesebbé 

azok sz{m{ra, akik védelmet nyújtottak ebben az illegalit{sban. Akkor fogtam 

magam, felültem a vonatra, lejöttem Debrecenbe és befeküdtem a z{rt oszt{lyra, 

ahonnan m{snap elvittek. 

Sorozat a falba 

Egy teherautóra való pufajk{s jött értem. Bevittek a debreceni {vó 

székh{z{ba, egy hatalmas terem közepén lekötöztek egy padhoz, ott voltam 

m{snap reggelig, onnan vittek el a lakóhelyemre. Mit mondjak? A későbbiekhez 

képest az akkor kapott néh{ny pofon és seggberúg{s szinte simogat{s volt. Azt{n a 

községből Kistarcs{ra vittek, ahol két hónapig voltam. 

Kistarcs{n a fogad{s volt rettenetes. Ijesztő volt. Egy rettentő magas kőfal elé 

{llítottak vagy tízünket. Neki kellett nyomnunk az orrunkat a falnak. Ekkor valaki 

egy sorozatot lőtt ki, s én azt hittem, m{r a szomszédaimat lövik. Később kiderült, 

hogy körülbelül két méterre a fejünk fölött a falba ment a sorozat, hullott is a 

fejünkre a vakolat meg a kőpor, de akkor nem tudhattuk, öt centivel ment följebb 

vagy két méterrel. Nem nézhettünk fel. Onnan egy fogadóbizotts{g ut{n 

bekerültünk egy olyan kis szob{ba, ahol tízen voltunk, de csak a fele tudott 

lefeküdni, az is csak szorosan. Itt az volt a rossz, hogy nem vittek vécére. Csajk{ba 

kaptuk a kaj{t, de amikor m{r nem tudtam visszatartani a székelésemet, akkor 

belekak{ltam a csajk{ba majd kidobtam az ablakon a massz{t. Ut{na dörzsöltem 

én a csajk{t mindennel, mert m{snap abból ettem. 

Innen nyolc-tíz nap múlva {tvittek egy nagy terembe, ahol voltunk vagy 

nyolcvanan. A nyolcvan ember közelségéből m{r, úgy éreztem, erő sug{rzott. Ott 

m{r megnyugodtam. Nagyon nagy kényelemben voltunk: két szalmazs{kon öten 

aludtunk. Az előzőekhez képest ez maga volt a komfort. Itt tal{lkoztam egy 

rabbival, egy csod{latos emberrel. Megkérdezte, hogy hiszem-e Istent? 

– Nem. 

– Miért nem? 

Olyanokat mondtam el, amiért egykori oszt{lyt{rsaim, akikből lelkészek 

lettek, szórt{k r{m az {tkukat, hogy t{vozz tőlem s{t{n! A rabbi nem {tkozott, 

hanem azt mondta, teljesen igazam van, de honnan tudom, hogy az a logika, ami 

szerint igazam van, teh{t ez a földi racionalit{s egy univerz{lis szempontból is 

logikus? A matematika bebizonyítja, hogy a végtelenben a p{rhuzamosok 

tal{lkoznak. Az univerzum végtelenjében kiderülhet, hogy ugyanúgy, ahogy a 



p{rhuzamosok p{rhuzamoss{ga nem igaz, a logika is m{sképpen működik... 

Napokon keresztül beszéltünk ilyen dolgokról, s h{tborzongató volt az a borízű 

bölcsesség, ami a rabbiból {radt. Mintha az Ószövetségből jött volna a hangja... 

Ennek a rabbinak azt{n nyoma veszett, híre kelt, hogy kivégezték. Az egyik t{rsam 

azt mondta, hogy a rabbi fegyveres ellen{lló volt. 

Egy t{rsam, aki irtózatosan rendes fickó volt, meg akart szervezni egy 

szökést. Én beszéltem le róla, hogy ez képtelenség. 

– Édesap{m, ez nem a fasizmus börtöne! Ez ann{l szörnyűbb! 

Hangsúlyozom, ezt teljes baloldali hittel mondtam neki. 

– Túlj{runk a komcsik eszén – mondta ő. 

Ő viszont nem volt baloldali. 

– Az eszükön lehet, hogy túlj{rsz, de azokon a falakon túl nem fogsz j{rni, 

csak ha ők akarj{k! 

Kerítések, őrbódék, reflektorok... Nem véletlen, hogy nem volt szökés. 

Onnan nem lehetett megszökni. 

Kistarcs{n voltam m{rcius elsejétől {prilis huszonkilencedikéig vagy 

harmincadik{ig. Akkor vittek {t Szolnokra, a S{gv{ri útra, a vil{g legszörnyűbb 

helyére. Teherautóval mentünk. A platón csak egy őr szunyók{lt géppisztollyal a 

kezében. Egy m{sik géppisztolyos őr a sofőr mellett ült a fülkében. Azt mondja egy 

keménykötésű kuns{gi fickó. 

– Vegyük ki a géppisztolyt a kezéből! Szökjünk meg! 

Mondom. 

– Ne hülyéskedj, mi van, ha az a géppisztoly üres, a pilótafülkében lévő 

viszont nem? 

Az az érzésem, ha belementünk volna ebbe a szökési kalandba, szörnyű 

véresen végződött volna. 

Mesék 

Ha én egyértelműen jobboldali be{llítotts{gú ember lettem volna, akkor ez 

az egész nem jelentett volna különösebb problém{t, mert ahogy m{s kibírta, én is 

kibírtam volna. De én lelkileg rosszabbul éltem meg az itt történteket, éppen azért, 

mert egy baloldalibb attitűddel néztem ezt az egészet, s egyszerűen nem akartam 

hinni a szememnek és a fülemnek. Sz{momra ez tette rettenetessé a szolnoki 

időszakot. 

Valah{nyszor vallattak, mit tudok erről, arról, amarról, mindig eszembe 

jutott, hogy valamit még mindig nem mondtam el magamról, s elkezdtem nem 

létező bűncselekményekről beszélni, azok meg vill{mgyorsan r{haraptak. 

Szerencsére elég suszterek voltak a nyomoz{shoz, mert ha egy kicsit is ellenőrzik 

amit mondtam, akkor r{jönnek, hogy ez csupa képtelenség. [m ők ink{bb 

rettentően büszkék voltak magukra, mert l{m, kiszedtek belőlem egy csomó 

rémtörténetet. Jó vastag lett a jegyzőkönyv, amit azt{n al{ kellett írjak. Ekkor én 

csak egy papírt kerestem a jegyzőkönyvben, mely szerint én azért bújtattam a 

községi p{rttitk{rt, hogy megmérgezzem. Utólag kiderült, ez a p{rttitk{r ki akart 

onnan hozni, ezért a vallatóimnak fontos volt, hogy az én al{ír{sommal legyen egy 

papír, miszerint meg akartam mérgezni arzénnal. Amikor a többsz{zoldalas 

jegyzőkönyvet ideadt{k, hogy olvassam el, én csak végigpörgettem, egy félíves 

papírt kerestem azzal a sz{ndékkal, hogy kiveszem és megeszem. A 

jegyzőkönyvben azonban m{r nem hagyt{k benne ezt a képtelenséget, s az arzénes 

kalandom a v{diratban sem szerepelt. 



Szőr és szar 

A módszeres vallat{s Szolnokon kezdődött meg. Kérdeztek bar{tokról, 

kollég{król, én pedig, hogy ne m{sokról kelljen beszélnem, magamról meséltem 

képtelen rémtörténeteket. Bedilizés ellen naponta legal{bb négy ór{n keresztül 

memoriz{ltam az aznapi önvallom{somat, aminek egy deka valós{gtartalma sem 

volt, viszont gyakran meg kellett ismételni az előző napi vallom{st. Vigy{zni 

kellett arra, hogy egy meg nem történt dolgot m{sodszor is ugyanúgy írjak le, mert 

ha nem stimmelt, engem hülyére vertek. Ezért memoriz{ltam mindig amit aznap 

és az előző napokban leírtam. Annyira keményen memoriz{ltam, hogy szinte szó 

szerint ismételtem, dar{ltam a tényeket. Később egy cellat{rsamnak mikor 

elmeséltem egy vallom{somat, megkérdezte. 

– És a valós{gban hogy volt? 

El akartam mondani, s akkor döbbentem r{, hogy m{r nem tudom. A 

félrevezető szöveg r{telepedett a valós{gos tényekre, s elfedte azokat a sok bifl{z{s 

eredményeként. Annyira kiirtottam magamból minden nevet, tényt, annyira csak a 

saj{t verziómat dar{ltam, hogy a mai napig nem tudom a valós{got. Még azt sem, 

hogy kikkel voltam együtt odabent. Azt v{rom ma is, hogy r{mszólnak az egykori 

t{rsak. 

– Testvérem, gyere, emlékezzünk közösen! 

Szörnyű időszak volt a szolnoki. Egy példa. Amíg ültünk a vécén, verték a 

fejünket gumibottal. Később m{r ki se akartam menni. Be volt rakva egy kübli félig 

vízzel, ebbe végeztem a könnyebb és nehezebb dolgaimat. Csakhogy nem adtak 

inni! Őrült szomjas voltam. Amikor reggel behozt{k a küblit, ami előtte ki tudja, 

kié volt, nekiestem, s mielőtt telecsin{ltam, ittam belőle egy nagyot. A szomjús{g 

volt a legrettenetesebb. Előfordult, hogy egy{ltal{n nem adtak be vedret. Egy idő 

ut{n borzasztó vizelési ingerem volt. Levettem az egyik bakancsomat és 

telepisiltem, majd félór{nként egy féldecinyit kilocsoltam belőle. Amikor az a 

szivacsos beton felszívta, megint kilocsoltam belőle. Józan ésszel nem lehet 

fölfogni, amit ott műveltek velünk. Ezek szörnyűbbek voltak a veréseknél, mert 

ezekkel szemben védtelen volt az ember. Ültem a vécén, verték a fejem. Nem volt 

papír, de ha lett volna se tudtam volna haszn{lni, mert az egész műveletre csak p{r 

m{sodpercet adtak. A férfiak alfele szőrös. A szőrre r{sz{radt az ürülék. M{snap 

megint mentem a vécére, kinyomtam a béls{rt, de nem pottyant ki, mert az előző 

napi kos{rszerűen összeragasztotta a szőrt. Ott lógott, mint egy kolonc. Gyorsan 

h{tranyúltam, letéptem szőrrel, mindennel együtt. [llati gusztustalan, de ott 

{llandóan ilyen megal{zó helyzetbe kényszerítettek. 

Az én smasszerom nem úgy vert, mint a többi. Akkora tenyere volt, mint 

egy sütőlap{t. Odasózott nekem, s én repültem vagy m{sfél métert. Még egy kicsit 

be is segítettem, mert azt észrevettem, ha meg{llok dacosan, kapom a m{sodikat, 

harmadikat, negyediket... [m ha hagyom, hogy vigyen az ütés ereje, s még bele is 

segítek kicsit, akkor neki elég volt ennyi. Időnként megkérdezte, méghozz{ nagyon 

kultur{ltan. 

– Na, ez h{ny kilós volt? 

Én roppantul feldicsértem. 

– Tíz m{zs{s. 

Erre nem kaptam többet. Néha a szomszéd cell{ból is hallottam a puffan{st, 

az esést, végül a kérdést, hogy h{ny kilós volt? Erre az a szerencsétlen nem azt 

mondja, hogy sz{z? A smasszer persze addig ütötte, míg azt nem hallotta, hogy 

legal{bb ötsz{z. 



Pokol 

Nem tudok a szolnoki S{gv{ri útra m{sként gondolni, mint egy olyan 

pokolra, ahol mindig eszembe jutott Szt{lin egyik mond{sa, hogy tudniillik, mi 

kommunist{k különleges típusú emberek vagyunk. Úgy értette, hogy 

felsőbbrendű. Annyira az, hogy ehhez képest a fasizmus felsőbbrendűsége semmi. 

Micsoda pusztít{st csin{ltak a vörösök a saj{t fajt{jukban! És a kommunist{k 

között is! Péld{tlan. Egy csomó hithű, meggyőződéses kommunista szembekerült 

az appar{tussal, s ők sokkal keményebben {lltak szembe, mint akiknek semmi 

köze nem volt a kommunizmushoz, s akik nagyon jól tudt{k, hogy kell elkerülni a 

hatalom förtelmeit. 

Akik velem börtönbe kerültek, azok közül igen sokan voltak baloldaliak. 

Közülünk azok a rabok, akik tiszt{ban voltak a kommunizmus természetrajz{val, 

nem csin{ltak ebből érzelmi ügyet. Az ilyenek hideg fejjel, taktikusan 

végiggondolt{k, hogyan kell parírozni egy kegyetlen diktatúr{nak. Amikor 1957-

ben elvonult az első hull{m, s körbenéztem, hogy kik maradtak itt ebben a 

pokolban, r{döbbentem, hogy azok, akik kor{bban baloldali érzelemmel védték a 

maguk baloldali hitét. Még a börtönből is baloldali érzelemmel jöttem ki, azzal a 

megszorít{ssal, hogy mi most egy szörnyű vörös fasizmus idejében élünk, ahol 

visszaélnek a baloldalis{g minden tisztességes von{s{val. 

Festmények a cell{ban 

Az a két hónap Szolnokon, a S{gv{ri körúton maga volt a pokol. Nem 

mindig a verések voltak a legszörnyűbbek, hanem a verések közötti idő. A négy 

ór{s memoriz{l{sok ut{n még ott volt a nap tov{bbi húsz ór{ja, ami pontosan elég 

a bedilizéshez. Éppen a bedilizés ellen képzeltem magam elé egy-egy festményt. 

Hol egy Tiziano, hol egy Vel{zquez képet. Ezeket szinte agykontrollal, színesben 

prób{ltam magam elé idézni, szinte végigtapogatni, s egy-egy festői magatart{st 

szavakk{ {tform{lni. Ha nincs módom l{tni a képet, megfogni, legal{bb szerettem 

volna megfogalmazni magamnak azokat az attribútumokat a festményen, amelyek 

a fogalom szintjén is megragadhatók. Az az interpret{ciós gondolkod{smód, 

amivel én a képeket prób{lom leírni, s ami később a művészettörténeti 

interpret{ciómban gyakorlatomm{ v{lt, ott alakult ki. A pokolban. Ezt 

tulajdonképpen menekülésnek sz{ntam, de minden művészettörténeti ars 

poetic{m onnan sz{rmazik. Az m{s kérdés, hogy milyen pontosan idéztem magam 

elé a festményeket. Amikor hazajöttem és megnéztem azt a bizonyos Vel{zquez 

képet, h{t... Meghökkentem. Te jós{gos Isten! Egy részlet, amely a képzeletemben 

nem tudom, h{ny sz{zszor vagy ezerszer idéződött meg, összekeveredett Tiziano 

egy részletével. [túszott egy-egy motívum egyikből a m{sikba. Jókat mulattam 

ut{na, {m a kialakított elv ettől még érvényes maradt. Az egyetemi előad{saimon a 

terem színültig megtelt, még a padsorok között is ültek, s ez azt mutatja, hogy 

m{sokat is érdekel a kép megragad{s{nak ez az eszköze, amivel prób{lom a 

szellemi energi{k megtestesülésének, vagyis a festés folyamat{nak st{cióit 

megragadni. Ezek a st{ciók kézzelfoghatóan felfedezhetők a képen. Sőt: az 

ecsetj{r{snak a nyoma is. A legjobb festők nem tüntetik el az ecsetj{r{s nyomait. 

Ezekből a nyomokból, teh{t az ecset vezetésének a dinamikai v{lt{saiból sokkal 

többmindent lehet felfedni, mint ilyenekből péld{ul, hogy Julcsa siratja a bety{rt a 

képen. Teljesen m{sik vonulat a műnek a sztorija... Ennek a kínomban kialakított 

interpret{ciónak a próbaköve, a művészettörténeti előad{saim, még sohasem 

voltak elméletieskedők. Ennek az interpret{ciónak, a kialakít{s{nak, az életemet, 

egészségemet, józan eszemet köszönhetem. Nagyon jó volt bedilizés ellen, 

megőrizte ép elmémet. A börtönben ezeket a dolgokat m{r nem csin{ltam 

naponkénti rendszerességgel, míg a S{gv{ri úton szigorú napirendem volt az előző 



vallom{som memoriz{l{sa, majd a képek elemzése. Ez még arra is jó volt, nehogy 

eszembe jusson, mi van otthon. Mert a m{sik bedilizési forr{s, ha valaki elkezd 

töprengeni, hogy jaj, Istenem, vajon mit csin{l most otthon a feleségem? Sz{mtalan 

megtébolyod{snak a tanúja voltam odabent. Sokszor előfordult, hogy valaki annyit 

beszélt a csal{dj{ról, hogy végül elveszítette a józan eszét. Bennem viszont az 

fogalmazódott meg, hogy ezeknek a magukat kommunist{knak nevező 

pribékeknek, himpelléreknek nem adom meg azt az elégtételt, hogy a kezük között 

bedilizzek, s hülyegyereket csin{ljanak belőlem. 

Felejtés 

Az egész bírós{gi t{rgyal{s engem hidegen hagyott. Úgy éreztem, én egy 

olyan vörös színű fasiszta rendszerben élek, amely végül tal{n el fogja söpörni a 

vörös pribékeket is, azt{n felépül egy tisztességes, emberarcú szocializmus. Ma 

m{r tudom, ilyen nincs. Nem teljesen magamtól jöttem r{, segített a 

megvil{gosod{sban Gyilasz is, aki mintha nekem v{laszolt volna az egyik 

ír{s{ban: nem elszúrt{k ezt a szocializmust, egyszerűen nem lehetett m{s, mint 

ami lett. Akkor v{lt abszolút evidenci{v{ sz{momra, hogy tulajdonképpen rosszul 

tettük fel a kérdéseket, {m a rosszul feltett kérdésekre csak rossz v{laszokat lehet 

adni. Teh{t a kommunizmus vagy a szocializmus nem lehet jó. De mi egy olyan 

közegben élünk, ahol az embereknek elromlott az emlékezete. M{r elfelejtették, 

hogy Magyarorsz{gon és a környező orsz{gokban megjelent egy embertípus, s azt 

mondta, felosztj{k a földet, történelmi igazs{gszolg{ltat{s lesz, minden paraszt 

megkapja a maga földjét. Ahogy megkapta, még meg sem melegedett a kezében a 

szersz{m, m{ris beterelték őt a kolhozba. Széjjelverték az emberek munkakedvét, 

ha valaki túls{gosan sokat dolgozott, r{szóltak, hogy ne stréberkedjen. Hi{ba 

dolgozott tízszer annyit, mint a m{sik, nem kapott tízszer annyi bért. Előbb-utóbb 

r{szokott arra, hogy jobb lesz a munk{t csak mímelni. S a munka t{rsadalma 

leszoktatta az embereket a munk{ról. Megosztott{k a t{rsadalmat kétkeziekre és 

entellektüelekre. De ahol különbséget tesznek a szellemi és a fizikai munka között, 

méghozz{ úgy, hogy a kettő közül a hierarchi{ban a kétkeziek valami jót, az 

entellektüelek pedig valami gyanús dolgot jelentenek, ott a legnagyobb vesztes a 

kétkezi munk{s lesz... Ausztri{ban egy utcaseprő tízszer annyit kap, mint 

Magyarorsz{gon az egyetemi tan{r. Ott nem írj{k ki a gy{rra, hogy tied a gy{r, 

magadnak építed, viszont Herr Bauernek hívj{k benne a melóst, de nem gúnyból, 

hanem mert tisztelik, s ez rangot jelent. És nem akarj{k őt senkivel sem 

szembe{llítani. N{lunk még a parasztokat is szembe{llított{k egym{ssal: volt 

szegényparaszt, középparaszt, kul{k. Sikerült egyik emberrel megut{ltatni a 

m{sikat. Oszt{lyharc címén feltrancsíroztak bennünket, s ez a feltrancsírozotts{g a 

mai napig is működik. Egyik ellenzéki p{rt a m{sikat sokszor jobban ut{lja, mint a 

komcsikat. Ez mind ennek a következménye, de az is, hogy még ötven év múlva is 

a K{d{r adóss{g{t fogjuk törleszteni. Összemosódnak ma a dolgok: az emberekkel 

elhitették, hogy a rendszerv{lt{s az oka minden rossznak. Nem könnyű 

megszabadulni attól a borzalmas tehertől, amit örököltünk a vörös évtizedekből. 

Én 1990-ben szintén elkövettem azt a butas{got, hogy védtem a legyőzötteket. Úgy 

gondoltam, ne b{ntsuk őket: a döglött oroszl{nba nem illik belerúgni. Ahol csak 

lehetett, prób{ltam az egykori komcsik mellé {llni. Tettem ezt egy kicsit azért is, 

hogy ne csin{ljunk a szarból m{rtírt. A börtön vagy az üldözöttség mindenképpen 

a m{rtírium koszorúj{t fonja az üldözöttek feje fölé. Elég lenne egy hatalmas 

t{bl{ra fölvésni, kik azok a nevek, akiket nem szabad vezetői pozícióba tenni vagy 

közel engedni a médi{khoz. Ez még mindig hum{nusabb lenne, mint amit ők 

csin{ltak: kitelepítették a budapesti értelmiséget Ohatpusztakócsra, szétverték az 

emberi alkotóerőt, elvették az ember megújul{s kedvét és képességét. A mai napig 

is hi{nyzik egy jó tömör v{dirat. Én el tudn{m képzelni ak{r öt oldalban is. Mai 



napig sem r{gt{k az {llampolg{rok sz{j{ba azok, akiknek ez a feladata lett volna, 

hogy mit jelent a k{d{ri örökség. Hi{ba mondj{k, hogy 23 milli{rd doll{r 

adóss{got, meg vagy kétszer ennyi belső adóss{got, ez így egy absztrakció. 

Szemléletesen kéne elmagyar{zni. Én lementem a matematika tanszékre, s 

megkértem a kollég{kat, sz{molj{k ki, mennyi jut ebből egy emberre. Kiderült, 

hogy akkora összeg, amiből két Volkswagen Golfot lehetne venni. Ha ekkora pénzt 

kifizetnék, még nem lépnék előre, csak törölném az adóss{g r{m eső részét. Amit 

K{d{r J{nosék vettek fel. Ez m{r nem absztrakció! Miért nem magyar{zt{k így el? 

Megértette volna a magyar {llampolg{r, aki azért nem hülye, csak az emlékezetét 

veszítette el. S azt sem véletlenül: r{jött, könnyebb ez az élet, ha elfeledjük. 

Könnyebb naponként úgy élni, hogy nem botlunk bele {llandóan kellemetlen 

dolgokba. Ez azt{n szép lassacsk{n az emlékezet visszafejlesztésével j{r. Ezért az 

emberek ma elhiszik, hogy a rendszerv{ltoz{ssal kezdődött minden rossz. De ez 

nem igaz! Emlékszem, m{r Németh Miklósék idejében megfogalmazt{k, hogy két 

hétre való kenyere van orsz{gnak. H{t sok ilyesmit örököltünk a K{d{r rezsimtől! 

Nem csup{n hallgatnak erről, de most m{r nosztalgi{t is tudnak ébreszteni a 

h{romhatvanas kenyér és az akkori olcsó sör ut{n. Pedig csak azért volt 

h{romhatvan a kenyér a felvett nyugati kölcsönök jóvolt{ból, hogy K{d{rék ezzel 

a maguk nyugalm{t megv{lthass{k... Tökéletesen sikerült az agymos{s, amibe 

még az is belefért, hogy most kiadt{k az egykori mozgalmi dalokat, s {llítólag 

ezeket meg is vették. Nosztalgi{ból... Bevallom őszintén, amikor belefeledkezem a 

festésbe, egyszercsak azon kapom magam, azt fütyörészem, hogy kov{cs vagyok, 

ifjú a lelkem... Ekkora örökséget! Gyerekkoromban, de még gimnazistaként is, 

ezeket gajdoltuk. Ezek a mozgalmi nót{k persze nem népdalok, nem a nép ajk{n 

létrejött spont{n termékek, hanem egész egyszerűen megbíz{st adott 

elkészítésükre a rendszer, hogy domesztik{lja saj{t vörös fasizmus{t. 

Sírkő 

Amikor {tkerültem a börtönbe, annyira le voltam fogyva, hogy any{m nem 

ismert meg az első beszélőn. Ötvenegy kiló voltam. Őrült éhséggel érkeztem a 

börtönbe. Az első napon l{ttam, hogy a cellat{rsaim dobj{k a kenyeret a küblibe. 

– Mit csin{ltok? 

– Ezt nem lehet megenni. 

Fogtam a kenyeret, széttörtem, széthúztam a két darabot, h{t vagy harminc 

ökörny{lszerű foszl{nyban nyúlt. Elkértem a kenyeret, szétmarcangoltam, s a 

magasan lévő, plafon alatti ablakban szétraktam, hogy megsz{rítsam, akkor h{tha 

gusztusosabb{ v{lik. H{rom ór{n belül kőkemény lett, ak{r a parittyakő. Ezzel 

azt{n helyrehoztam magamat. A többiek hi{ba l{tt{k, hogy én eszem, ők nem 

fanyalodtak r{, ideadta az egész cella. 

Július közepe t{j{n vittek {t a S{gv{ri útról a szolnoki megyei börtönbe, ami 

nekem nem jelent rossz emléket. A cell{kban kialakultak a közösségek. R{ad{sul 

jött az elején egy smasszer, hogy van-e köztünk kőműves, aki ért a 

műkövességhez. Én rögtön jelentkeztem. A cellat{rsaim között volt egy igazi 

kőműves. Azt mondja. 

– Te tényleg értesz hozz{? 

– Nem. Viszont v{rtam, hogy te is jelentkezel. 

– Baj lesz ebből, hogy nem értesz hozz{. 

– Mi baj lenne? Börtönbe kerülök? 

– Azt se tudod, a műkövet hogy kell csin{lni. 

– Persze, hogy nem. De te majd elmondod. 

– Nem tudom a keverési ar{nyt. 



M{snap levittek, kiderült, hogy egy síremléket kell megcsin{lni, tal{n az 

egyik börtönőr apj{ét, valami Szendreiét. Elkezdtem körbej{rni az udvaron, 

kerestem, honnan jön a legintenzívebb konyhaszag. 

– Mit keres? – kérdezte a smasszer. 

– Tudja, a napsug{rz{snak, időj{r{snak s egyebeknek lényeges szerepük 

van... 

Egy hülye bunkó volt szegény, ennek mondhattam. Ahol legtöményebb volt 

a konyhaszag, ott lecövekeltem. 

– Itt fogom csin{lni! 

Odakértem egy csomó üres gyuf{sdobozt. 

– Minek az? 

– Majd megl{tj{k. 

Odarendeltem a cementet meg a kőport. Gipszet és agyagot is kértem. Azon 

az éjszak{n mindent végiggondoltam. Különböző ar{nyban kevertem össze a 

cementet és a kőport, s az ar{nyt r{írtam a doboz h{tulj{ra. A dobozba tettem a 

massz{t. A dobozokat azt{n naponta meglocsoltam. Közben agyagból 

megcsin{ltam a síremléket két hét alatt, de a cellat{rs kőművestől megtudtam, 

hogy huszonnyolc nap kell a cement kötéséhez. Babr{ltam. Elkészítettem az 

agyagról a gipsz negatívot is. 

Közben a közbűntényes rabok dob{lt{k ki nekem a szalonn{t, a kockacukrot 

meg a kenyeret a konyh{ból. Szereztem egy madzagot, elkötöttem a nadr{g sz{r{t, 

s az élelmet a nadr{gomba süllyesztettem. Mikor este felmentem, nekem estek a 

cellat{rsak, kioldott{k a madzagot, s a nadr{gsz{ramból potyogott a hagyma, a 

csikk, a kenyér és egyebek. Vagy h{rom hónapig vacakoltam, mindent csin{ltam a 

kővel, hogy húzzam az időt. Úgy ragyogott! 

Megkérdeztem a smasszert, hol {llítj{k majd fel? Azt mondja, 

Berettyóújfaluban. Azt sem tudtam, hol van az a hely De szabadul{s ut{n úgy 

hozta a sors, hogy éppen ide kerültem, mert itt kaptam egy takarítónői {ll{st. A 

takarítónőség a megal{z{s része volt. Nem a farkamat kellett, hogy h{trakössem, 

egyszerűen ilyen st{tusz volt üresen. Ott ismerkedtem meg a későbbi 

feleségemmel. Meséltem neki ezt a sírkőkészítést. Azt kérdezi. 

– Hol van ez a sírkő? 

– A franc tudja... Valami Berettyóújfa... Te jó Isten, h{t én most ott vagyok! 

– Hogy néz ki? 

Leskicceltem: van egy téglatest, mellette egy fatörzs, s abból egy letört 

tölgyfa{g, tov{bb{ hatalmas formaburj{nz{ssal jól domborodó tölgyfalevelek és 

makkok. A kitört {g r{borul a sírkőre. Mondtam, hogy a kő valami Szendreié. 

M{snap a jövendőbelim a nővérével elment a temetőbe. Jöttek, hogy megtal{lt{k, s 

a név is stimmel. Kimentem, én is megnéztem. Mondom. 

– Te, ez még egyben van! 

Persze, hogy egyben volt, hiszen jó volt a keverési ar{ny. Huszonnyolc nap 

ut{n földhözvagdostam a gyuf{sdobozba öntött, különféle ar{nyban kevert 

műkődarabk{kat. Volt, amelyik szétporladt, volt, amelyik elrepedt. Amelyik nem 

is porladt, nem is repedt, s olyan kemény volt, hogy a körmömmel sem tudtam 

buzer{lni, annak az alj{n megnéztem a keverési ar{nyt, s aszerint csin{ltam a 

síremléket. 

Amikor kialakítottam azt a miliőt, amiben tiszt{ban voltam, hogy meddig 

terjed a mozg{sterem, m{r jó volt. 

A cell{ban nagy politikai vit{k zajlottak. Mielőtt egym{s szemét kikapartuk 

volna, elmondtam. 

– Gyerekek, lassacsk{n jobban ut{ljuk egym{st, mint az ajtón kívüli 

smasszereket. Jól van ez így? Vit{zzunk emberi hangon, ha lehet! 



Ezt többnyire sikerült is kialakítani. Az volt a szerepem a cell{ban, hogy 

vill{mh{rító legyek. 

A kés alatt 

Nagy Imre kivégzése ut{n szórtak szét minket, elvitték az egyiket V{cra, a 

m{sikat [llampuszt{ra, a nagyidősöket a legszörnyűbb börtönbe, M{rianosztr{ra, 

bennünket pedig, akik nem kaptak többet négy évnél, a szolnoki megyei börtönből 

a Gyűjtőfogh{zba vittek. A jobb csillagba kerültem, a jobb kettőbe, a harmadik 

emeletre. Ez volt börtönéveim legnyomasztóbb időszaka: a földszinten és az első 

emeleten a hal{lra ítéltek voltak, annyian, hogy a kis fogh{zban nem fértek el. 

Minden este hallottam, amikor {tvittek valakit a cell{ból a siralomh{zba, akit azt{n 

m{snap reggel kivégeztek. Mindig hallottuk, hogy éljen a haza! Vagy azt, hogy 

éljen a szocializmus! A kivégzésre menők ki{ltott{k. Elhangzottak olyanok is, hogy 

piszok komcsik! A hal{lraítéltek zöme azonban egy tiszt{bb szocializmust éltetett. 

Az a tudat, hogy ott vannak alattunk azok, akik nem tudj{k, h{ny napjuk, h{ny 

ór{juk van h{tra, szörnyű nyomasztó volt. 

Egyszer jöttek összeírni, mi a foglalkoz{sunk. Mondom. 

– Festő vagyok. 

Nem v{lt be. 

– Tan{r vagyok. 

Ez sem nyert. Erre kital{ltam m{st. 

– Asztalos vagyok. 

Ez bev{lt. M{snap elvittek a bal csillagba. A r{diók{vagy{rba j{rtunk 

dolgozni, ami a Gyűjtőfogh{zon belül volt, de egy egész m{s épületrendszer. 

Egészen a szabadul{somig a bal csillagban maradtam. Óri{si különbség volt a jobb 

és a bal között. A bal péld{ul nem volt tele polosk{kkal, tiszta volt, higiénikus, 

nem küblire, hanem vízöblítéses illemhelyre j{rtunk, ahol r{lépett az ember egy 

ped{lra, s a víz kivitte a segge alól a szart. 

A jobb csillagban rengeteg poloska volt, b{r én egy igen komoly szisztém{t 

dolgoztam ki ellenük, amit azonban a jobb csillagban nem tudtam rendesen 

megvalósítani. Szolnokon viszont, kor{bban, ragyogóan megszerveztem a 

polosk{k elleni inv{ziót. A szolnoki börtönben szereztem konzerves dobozokat. Itt 

dekor{ciós munk{kat végeztem, s a nevelőtiszt kital{lta, hogy a helyőrségi 

tisztiklubban lévő dekor{ciós st{tusztól elv{rt munk{kat velem csin{ltatja meg, de 

a st{tuszt a feleségével vagy a fi{val tölti be, s ők veszik fel a pénzt. 

Tendenciózusan hadsereg-dekor{ciókat csin{ltam. Ezért a munk{mért én kemény 

sz{zharminc forintot kaptam havonta, s ezen sp{jzolhattam egy kis kockacukrot 

meg szalonn{t. Ez a dekor{ciós munka egy műhellyel j{rt, kérhettem segéderőt is. 

Kértem petróleumot ecsetmos{sra, de nem arra haszn{ltam. A cellat{rsaimnak 

mondtam. 

– Gyűjtsétek a szöszt! Húzg{lj{tok a körmötökkel a pokrócot meg a 

szalmazs{kot, amíg össze nem gyűlik egy csomó szösz! 

A szöszt belem{rtottuk a petróleumba. Szereztem pici szegeket. A szösszel 

körbevettük a plafon és a fal tal{lkoz{s{t, de úgy, hogy ne lehessen l{tni. Olyan 

legyen, mintha a fal repedése lenne. A poloska ki nem {llhatja a petróleumot, így 

nem tud felmenni a plafonra, hogy ledobja mag{t az emberre. Csak kóv{lyogtak a 

falon össze-vissza. Vas{gyaink voltak. Azt észrevettük, hogy a szalmazs{kban 

nincs poloska, csak a vasak tal{lkoz{s{n{l. Na, onnan kiirtottuk őket. A 

konzervesdoboz azért kellett, hogy a padlóról se tudjanak fölm{szni. Minden {gy 

l{ba benne {llt egy dobozban, amiben egy félkan{lnyi petróleum volt. Este, z{r{s 

ut{n, tök sötétben {llítottuk fel a poloskariasztónkat, addig az {gy alatt voltak a 

dobozok. Attól kezdve nyugodtan aludtunk a polosk{tól, de alig csin{ltuk meg, r{ 



két-h{rom hónapra vittek a Gyűjtőfogh{zba, ahol nem sikerült beszerezni a 

kellékeket. Ott m{r b{ntottak a polosk{k. 

Dolgozni kezdtem. Mindenkit konkrét munk{ra helyeztek, de két nap alatt 

r{jöttem, hogy a munkafelügyelők nem tudj{k a nevünket, így egym{s között 

csereberéltük a munk{kat. Volt egy nagyon veszélyes hely, ahol a r{diódobozokat 

szórópisztollyal fújtuk le nitrólakkal. A r{diódobozok egy tepsin forogtak körbe 

miközben fújtuk. Akik ezen a helyen dolgoztak, kaptak tejet. Az ott fogalom volt. 

A m{sfél év alatt m{r azt is elfelejtettem, hogy milyen a tej íze, de rettentően 

v{gytam ut{na. Itt védőitalként adt{k. Volt ott egy fickó, aki m{r teleszívta mag{t 

tejjel is, nitrólakkal is, érezte, hogy baj van. Akkor kerültem én ide. Annyira 

tömény volt ott a szórópisztoly porlaszt{sa ut{n a nitró, hogy aznap este, mikor 

fölkerültem a cell{ba, a hajam egy tömbben {llt. M{snap nitróhígítót csempésztem 

föl, kimostam a hajamat, s attól kezdve bekötöttem a fejem, hogy legal{bb az 

legyen védve. Azt hiszem, m{sfél hónapig szórtam a nitrót, ut{na m{r én se 

mertem folytatni, m{r tudtam szerezni tejet, mert cigarett{hoz jutottam, s b{r 

doh{nyos voltam abban az időben, elcseréltem tejért. Teh{t hébe-hóba azért tejhez 

jutottam. 

A fújórészlegből egy olyan részlegbe kerültem, ahol a r{diódobozokat 

javított{k. Kopogtat{ssal lehetett megtal{lni, hogy hol hólyagzott fel a doboz 

furnérlemeze: itt ki kellett v{gni belőle egy csíkot. Naponta kettőt kellett így 

megjavítani. A klasszikus módon én csak egyet tudtam megcsin{lni, de az is elég 

gyatr{n nézett ki. Akkor megfenyegettek, hogy visszakerülök a jobb csillagba, ha 

nem dolgozom tisztességesen. Erre elővettem egy dornit, egy lyukasztót, nem 

kiv{gtam a lemezt, hanem megnagyobbítottam a bajt. Ahol a hólyag volt, ott én 

kr{tert csin{ltam. A legfinomabb fűrészporból, ami a levegőben sz{llongott, s 

lerakódott a p{rk{nyon, massz{t csin{ltam nitrólakkal. A lyukat betömtem 

massz{val, hogy domború legyen. Mikor a nitrólakk egy-két óra alatt 

megkeményedett, lecsiszoltam, és szeszp{ccal kikevertem egy olyan színt, amilyen 

a fa erezete, s a csiszolt felületet ezzel {talakítottam bogg{. Elfogadt{k. Nem vették 

észre, hogy azt a bogot én csak odafestettem és lelakkoztam. Ilyen javít{st viszont 

naponta ak{r harmincat is meg tudtam volna csin{lni, de meg{lltam a m{sodik 

ut{n. Ettől kezdve az egész műhely {t{llt erre a tilos technológi{ra, de mindenki 

otthagyott az asztal{n egy klasszikus módon összehozott félkész munk{t. A nyolc 

ór{ra kiszabott norm{t teljesítettük egy óra alatt. Ezen a helyen iparművészek 

dolgoztak, akik a fennmaradó időben iparművészeti remekeket készítettek, 

redőnyös tolltartókat, faintarzi{kat, amikbe én rajzoltam ilyen miről {lmodik a 

l{ny-féle marhas{gokat, amiért a smasszerektől kaptam margarint, ezt-azt... 

Egyetlen egyszer behoztak nekem egy üveg befőttet is, aminek leöntötték a levét, s 

felöntötték konyakkal. 

Így telt az idő 1959 {prilis{ig. Kar{csony őrmester a felvezetőnk volt, s azzal 

dicsekedett, hogy ő volt Nagy Imre hóhéra. Ezt nem hittük el, de 1989 ut{n, mikor 

a kivégzéssel kapcsolatos történeteket böngésztem, olvastam, hogy Kov{cs, a 

hóhér, nem v{llalta Nagy Imre kivégzését, helyette Kar{csony törzsőrmester 

végezte ki. Ez az ember minket le se köpött. Egyszer azt mondja. 

– Na, emberek, {lljanak m{r valahogy be a sorba! 

Csak néztünk. Emberek? Mi? És kér bennünket? Feltűnt a megv{ltozott 

hangnem. Az üzemben is elkezdtek minket a nevünkön szólítani, s kértek, hogy 

mégiscsak dolgozzunk m{r valamit... Akkor nekem olyan munkahelyem volt, 

hogy időnként {tmentem a javítórészlegből egy m{sikba, ahol egy hatalmas, 

mozdonyszerű présgépen lehetett lepréselni a furnérokat. A prést r{ kellett húzni, 

s akkor elindult egy két méter hosszú, h{rom centi vastag óri{si kés, és élesen 

elv{gta a t{bl{t. Éppen ezen dolgoztam. A t{rsaim megkértek, menjek m{r végig 

az üzemen, tudjam meg, hogy mi van. Tudt{k, nekem öt fülem van a 



hallgatóz{sra. A hónom al{ v{gtam két munkadarabot, rohang{ltam egyik 

műhelyből a m{sikba, mondv{n, {t kell menni lecsiszoltatni ezt, most meg {t kell 

menni elv{gatni azt... Visszamentem. 

– Gyerekek, amnesztia van. 

Ezen senki sem hatódott meg, mert minden s{toros ünnep t{j{n jött az 

amnesztia híre. Akkor m{r annyira el voltunk f{sulva, hogy egyikünk se hitte el. 

Végigj{rtam vagy tizenöt műhelyrészleget, visszajöttem. 

– Azt mondj{k, most biztos amnesztia van, de hiszi a franc. 

Egyszer jön egy kecskeméti újs{gíró. 

– Gyerekek, itt a börtönújs{g, benne van az amnesztia. 

Felugrottam örömömben a gép tetején, mikor visszaestem, al{csúszott a 

l{bam a késnek, ami m{r el lett indítva. Ott volt egy vastag vasrúd, amivel meg 

kellett hosszabbítani a prést, de ezt nem szoktuk haszn{lni. Ezt a vasrudat az az 

újs{gíró fölkapta, s a l{bamat kitolta a kés alól. [m a kés elkapta a vasrudat, s mint 

a téliszal{mit, úgy metszette el. Le{llítottuk a gépet. Egy darabig föl sem fogtam, 

mi történt. 

Négy cikkelybe volt írva az amnesztia. Olvastuk. Vonatkozik mindarra, 

akinek nem több az ítélete négy évnél. Mindazokra, akik nem visszaesők. Satöbbi, 

satöbbi. De volt egy ötödik pont is: kivéve a nép ellenségei. 

Mi mindannyian a nép ellenségei voltunk, legal{bbis ezt mondt{k. Teltek a 

napok. Minden nap, mikor megérkeztünk munka ut{n, kiszólított{k azokat, akik 

éppen mentek haza. Ment egyik nap a m{sik ut{n, m{r a névsor végefelé j{rtak, 

csak az adta vissza a reményt, hogy mindig akadt egy-két „a” vagy „b” betűs is. 

Mondom, biztos rossz a névsor. Tizedikén is megyünk vissza a munk{ból: m{r 

senkit sem szólítottak ki. Börtönparancsnoki kihallgat{st kértem, s azonnal vittek 

is, de nem a parancsnokhoz, hanem a politikai tiszthez. Azt mondja. 

– Ismeri az ötödik paragrafust? 

– Igen. 

– H{t erről van szó. 

Ez a paragrafus arra volt jó, hogy akit nem akartak kiengedni, azt ne kelljen 

kiengedniük, hi{ba esne bele az amneszti{ba. Akkor azzal a letargi{val mentem föl 

a cell{mba, hogy nem holnap megyek haza, s nem is holnaput{n, hanem m{sfél év 

múlva. Életemben először fordult elő, hogy bev{gtam magam ut{n a vasajtót. Csak 

úgy dörrent... Én mindig elkerültem, hogy alattam kosz legyen. Elkerültem, hogy 

egy rohadt csirkefogó, egy két-elemis, olvasni sem tudó szarh{zi engem kioktasson 

a tisztas{gról, a rendről. Börtönőr előtt nem vettem fel csikket. Előfordult, hogy 

valaki r{gyújtott egy cigarett{ra, de rögtön eldobta. Gondolom, kéjelgett, hogy 

kapkodnak a csikke ut{n. Ha valaki ilyet eldobott, én széttapostam, hogy senki ne 

tudja fölvenni. Nehogy örüljenek m{r a megal{zottak gyengesége miatt! Ezért 

vigy{ztam a rendre, a tisztas{gra is, az ajtókat sem csapkodtam. Csak most v{gtam 

be piszokul. Öt perc múlva hozt{k a vacsor{t. Nekem is beadt{k a csajk{ban a 

k{s{t. Egyszerűen nem volt kedvem enni. Fogtam a csajk{t, kiv{gtam, de a szűk 

ablakon az edény fönnakadt, viszont az összes k{sa kiment. A smasszer, 

szerencsétlenségére, éppen akkor nézett be: telibe kapta. Csurgott róla a tejbek{sa... 

Semmi következménye nem lett. Alighanem végiggondolta ő az amnesztia 

kapcs{n, hogy nem érdemes ezeket baszogatni. R{ad{sul éppen ő mondta 

kor{bban, hogy jobb ezekkel vigy{zni, mert nem tudni, nem lesz-e belőlük 

holnaput{n miniszter... 

Alig v{gtam ki a k{s{t, fél perc múlva szólítj{k a nevemet. Na, mondom, a 

k{sa! Azt{n hozz{tették, hogy az összes cuccal menjek. Hirtelen {tfutott az 

agyamon, hogy a sötétz{rk{hoz vagy a szigorítotthoz nem kell az összes cucc. Mi 

lesz ebből? Megyek, l{tom, a parancsnoki iroda mellett m{r vannak vagy 

tizenvalah{nyan. Mondom. 



– Mi van? Ti is odabaszt{tok a k{s{t? 

– Dehogy... Szabadulunk! 

– Ne marh{skodjatok m{r! 

Töprengtem. Nem biztos, hogy nekem is a szabadulók közé kell {llni, de 

majd hülye leszek m{shova {llni! Egyszer jön egy fickó, hozza a vasalt ruh{t. Az 

enyémet is! A tiszt, r{jöttem, tal{n m{r tudta, hogy rajta vagyok a list{n mikor 

beszéltünk, de nem szólt. Szórakozott velem. Velünk. 

Aznap éjjel m{r civilben voltam a póterben. Innen történik a szabadul{s. De 

ki tudott ott aludni? Fölm{sztunk az ablakra, ami abszolút tilos volt. Kiab{ltak az 

őrök, hogy menjünk le onnan! Visszakiab{ltunk. 

– Faszik{m, te holnap is itt leszel, mi viszont holnap m{r szabadulunk! 

Ilyesmiket kiab{ltunk vissza a karol{ba. Az őrtoronyba. 

Mi mad{rh{znak hívtuk azt a hosszú csarnokot, ahol a beszélők voltak. A 

mad{rh{znak mi csak az egyik oldal{t ismertük, a börtön felőlit. Azért volt 

mad{rh{z a neve, mert egyszerre kétsz{z rab és rokon beszélt, s ez messziről 

amolyan csicsergés-félének tűnt. Most, szabadul{skor, a mad{rh{z m{sik oldal{n 

mentünk ki. Csak néztünk. Te jós{gos Isten! H{t egy szanatórium kutya fasza 

ehhez képest! Gyönyörű repkény, zöld, {polt fű, szép fehér falak a benti 

szürkeséggel szemben. Na, mondom, a hozz{tartozók azt hitték, hogy valami 

üdülőben vagyunk! 

Spórol{s 

Felraktak egy teherautóra, be vittek a Nyugati p{lyaudvarra. Én egy 

hatalmas bakancsban voltam, zokni nélkül, rövidnadr{gban, pólóban. [prilis 

tizenharmadika volt, jéghideg idő. Mondom, engem így azonnal elkapnak, csak 

nem a börtönbe, hanem a dilih{zba visznek. Elkezdtem futni a József körút felé, a 

bar{tomhoz, hogy adjon m{r valami ruh{t. M{r v{rt. Az ügyvéden keresztül 

megtudta, hogy aznap engednek ki... A mai napig v{rom, hogy megkérdezze 

tőlem. 

– Hogyan sikerült a nevemet kispórolni a vallom{sodból? 

Mert ő benne volt egy olyan ügyben, amiért négy akasztóf{t osztottak ki. 

Tal{n illett volna megkérdezni. 

– H{ny pofont kapt{l a hallgat{s miatt? 

De nem kérdezett. P{rttitk{r lett. Nem ő az egyedüli. Ott van az a nő is, aki a 

forradalom alatt hozta a l{ngoló verseket lobogó lelkesedéssel a községbe. 

Letöltöttem a börtönbüntetésemet, kikerültem Berettyóújfalura. Egyszer jött egy 

újs{gíró küldöttség apparatcsikokkal. Köztük volt ez a nő is. Szépen elment 

mellettem, aki ott {lltam a seprűvel a port{n{l. Még csak a szeme se rebbent. Csak 

nem fogja mag{t kompromitt{lni? Elment mellettem m{sodszor is, akkor m{r 

egyedül. Oda se pillantott. Néh{ny esztendővel később tal{lkoztam vele. Akkor 

m{r újra tanítottam. Mondom. 

– Nem ismersz meg? 

– De igen. 

– Négy éve is megismertél? 

– Igen. 

– Na, akkor ezt ki is beszéltük! 

Otthagytam. Ha valakinek meg kellett volna kérdeznie, az ő nevét hogy 

tudtam kispórolni a vallom{somból, neki mindenképpen. Ha beszélek, nem lett 

volna újs{gíró, nem lett volna p{rttitk{r... Furcsa az élet. Na, de milyenek legyenek 

a p{rttitk{rok? Jók tal{n? Nyilv{n így kerek a vil{g. 

A forradalom idején megj{rtam a mennyet, a megtorl{skor megj{rtam a 

poklot. Túléltem. Azóta b{rmiről kezdünk beszélgetni, két-h{rom perc múlva 



akaratlanul is a forradalom, a börtön felé kanyarítom a szót. Kitörölhetetlen, 

meghat{rozó élményem volt. Ma sem hagy nyugodni. 

A repedés 

Végre minden a helyére került. Nagyj{ból kitakarítottak, de a fürdőszoba 

apró kövecskéinek ez semmit sem ért. 

– Tal{n valami vegyszerrel – javasolta a férj. – Holnap. 

A konyh{ban is ez volt a helyzet. A szob{kban kissé még érződött a fölkent 

parketta csípős szaga, de ők boldogan lélegezték be. 

– Na? – nézett hevülten az asszonyka. 

– Isteni. A mienk. 

Kiprób{lt{k a fürdőszob{t, zuhanyoztak. A víz csak langyos volt, de sebaj, 

holnap majd be{llítj{k. Most ez is kellemesnek tűnt, az albérleti lavór ut{n 

különösen. Lemost{k a költözködés mocsk{t, verejtékét. Meg{gyaztak. Egy ideig 

még égették a villanyt, önfeledten nézték a vadonatúj bútorokat. Ut{na 

lekapcsolt{k, s a sötétben egym{st nézték, élték. Villany. Zuhany. Jóleső f{radts{g 

nehezítette szempill{jukat. A férfi még egy pillant{st vetett a szob{ra, körülfutott 

szeme a mennyezeten is, észrevett egy hajsz{lrepedést. 

– Hm! – mormogta halkan. 

– Szólt{l? – kérdezte {lmosan a fiatalasszony. 

– Nem. 

– Sz{mold meg a szoba sarkait! 

– Jó – motyogta, és lekapcsolta a l{mp{t. 

Gyönyörű reggelre ébredtek. M{snap ismét. Megint. 

Végre minden a helyére került, a t{nyérok, a l{basok, evőeszközök. A férj 

ezúttal semmit sem tört el. 

– Menj csak, ülj le, azóta hűlt az étel! – biztatta az asszonyka. 

Ment, leült. A felesége ragyogva hozta a t{lat. 

– Na? – nézett a férjére v{rakozóan. 

– Isteni! – kóstolgatta a töltött k{poszt{t. 

Zuhanyoztak. 

– Valamit csin{lni kell a vízmelegítő lemezével, lassan szétég! 

– Hiszen még csak egyéves! 

– A parketta is mozog néhol. 

Egy ideig nézegették a hib{kat, majd lefeküdtek. A férfi tekintete 

körülszaladt a mennyezeten, kereste a hajsz{lrepedést. Megtal{lta. Odébb egy 

m{sikat, harmadikat. 

– Hm! – mormogta halkan. 

– Szólt{l? – kérdezte {lmosan a fiatalasszony. 

– Nem. 

Gyönyörű reggelre ébredtek. 

Tettek-vettek a lak{sban. Végre minden a helyére került, megtal{lt{k a 

gyerek{gynak is a legvédettebb sarkot. Nézték a pici le{nyk{t. 

– Na? – nézett a férjére sug{rzó arccal az asszony 

– Isteni. A mienk. 

Később lefeküdtek, égették a villanyt, szótlanul fogt{k egym{s kezét az 

{gyban. A férfi tekintete nyugtalanul p{szt{zta a mennyezetet: minden panel 

mentén repedés húzódott. Tov{bbfutott a tekintete: az oldalfalakat szintén apró 

repedések h{lózt{k be. Nah{t, morfondírozott mag{ban, pedig csak hatéves a 

lak{s. 

– Szólt{l? – kérdezte az asszony. 



– Nem. 

Gyönyörű reggelre ébredtek. Délut{nig rohan{ssal telt az idő, de minden a 

helyére került időben, elkészült a vacsora, a tort{k. Bejött a l{nyuk, mosolygott, 

körülfordult néh{nyszor. 

– Na? – nézett a férjére az asszony. 

– Isteni! – {muldozott a férfi, s alig tudta levenni a szemét a sud{r 

menyasszonyról. 

Csak egyszerű, szolid vendégsereg örült az ifjú p{rnak, megvacsor{ztak, 

beszélgettek, kicsit énekeltek, de még hajnal előtt elment mindenki. 

Lefeküdtek. A férfi felriadt: mintha m{szk{lt volna valaki a szob{ban. De 

mégsem. A recsegés néha mégis ismétlődött. A hajnali félhom{lyban a férfi mély 

repedéseket vélt l{tni a falakon. Azt{n elaludt. 

Gyönyörű reggelre ébredt. 

Kitotyogott a felesége sírj{hoz, vir{got tett a fejfa mellé. Odament a 

temetőcsősz. 

– Na? – mutatott a sírra. 

– Isteni! – dünnyögte a férfi. – Szépen rendbehozta. 

Hazaballagott. Útközben befizette a lak{s utolsó részletét. Otthon az ajtót 

nem tudta becsukni. Nagyon f{radt volt. Lefeküdt. 

Gyönyörű reggelre ébredtek. 

A felesége frissen, boldogan szellőztette a parketta csípős szag{t, nagyokat 

nyújtózott, ropogtatta a csontjait. 

– Jól aludt{l, lustas{g? – évődött az ifjú férjjel. 

– I< igen. 

– És mit {lmodt{l? – csicsergett az asszonyka. 

– Semmit – morogta a férfi. – Igaz{n semmit. 

– Nagy k{r – csivitelte a p{rja. 

A férfi mogorv{n b{multa a mennyezeten {rv{lkodó hajsz{lrepedést. 

Életút 

Ballag. A h{t{n degeszre tömött zs{k. Marharépa. Fölnéz. A keresztútn{l két 

embert l{t Ezek még most is r{érnek beszélgetni? Persze, mikor érjenek r{, ha nem 

most? A hat{r csendes, néh{ny hull{t és egy-két kilőtt tankot mosdat a szemerkélő 

eső. Egyenletesen lépked, még csak nem is szusszan a nehéz zs{k alatt. Közeledik a 

keresztúthoz. A két ember még mindig ott {csorog. Pletyk{lnak. Mint az 

asszonyok. Köp egyet. Innen m{r megismeri őket. Tanyasiak. H{ttal {llnak, őt még 

nem vették észre. Miről beszélhetnek? Kiről? Róla? Összeszűkül a szeme. Nem 

sz{mít. De egyszer mégiscsak elt{ng{lja ezt a Szuszka Lakatost. Túl sokat beszél. 

Róla is. Hogy tavaly télen kiverte a feleségét a fagyba, mert nem tőle van a gyerek. 

Hogy volna tőle? Odaj{rt a fronton. M{r egészen közel ért a két emberhez. Ezek azt 

sem vennék észre, ha egy-két méterről lőnék őket főbe. Csak a nyelvük fürge. Igaz, 

azt mondj{k, most egyik csapatot sem eszi erre a fene. Melléjük ér. A két ember 

meglepetten fordul feléje. Elnémulnak. Ezek róla beszéltek. Biztosan azt a németet 

emlegették, akit agyoncsapott az {sóval és a tr{gya al{ {sott. Miért sündörög a m{s 

asszonya körül? Agyonisten! Azok ketten nagy nehezen kinyögnek egy 

köszönésfélét. Egyszer ezt a Szuszka Lakatost is lecsapja. A pof{ja miatt. Elhalad. 

Érzi, hogy figyelik. L{tta, puska van n{luk. Mindegyiknél. Még ut{nalőnek. Nem 

lőnek, mert gy{v{k. Egyébként az ő v{ll{n is lóg egy puska. Jó lesz nyulat lőni. 

Ezek is a németek t{bor{ból hozt{k, mint ő. A németek otthagytak csapot-papot, az 

oroszok pedig ut{nuk. A környékbeli tany{kon azóta nyulat esznek, s a 

kamr{kban, a padl{sokon eldugtak egy csomó nyersbőrt. Ballag a dűlőúton, viszi a 



rép{t. M{r jó messzire maga mögött hagyta a két tanyasit. Biztosan róla beszélnek. 

V{ratlanul egy golyó fütyül el a füle mellett. Az {ldój{t, h{t ijesztget ez a Szuszka 

Lakatos! Hasra veti mag{t. Visszalő. Egész sorozat a v{lasz. Ez m{r nem a Szuszka 

Lakatos! Lehemperedik az útmenti {rokba, abban kúszik végig, dűlőhosszat. Ut{na 

fut{s haza. Izzadtan, üres kézzel toppan be a tany{ba. Az asszony kérdezni sem 

meri. Hamarosan katon{k jönnek érte. 

Hadifogs{gban voltunk. A Fekete-tenger partj{n dolgoztunk. Ott nyaraltak a 

nacsalnyikok, meg a csal{djuk is. Egyszer nézem: h{t a nők pucéron fürödnek a 

tengerben. Mondom a kom{mnak. Odanézz, te! Azt mondja, ő ink{bb enne 

valamit. Na, mondom, az Isten öntsön ólmot a beledbe, h{t majd eszel, de ilyet 

nem l{tsz többet! Mert azoknak a l{nyoknak olyan volt a bőrük, mint a hamvas 

pillangóé, és a csecsük sem volt kiélve. 

A v{ros főterén őgyeleg. Rengeteg az ember. Az egyik h{zfalon színes 

plak{tról mosolyog r{ egy kopasz ember. Ceruz{val r{írta valaki: 

Mauthner Ödön, b{rmit csin{lsz, 

Ilyen tököt nem produk{lsz. 

M{sok is nézik a plak{tot, nevetnek. Még egyszer megnézi, alaposan. Mit 

nevetnek ezek? 

A szekér meg{ll az udvaron. Hordani kezdik a bútorokat a v{rosszéli kis 

h{zba. A nagykapu nyitva, meg{ll néh{ny t{tisz{jú szomszéd. A felesége az 

edényeket hordja a konyh{ba. Az öreg Szúnyog Feke megismeri az asszonyt, 

nagyot rikkant. Ej, de jó kis mellyes-faros asszony lettél, kisly{nyom! A seggeden 

m{r meg{llna a puttony! Meg{ll a kanapéval, összeszűkül a szeme, megnézi 

mag{nak az öreget, azt{n a vihor{szó asszonyt is. Jó lesz vigy{zni! Beviszi a 

kanapét. A gyerekek a l{ba alatt vannak. Mérges lesz. A kredenc m{r a helyén {ll, 

de a befőttesüveg még hi{nyzik a tetejéről. Megkeresi. A gyerekek riadtan nézik, 

meghúzz{k magukat. 

A rengeteg nő között beóvakodik a terembe. Leül az utolsó sorban, egészen 

lehúzódik. Mit gyűléseznek ezek? Hallgatja a beszédeket. Hogy felt{tj{k a sz{jukat, 

mióta lovat adtak al{juk! Így megvédjük a haz{t, úgy megvédjük a szocialista 

vívm{nyokat az imperializmustól... Felugrik, kiab{l. Mit akartok megvédeni? A 

h{borúban a micsod{tokat nem tudt{tok megvédeni, h{t mit akartok a haz{val? 

Viszi a moslékot a disznóknak. Mellette sündörög az agit{tor, mondja a 

mag{ét. Keményen b{nik a jósz{gokkal. Rohadjatok meg! Elnéz a konyha felé. 

Szuszka Lakatos, a m{sik agit{tor ott ül a széken, most is az asszonyt mustr{lja. 

Összeszűkül a szeme. Igyekszik úgy dobni a disznóganét, hogy összecsapja vele az 

agit{tort. Az csak beszél. Amikor elvégzett a jósz{gok körül, felmegy a konyh{ba. 

Veszi a kab{tj{t, indulna, de Szuszka Lakatos meg{llítja. Ne menjen sehov{, amíg 

al{ nem írta a belépési nyilatkozatot! Mélyen a szemébe néz, nagy sok{ra 

megszólal. Azt{n jól vigy{zzék a szemére! Még ki tal{l folyni. Azt{n elmegy. 

Olvassa a fia dolgozat{t. Először a címét. Kul{kok. Azt{n a szöveget. Ha m{r 

a kul{kokról kell írni, kezdjük az életükön. A kul{kok nagy pomp{ban éltek. Nem 

dolgoztak, de helyettük dolgoztak a cselédek is. Ők a k{rty{ra fektették a fő 

hangsúlyt. Ők nem elégedtek meg a magyarorsz{gi k{rty{z{ssal, hanem kimentek 

külföldre. Itt k{rty{zt{k el egész pénzüket. A kul{kok azt szerették volna, ha az ő 

lovuk lett volna a legjobb. De azzal nem törődtek, hogy mit adjanak nekik, mert az 

abrakot őkigyelme felhordatta a maga padj{ra. Ők a cselédekkel nagyon rosszul 

b{ntak, meg tudt{k volna őket ölni egy kan{l vízbe. A kul{koknak h{romsz{z-

négysz{z hold földjük volt. És ezen a sok földön vagy tíz nagy tanya. Ebben a 

tany{kban a cselédek és a szolg{k laktak. De nem volt benne köszönetük, mert ha 

véletlenül a cseléd tyúkja éppen akkor rúgta a tanya tövét, vagy éppen akkor 

kop{csolta a falról a meszet, amikor jött a basa, bezzeg akkor volt haddelhadd. A 



kul{k azt kív{nta, hogy amikor ő ül a hintón, akkor a lovak t{ncolva menjenek, de 

arra nem sz{mított, hogy az abrak meg a padon van. Ilyen csúfosak voltak ezek a 

kul{kok. Az asztalra teszi a füzetet. Nézi a fia szemét. Tudja, dicséretet v{r, hiszen 

a tan{ra is megdicsérte. Sok{ig fürkészi a fiút. Lassan összeszűkül a szeme. 

Hatalmas pofont ad a gyereknek. A fia ordít, hogy miért b{ntja, hiszen most nincs 

is víz a befőttesüvegben. A kredenc tetejére néz. Tényleg üres az üveg. Lekever 

még egy pofont. 

Későn ér haza. Belép a konyh{ba. Azonnal a kredenc tetejére pillant. A 

befőttesüveg színültig van vízzel. A h{rom gyerek lesunyt fejjel, megszeppenve {ll. 

Leül, szó nélkül bekanalazza a lebbencset. Kenyeret is eszik hozz{. Közben 

hallgatja az agit{torokat. Beszéljenek! Vacsora ut{n még ül egy kicsit az asztaln{l, 

mél{zik. Azok meg csak mondj{k a magukét. Fel{ll, kinyitja az ajtót. Na, ma m{r 

eleget ette itt magukat a fene. A két agit{tor szedelőzködik, méltatlankodnak is, 

azt{n mégis elmennek azzal, hogy reggel ismét jönnek. Becsukja ut{nuk az ajtót. 

Ismét a kredenc tetején {lló üvegre néz. Lecsatolja a derékszíj{t, int a legnagyobb 

gyereknek. A kicsi m{r pityereg. Csattog a derékszíj. 

Hangszórók kiab{lj{k tele az utc{kat. A v{ros paraszts{ga a jól végzett 

munka tudat{ban készül a július 22-i nagyszab{sú aratóünnepélyre. Ezen a napon 

fölelevenítjük őseink régi szok{sait, örülünk és vigadunk a jó termésnek, 

eredményeinknek. Reggel hat órakor közös énekléssel kezdődik a nap, majd tíz 

órakor kilenc csoportban vonul föl dolgozó paraszts{gunk kasz{val, sarlóval, 

aratókoszorúkkal a főtérre. Itt a búzakoszorúkat jelképesen {tadj{k az 

{llamhatalom képviselőjének, a tan{cselnöknek, ő pedig a fölvonulókat {ldom{ssal 

tiszteli meg. Délut{n nagyszab{sú sportműsor lesz lovasversennyel, 

kordéversennyel, kultúrműsor éneksz{mokkal és népi t{ncokkal, este közös 

vacsora, majd t{nc. Minden ingyenes, kivéve a vacsor{t. Csak az legyen ott, aki jól 

végezte a dolg{t az arat{s idején, s kedve van a szórakoz{shoz, vid{ms{ghoz, s a 

megérdemelt {ldom{shoz! Költői verseny is lesz az aratóünnepségen, a 

koszorú{tad{s alkalm{val. A koszorúkat a felvonuló csoportok rigmusok 

kíséretében adj{k {t az {llam képviselőjének, a tan{cselnöknek. A legtalpraesettebb 

rigmus költőjét nemcsak a közönség fogja megtapsolni, de jutalmat is kap. Az 

aratóköszöntőket minden versfaragó ember megírhatja és beküldheti a tan{cs 

oktat{si oszt{ly{ra. A legjobban dolgozó parasztifjak és parasztl{nyok nyitj{k meg 

az aratób{lt július 22-én. Iparkodjatok, l{nyok, fiúk, hogy tiétek legyen ez a 

dicsőség, ti nyithass{tok meg a felejthetetlen szépnek ígérkező aratób{lt! 

[ldom{ssal h{l{lja meg az {llam nevében a v{rosi tan{cs elnöke dolgozó 

paraszts{gunk munk{j{t s az {llamnak jelképesen {tadott aratókoszorút. Az 

{ldom{sból mindenki részesül, aki részt vesz a díszes aratófölvonul{son július 22-

én. Az jöjjön el, aki jól végezte a dolg{t az arat{sban, s részt akar venni szívvel-

lélekkel a munka ut{ni megérdemelt pihenésben, szórakoz{sban. 

Nézi a t{rsait. Kimosakodtak, kiöltöztek. Fogj{k a t{bl{k nyelét. Olvassa a 

lelkes feliratokat. R{ncolja a homlok{t. Később megszólal. Úgy élünk, mint a 

torm{ba esett féreg. Azt hisszük, ennél édesebb gyökér m{r nincs is. A többiek 

nem értik. Furcs{n néznek r{. De csak egy pillanatra, azt{n az emelvény felé 

fordulnak, ahol Szuszka Lakatos kezdi szavalni a győztes rigmust. 

R{nk köszöntött az új tavasz, 

Itt van {prilis, a ravasz. 

J{ratja is a bolondj{t, 

Kecsegteti télnek fagy{t. 

Közöttünk is vannak p{ran, 

Legal{bb úgy tizenh{rman, 



Akik jócsk{n panaszkodnak, 

Hogy a készletek kifogynak. 

Vessünk egy pillant{st vissza, 

Hogyan dolgoztunk a múltba. 

Napfeljöttkor m{r kint voltunk, 

Éjfélkor még robotoltunk. 

Férj és feleség dolgozott, 

A kamr{ba kevés jutott. 

Hi{ba hullt verejtékünk, 

Biz keveset adtak nekünk. 

Téeszünkben m{s a helyzet, 

Mindenki annyit kereshet, 

Amennyit önmaga akar, 

És erőben elbír a kar. 

De h{t akik sir{nkoznak, 

Olykor hozz{ szitkozódnak, 

Keveset voltak munk{ban. 

Ezért nincsen a kamr{ban. 

Fogjuk meg a lap{t nyelét, 

Hogyha kell, az {só végét, 

Álljon mindenki munk{ba, 

Így jut bőven majd a zs{kba. 

Rajta, fiúk! L{nyok! Tagok! 

Van a hat{rba munk{tok. 

Legyünk egyek akaratban, 

Versenyezzünk a munk{ban. 

Aki pedig lusta, henyél, 

Here módra közöttünk él, 

Ébresszük fel {lmaiból, 

Zökkentsük ki v{gyaiból. 

Az asszony tapsol, elismerő szavakat kiab{l a fülébe Szuszka Lakatosról. Ez 

az ember viszi valamire. Hogy ő miért nem ilyen? Kedvetlenül hallgat, azt{n az 

emelvény felé int. Úszik, mint vízen a tökhéj. 

L{tja, az ist{llóból viszik az emberek a teheneket. Húzg{lj{k őket a s{ros 

talajon a kövesút felé. Újabbak közelednek. Bemegy az ist{llóba, felveszi a 

vasvill{t. Innen nem visznek el semmit! Kilép az ajtón. Meg{ll, markolja a 

villanyelet. Szép sima a f{ja. Mint a tükör. Vagy a jég. A csillogó acélhegyekre 

pillant. Azt{n Szuszka Lakatosra, aki előtte {ll. Ut{na megint a vill{ra. Ismét 

Szuszka Lakatosra. A mellkas{ra, összehúzott szemmel. Mint amikor az ember 

bep{szít valamit. 

Hústalan ököl. Milyen hústalan ökle van ennek az embernek! H{t ilyen ez a 

torkon tartott sír{s? 

A smasszer barna volt, de a jobb szemöldöke és a szempill{ja teljesen szőke. 

Szinte tejfelszínű. Messziről nézve nem l{tszott. Mintha nem lenne neki. A 

szemöldök orrnyereghez közelebbi végén barna a szőr, ak{r a m{sik szemöldökön, 

{m itt csak kis helyen, s hirtelen, minden {tmenet nélkül {tv{lt tejfelszőkére. 



Ugyanez mondható el a szempill{iról is: az orra felöl két-h{rom sz{l még barna, de 

a többi, ak{r a szalma. Akkor a legszörnyűbb, amikor mosolyog. 

Otthon m{r v{rj{k. Minden úgy van, mint azelőtt, csak a gyerekek lettek 

nagyobbak. Csak az asszony, aki azelőtt r{ nem emelte volna a kezét a fiúkra, 

kemény lett és verekedős. A vacsora az asztalon gőzölög, s ő eszik belőle, lassan, 

szótlanul. Vacsora ut{n még ül egy kicsit a széken. A kredenc tetejére pillant: a 

befőttesüveg színültig van vízzel. A gyerekek ném{n {lldog{lnak, szorongva lesik 

az apjukat. Ő fel{ll, mire a legkisebb azonnal elpityeredik. Az asszony kegyetlenül 

mosolyog a gyerekekre, mint aki azt akarja mondani, hogy na, most megkapj{tok. 

Most megkapj{tok, mindenért. Az elmúlt esztendő minden komiszs{g{ért 

megfizet ap{tok. És mosolyog. [m a férfi nem nyúl a nadr{gszíja ut{n. A 

kredenchez lép, leemeli a befőttesüveget és szép nyugodtan a földhöz csapja. 

A mosoly 

A szerelvény utolsó kocsij{tól haladtam előre, v{logattam az utasok és az 

ülőhelyek között, de az igazat megvallva, valami vonzó, csinos nőt kerestem, hogy 

a közelébe ülve kellemesen szemlélődhessek hetven kilométeren keresztül. 

A szerelvény közepén j{rhattam, amikor az egyik fülkében v{ratlanul 

megl{ttam a zongorist{t. Abban a m{sodpercben m{r tov{bb is léptem volna, 

hiszen nehéz természetét ismerve nem sorolhattam a kellemes útit{rsak közé. Egy 

futó pillant{st vetve a fülkében trécselő, orden{ré módon kifestett két középkorú 

asszonys{gra, eliszkol{sra hajló sz{ndékomat helyesnek is ítélhettem volna, de 

egyetlen apró, fölöttébb szokatlan jelenség meg{ll{sra késztetett. A zongorista 

mosolygott. Nem is mosolygott: sug{rzott! Hangtalanul kacagott... Ez a régóta 

ismert, {m most gyökeresen új arc meg{ll{sra késztetett. Elhúztam az ajtót. 

– Szabad? 

– Tessék. 

A zongorista helyet mutatott. Ragyogott a szeme. Leültem a vele szemközti 

ülésre. Kív{ncsian néztem ezt a tegnap még elképzelhetetlen {tv{ltoz{st. Mert a 

zongorista tal{n soha életében nem mosolygott. Kisgyermekként lehet, hogy 

nevetgélt is, mint a többi kölyök, de amióta én ismerem, s ennek is van vagy két 

évtizede, komoran j{rk{lt a vil{gban. Pedig foglalkoz{sa miatt vid{mnak illett 

volna lennie, egy presszóban zenélt, s az ember azt gondoln{, hogy aki vid{m 

dalokat j{tszik, az bizonyosan maga is vid{m ember. 

Ő azonban zord volt, s ennélfogva elég riasztó is. A presszóban sem szólt 

senkihez. Mogorv{n verte a billentyűket, ped{ns szalonzenét j{tszott, l{tszólag a 

legkisebb érzelmi azonosul{s nélkül, {m kitűnő technik{ja miatt senkinek sem 

jutott eszébe sz{mon kérni a beleélés külső jeleit. A zongorista nem mosolygott, 

nem vicsorgott, nem görnyedt a billentyűk fölé, nem hajlongott {tszellemülten, 

ahogyan azt a televízióban időnként l{thatja az ember, hanem egyszerűen csak ült 

egyenes derékkal, {tnézett a vendégeken, az ide-oda gomolygó cigarettafüstön, és 

makacsul az ajtót b{multa. A j{ték szüneteiben azt{n senkire sem nézve kivonult 

az utc{ra, {tsét{lt a szemközti park hatalmas gesztenyef{i al{, lődörgött egy ideig a 

zöldben, azt{n visszaindult, s amint újra belépett a presszóba, azonnal a 

zongor{hoz ült, nem lehetett odacsalogatni egyetlen asztalhoz sem, még a 

törzsvendégekkel sem {llt szóba, s ha net{n valaki egy poh{rka konyakot helyezett 

a zongora fényesen fekete fedelére, azt durv{n elküldte a poklok mélységes 

fenekére a pohar{val együtt. Fapof{val végezte a munk{j{t, és egyszerűen 

megközelíthetetlen maradt. Egyre az ajtót b{multa. Megfigyeltem, hogy 

tökéletesen közömbös maradt a tekintete a belépő vendégek l{tt{n, lehetett az ak{r 

a legrongyosabb csavargó. [m ha alacsony, feltűnően dagadt férfi jelent meg az 



ajtóban, akkor a zongorista szeme megvillant, szinte megemelkedett ültében, a 

keze önkéntelenül is sebesebben futk{rozott a billentyűkön, miközben a 

tekintetével jó ideig követte a belépő alakot. Azt{n v{ratlanul visszaroskadt előbbi 

helyzetébe, keze vissza{llt a kor{bbi ütemre, szeme ismét az ajtóra meredt. Éveken 

keresztül figyeltem a zongorist{t: sohasem viselkedett m{sként. Furcsa ember volt, 

de azt hittem, megszoktam. Szorongattam a l{nyok kezét a mocskos asztalok alatt, 

beszélgettem a bar{taimmal, nagy kortyokban, mohón nyeltük a sört, {m ha a 

tekintetem véletlenül a zongorist{ra tévedt, nyugtalans{g fogott el. Nem tudtam 

megmagyar{zni magamnak sem, hogy miért. Egy idő ut{n r{jöttem, hogy a 

szabadnapjain mindig elutazott. Ilyenkor bakancsot húzott, erősen vasalt, 

ormótlan bakancsot, még a legnagyobb k{nikul{ban is. Néh{ny nappal ezelőtt, 

tal{n két napja vagy h{rom, pontosan ebben a bakancsban l{ttam felkapaszkodni a 

vonatra. Komor volt, mint rendesen, köszönésként éppen csak morgott valamit, s 

igyekezett a kocsi belsejébe. A bal l{b{t kissé húzta, sz{las alakja ettől furcs{n 

ingott. Nehéz lenne ok{t adni, miért, de m{r igen régen úgy éreztem, ennek az 

apró fogyatékoss{gnak is köze van a zongorista zord kedélyéhez és titokzatos 

útjaihoz. Egy alkalmas pillanatban, l{tszólag érdektelen tém{k felől közelítve és 

semmiségekről kérdezősködve, kifaggattam ennek a bar{ts{gtalan embernek a volt 

feleségét, akitől m{r évek óta különv{ltan élt. Az asszony se tudott magyar{zatot 

adni semmire, csup{n tal{lgatott. Alighanem az édesanyja hal{la miatt lett ilyen 

rosszkedvű, vélekedett a nő. Az anyj{nak gyomorr{kja volt, s hal{la előtt v{dolta a 

csal{dj{t, kiab{lt, hogy miért tették a has{ra ezt a sok krumplis zs{kot... A 

zongorista elv{lt felesége tov{bb töprengett, s eszébe ötlött az ötvenes évek közepe 

t{j{n történt esemény. Későbbi após{t feljelentették valami közelebbről meg nem 

hat{rozott fegyver rejtegetéséért, ezért bekísérték a fi{val, vagyis az ő későbbi 

férjével együtt, aki akkor csup{n tízesztendős volt. Az egykori csendőrlaktanya 

épületében a falhoz {llított{k mindkettőjüket. A gyerek bal l{ba kissé cs{mp{san 

{llt, ezért egy Kisnémeth nevű ember durv{n belerúgott a bok{j{ba. Az apa szólt, 

hogy miért b{ntj{k a gyereket, erre ugyanaz a bakancsos alak az ő bok{j{t is 

szétrúgta, és kiverte a fogait. Egy paritty{n kívül természetesen semmit sem 

tal{ltak a lak{sukon, s az egész akció mögött személyes bosszút gyanított az apósa, 

akitől egyébként az egész történetet hallotta, mert a fia, azaz a zongorista, erről 

sohasem beszélt... Az asszony elgondolkozva hozz{fűzte, hogy azokat a zavaros 

időket sokan arra haszn{lt{k fel, hogy lesz{moljanak a haragosokkal. Ezt a 

szüleitől hallotta, ő maga sem tudhatja, hiszen akkor még egészen kicsike volt... 

Hallgattunk. A zongorista elv{lt felesége azon medit{lt, hogy esetleg mégis az apja 

hal{la miatt keseredett meg a volt férje, ugyanis öngyilkos lett az öreg, ő nem is 

tudja pontosan, miért... 

Múltak az évek, s én egyre kevesebbet j{rtam a presszóba. M{r-m{r 

elfelejtettem a zongorist{t, napi gondjaim mögé szorultak mogorva titkai, jóllehet 

tov{bbra is l{ttam néha bakancsban csattogni az {llom{s felé. Ezen a ny{ron 

azonban ismét jobban figyeltem r{. Történt ugyanis, hogy egy dun{ntúli kis 

településen j{rtam megl{togatni t{voli rokonaimat, s ők említették, hogy tal{n 

h{rom évvel előttem j{rt abban a faluban egy magas, kissé s{nta fiatalember, s 

érdeklődött valaki ut{n. Aki érdeklődött, s aki ut{n érdeklődött, {llítólag 

ugyanabban az alföldi v{rosban laknak, illetve laktak, ahol én is élek, mondt{k a 

rokonok. 

– Említette az illető nevét? 

– Hogyne... 

– Kisnémeth? 

– Az. 

– Itt lakik még? 

– Elköltözött. Tal{n m{sfél éve. 



– Hogy nézett ki? 

– Kicsi volt és kövér. 

– Nagyon kövér? 

– Nagyon. 

Egyre csak b{multam a zongorist{t, fürkésztem az arc{t. Észrevehette, hogy 

felderült a képem, mert elnevette mag{t. A vonat egykedvűen csattogott alattunk, 

a két kifestett középkorú hölgyemény süteményrecepteket sorolt, mi pedig egyre 

mosolyogtunk. 

– A bok{j{t? – kérdeztem. 

Úgy l{tszott, meglepődik, egy halv{ny felhő is {tsuhant a homlok{n, de 

szinte azonnal felragyogott és bólintott. 

– Azt. 

Néztük egym{st, mosolyogtunk, időnként hangosan is elnevettük 

magunkat. A két asszonys{g meghökkenve pillogott felénk. 

– A fogsor{t is? – kérdeztem ismét. 

– Azt is – nevetett a zongorista. 

Többet nem beszéltünk a dologról. 

Szergejjel a v{ltón 

Rébusz. 

Vot. 

Engem m{r nem akartak a szüleim, mert nagy volt a korkülönbség a fiúk és 

énközöttem. H{rom fiú született előttem a csal{dban. Egy b{ty{m még él, ő 1920-

ban lett meg. Én 1932-ben születtem. 

Nagyon rossz körülmények között éltünk. Mam{cska és pap{cska nem 

tudott tenni semmit. H{romszob{s volt a lak{s, de a h{rom szob{ban h{rom csal{d 

lakott. Egy fürdőszoba. Egy konyha. Egy vécé. Összesen. Ezek közösek. 

Plóha. 

Mi az egy szob{nkban heten laktunk. Heten. Pap{cska akkor ellenőr volt. 

Mam{cska irod{ban dolgozott. Akkor Szibéri{ban laktunk. 

Nem voltunk burzsujok. Soha. Mam{cska egy elszegényedett kereskedő 

csal{dj{ból jött. Örökölt egy üzletet. Nagyon jólelkű volt. Nagyon. Foglalkozott 

ink{bb nem kereskedéssel, hanem {sat{sokkal. Önmag{t képezte, olvasott sokat. 

Őt érdekelt sok minden, de a kereskedés nem érdekelt. Kölcsönbe adott {rut. 

Tartoztak neki. Sokan. Teljesen elszegényedett, mert nem kapta meg a pénzt. 

Hi{ba, jólelkűnek nem mindig jó lenni. Mire 1917 eljött, mam{csk{ék m{r 

szegények voltak. Nem olyan nagyon szegények, de szegények. Volt h{z. [llatok 

voltak. Búza volt. Mezőgazdas{ggal is foglalkoztak. Enni tudtak. 

Azt{n jött a baj. 

Vot. 

Azt aj{nlott{k, hogy adj{k oda nagyon olcsón a h{zat. Ha nem adj{k, 

elveszik, és semmit nem adnak. Musz{j volt odaadni. Nagyon idős volt m{r akkor 

a b{buska, nem bírta azt az {llapotot. Beteg lett, egészségileg teljesen leromlott. 

Akkor a szibériai v{rosból elmentek pap{csk{ék, elvitték a b{busk{t is, de ő mégis 

meghalt rövid időn belül. M{r a faluban. Ahov{ költöztek pap{csk{ék. 

Ez nagyon szép falu volt. Nagyon szép hegyvidékben van. Nagyon szép 

tavak vannak. Kirgizek laknak. Többnyire. De koz{kok és fehérek is. Teh{t 

oroszok. Nem volt túl gazdag falu. P{r csal{d, aki volt... A post{s, az orvos... Ezek 

voltak a legazba... leggazbadab... leg-gaz-da-gab-bak. 

Jaj, ez a magyar nyelv! 



Gyédusk{t még nem mondtam. Ők elég jól {lltak. Mam{csk{ék tízen voltak 

testvérek. Mindenki dolgozott. P{ran elvégezték a gimn{ziumot. 1917-ben az egyik 

testvére mam{csk{nak Franciaorsz{gba ment a fehérekkel, ott tolm{cs lett. És 

mam{cska egyik fivére mérnök lett. A többi dolgozó. 

A m{sik gyéduska tisztviselő volt. A pap{cska apja. Post{n dolgozott. 

Pap{cska 1885-ben született. Péterv{ron tanult keleti nyelveket. Jap{n nyelvet 

tanult és tibetit. És angolt is. Franci{t is. Azt{n dolgozott mint ellenőr. Nem tudom 

pontosan, nemesi rangot hogy kaptak abban az időben? Pap{cska a szülei ut{n 

biztos nem kapott. De valahogy lett neki. 1914-ben vette feleségül mam{csk{t. 

Péterv{ron laktak. Teh{t az egész forradalom a szemük előtt volt. Nem nagyon 

meséltek erről. Mam{csk{tól prób{ltam kérdezni, mi volt, hogy volt? Nem 

mondott semmit. Csak azt mondta, hogy nagy zűrzavar volt. Ennyit. Mam{cska 

akkor még nem dolgozott. Fiatalasszony volt. Pap{cska egy bankban dolgozott. De 

nem mondtak nekem m{st. Ilyen téma n{lunk egy{ltal{n nem volt, mert minden 

miatt lehetett börtönbe kerülni. Minden miatt. Gyerekbeszéd miatt is. Pap{cska és 

mam{cska félt a gyerekbeszédtől. Úgyis volt nagyon rossz a nemesi izé... Plóha. 

Meg a kereskedés is. Eleve. 

Az összes aranyat vitték volna nyugatra a fehérek. A bankból. Ezzel a 

vonattal kellett volna pap{csk{nak és mam{csk{nak is elmenni. Teh{t a bank 

összes dolgozója ment volna nyugatra, de valami történt útközben. J{rv{ny volt? 

Tífusz? Akkor nagyon sok embert útközben lesz{llítottak a vonatról. Így kerültek 

le a pap{csk{ék is. Kényszerlesz{ll{s volt tulajdonképpen. És ezut{n kerültek 

Szibéri{ba. De soha nem beszéltek erről sem. Féltek a gyerekbeszédtől. 

Féltek. 

Mindig fel voltak készülve arra, hogy pap{csk{t elviszik. Készítettek egy 

batyut, hogy amikor jönnek érte, valami ruhanemű legyen n{la. Meleg holmi. 

Szappan. Törülköző. Hogy csak felkapja, és m{r vigye is. Ha kell. Egyszer el is 

vitték, de szerencse volt. Visszahoztak. De pap{cska batyuja ut{na is ott volt. 

Mindig. Míg meg nem halt. 

Ott nem kellett sok a börtönhöz. Amikor Péterv{ron dolgozott pap{cska a 

bankban, keresett pénzt, norm{lisan éltek, mint most én. Két szoba volt 

pap{csk{nak és mam{csk{nak. Több nem volt. Nem voltak gazdagok. De ha valaki 

r{juk mondja, végük! 

Csend volt otthon, nagy csend. Szabadon soha nem beszéltek, se 

ismerősökkel, se velünk. Senkivel sem. Nem lehetett. Még ma sem lehet eléggé. 

Most is jönnek onnan a levelek, de a levélben semmit sem írnak. Tal{n nem 

mernek. H{t le lehet azt írni, hogy nincs a boltban hús? Nem lehet, gondolom. 

Elolvass{k a leveleket is. Mindig csak azt írja nekem mindenki, hogy jól vagyunk, 

nincs semmi baj. Pedig baj mindig volt. 

Vot. 

Úgy alakult a sors, hogy amikor egyéves voltam, a legidősebb b{ty{m éppen 

elvégezte a kilencedik oszt{lyt. Dolgozott akkor. Egy értelmes, elitebb t{rsas{gban 

egy újs{got adtak ki. A legtöbb gyerek még kilencedikbe j{rt. Abban az időben 

éppen személyi kultusz volt. Szt{lin volt a c{r. Elég volt valakinek egy szót is 

szólni... Ak{rmit... Az újs{g miatt azt mondt{k, hogy a b{ty{mnak a Nyugattal van 

kapcsolata. Egy tizennyolc éves gyereknek! Akkor leültették. Többen voltak ők. 

Vagy tízen. Mind a tízet leültették. Pedig csak prób{lt{k leírni az ottani helyzetet. 

Az ottani életet. Verseket írtak. Elbeszéléseket írtak. A bírós{gi t{rgyal{s z{rt volt. 

Nem lehetett bemenni. A csal{dnak sem lehetett. Viszont mam{cska az ajtó mellett 

{llt, és valami foszl{nyokat hallott. Azt hallotta, hogy nagyon b{tran viselkedett a 

b{ty{m. Mint a fiatals{gra jellemző, hogy heves, mindent mer mondani. Amit 

gondol. Azt mondta, hogy nem jó úton megy a t{rsadalom. Nem azt csin{l, mint 

amit ígérnek, ami lett volna jó. Az emberek reszketnek. Aki forradalm{r, az is 



kerülhet olyan helyzetbe, hogy lesz belőle fehérg{rdista. Észre sem veszi. Minden 

megfordulhat. És nagyon sok besúgó van... Ilyeneket mondott a b{ty{m. Börtönbe 

is csukt{k. Egy darabig még írt leveleket, de azt{n teljesen megszakadt a kapcsolat. 

Sohasem szabadult ki. Vlagyivosztok környékén voltak, vasutat építettek. Nehéz 

munk{t végeztek. Azt{n nem írt. A szüleim nagyon kív{ncsiak voltak, de ezt nem 

mondtak nekem. Amikor visszajött a középső b{ty{m a frontról, akkor 

forszírozt{k. Én még akkor kicsi voltam. De ők forszírozt{k, hogy tudjuk meg, mi 

történt. És akkor több levelet írtak a helyre, ahol ült. H{romféle levelet kaptunk, de 

nem biztos egyik sem. A legutolsóban az volt, hogy meghalt. Hogy tífuszban 

meghalt. A m{sik levélben az volt, hogy tíz évet kapott az újs{gért, de szökni akart, 

teh{t adtak neki még tíz évet. Viszont megint akart szökni, ezért lelőtték. A 

harmadik levélben csak az volt, hogy szökni akart, ezért még tíz évet kapott. Ki 

tudja, mi lett vele? Otthon sohasem beszéltek róla. Egy{ltal{n nem beszéltek. Soha. 

Nem tudtam róla semmit. Ha kérdeztem is, csak foszl{nyokat tudtam meg. 

[lomszerű volt ez a b{ty{m, hom{lyos, mintha nem is lenne. Azt sem tudom, 

mennyivel volt idősebb a középső b{ty{mn{l. Még ezt sem tudom. Ennyire nem 

beszéltek róla. 

Ez rossz. Plóha. 

Amikor a h{ború jött, a kisebbik b{ty{mat elvitték katon{nak. Kiképezték. 

Őrségben {llt, de öt percre elszaladt fagylaltot enni, mert megl{tott, hogy van. 

Akkor azonnal katonai bírós{g. A front első vonal{ra küldték. Egy év múlva meg 

is halt. M{r ő sem volt. Az élet nem igazs{gos. 

Vot. 

A h{ború alatt nagy éhség volt n{lunk. Rettentő nagy éhség. Úgy hallottam, 

Magyarorsz{gon is volt. A v{rosból mentek, és cseréltek a faluban egy kis élelmet. 

Kenyeret. Toj{st. Szalonn{t... Mam{cska is j{rta a falut, és cserélt t{rgyakért vagy 

ruh{kért az élelmet. Nagyon zord volt ott a klíma. Szibéri{ban. Nagyon hideg volt. 

Nagy éhség volt. Akkor az orvosok azt mondt{k pap{csk{nak, hogy ha nem 

megyünk el valahov{ a déli vidékre, ahol legal{bb gyümölcs van, jobbak a 

termések, akkor azt lehet v{rni, hogy meghal mam{cska az éhségtől. M{r nagyon 

rossz {llapotban volt. És akkor elindultunk. Kirgízi{ban meg Üzbegiszt{nban 

éltünk. Hol az egyik helyen, hol a m{sik helyen. Idős volt pap{cska, ezért a frontra 

nem vitték m{r. Mam{cska is negyvenéves volt m{r akkor, amikor én születtem. 

Pap{cska meg még öregebb. Délen is nehéz körülmények voltak, de enni tudtunk. 

Albérletben laktunk mindig. Mam{cska egy b{ny{ban dolgozott, ott volt élelem, 

nem éheztünk m{r. De nem volt mit vegyünk fel. Viszont akkor az egész orsz{g 

ilyen volt. És a lak{s! Az üzbégeknek {ltal{ban nincs padló, hanem föld. Földes a 

lak{s. De ez {ltal{nos, mivel meleg éghajlat van. A h{zak nem f{ból vannak, nem is 

tégl{ból, hanem... Na! Agyag?... Igen, agyagh{zak vannak. Lapostetők vannak. 

Nekünk egy kis szoba volt. Semmi mellékhelyiség. Csak egy szoba. H{rmunknak. 

Se konyha, se előszoba. Én egy o{zisban j{rtam iskol{ba. Az egy nagyon szép 

vidék. Nagyon sok gyümölcs van. Nagyon sok napsütés van. Sivatag van, de ez az 

o{zis nagyon jó. Több helyen laktunk. Mindig egy szob{ban. Utolj{ra is. H{znak 

nem lehet nevezni. Viskó volt. Két kis ablak. Földes. 

Most mondok valami jót. Vot. 

Műszaki főiskol{ra mentem. Gépésznek. Ott ismerkedtem meg egy magyar 

fiúval. Ő is ott tanult. Gépésznek. Fiatalok voltunk. Jó volt akkor. J{rtunk egy kicsit 

együtt. Összebar{tkoztunk. 1954-ben összeh{zasodtunk. [ltal{ban a szülők 

féltenek a gyerekeket, ha valahova messzebb h{zasodnak. M{s v{rosba. Ezer meg 

kétezer kilométerre. Magyarorsz{g pedig külföld volt. Örültem, hogy 

hozz{engedtek a fiúhoz. Amikor m{r itt éltem, megkérdeztem, miért engedtek el 

ilyen könnyen? Ilyen messzire? Akkor mondta mam{cska és pap{cska, azért, hogy 

megl{ssam, m{sképpen is lehet élni. És megl{ttam. 



Vot. 

Először jöttem 1955-ben. Akkor egy évig éltem itt. Nem dolgoztam. Nem 

tanultam. A férjem dolgozott. Mint mérnök. Nekem nagyon furcsa volt, hogy 

mindent lehet a boltban venni. Majdnem nevetséges, mert akkor itt is azt mondt{k, 

hogy nagyon rossz volt a helyzet. Nagyon rossz. Plóha. És nekem mégis olyan volt, 

mint a mese. Olyan volt ez az orsz{g, mint a mese, amikor idejöttem. Óri{si volt a 

különbség. Otthon hozz{ voltam szokva, hogy mindenért sorba kell {llni. Hogy 

nem az van a boltban, ami kell, hanem hol ez, hol az. Itt? Ak{r ruh{zati boltba, 

ak{r élelmiszerbe az ember elment, mindent lehetett kapni. Nagy volt a v{laszték. 

Az otthonihoz képest! 

Én orosz vagyok. Hallottam mindig, hogy az oroszokhoz nem a legjobb a 

viszony itt. Magyarorsz{gon. De én soha nem éreztem ezt. Magamon nem éreztem. 

Nagyon kedvesek, nagyon aranyosak voltak mindig a magyarok. Azt{n r{jöttem, 

hogy nem voltak teljesen őszinték. Tal{n féltek tőlem. Nem mertek ut{lni. De 

tőlem nem kellett volna félni! De ők ezt nem tudhatt{k. 

A férjem egyből kapott lak{st. Szoba, konyha, sp{jz... Igaz, hogy nem volt 

szép bútorunk... Nem volt nekem hozom{nyom! Vas{gyon aludtunk. Nagyon 

szép, padlós lak{s volt. Fürdőszoba is. Minden jó volt. Később mégis kaptunk egy 

egész lak{st. Egy egész h{zat! Az olyan volt, mint az {lom! Nem is tudtam 

elképzelni, hogy így is lehet élni. Jó volt. Nagyon. Csak még nem végeztem el a 

főiskol{t, akartam visszamenni. És akkor sikerült mint magyar ösztöndíjasnak 

elmenni a főiskol{ra. 1956-ban mentem el. Augusztusban. És azt{n jöttek az 

események. Októberben. Az újs{gokban olvastuk odakint, hogy ellenforradalom. 

Hogy nagyon sok idegen elem belekeve... beleke-ve-re-dett az eseményekbe. 

Ilyeneket írtak az orosz újs{gok. Hogy fel akartak itt forgatni mindent, hogy a régit 

visszahoznak. De a magyar nép nem akar ilyet, és segítséget kért tőlünk. És 

segítettünk... M{s voltam én még akkor, nem ilyen, mint most. Elhittem mindent. 

Mindent, amit írtak. Mindent úgy vettem, ahogy mondt{k. Jól megneveltek 

gyerekkoromban. Meg ut{na is. Amikor a mam{cska és a pap{cska véletlenül arról 

beszélt, hogy régen emberibb módon éltek, én mondtam, hogy bezzeg nektek jó 

élet volt, mert ti is kizs{km{nyolók voltatok, de a nép az nyomorgott. Ilyeneket 

mondtam. A saj{t mam{csk{mnak és pap{csk{mnak. Annyira belénksulykoltak. 

Annyira belénkvertek. Mikor Kín{ban meghalt Mao, l{ttuk a televízióban, hogy 

sírtak az emberek. Pont ugyanígy sírtunk, amikor Szt{lin meghalt. Iskol{s voltam 

akkor. Az emberek sírtak. Bőgtek az emberek. Nem parancsra! Őszintén. Volt egy 

kis emlékmű az iskola udvar{n, mi ott sírtunk. Azt{n hazamentem. Bőgve. 

Pap{cska és mam{cska is sírt. Az örömtől. Közben nevettek. Boldogok voltak. 

Prób{ltak volna nekem valahogyan megmagyar{zni, lehet, hogy valami m{s élet 

következik most. Hogy jobb lesz. Mert most rengeteg ember, rengeteg {rtatlan 

ember ül a börtönökben, nagyon sokan meghaltak... Akkor nagyon meglepődtem. 

Od{ig amit hallottunk, amit olvastunk az újs{gokban, mindent úgy vettünk. Én is. 

Nem tudtunk gondolkozni. A fiatalokat m{r sikerült megidomítani. Sikerült. H{t 

ezért nem mondott nekem soha semmit pap{cska és mam{cska! Ezért volt olyan 

csönd n{lunk. És m{sokn{l is... Mert mi m{r manipul{ltak voltunk. Amikor 

péld{ul Kore{ban az események voltak, és ha mondtak az embereknek 

kommunista szombatot, akkor szó nélkül csin{ltak kommunista szombatot. 

Ilyenek voltunk. Én is. 

Vot. 

Magyarorsz{gról csak azt tudtam, hogy ugyanolyan szocialista orsz{g, mint 

a többi. Csatlakozott hozz{nk, velünk egy t{borban van. Ugyanazt akarj{k, mint 

mi. Nagyon nagy bar{tok. Ilyen gondolattal jöttem ide. Magyarorsz{gra. Pestre. 

R{kosiról m{r csak itt hallottam. Dicsérték abban az időben. Tal{n féltek szidni. 

Egy évig, mikor itt voltam, még nem nagyon tudtam magyarul. Nem figyeltem fel 



a dolgokra. Nem vettem észre, mi készülődik itt. Egészen biztos megérzek valamit, 

ha tudok magyarul. De nem tudtam. És nem is éreztem semmit. Visszamentem a 

főiskol{ra nyugodtan. És akkor jöttek az események. Hallottam, hogy a 

kommunist{kat megölték. Felakasztott{k. Odakint ezt hallottam a r{dióban, ezt 

olvastam az újs{gban. Még egy kis brosúra is jött ki, hogy mi történt 

Magyarorsz{gon... Mivel a férjem p{rttag volt, ide igyekeztem volna jönni. Vissza. 

Magyarorsz{gra. Ha valami történik vele, mellette legyek. Mégis jobb az 

embernek, ha nem egyedül van. Később hallottam, jobb is, hogy nem voltam itt. 

Lehet, hogy nekem is b{ntód{som esett volna. Akkor az emberek nem kérdezték, 

hogy ki milyen. Ha tudt{k volna, hogy orosz vagyok... Rossz r{gondolni... Plóha. 

Igaz, a férjemnek sem lett semmi baja, pedig ugyanolyan elvakult volt, mint én. 

Csak ő még most is ilyen. Én nem... Annyi sok dologban nem tal{lkoztunk vele! A 

férjemmel. Nem lehetett vele egy{ltal{n beszélni semmi komoly dologról. Befogta 

a sz{mat. Elvakult volt. Nem is érdeklődött semmi ut{n. Csak a szakma! A 

szakma! A gépek! Nem voltunk egym{shoz valók. Azért csak született egy fiunk. 

Most m{r csak ő van nekem, mert elv{ltam. Nem tudtam ilyen elvakult emberrel 

élni. Mindig mondtam... beszéltem neki a csal{domról. Hogy gondolkozzon. 

Vot. 

Az egyik b{ty{m meghalt a fronton. A m{sik a sz{műzetésben. Vagy a 

börtönben. Nem tudjuk. A harmadik b{ty{m is a h{borúban volt, de sikerült 

visszajönni. Lett csal{dja. Lett belőle festőművész. Délen. Ünnepre n{lunk nagyon 

szoktak készülni. Úgy készülnek, hogy minden v{llalatn{l a korm{nytagok 

portréit nagyítanak, nagy plak{tokat rajzolnak. M{jus elsejére, november 

hetedikére. A festőknek lehet ilyenkor egy kicsit keresni. Az egyik alkalommal a 

b{ty{m és egy p{r festő elmentek egy kolhozba, ott v{llaltak egy munk{t. És 

valamilyen... Szóval... Hogy mondjam?... Ilyenkor tudok, hogy nem jól tudok 

magyarul. Teh{t a fizetés körül volt valami probléma. A festők azok festettek 

rendesen. Azt{n a nevükre írtak, hogy vettek {t a pénzt, de közben a kolhoznak a 

főnöksége részesült belőle. Valami nagyon csúnya dolog volt. Egy nagy ügy lett 

belőle, aki volt belekeverve, az mind valamennyit kapott. Börtönt. Volt olyan is, 

akit lelőttek. Igen. A b{ty{m is kapott akkor öt évet, de jól viselkedett, kapott 

amneszti{t. De h{rom évet börtönben ült. Amikor visszajött, szeretett volna 

rehabilit{lni mag{t. Ez m{r jóval Szt{lin ut{n történt. Elment Moszkv{ba, a 

főbírós{gra, hogy az ügyet tiszt{zza. Hogy rehabilit{lj{k. Mert külföldre nem 

mehet az, aki börtönben ült. Itt vagyok én, és Magyarorsz{g m{r külföld. És nem 

jöhet a b{ty{m. Akkor akart tiszt{zni az ügyet, de nem sikerült. Ördögi kör van. 

mert a moszkvai főbírós{g küldi vissza a megyéhez... Nem a megyéhez, hanem a 

közt{rsas{ghoz, hogy ott tiszt{zza. Ott viszont nem tudja tiszt{zni, mert azok 

ítélték el. Ha ott tiszt{zt{k volna a b{ty{mat, akkor sok főnökség meg 

p{rtmunk{sok kerültek volna börtönbe. És hi{ba prób{lta Moszkv{ban, mindig 

visszaküldték oda. Vagy h{romszor volt Moszkv{ban. Ha fogadt{k, mindig 

visszaküldték, hogy ők ezzel nem foglalkoznak, de a helyi hatós{gok a 

közt{rsas{gban azzal foglalkoznak... Igazs{got most m{r nem keres. Idős. F{radt. 

Nem jöhet hozz{m Magyarorsz{gra. Nem is mer kérni. Az egyik fia majdnem 

tudós lett. Nagyon jól indult. Történész lett. Nagy jövő lett volna neki. De 

ki{br{ndult. Otthagyta. Elment szerzetesnek. Gyalog j{rja az orsz{got. Faluról 

falura megy. Térít. A b{ty{m m{sik fi{val nem tudom, mi van. Az katona lett. 

Hadimérnök. Most tal{n börtönben van. Azt hallottam otthon, hogy szigorított 

börtönben van. Most m{r kifosztott{k a katonai rangból. Meg mindenből. Ő m{r 

katona nem lehet többet. Most pedig tal{n sz{műzték, ez a legújabb hír. Szibéri{ba. 

De nem tudom pontosan, hova? Azt üzente mam{cska, hogy majd elmondom, ha 

meg nem halok. Ha eljössz. Majd megtudod. Itt j{rt most a bar{tnőm, kérdeztem, 

mi van a b{ty{m fi{val? Ő sem tud mondani. Valami kisziv{rgott, csak azt mondja. 



Litv{ni{ban volt katona a b{ty{m fia. Fegyverrel kapcsolatosan volt valami. Adott 

ellen{llóknak, azt mondj{k. Valami nagyon komoly dolog lehet ez. Deh{t nem 

tudni pontosan semmit. Olyan ez az egész, mint a rébusz. A mi életünk. Csak az a 

biztos, hogy pap{cska m{r meghalt. És majdnem az egész csal{domnak vége. Aki 

még él, az csak olyanokat ír nekem levélben, hogy jól vagyok. 

Vszjo. 

(1981) 

Vojna kaput 

Negyvenöt janu{r m{sodik{n éjjel bezörgetett hozz{nk egy orosz katona. 

Öltözni, meleg ruha, több napi élelem. Munk{ra visznek. L{tva az összeszedett, az 

oroszoknak kiszolg{ltatott t{rsas{got, nem tudtam semmiféle logikus okot tal{lni 

arra, hogy milyen szempont alapj{n szedték össze pontosan ezeket a személyeket. 

Volt ott módos paraszt fia, kisparaszt, iparos, kereskedő, hivatalnok, cseléd. 

Bevagoníroztak bennünket. A marhavagonok ablaknyíl{sa bedrótozva, beszegelve, 

a padlón kerek luk. Ez volt a vécé. Hetven embert préseltek be. Pontosan egy 

hónapot töltöttünk a marhavagonban. Erdély, Rom{nia, donyecki szénmedence. 

Mindenfelé kilőtt harckocsik, autók roncsai. Néha sz{rított, füstölt rénszarvashúst 

és füstölt halat adtak enni. Nagyon szomjasak voltunk. Minden {llom{son 

kéregetők hada v{rta a vonatokat. Élelemért rim{nkodtak. Na, itt nem sok jót 

remélhetünk! 

A Kaganovics 16-os b{nyatelep közelében lévő, félig romos épületekben 

helyeztek el bennünket. A földön feküdtünk, egym{s hegyén-h{t{n. M{r tetű is 

akadt. Erős őrség, melynek a fele nő. Egyik vaddisznóbb, mint a m{sik. Éjjel erős 

reflektorok vil{gított{k meg az épületek környékét. Aki el akarta végezni a 

szükségét, megtehette, de teljes kivil{gít{sban. A l{ger tisztjei nyilv{ntart{sba 

vettek minket, de nem volt papír. Régi, nyomtatott betűs könyvekbe írtak fel 

bennünket, tintaceruz{val, a nyomtatott sorokra keresztben. Fagyban és hóban 

építettük magunknak a végleges l{gert. Kétsoros szöges drótkerítésekkel z{rtuk 

körül magunkat, melyek tetején villany{ram folyt. A szomszéd v{rosban alig-alig 

volt villanyvil{gít{s. Később l{ttuk, hogy az emeletnyi magas Szt{lin-képet sok-sok 

nagy fényerejű reflektor vil{gítja meg, az utc{k viszont vaksötétek voltak. 

Egyszer, amikor oszlopot {stunk a fagyos földbe, az orosz őr megengedte, 

hogy egy közeli h{zikóba menjünk melegedni. Ez egyetlen szob{ból {lló lak{s volt, 

egy b{ny{sz otthona. A helyiség sark{ban egy kis nyitott tűzhely, mellette h{rom 

teljesen meztelen 5-8 éves gyermek. Egy vas{gy, {gynemű nélkül, haszn{lt, piszkos 

pufajk{kkal kibélelve. Egyéb berendezés nem volt. 

A l{gerben nem volt sem fürdő, sem fertőtlenítő. Víz is csak ritk{n. A tetvek 

pedig vészesen szaporodtak. A koszt nagyon gyenge volt. A lila-kék lében néh{ny 

félig főtt búzaszem levesnek, meg napi 30 deka fekete kenyér. 

A Donbaszban több sz{z kilométeres körzetben rengeteg szénb{nya van. A 

Kaganovics 16-os b{ny{ba rajtunk kívül oroszok is j{rtak, kevés helybeli, rengeteg 

messze földről ide hurcolt kényszermunk{s. A l{ger vezetése hadirokkant szovjet 

tisztekből {llt. A b{ny{k igényelték a foglyokat a munk{ra, valamennyit fizettek is, 

de nekünk fizetnünk kellett a l{gerben a kosztért. Tíznaponként j{rt egy 

szabadnap. A t{rsas{g igen hamar legyöngült fizikailag. Éheztünk és dolgoztunk. 

Ette az embereket a hideg, a tetű, az éhezés. A l{ger tisztjei minden mozogni tudó 

embert kihajtottak munk{ra. A b{ny{ban hajtottak minket, sokakat megvertek. 

Nagyon sok b{nyaoml{s történt. Szabadnapokon a konyh{ra kellett vizet hordani, 

eltemetni a halottakat. Napról napra végignéztem az emberi szenvedést, ahogy 

józanul gondolkodni sem tudó {llatt{ v{ltunk, a testi és lelki nyomort, mindazt, 



ami az ember éhenhal{s{t megelőzi. Eleinte sokan hittek a propagand{nak, hogy 

ha jól dolgozunk, jól fogunk keresni. Én mindent a túlélésnek rendeltem al{. Csak 

a nagyon meggondolatlanok szöktek meg néh{nyan. A nyelvet nem beszéltük 

olyan fokon, hogy gyanút ne keltsünk, kenyeret senkitől sem remélhettünk, hiszen 

az oroszoknak sem volt. Maradtunk, dolgoztunk. 

Az oroszok, amikor közeledett a front a szénmedence felé, berobbantott{k a 

b{ny{t, hogy a németek ne haszn{lhass{k. Ezt a b{ny{t {llítottuk mi helyre. 

Alattunk, a l{bunk alatt szennyes víz folyt. Hideg és huzatos volt a b{nya. A 

helyre{llít{s műszaki ir{nyít{s{t férfiak végezték. A kövek, régi b{nyaf{k, 

törmelékek csillébe rak{s{t, sínre emelését a foglyok és az orosz nők végezték. Az 

orosz nők {llati erővel emelték a csilléket, sokszor helyettünk is. K{romkodtak, 

köpködtek, fújtattak. Később érkeztek a b{ny{ba frontról hazatért orosz nők is. 

Nagyon komikusan néztek ki a b{ny{szruh{ban, kalucsniban, fejük bekötve, 

sz{juk, arcuk vastagon, rikítóra kifestve, a szénportól ördögi feketén. Ezek sz{m{ra 

is csak robot volt az élet. Igyekeztem mielőbb megtanulni oroszul, így 

megértettem, hogy amikor szabadnap előtt {lltak, milyen programot terveztek el 

maguknak. Ezt mondt{k: „Holnap szabadnapos leszek. Megyünk a baz{rba, eszek 

aludttejet, ubork{t, iszok vodk{t...” A baz{rban azt{n sokan tényleg úgy berúgtak 

délelőtt, hogy délut{n, amikor mi hazafelé mentünk a munk{ból, úgy nézett ki a 

négyszögletes piactér, mint egy nagy harc ut{n a hull{kkal borított csatatér. Ebben 

a baz{rban mindenfélét lehetett venni, de ennivalót alig, azt is méregdr{g{n. A 

frontról hazatértek {rulgatt{k azokat a holmikat, amiket nyugaton zabr{ltak. Én 

egy bőrbekecset csempésztem ki a l{gerből, s azt kezdtem {rulni a baz{rban. Az 

{rról fogalmam sem volt, amikor érdeklődtek az oroszok, egy jó nagy összeget 

írtam le a hóba. Körülvettek, nézegették. Ekkor egy kis öreg, szak{llas orosz 

félrehúzott, és a legnagyobb meglepetésemre magyarul figyelmeztetett, hogy a 

mellény ötször-hatszor többet ér. Segített eladni. Megköszöntem neki, és 

megkérdeztem, hol tanult meg magyarul. Most jött az igazi meglepetés: 

szülőfalumban, N{dudvaron, no meg Püspöklad{nyban volt hadifogoly az első 

vil{gh{ború alatt két évig. Most pedig {cs volt a Kaganovics 16-os b{ny{ban, ahol 

én is dolgoztam. Nagy volt az öröm! Ezut{n tal{lkozgattunk a munkahelyen, 

néh{nyszor j{rtam az otthon{ban is, amely ugyanolyan nyomorús{gos volt, mint a 

többi orosz otthon. 

Hamarosan összeütközésbe kerültem a b{nya vezetőivel. Joggal haragudtak 

r{m, mivel én nem akartam éhenhalni és Szt{lin s{rgaföldjébe kerülni. Kíméltem 

az erőmet, ahol csak lehetett, és megprób{ltam élelemhez jutni azon a 

nyomorús{gos moslékon kívül is, amit a l{gerben kaptunk. Az őr kikísért minket a 

b{ny{hoz, ott leadott bennünket, az első v{lt{s embereit pedig, akik akkor fejezték 

be a munk{t, hazakísérte a l{gerbe. Én többször vill{mgyorsan ezek közé 

csapódtam, és visszamentem a t{borba, ott felfeküdtem a legfölül lévő priccsemre, 

nehogy véletlenül föltűnjek valakinek. Egyszer azonban rajtavesztettem: kiszúrt a 

nacsalnyik. Keresni kezdett, majd egy p{jszerrel alapos szemin{riumot tartott 

sz{momra. Nagy darab, erős ember volt. Attól kezdve külön gondja volt r{m, hogy 

mindig az elsők között menjek a b{ny{ba. Amikor megl{tott, m{r mondta is: 

„Futó! Biri l{mpa. Igyi na nyisz!” Fogtam a l{mp{t, indíts lefelé. Így telt el néh{ny 

hónap. 

1945. {prilis végén beteg lettem. A l{gerben, de az oroszokn{l is kiütött a 

flekktífusz. Bel{zasodik a beteg, szomjas, kihull a haja, a testén tarka foltok 

keletkeznek. A legtöbben az eszméletüket is levesztik a rosszulléttől. Sokan 

belehaltak. A beteget egy külön barakkba rakt{k, vagy meggyógyult, vagy ment a 

temetőbe. Egyetlen magyar kisl{ny {polta ezeket a szerencsétlen embereket, aki 

félig-meddig még gyerek volt. Ő takarított alólunk, mosott r{nk, hideg vizes 

borogat{st hordott a fejünkre, etetett, ha volt mivel. A végén, amikor m{r 



szűnőben volt a j{rv{ny, szegény Dajka Ica is megbetegedett. Én akkor kezdtem 

éledni és eszmélni, amikor m{jus első felében vége lett a h{borúnak. Arra m{r 

emlékszem, hogy Siskin, egy s{nta lityin{nd kiab{lva, ujjongva, t{ncolva jelentette 

be: „Vojna kaput! Vojna kaput!” Vége a h{borúnak. Lassan kinőtt a hajam is. Újra 

ledobtak a b{ny{ba. 

A kosztunk a l{gerben az éhenhal{stól sem mentett meg minket. A 

b{ny{sznak egy kiló kenyér j{rt, és rendszeresen kaptuk a hitv{ny burizslevest, de 

az a kenyér nem a mi fogalmaink szerinti volt. Még a magyar kincst{ri komiszhoz 

sem volt hasonlítható. Legtartalmasabb összetevője egy kevés zab, de csirizes, 

fekete, nehéz, mint a s{r, és széteső. A fenti munk{soknak ebből m{r csak fél kiló 

j{rt, aki a l{gerben maradt valami miatt, annak pedig harminc deka. A 

s{rkenyérért, ahogy neveztük, mégis nagyon sokszor a szó szoros értelmében 

megverekedtek a foglyok. Húst és zsírt sem 1945-ben, sem 1946-ban nem kaptunk. 

Hi{ba volt a foglyok legnagyobb része húsz és negyvenöt év közötti, elment a 

férfiass{gunk. Soha nem jutottak eszünkbe a nők. A női foglyok havibaja is 

elmaradt, helyette dísztelen, nagy l{bsz{rfekélyek jelentek meg, amelyek a ny{r 

folyam{n valamelyest halv{nyodtak a kissé jobb t{pl{lkoz{s és a napsütés 

következtében. 

Alkalmazkodnunk kellett az ottani élethez. L{ttuk, hogy itt mindenki azt 

lop, amihez hozz{fér, mindenki úgy lop, ahogy tud. Minden orosz b{ny{sz, ha 

m{st nem, egy jó nagy guriga f{t, vagy két nagy darab szenet dróttal összekötve és 

{tdobva a v{ll{n, hazavisz. Mi is ezt tettük. Igyekeztünk egy-egy jó nagy darab 

farönköt, deszk{kat, esetleg összev{gott tűzif{t elvinni a b{nya fatelepéről, és a 

v{rosban néh{ny rubelért, egy kis levesért, egy darab fekete kenyérért eladni. Nem 

voltunk v{logatósak, mindent vittünk, ami mozdíthatónak bizonyult. Előfordult, 

hogy egy-egy h{zhoz megrendelésre vittünk valamit. A b{nya és a v{ros között 

{llt két félkész h{z, félig tégl{ból, félig f{ból. Még a h{ború előtt kezdhették az 

építkezést. Ezeket mi 1945 tavasz{n és nyar{n teljesen széthordtuk. Egyszer 8-10 

orosz botokkal felfegyverkezve rajtunk ütött, ajtón, ablakon menekültünk, de a 

m{r kiszedett faanyagot ők vitték el. A b{ny{n{l egy négyméteres fenyőoszlopot 

beletemettem a meddőh{nyóba, hogy majd a munk{ból hazafelé menet eladom. 

Este tízkor, a műszak végén l{tom {m, hogy egy kis nyamvadt orosz viszi az én 

f{mat! Ut{naszaladtam, egy pofon {r{n visszavettem. Előfordult, hogy a fatelep 

nacsalnyikja elkapott h{rom sz{l deszk{val. El akarta venni tőlem, de nem 

hagytam, ellöktem. Nem volt r{ tanú. Később mégis megbar{tkoztunk. Megbízott, 

hogy vigyek neki h{romméteres kisvasúti síneket, jól megfizeti. Olyan nehéz volt, 

majdnem a földbe nyomott, s a végén a vén csirkefogó alig adott valamit. Azt{n 

{stam is neki, akkor m{r adott néh{ny rubelt, ezt-azt. Addig-addig, hogy a legjobb 

embere lettem. 

A v{rosban felfedeztem egy kis olajütő kócer{jt. A napraforgómagot 

leh{ntotta, összezúzta, ezt azt{n egy nagy tepsiszerű öntöttvas edényben 

pörkölték, végül kisajtolt{k. Az olaj egy edényben gyűlt össze, a pog{cs{t pedig 

nagyon megbecsült emberi t{pl{lékként adt{k el. Egy fogolyt{rsammal húztuk a 

prést, de ez m{r 1946-ban volt. Kaptunk egy-egy kis olajpog{cs{t, kevés olajat. Így 

sikerült megmaradni valahogy. Persze jó lett volna a hús! Észrevettük, hogy a 

velünk lakó német hadifoglyok éjszak{nként nagy titokban húst főzögetnek. Arra 

is r{jöttünk, hogy kuty{kat fognak a v{rosban, és azokat főzik. Az egyik téli estén, 

amikor a b{ny{ból a l{ger felé mentem, a v{rosban megpillantottam egy közepes 

nagys{gú kuty{t, amint a fagyos hó alól cib{l kifelé valami ennivalót. R{vetettem 

magam, r{feküdtem és fojtogattam. M{r majdnem megfulladt a kezeim között, 

amikor a derekamra kötött kötélnél fogva húzg{lni kezdett valaki. H{t egy jól 

megtermett katonatiszt k{romkodott fölöttem szigorúan. Elengedtem a kuty{t, és 

fut{snak eredtem. De hi{ba: kifulladtam a nagy hóban, és utolért. Jól megpofozott. 



Nem sikerült húst enni. Egyszer fogtam egy tyúkot az üres piacon, de az oroszok 

észrevették. Valameddig futottam a tyúkkal, de mikor m{r túl közel voltak, 

ellöktem. Így tudtam meglépni. Egy fogolyt{rsam, aki m{r nagyon közel {llt az 

éhenhal{shoz, megkért, adjam el a baz{rban a lepedőjét, hogy ennivalót vehessen 

rajta. A derekamra csavarva vittem ki a lepedőt a l{gerból. Amint {rulom, egyszer 

a polic{j a v{llamra teszi a kezét. H{tulról. Elvette a lepedőt, bevitt a rendőrségre. 

Ledobtak a pincébe. Délfelé kiengedtek. Megv{rtam a műszakból hazatérő 

l{gerlakókat, s velük mentem be. De m{r hívtak a st{bra. Mondja az ügyeletes 

tiszt, telefon{lt a rendőrség, hogy eladtam a kincst{ri lepedőmet. Nem igaz, nem 

adtam el, csak akartam, s nem is az enyémet, hanem a Pincését, de a rendőrtiszt 

elvette tőlem. Megvertek. Egy éjszak{ra bez{rtak egy fabódéba. M{snap ismét 

vallattak, de én csak mondtam a magamét. Megkérdezte egy tiszt, hogy 

megismerném-e azt a rendőrt, aki elvette? Meg! Elküldött a rendőrségre egy őrrel, 

akit bevezettem abba a szob{ba, amelyben előző nap az én rendőröm tartózkodott, 

de még a fiókot is megmutattam, ahov{ a lepedőt z{rta. Az őröm r{ordított a 

polic{jra, az megrémült, kir{ntotta a fiókot, ideadta a lepedőt. Rendben volt 

minden. Csak a fogolyt{rsam, a hajdúszoboszlói Pincés Ferenc halt meg néh{ny 

nap múlva. Éhen. 

A l{ger őreinek, tisztjeinek m{ni{ja volt a motoz{s, a holmijaink közötti 

kutat{s. Minket felsorakoztattak az udvaron, és míg ór{kig {lltunk odakint, ők 

mindent feldúltak odabent. Ha akadt valami, ami tetszett nekik, azt elvették. 1947 

janu{rj{ban az én cókmókom között tal{ltak félliternyi napraforgóolajat. Szigorúan 

kérdőre vontak. Azt hitték, az olaj az ő konyh{jukról sz{rmazik, és valamelyik 

orosz nő útj{n került hozz{m. Emiatt most is bez{rtak a fabódéba. Igen kemény, 

hideg tél volt. Este bevitt az ügyeletes tiszt, az étolaj eredetéről vallatott. Hi{ba 

mondtam neki, hogy egy kis maszek olajütőben kaptam, ahol dolgozni szoktam, 

nem hitte el. Egy tűzpiszk{ló vassal alaposan elvert a tiszt és egy őr, azt{n 

visszaz{rtak a fabódéba, ahol egész éjjel mozognom, torn{znom kellett, hogy meg 

ne fagyjak. M{snap az egyik fogolyt{rsam, Beke Imre egy csajka meleg levest 

hozott, de az őr fenéken rúgta, és elzavarta. Este ismét kihallgattak, megvertek, de 

most sem v{llaltam el, hogy az olaj a konyh{jukról sz{rmazik. Visszaz{rtak a 

fabódéba. Harmadnap reggel lefényképeztek, mint valami bűnözőt. Nagyon össze 

voltam törve, nagyon megviselt a sok verés, a hideg és az éhség. Ut{na Bubencov 

kapit{ny, a l{gerparancsnok kikísértetett a v{rosba, az olajütőhöz. Az olajütős 

elmondta, hogy ott szoktam dolgozgatni a b{ny{ból való feljövetelem ut{n, s ő 

adta az olajat, mert rendes, jó munk{t végeztem, nagyon elégedett velem. 

Visszamentünk a l{gerbe, az őr besz{molt a hallottakról. Ekkor elengedtek. De a 

kapit{ny megjegyezte a nevemet, megszólított néha-néha, amikor tal{lkoztunk a 

l{gerkapun{l: „Na, Futó Imre?” 

Az egyik téli éjjel ballagtunk a b{ny{ból a l{ger felé. Amikor a kenyérgy{r 

mellé értünk éhesen, f{radtan, én odamentem a gy{rból lejtősen kijövő 

facsúszd{hoz, amelyen a kenyeret szokt{k kiadni. Gondoltam, h{tha tal{lok 

valami ehető hulladékot. Amint ott fitetek, két egész kenyér siklik le a csúszd{n. 

Az ablakon {t l{ttam, hogy műszakv{lt{s van. R{jöttem, a kapun nem merik 

kihozni a kenyereket, m{r kint akart{k magukhoz venni. Fölkaptam a kenyereket, 

s ahogy csak a l{bam bírta, rohantam a két t{rsam ut{n. Becsempésztük a kapun, 

leültünk, s azonnal megettük a hatkilónyi fekete s{rkenyeret. H{rman. Semmi 

bajunk sem lett. 

A l{gerben sokféle ember élt. A hosszú éhezést, a tetveket, a kemény 

hideget, a bizonytalans{got, hogy hazakerülünk-e még, mindenki m{sképp viselte 

el. A foglyok többsége teljes letargi{ban élt. M{s k{romkodott. Néh{nyan 

reménykedtek, igyekeztek lelket verni a többiekbe is. De ak{rh{nyfélék is voltunk, 

egyben hasonlítottunk egym{shoz: minden l{gerlakó azt tervezgette, mit eszik 



majd legelőször, ha egyszer mégis hazakerül. Volt közöttünk egy Kiss Lajos nevű 

fiú. A szél majd’ elhordta, szinte h{lni j{rt belé a lélek, de mindig mosolygott. 

Szerzett valahonnan egy balalajk{t, és gyönyörű dalokat j{tszott rajta. Az egyik téli 

estén is fent ült a legfelső priccsen, egym{s ut{n j{tszotta a szebbnél szebb magyar 

dalokat. A hadifoglyok, felnőtt férfiak, egym{s ut{n kezdtek sírni, mint a gyermek. 

Szívbemarkoló volt a sok kesergő, hazav{gyó ének. R{nk tört a honv{gy, amely 

pedig amúgy is {llandóan marcangolta az embert ebben a nagy nyomorús{gban. 

Az egész barakk sírt, nem hangosan, mindenki csak nyelte a befelé folyó 

könnyeket. Ekkor lépett be az ügyeletes tiszt a barakk szok{sos ellenőrzésére. Nem 

tudta, nem értette, mi történhetett, de megérezte a helyzet rendkívüli volt{t. 

M{snap megjelent a politikai tiszt, faggatózott, de csak nagy sok{ra kezdte 

megérteni az előző este történteket. 

Teltek a hónapok, egyik évszak jött a m{sik ut{n, de mi maradtunk. Akik 

még bírt{k erővel, azok b{ny{szt{k a szenet, {m napról napra meg{llíthatatlanul 

fogyott a nép. A flekktífusz ut{n a bisztrófia szedte {ldozatait, azaz a lassú éhhal{l. 

Mindennap lestük, v{rtuk, hogy ilyen hosszú idővel a h{ború ut{n mikor kerül 

végre r{nk a sor, mikor jöhetünk haza. A civil oroszok mondt{k a munkahelyen, 

írta az újs{g, hogy mennek a foglyok hazafelé. Meg is mutatt{k a cikket. De minket 

csak nem akart engedni a szovjet, kifacsarta az utolsó erőnket is, ezért halt meg sok 

ezernyi magyar még a h{ború vége ut{n évekkel is. 1944-45 telén a nagy l{ger 

barakkjaiban h{romsoros fapriccseket csin{ltunk, hogy minden foglyot el tudjanak 

helyezni. 1945-ben annyi ember meghalt, hogy 1946 tavasz{n a felső sort le lehetett 

v{gni, mert lehalt róla a lakója. 1946 nyomorús{gos, sz{raz év volt a Szovjetben. 

M{r az amerikai élelem sem jött befelé, az orsz{gban a termelés az elképzelhető 

legalacsonyabbn{l is alacsonyabb volt. Élelem sehol, csak az éhínség. A 162-es 

b{ny{ban két öreg orosz lakatossal dolgoztam. Oroszul m{r nagyon sokat 

értettem. Azt mondja az egyik: „Jövő tavaszra nagyot fog nőni a temető!” 

„Nagyot” – mondta a m{sik. Igazuk lett. Igen sok orosz meghalt a nélkülözés 

következtében, de még jobban pusztult a l{gerek népe. 1946 nyar{n m{sfél-két 

hónapig egy nem túl t{voli szovhozba hajtottak bennünket dolgozni. Ott l{ttam, 

hogy az emberek a szójabab sajtol{sakor visszamaradó olajpog{cs{t ették. Ez 

kőkemény volt, benne semmi olaj, viszont magas a fehérjetartalma. Mi is 

szereztünk. Ki kellett pótolni a l{gerkosztot. Ny{ri időben különböző füveket 

főztünk vízben, kevés elmorzs{lt kenyérrel besűrítettük, egészen laktatós volt. A 

porcsin péld{ul – összefőzve kenyérrel, vízzel – kimondottan jó ízűnek tűnt akkor. 

Mégis, 1947 tavasz{ra megint kihordtunk a temetőbe annyi halottat, hogy m{jus 

körül m{r a középső sor priccset is le kellett v{gni. Szomorú temetések voltak ezek. 

Napokkal előbb szinte napra meg lehetett mondani, hogy holnap este, holnaput{n 

este kit kell a temetőbe vinni. Ny{ron naponta hantoltuk a halottakat, télen több 

napi hull{t összev{rtunk. Az emberek rettenetesen legyengültek, elf{sultak, 

közömbösek lettek a m{sik nyomorús{ga ir{nt, önmagukba fordulva veget{ltak. 

M{r kezdettől fogva sokakban felmerült a szökés gondolata. Többen 

megszöktek m{r 1945 telén, majd ‘46-ban, ‘47-ben is, de hosszabb-rövidebb idő 

ut{n visszahozt{k őket. Ilyenkor összeverték és úgy mutogatt{k őket, mint valami 

bűnözőt. Négyszög alakban felsorakoztatt{k a l{ger lakóit, és elővezették a 

szökevényt. Elmondatt{k vele, hogy nem volt érdemes szöknie, ne is gondoljon r{ 

egyetlen fogoly se. 

Sajnos, voltak gyenge jellemű, sőt hitv{ny emberek, akik a rabtartók 

szolg{lat{ba szegődtek, s könyörtelenebbek voltak a nyomorult magyar 

foglyokkal, mint maguk az oroszok. Ezek valami kedvezményben részesültek, egy 

ideig nem kellett lemenniük a b{ny{ba, esetleg több, jobb élelmet kaptak, mint a 

többiek. Mélyen megvetettük őket. M{r 1945-ben, amikor kikerültünk, észrevettük, 

hogy van közöttünk néh{ny kommunista és a kommunizmussal rokonszenvező 



fogoly is. H{t ezeket érte a legnagyobb csalód{s! L{tt{k, saj{t bőrükön érezték az 

ordító ellentétet a moszkvai r{dió propagand{ja és a lehangoló valós{g között. 

Ilyen csalódott ember volt péld{ul a balmazújv{rosi Pokrócz György Éhen 

dolgozott a b{ny{ban, ette a tetű, mint a többieket. Egy idő ut{n m{r j{rt{nyi ereje 

sem volt. Reggel, a szok{sos sorakozón{l, mielőtt indultunk a munk{ba, összeesett. 

Egy Siskin nevű lityin{nd odaugrott, megrugdosta, megtaposta a hóban fetrengő 

Pokróczot. Nem ment ki többé a b{ny{hoz, még aznap meghalt. Na, Futó Imre, 

mondtam magamnak, nehogy te is így végezd! 1945-ben még nem volt fertőtlenítő 

a l{gerben, de később építettek. Ez egy kemenceszerű, kívülről hevíthető 

fertőtlenítő helyiség volt, amelybe időnként berakt{k az alsó- és felsőruh{nkat, s a 

hőség elpusztította a tetveket. Közben mi meztelenül v{rakoztunk az épület 

előterében. 

A l{gerben a közvetlen ir{nyít{st nem az orosz tisztek, hanem a kinevezett 

hadifoglyok és civil intern{ltak végezték. Ezt a tisztséget legtov{bb egy Nagyv{rad 

környéki sv{b ember, Stein Szepi l{tta el. Csak annyira szolg{lta ki az oroszokat, 

hogy elkerülje a szénb{ny{t. Egyszer azonban megharagudtak r{, leparancsolt{k a 

b{ny{ba, utóbb mégis visszahelyezték a régi helyére. Sok ember elengedte mag{t 

ebben a reménytelen helyzetben, úgy gondolt{k, minden mindegy, m{r a 

tiszt{lkod{ssal sem törődtek. Az ilyeneket Szepi b{csi nem hagyta magukra, 

noszogatta őket. Rendes volt. De egy magyar orvos, bizonyos Grüner nevű 

nagyv{radi ember, ugyancsak fogoly, semmit sem tett a fogolyt{rsai érdekében. A 

szovjet tiszteknek ez nagyon megfelelt. A b{ny{szok között sok{ig 

brig{dvezetősködött két sv{b ember, ugyancsak Nagyv{rad környékéről. Elég 

rendesen viselkedtek. Annyi kedvezményük volt a többi b{ny{sszal szemben, 

hogy ha az ügyeletes tiszt a konyh{n tartózkodott az ételoszt{s idején, egy kicsivel 

több vagy sűrűbb ételt kaptak. De a b{ny{ban dolgozniuk kellett és hajcs{roskodni 

a többiek felett. Ha az ott lévő nacsalnyiknak vagy gyesz{tnyiknak nem tetszett 

valami, az végigvert az emberen. 

A 31-es sz{mú b{ny{ban dolgozott ekkoriban egy ilyen orosz. Gyűlölte a 

magyarokat. Mi csak Villogónak hívtuk, mert mindig villogott a szeme. Ez sokszor 

megverte a foglyokat a n{la lévő p{jszerrel. Egyszer azt{n őszinte örömünkre 

agyonnyomta egy leszakadó sziklatömb. Egy hozz{ hasonló alak is megj{rta: ez 

{llítólag igazgatója volt abban az időben a 162-es b{ny{nak. Ő rugdos{ssal 

segítette lefelé a foglyokat a b{ny{ba, miközben ki{ltozott, hogy igyítye, s közben 

sűrűn k{romkodott is. Apró termetű, mitugr{sz emberke volt. Egy szép napon 

azonban lev{ltott{k, ettől kezdve egyszerű munk{sként j{rt le velünk. 

Hallgathatott tőlünk: na, igyítye? 1946 telén a b{ny{ban dolgozó egyik asszonynak, 

Lid{nak meghalt a néh{ny napos gyermeke. M{snap a nacsalnyik engem és egy 

Beke nevű t{rsamat a b{nya helyett a temetőbe küldött sírt {sni. Kemény tél volt, a 

talaj mélyen csontt{ fagyva. Nem boldogultunk vele. M{snap reggel kijött velünk a 

nacsalnyik, sürgetett minket, mert a következő napon temettük volna a kis halottat. 

L{tta, itt nem lesz időre ki{sva a sír. A temető m{sik részén, ahol nem volt olyan 

köves a talaj, éppen akkorra {stak ki egy sírt valakik. A mi nacsalnyikunk gondolt 

egy merészet, gyorsan mentünk a csecsemőért, a hóna al{ kapta a kartondobozt, 

amiben a halott volt, beletettük a m{sok {ltal ki{sott gödörbe, azt{n el is tűntünk a 

temetőből. Az anya, az a szegény Lida, elhívott minket a temetés ut{n, forró te{val 

kín{lt, amihez harapni kellett az apró kockacukrokat. Nyomorús{gos kalyib{ban 

lakott. Eltelt néh{ny nap, s ő m{r újra ott volt a b{ny{ban, tolta a csillét. 

Eljött 1947 tavasza. Ekkorra érezhetően javult a helyzet. Mintha a kil{t{saink 

is javultak volna, hogy egyszer mégis hazakerülünk. 1946 végén péld{ul adtak 

valamiféle t{bori levelezőlapot, amelyet megírva, h{romszögletűre hajtva 

leadtunk, cenzúr{zt{k, hazaküldték. A munk{ba j{rva m{s l{gerekben lévő 

foglyokkal is beszéltünk, meg orosz civilekkel, emlegették a hazamenetelünket. De 



a l{gerben az orosz tisztek erről soha egyetlen szót sem szóltak. Javult az 

ell{t{sunk. A baz{rban is több lett az élelmiszer, egy kicsit jobban éltünk, így most 

m{r kevesebben haltak éhen, kevesebb lett a beteg. Rengeteg katona hazatért, sok-

sok holmit hoztak magukkal. A baz{rban hihetetlen tarkas{gban keveredett a négy 

égt{j felől összehordott zs{km{ny. Minket azonban elsősorban a hazamenetel 

foglalkoztatott. Érthető. Mi, hadifoglyok és elhurcoltak, a szovjet kincst{ri 

szemlélet szerint senkik voltunk, még {llatsz{mba se vettek. De a köznép 

legnagyobb része emberségesen viselkedett velünk az első időktől kezdve. A 

németekre m{r nem néztek olyan jó szemmel, mint r{nk. 

1947 nyar{nak is a vége felé j{rt az idő július közepe lehetett. A délelőtti 

műszak ut{n beérkezve a l{gerbe az a hír fogadott minket, hogy délelőtt egy 

komisszió j{rt a l{gerben, és megvizsg{lta a betegeket, összeírt{k, és viszik őket 

hazafelé. Ugyanaznap délut{n tal{lkoztam Bubencov l{gerparancsnokkal, aki az 

elmúlt télen olyan kegyetlenül elvert a n{lam tal{lt étolaj miatt. „Kak gyela, Futó?” 

– kérdezte. Beszélgettünk egy kicsit. Úgy éreztem, kereste ezt a tal{lkoz{st. 

Elmondtam neki, hogy nagyon szeretnék m{r hazamenni a szüleimhez. Alig telt el 

vagy m{sfél óra, kiab{lnak, hívnak az izol{torhoz, ahol a betegek voltak. Mondj{k, 

újra itt van a délelőtti komisszió. Odamegyek, l{tom {m, hogy hordj{k a betegeket 

h{ton, hord{gyon, volt, akit vezettek. Mindegyik gyal{zatosan leromlott 

{llapotban volt. Egyszer azt{n engem is beszólítottak. Az öt bizotts{gi tagból én 

csak Bubencov kapit{nyt ismertem. Elbír{lt{k, ki mehet haza a meztelenül eléjük 

{llított emberek közül. Az mehetett haza, akiből m{r nem nézték ki, hogy valaha is 

dolgozni tud a b{ny{ban. Amikor r{m került a sor, Bubencov kapit{ny kijelentette, 

hogy nekem haza kell mennem. A bizotts{g tagjainak – egy orvosnő kivételével – 

nem volt ellenvetésük. Ez a nő elkezdett forgatni, mutogatott a többieknek elölről, 

h{tulról, hogy még van rajtam hús, egészséges vagyok. „On znajet robotaty” – 

mondta. De Bubencov nem hagyta mag{t. 

Végül kiküldtek. Titkos reménység élt bennem. M{snap szok{s szerint 

fölsorakoztunk, hogy induljunk a b{ny{hoz. Lélekszakadva szaladt hozz{m ekkor 

egy földim, bizonyos Papp Gyula, aki azok közé a seggnyalók közé tartozott, akik 

a szénb{ny{t ugyan nem tudt{k elkerülni, de azt elérték, hogy egy kicsit 

kedvezzenek nekik az élelemoszt{sn{l. Elújs{golta, hogy l{tta a hazamenők list{j{t, 

és én is köztük vagyok. Egyúttal megkért, menjek el a szüleihez, mondjam meg, 

hogy jól van, reméli, hamarosan hazakerül. Nem érdemelte meg, de elv{llaltam a 

megbíz{st. Nem telt el negyedóra, kiszólítottak a sorból. Bent maradtam a 

t{borban. Néh{ny napig bent szédelegtünk. Harmadnapon, mivel nem történt 

újabb intézkedés, kivittek bennünket a közeli 16-os sz{mú b{ny{hoz felső 

munk{ra. Soha életemben nem volt ilyen keserves a munka. Néh{ny nap múlva 

rohant Stein Szepi, az egyik l{gerfejes vödrökkel a kezében, hogy azonnal befelé a 

l{gerbe, mert megyünk hazafelé! Úgy is lett. A l{gerben négy oszlop tetején egy 

kétsz{z literes vashordó {llt, az alj{n zuhanyzórózs{val ell{tva. Lehettünk vagy 

harmincan, lezuhanyoztunk a 30-40 liternyi vízben. Perceken belül öltözni kellett, 

ott helyben. Adtak tiszta inget, gaty{t, új ruh{t, köpenyt gomb nélkül, és egy 

fatalpú v{szonbakancsot. Indul{s a kapuhoz. Ott v{rt r{nk egy nyitott teherautó. 

Akik föl bírtak m{szni, fölm{sztak, akik nem, azokat földob{lt{k, és m{r vittek is 

bennünket a vasút{llom{sra, ahol egy 52 kocsiból {lló szerelvény vesztegelt. Egy 

csomó foglyot m{r bevagoníroztak m{s l{gerekből. Mi is bevagoníroztunk. Még 

aznap este elindult velünk a szerelvény. Nagy sóhajok szakadtak fel belőlünk. Alig 

mertük elhinni, hogy hazafelé megyünk, mivel azonban l{ttuk, hogy nyugat felé 

haladunk, megnyugodtunk. A koszt most m{r kitűnő volt, repet{t is adtak. A 

minket kísérő őrök sem úgy viselkedtek, mint eddig. Jött a vonat éjjel-nappal, alig 

{llt meg egy-egy {llom{son, ilyenkor kisz{lltunk, ettünk, nézelődtünk. Föltűnt, 

hogy vasúti kocsik, tart{lyok és egyebek oldal{n, ahov{ krét{val írni lehetett, 



följegyezték magyarul, hogy mikor, milyen l{gereken jöttek m{r keresztül a 

hadifoglyok. Boldogító érzés volt ezt olvasgatni. Mi is odaírtuk az adatainkat. 

Foks{nyba érkeztünk. Ott egy irdatlan fogolyt{borban töltöttünk néh{ny 

napot. Vizet nem adtak, csak 2-3 deci te{t naponta. Fertőtlenítettek, és egy 

úgynevezett politikai szűrésen estünk {t. Mire id{ig értünk, addigra minden 

lehetőt, sőt lehetetlent felderítettek a hazafelé tartó foglyokról. Meztelenül kellett 

oda{llni, vizsg{lgattak. Az embernek a fenekében és a hónalj{ban keresték a 

vércsoport jelzését, mivel az SS-nél oda tetov{lt{k a németek. Ha ilyen embert 

tal{ltak, azt „kiemelték”. Azt{n név szerint szólítgatt{k ki azokat, akire r{ tudtak 

bizonyítani vagy fogni valami bűnt, ami miatt szintén kiemelhették. Ezut{n 

orsz{gok szerint szortírozt{k a népet. Az erdélyieket m{s l{gernegyedben 

helyezték el, mint az anyaorsz{giakat. A B{csk{ba valókat megint m{sikba, 

ak{rcsak a felvidékieket. Ekkor bizonyosodtunk meg arról, hogy ezeket a 

területeket ismét elszakított{k tőlünk. 

Foks{nyban, az itteni rettenetesen nagy barakkv{rosban hallottuk, hogy 

kor{bban ott is tízezersz{mra haltak meg a hadifoglyok. Éhen, tífuszban, 

vérhasban. Elindultunk. Még mielőtt Rom{ni{ba értünk volna, meg{llított{k a 

szerelvényt, mindenkit kisz{llítottak, megmotoztak. Mindent elvettek, ami 

kompromitt{lhatta volna a Szovjetet, ezenkívül még azt is, amit jónak l{ttak. 

Motoz{s ut{n visszaültünk, és a vonat {trobogott a hat{rfolyón. Rom{ni{ban 

voltunk. Úgy éreztük, hogy újra megszülettünk. Még sohasem voltam ilyen 

boldog. Elfelejtettem a Foks{nyban lévő magyar bizotts{got is, melynek tagjai 

szemrebbenés nélkül azt hazudt{k, hogy a mi fogs{gunk főjegyzői huncuts{gon 

alapult. Nem érdekelt most a sok vörös és a kevés magyar lobogó a vonatunkon, se 

Szt{lin és R{kosi képe, se az öles feliratok, melyek szerint az előbbi bölcs {llamférfi 

és szeretett jótevőnk meghallgatta R{kosi kérését, s nagylelkűen hazahoz 

bennünket. Az a fő, hogy hazafelé jövünk! Otthon ak{rmit tal{lunk, ann{l csak 

jobb lehet, mint amiből jöttünk. 

Rom{ni{ban h{rom év ut{n újra hallottunk harangszót. L{ttunk kerek 

fehérkenyeret, kis parcell{s földeket, rajtuk egy-két tehenet, néh{ny birk{t, kecskét. 

Az {llom{sokon magyar szót is hallottunk. Nagy-nagy boldogs{g volt! 

Székelyföldön, ha meg{llt a vonat, amijük volt, hozt{k a magyarok. Hozt{k volna 

Kolozsv{ron is, de a rom{n katon{k nem engedték őket a szerelvény közelébe. 

Szerelvényünk fölött egy felülj{ró vezetett {t, az emberek erre mentek föl és innen 

dob{lt{k lefelé az élelmet, s érdeklődtek a hadifoglyoktól hozz{tartozóik ut{n. A 

rom{nok azonnal kihúzatt{k a szerelvényt a felülj{ró alól. Ismét elindultunk. 

Biharkeresztesen {t végre Magyarorsz{gra értünk. A magyar asszonyok te{val, 

vajas kenyérrel fogadtak bennünket. Micsoda boldogs{g! 

Végre Debrecenbe értünk. Az úgynevezett Pavilon laktany{ban rakodtunk 

ki, ahol hivatalosan is leszereltünk. Fertőtlenítettek bennünket, és adtak öt forintot. 

Ez a laktanya volt a Szovjetből hazatértek leszerelő helye. Rengeteg csal{d, sok-sok 

hozz{tartozó v{rta itt nap mint nap a hazatérő hadifoglyokat. Egy 

Hajdúböszörményből való asszony két arcképet mutogatott mindenkinek, a fiait 

kereste. Ez a két fiú a mi l{gerünkben volt. Mindkettő éhenhalt. Mindegyikünknek 

elszorult a szíve, de egyik hazatérő fogolynak sem volt ereje megmondani, hogy 

Sarkadi Jenőt és testvérét sohasem l{tja viszont az a szegény asszony Majdnem 

kiesett a könny a szemünkből, ak{rcsak akkor, amikor a Dobozi úti fertőtlenítőbe 

vonultunk gyalog, s két pöttöm kisl{ny odaszaladt hozz{nk annyi süteményt és 

alm{t cipelve, amennyit csak elbírtak. 

Debrecenből még aznap éjjel tov{bbindultunk a szélrózsa minden ir{ny{ba. 

Én vonaton érkeztem Kab{ra, ahol az öcsém m{r v{rt r{m. Ugyanis előző nap az 

egyik {llom{son megpillantottam egy n{dudvari embert. Megkértem, menjen el a 

szüleimhez, mondja meg, hogy útban vagyok hazafelé, m{snap otthon leszek. 



Megkapt{k a hírt, ezért v{rt az öcsém. Még sötétben érkeztem meg N{dudvarra a 

szülői h{zhoz, ahol egy {tvirrasztott éjszaka ut{n az édesany{m fogadott. Ekkor 

1947. augusztus 9-e volt. Az örömünk leírhatatlan volt. Édesany{m csorgatott 

toj{slevessel és szőlővel v{rt. Rengeteget ettem. Végül édesany{m vette el előlem, 

mert m{r nem tudtam magamnak parancsolni az evésben. Jó, hogy vigy{zott r{m, 

mert sok ember abba halt bele ekkoriban, hogy a fogs{g éhezése ut{n idehaza 

agyonette mag{t. Napokig j{rtak hozz{nk a még kint maradt foglyok 

hozz{tartozói, szeretteik felől érdeklődtek. Persze m{sféle érdeklődő is akadt. Egy 

Orb{n Andr{sné nevű asszony, akinek a férje a l{gerben halt meg, azt kérte, 

menjek fel vele a községh{z{ra, tanúsítsam a férje hal{l{t, hogy törvényesen is 

megesküdhessen azzal a férfivel, akivel m{r évek óta együtt lakik. Ezen m{r ne 

múljon! Mentem. 

Itthon egy teljesen új vil{got tal{ltam, s erről eddig semmit sem tudtam. A 

szüleim, az öcsém és a közelebbi ismerőseim igyekeztek t{jékoztatni az itthoni 

helyzetről. Úgy éreztem, hogy érzelmileg valahogy nagyon elidegenedtek 

egym{stól az emberek. Sokszor még egy-egy csal{don belül is így volt. Jött az 

augusztus végi képviselőv{laszt{s. Megkérdeztem Anti öcsémet, hogy az induló 

p{rtok közül melyik {ll legt{volabb a kommunist{któl. Miért? Mert én arra 

szavazok. 

Hazaérkezésem ut{n néh{ny nappal saj{t kezembe kaptam az {ltalam nyolc-

tíz hónappal kor{bban, még a fogs{gból írott és feladott t{bori lapot. Idejében 

megérkezett. Rossz volt a gazdas{gi helyzetünk. A közell{t{si hatós{gok csak 

annak adtak ki havi őrlési engedélyt, aki eleget tett beszolg{ltat{si, illetve 

adófizetési kötelezettségének. Kevés volt teh{t a hivatalosan megőrölhető búz{ja a 

lakoss{gnak, viszont ann{l több volt a m{r a cséplőgépnél letagadott „fekete” 

búza. Hozt{k is nyakló nélkül. Mi őröltük a malmunkban, mi m{st tehettünk 

volna, de ez nagyon veszélyes j{ték volt. Nem egészen hat hetet töltöttem itthon. 

B{r én nem voltam végzetesen leromlott {llapotban, ez alatt a p{r hét alatt annyira 

felpuffadt a hasam, hogy jó néh{ny liter folyadékot csapolt le belőlem az orvos. 

Közben komolyan foglalkoztam a h{zass{g gondolat{val is. Boldog voltam, mert a 

karcagi Kun Erzsiké v{rt re{m a t{vollétem alatt. Szeptember végén, egy vas{rnap 

közöltem vele h{zass{gi sz{ndékomat, sőt a hivatalos le{nykérőt is megbeszéltük a 

következő vas{rnapra. De megint nagy bajok jöttek. Egy Kocsis S{ndor nevű 

szakképzetlen malmi munk{sunk ellopta az őrlésre vonatkozó feljegyzéseket 

tartalmazó füzetet, és kihívta a gazdas{gi rendőrséget. Ennek az embernek én 

mentettem meg az életét 1944-ben, amikor a N{dudvarért folyó harcokban olyan 

légnyom{st kapott, hogy fél napig eszméletlenül feküdt n{lunk a pincében, s én 

{gyútűzben hoztam orvost. Most a gazdas{gi rendőrség letartóztatta szinte az 

egész csal{dot, sőt a malmi személyzet egy részét is. Meg{llapított{k, hogy 

letartóztat{sunkig hat vagon fekete őrlést végeztünk el a lakoss{gnak. Elvittek 

minket a debreceni rendőrkapit{nys{gra. Ott egy Fehér nevű alak meg is vert, a 

fogd{t őrző szolg{latos rendőr vett ki a keze közül. November közepére tűzték ki a 

t{rgyal{st. Mi nem voltunk j{ratosak bírós{gi ügyekben. November 12-én 

megkezdődött a per, egy ideig rendben is folyt, az ügyvédek 2-4 hónapi elz{r{st 

reméltek. 

Ügyvédünk azt aj{nlotta a t{rgyal{s előtt, hogy csal{dunk h{rom 

letartóztatott tagja közül egy v{llalja mag{ra az engedély nélküli őrléseket, s így a 

többiek esetleg büntetés nélkül megúszhatn{k a dolgot. Én v{llaltam magamra 

mindent, így is viselkedtem a t{rgyal{son. De egyszer csak bejött a terembe egy 

véressz{jú n{dudvari kommunista, bizonyos Ol{h Imre, a későbbi honvédelmi 

miniszter apja, aki ebben az időben a debreceni bőrgy{r dolgozóinak valamiféle 

hangadója volt. Vele jött vagy negyven hozz{ hasonló alak. Ol{h a bíró elé {llt, és 

nagy hangon bejelentette, hogy a bőripari dolgozók elrettentő ítéletet v{rnak. 



Később több alkalommal is újabb csoportok érkeztek, benyomultak a terembe, 

közbekiab{ltak, megfélemlítették a bírós{got. A bírós{gi tan{cselnök intézkedett, 

hogy védelmünkre hat-nyolc fegyőr jöjjön {t a fogh{zból. Később Ol{h újból a bíró 

elé ugrott, hogy ha a bírós{g nem hoz hal{los ítéletet, kihajig{lj{k őket az emeleti 

ablakokon {t az utc{ra. P{nik tört ki. A fegyőrök alig tudt{k féken tartani a 

felbérelt csőcseléket. Az ügyvédek kimenekültek a teremből. A bírós{g gyorsan 

ítélethozatalra vonult vissza. Rövid idő múlva visszajöttek. Engem kötél {ltali 

hal{lra ítéltek. Na, Futó Imre! H{t csak eddig tartott? 

Ott {lltam fiatalon mint hal{lraítélt. Édesap{mra 15 évet, az öcsémre, a 

főmoln{rra, az almoln{rra 10-10 évet, a gépészre 5 évet, a m{zsakezelőre 10 évet 

szabtak ki. Én az ítélet ellen azonnal fellebbeztem. 

A t{rgyal{s ut{n a csőcselék nagy zajjal elvonult. Minket visszavittek a 

fogh{zba. Engem mint hal{lraítéltet külön z{rtak s az ajtó nyíl{s{n, a kukkolón 

negyedór{nként megnéztek. Eltelt 8-10 nap, amikor az egyik délelőtt elki{ltotta 

mag{t a folyosón egy őr: „Z{r{s!” Nagy futkos{s, s az ajtók z{r{sa hallatszott. 

Azt{n kinyílt a z{rk{m ajtaj{n a kis ablak, s beszólt Vass J{nos fogh{zőr: „Futó! Itt 

vannak a n{dudvariak, ki akarj{k magukat szabadítani.” Hogy milyen jólesett ezt 

hallani! Odamentem az ablakhoz, r{{lltam a büdös küblire, s l{ttam, hogy a fogh{z 

körül az utc{kon rengeteg ember tolong. V{rtam a fejleményeket. Nemsok{ra 

mindannyiunkat lekísértek az ügyészség elnökének az irod{j{ba. M{r ott v{rt 

bennünket a kétezer kinti n{dudvari ember képviseletében tucatnyi földim. Kérték, 

hogy engedjenek bennünket szabadon, mert mi nem elvettük a népnek a kenyerét, 

hanem éppen mi segítettük őket kenyérhez jutni. Én megköszöntem nekik, hogy 

megmozdultak értünk, s kértem, menjenek haza békével. Az ügyészség elnöke 

nagyon derekasan viselkedett. Rajtam kívül az összes elítéltet azonnal szabadl{bra 

helyezte. Nagy dolog volt ez, főleg ilyen előzmények ut{n! Néh{ny hét múlva 

viszont a spiclik kiszimatolt{k, hogy kik szervezték a szabadító akciót, egy éjjel 

összefogdost{k, s hosszabb-rövidebb időre intern{lt{k őket. 

Én rettenetesen untam magam a hal{lraítéltek cell{j{ban. Kértem, adjanak 

valamilyen munk{t, de elutasítottak, sőt fölh{borodtak azon, hogy egy hal{lraítélt 

dolgozni akar. Elítéltetésem ut{n h{rom hónapra tűzték ki a föllebbviteli 

t{rgyal{st, 1948. febru{r 11-re. Véleményt kértek rólunk a n{dudvari Nemzeti 

Bizotts{gtól, amely erőteljes kommunista befoly{s alatt {llt. A bizotts{g és vezetője, 

Kiss Lajos becsületére legyen mondva, ír{sos nyilatkozatban messzemenően 

mellettünk foglalt {ll{st. A belügyi szervek óva intették a n{dudvari embereket, 

nehogy a t{rgyal{s napj{n Debrecenben szimp{tiatüntetést rendezzenek! 

Egyúttal közölték, hogy megakad{lyozz{k az ellenünk ir{nyuló akciókat is. 

A t{rgyal{s valóban rendzavar{s nélkül zajlott le. Mindenkit fölmentettek rajtam 

kívül. Az én büntetésemet hat év börtönre sz{llított{k le. Az ítélethirdetés ut{n 

mag{hoz hívott a bíró, és azt mondta, nem {llt módj{ban a hal{los ítéletet 6 évnél 

kevesebbre mérsékelni, de biztatott, hogy ennek jó részét biztosan el fogj{k 

engedni. 

Megkezdtem a jogerős börtönbüntetés letöltését. Hosszú időre kútba estek 

mag{néletem legszebb tervei, elmaradt tervezett h{zass{gom. Pedig m{r benne 

j{rtam a korban a magam 28 évével. 

M{snap ismét munk{t kértem a fogh{zban. Kaptam is. Az ügyészségi leíró 

iroda sz{m{ra gépelgettem a v{diratokat. Civilben j{rtam „fogoly” felirattal, 

viszonylag szabadon. M{sfél évig maradtam a debreceni fogh{zban, elég jó 

körülmények között éltem. 

Abban az időben rengeteg úgynevezett gazdas{gi bűnözőt, azaz feketézőt 

gyűjtöttek be. Tömve volt a fogh{z módosabb iparosokkal, malmosokkal, 

hentesekkel, kul{kokkal. Olyanok kerültek börtönbe, akiknek soha az életben nem 

volt dolga a törvénnyel. Az akkori börtönlakók nagy h{nyad{t alkott{k a politikai 



elítéltek. Legkisebb sz{zalékban a tolvajok, gyilkosok és egyéb csirkefogók voltak 

képviselve. L{ttam az akasztófa {rnyék{ban is cinikusan viselkedő gyilkosokat. 

L{ttam embereket összeroppanni, megőrülni a hal{los ítélet kimond{sa ut{n. 

L{ttam emelt fővel az akasztófa al{ lépni egy Tak{cs Andr{s nevű mezőkövesdi 

asztalost, volt keretlegényt, aki még szónokolt is a kivégzése előtti pillanatokban, s 

l{ttam a kivégzésére összegyűlt zsidókat, akik felkapaszkodtak a börtönkerítésre, s 

biztatt{k a hóhért. 

Napirenden voltak az {llamosít{sok. Édesap{m, hogy egyszer s 

mindenkorra megszabaduljon az üldözésektől, a zaklat{soktól, felaj{nlotta a 

malmot az {llamnak. Nem fogadt{k el. Majd amikor m{r anyagilag, idegileg, 

egészségileg tönkretették őket, akkor {llamosított{k az üzemet. A szüleimet 

kul{klist{ra vették, s összeköltöztették őket az ugyancsak kul{knak minősített 

nagyb{ty{mmal, akinek az ist{llój{ba kerültek. Lakóh{zunkat is elvették, pedig az 

telekkönyvileg sem tartozott a malomhoz. 

Én Debrecenből V{cra kerültem, onnan néh{ny hónap ut{n Budapestre, a 

gyűjtőfogh{zba, majd [llampuszt{ra, mezőgazdas{gi munk{ra. A szó szoros 

értelmében rabl{ncra fűzve vittek minket oda. Voltam közös munk{n, dolgoztam 

dar{lóban, traktoron, vontatón. J{rtunk a rabgazdas{g egész területén, sőt még 

vidéken is. Bizonyos keretek között szinte szabad voltam. Ha elérkezett az 

engedélyezett beszélő ideje, megl{togatott a csal{d, a szüleim, az öcsém, és 

hűséges kis menyasszonyom is. Ezek a l{togat{sok jelentették sz{momra az 

ünnepet. 

A rabgazdas{got sv{bok lakta tany{k vették körül. Ők igen ellenségesen 

viselkedtek a fenn{lló rendszerrel szemben, de a rabokkal rokonszenveztek. Ha 

péld{ul egy rabnak alkalma nyílt {tadni egy post{zandó levelet valamelyik 

sv{bnak, azt a címzett biztosan megkapta. Ha a csoportosan dolgozó rabok közül 

valaki „eldobott” egy ilyen levelet, a sv{b ember azt is felvette, és tov{bbította a 

címzettnek. 1952 tavasz{n a kései fagyok miatt a kukorica egy része kifagyott, ezt 

kellett kit{rcs{znunk m{jus utolsó napjaiban, de még június 1-jén is. Ekkor egy 

lovas fegyőr jött értem, hogy megérkezett a „negyedem”, azonnal vonuljak be a 

traktorral, adjam le, mert megyek haza, szabadulok. M{snap, június 2-{n kor{n 

reggel én m{r Karcagon voltam Kun Erzsikééknél, akivel nem hivatalosan ugyan, 

de jegyesp{rnak tekintettük magunkat. N{dudvarra még nem mehettem, mert a 

bírói ítélettel két évre kitiltottak onnan. Két héttel szabadul{som ut{n a 

legszerényebb keretek között h{zass{got kötöttünk. Sz{momra ekkor ért véget a 

h{ború. 



Mag{nkrónik{k 

Tal{lkoz{s 

Az autóbuszon, útban a megyeszékhely felé, idős szomszédom régi 

emlékeket idéz. Hadifogs{g. Besszar{bia. A m{sodik vil{gh{ború ut{n ő is 

lehúzott itt néh{ny évet sok-sok magyarral és m{s nemzetiségű fogvatartottal 

együtt. Az egyik nap kivitték őket egy faluba dolgozni. Rakodtak valamit, 

csendben, mogorv{n, f{radtan. Egyszer az egyik magyar hadifogoly odaki{ltott a 

m{siknak: „Kardos! Gyere segíteni!” És Kardos ment. De ment egy idősebb ember 

is, egy j{rókelő, a falusiak közül valaki. Magyarul kérdezte. 

„Kit hívnak Kardosnak?” Az egyik fogoly oda{llt. „Engem.” „Hogy hívj{k 

az any{dat?” Megmondta. Az öreg feldúlt arccal faggatta tov{bb. 

„Törökszentmiklóson laktatok?” „Igen.” A falusi ember még az utc{t, h{zsz{mot is 

megmondta. Végül mag{hoz ölelte a foglyot. „Édes fiam! Én vagyok az ap{d!” 

Azt{n szép lassan kiderült, hogy ő az első vil{gh{ború ut{n került ki hadifogs{gba, 

nem tudott hazajönni, ottragadt, most m{r csal{dja van. Évtizedeknek kellett 

eltelni, hogy a csecsemőként otthagyott fi{t viszontl{thassa. Mint foglyot. Mint 

egykori önmag{t. 

Tetemek 

A férfi, mint minden nap, ma is bement a földmíves iskol{ba. 

Tervezgette mag{ban az aznapi teendőket. Nem lakott messze az iskol{tól. 

Szerette ezt a csendes környéket. 

A földmíves iskol{ban orosz katon{kat tal{lt. Na, megjöttek, dörmögte 

mag{ban. Végre. 

Mosolygott, bar{ts{gosan közeledett hozz{juk, de azok mogorv{k és 

bizalmatlanok voltak. Némi tébl{bol{s ut{n a férfi jobbnak l{tta eloldalogni. Ha 

ezek itt vannak, akkor most meg{llt az élet az iskol{ban, neki sincs semmi 

tennivalója, mit keresne itt? Elmegy a piacra. Híreket hallani. 

A vasút körül tal{lkozott egyik szomszédj{val. Meg{lltak, r{érősen 

csavartak egy cigarett{t, r{gyújtottak. A szomszéd szólalt meg hosszú hallgat{s 

ut{n. 

– H{t, szomszéd, most megint olyanok lettünk, mint a szederinda. 

– ? 

– Földönfutók. 

A férfi mérges lett. Jobb lenne, ha örülne ez a buta paraszt, hogy amazokat 

elette innen a fene. Azt{n mégsem szólt semmit, csak hümmögött, ejtett néh{ny 

szót az időj{r{sról, majd gyorsan elbúcsúzott. 

Itt-ott katonai j{rművekkel tal{lkozott. Meg{llt egy kucsm{s emberrel, 

diskur{ltak. Ő vitte a szót. 

– A földmíves iskol{n{l a múltkor született egy ötl{bú bornyú. H{t oszt 

beletettík egy borzasztó nagy üvegbe, mutogatt{k a gyerekeknek, milyen csuda 

teremtményei vannak az Istennek. Megjöttek oszt az oroszok. Vót ott egy olyan 

ember, akkora vót, mint a hegy! Én még olyat nem l{ttam. Akkora combja vót, 

mint az én derekam. Na oszt, ahogy kijön a muszka, érzem {m rajta a cefreszagot. 

Mondom az embereknek. Na, ez is leitta a bornyúról a snapszot! H{t, az anyja 

jóistenit, nem megértette! Seggbe akart rúgni, de elugrottam. 



Közeledett a v{rosközpont felé. Egy öregasszony jött vele szemben, az 

unok{ja egy szelet kenyeret r{gcs{lt. Elejtette. Az öregasszony r{szólt. 

– Vedd fel! Fúdd meg! A főd nem piszkos. 

Azt{n s{pítozva újs{golta, hogy az oroszok meglőttek néh{ny legényt. Még 

tegnap. Leventéket. 

A férfi meglódult. Az ő fia is levente. Csak nem esett baja? Még nem ért 

haza, pedig reggel mindig megjön. 

A piac közelében tal{lkozott néh{ny emberrel. Érdeklődött. Tizenhét 

halottról tudtak. Azt beszélik, a post{n{l történt. A leventék r{lőttek egy orosz 

tisztre, erre az oroszok lemész{rolt{k őket. Nem tudt{k, a fia köztük van-e? 

Futott. Egy újabb csoporttól megtudta, hogy a leventék helyettes 

parancsnoka adott utasít{st a lövésre. Azt ki{ltotta, hogy fiúk, nekünk úgyis meg 

kell halni, teh{t mindegy. 

A posta előtt valaki arról beszélt a körülötte {llóknak, hogy a leventék 

részegek voltak. A férfi csak foszl{nyokat hallott, zúgott a feje, lüktetett a 

hal{ntéka. Zih{lt. Forgott vele a vil{g. 

Amikor végre a véres tetemek előtt {llt, nem merte r{juk emelni a szemét. 

Istenem! Segíts! 

Mama 

Közeledett a h{ború vége. Körülj{rt{k a falut, hogy ki tartja mag{t 

magyarnak, ki tartja mag{t németnek? Az anyja m{r nem élt, így az apj{t először 

nem vitték el. Egyébként is magyarnak vallotta mag{t. A gyerekek kicsik voltak, a 

nagyl{ny is csak tizenkét esztendős. Az apj{t nemzetőrnek vették be, ők intézték a 

kitelepítéseket. Segédkezett későbbi veje csal{dj{nak elvitelében is. Nem tehetett 

m{st. Ők még nem kerültek sorra, így rokonokat fogadtak be. Akiket elvittek, 

hozz{juk vitték az értékeiket. Megőrzésre. Negyvenhétben jöttek a hírek, hogy őket 

is elviszik. Most ők vitték az értékeiket ismerősökhöz: Elvitték a par{dés szoba 

{gyneműjét, tíz m{zsa búz{t, egyebeket. Mire értük mentek, m{r nem voltak 

otthon. Elbújtak a szomszédban, a szalma al{. Rudakra ponyv{t tettek, arra rakt{k 

a szalm{t: belül üres volt a kazal. Lez{rt{k a h{zukat. Később kiszöktek a pincébe, 

a présh{zban laktak. Hetek múlva megszűnt a kitelepítés, akkor előbújtak. A 

szomszédba beengedték őket. A h{tsó konyh{ba. Ut{na rokonokn{l laktak, hol itt, 

hol ott. Egy konyh{ban két csal{d lakott két {gyon. Negyvenkilencben a nagyl{ny 

Baj{ra ment szolg{lni, egy sz{llod{ba. Takarított. Ötkor kellett kelni, sokszor csak 

este tízkor került {gyba. Cselédszob{ban aludt. Félt a szellemektől. Innen egy 

pékhez szegődött. Egy év ut{n hazament, a gazdas{gba került, tany{ra. Hatan 

h{ltak egy szob{ban. Hat l{ny. Arat{skor h{romkor keltek, verték a markot. Tíztől 

h{romig pihentek a nagy melegben, ut{na este tízig dolgoztak. Néh{ny év múlva 

tüdőbeteg lett. Kórh{zba került, de a saj{t felelősségére hazament. Férjhez ment. 

Terhes lett. Szülés ut{n két héttel m{r rettenetesen köhögött. 1956-ban ismét 

kórh{zba került. Honv{gya volt. Az anyósa nevelte a gyereket kétéves kor{ig. A 

forradalom alatt az apja ment a régi h{z{hoz, el akarta zavarni az ott lakó telepest. 

A megtorl{skor agyonverték ezért. A l{ny{t nem engedték ki a kórh{zból a 

temetésre. Amikor hónapok múlva hazakerült, saj{t pohara, saj{t kanala volt. Csak 

ő haszn{lhatta. Csak könnyű munk{t végezhetett. Legink{bb otthon tett-vett. 

Időnként bekerült a kórh{zba a tüdejével, egyszer még oper{lt{k is. Teltek az évek, 

évtizedek. A fia megnősült, hamarosan megszületett az utód. Fiú. Eleven gyerek 

lett. Mindig bújt volna a nagyanyj{hoz, akit im{dott, becézgetett, de az asszony 

mindig eltolta mag{tól. Csak a gyerek homlok{t puszilta meg. Meg ne fertőzze. 

Mama, h{t nem szeretsz? – kérdezte a kisfiú. Nem tudta, miért sír a nagyanyja. 



Történelem 

Az öreg m{r elmúlt hetven esztendős, de még mindig biciklivel ment {t a 

szomszéd faluba, megl{togatni a gyerekét és unok{it. Két óra körül ért oda, kicsit 

dolgozott a kertben, megnézte az {llatokat, azt{n bement a h{zba. A r{dió éppen 

Boszni{t emlegette és a szerbeket. Az öreg mesélni kezdett. 

1941. {prilis 13-{n, húsvét első napj{n, hajnali h{rom órakor mentünk {t az 

első betonerődön B{csmadarasn{l. A délvidéken. Ut{na bevonultunk 

Szentpacsérra. Terepkutató voltam. Beértünk egy uradalomba, ott m{r elfogtunk 

egy jugoszl{v katon{t. Ott volt az uras{g is, össze volt pakolva, hat kocsin 

élelmiszer, mindenféle holmi. Mikor megl{tott, megugrasztotta a lov{t. Az 

emberek kiab{ltak. Vitéz úr, lője le! Nem lőttem. Sajn{ltam. Mire Pacsérra értünk, 

tizenöt foglyunk lett. Lev{ltottak az őrségből. Kimentem az utc{ra. Ott {jv{joztam 

egy kicsit, néztem, milyen szép két torony van itt. A patik{n{l, öreg h{z volt, 

n{dtetős, l{tom, hogy egy nő h{romszor kihajol az ablakon, odafent ekkor a két 

harang is megkondult h{romszor. Borzalmas lövöldözés kezdődött. 

Éppen abrakolt{k a lovakat, még az estr{ng is rajtuk volt, sok ló elszaladt, 

amikor megszólalt a légvédelmi {gyú. Beszaladtam egy kapu al{, de mindj{rt 

lettünk ott vagy harmincan. L{ttam, hogy a patik{ból valaki kidobott az ablakon 

egy kézigr{n{tot. Ez darabolta össze a kezemet és az {llamat. Mikor ennek vége 

lett, akkor jött a cifr{ja. Az egyik fogoly, azok közül, akiket {tadtam, egy eldugott 

kézigr{n{tot dobott az őrre. Az volt a szerencse, hogy a szerbek kézigr{n{tja 

időzített volt, így megmenekült. Jöttek a tisztjeink, kiadt{k a tűzparancsot. 

Géppuska. Masingever. A nóta is azt mondja: Kedves édesany{m, ha fel akarsz 

keresni, / Jugoszl{via hegyalj{ba gyere ki! / Megtal{lod a síromat egy kőszikla 

alatt, / Kedves édesany{m, kisírhatod magadat. Így szól a nóta. Van ennek több 

verse is: Gyertek magyar fiúk, húzzunk drótot, ha lehet, / Közeledik m{r a jugó 

hadsereg. / Szólnak az {gyúk, ropognak a masingeverek, / Kedves édesany{m, 

most l{tszik meg, mit ér egy magyar gyerek. Ezt énekeltük odakint. Mikor a 

géppuska elhallgatott, hogy hogynem, egy fogoly megmaradt. Az őr ezt is lelőtte 

volna, de elkaptam a puska csövit, így a plafonba ment a golyó. Hogy köszönte 

nekem az a fogoly! Nem volt m{r fiatal. Úgy rim{nkodott! Nyújtotta a kezét. Ne 

bojszi! Ne bojszi! Ezt is mondta. Hogy mit jelenthet? Elvitték fogs{gba. Hogy mi 

lett vele, nem tudom. Ha megvan még, biztosan eszébe jutok. 

Az öreg itt abbahagyta a történetet. A l{nya a vejére veszekedett valami 

aprós{g miatt. A h{rom unok{ja videofilmet nézett. Felk{sz{lódott. Akkor én 

megyek, mondta. A l{nya kísérte ki azzal, de jó, hogy eljött édesap{m! Az öreg 

felült a biciklire, tekerni kezdte. Jó tíz kilométeres út {llt előtte. Szembeszél volt. 

Menet 

Büszkén nézte a kissé kései unok{t. Ott feküdt a kisfiú a póly{ban, 

mosolygott. Az öreg arca is felderült. Hej, amikor én póly{s voltam! – mesélte a 

bab{nak. Akkor volt a veres vil{g. A rom{nok üldözték a szüléimet. Beszaladtak a 

kukoric{sba. Az any{m elejtett. A rom{n lóval jött, keresztül akart g{zolni rajtam, 

de az ap{m megbirkózott vele, felkapott, így maradtam meg. Először a 

vereskaton{k voltak ott, azt{n nyomt{k a vereseket h{trafelé a rom{nok. Addig 

tologatt{k egym{st előre-h{tra, hogy majdnem r{fizettünk. Bejött a szob{ba az 

öregember menye, csóv{lta a fejét. Miket beszél ennek a kisbab{nak, apuka? Érti 

az! Ugye érted? A kisgyerek mosolygott. L{tod? Érti. Jóf{jú gyerek lesz ez! Az öreg 

elköszönt, elindult haza. A falu m{sik végén lakott. Vir{gos jókedve volt. Pedig 

nem is ittam! – rikkantotta. Néptelen volt az utca. Menetelt, mint a katon{k, 



közben énekelt. Kisl{ny, vigy{zz, el ne hib{zd, / Kisl{ny, a bugyira vigy{zz! / 

Vigy{ztam én m{r eleget, / Mégis bekaptam a legyet. / Kisl{ny, vigy{zz, el ne 

hib{zd, / Kisl{ny, a bugyira vigy{zz! A kocsma előtt {csorgott egy korabeli ember, 

nézte az öreget. Itt{l, koma? – kérdezte. Nem én! – mondta az hetykén. Azt{n 

mesélni kezdett. A h{borúban volt egy főhadnagyunk. Rosszelvű ember volt. 

Kegyetlenül b{nt a katon{kkal. H{traszólt a lóról, hogy nót{t. Én azt{n elkezdtem 

ezt. Mikor vége volt, h{traszólt. Mégegyszer! Vagy tízszer el kellett neki énekelni. 

Ut{na odahívott. Hol tanultad ezt a nót{t? Odahaza is tudtam, de több versét itt 

tanultam meg a seregben. Na, fiam, bemegyünk a laktany{ba jelentkezz n{lam, 

kapsz tíz nap szabads{got! Jutalomból. A m{sik ember bólogatott, azt{n behívta az 

öreget a kocsm{ba, h{tha fizetne neki egy felest. Fizetett. És most? Minek örülsz 

annyira? – kérdezte. Ennek – húzott elei a zsebéből egy fényképet az öreg. A 

menyemtől loptam. Most m{r elmenetelhetek ak{r a temetőbe is! A 

jutalomszabads{gra. 

K{na{n 

Itt új vil{g, itt új emberek születnek. 

Csete Antalné 126 sz{zalékos teljesítményét 130-ra fogja növelni. Az 

ifjúmunk{sok közül Nyitrai Gyula és Selmeczi Hubert v{llalt{k, hogy 

megtanulnak egyszerre négy gépen dolgozni. Ők a szocializmus építésének 

katon{i. 

Épülnek községeink, v{rosaink, mert mi vagyunk a terv népe. 

A P{rt vil{gosított fel bennünket, hogy nem musz{j l{t{stól vakul{sig 

gürcölni. Elértük, hogy ha nincs szorgos idő, 8 óra hosszat dolgozunk mi is, mint 

az ipari munk{sok. Hogy meresztették a szemüket a falubeliek, mikor 4 óra ut{n 

hazafelé karik{ztunk! Kérdezték tőlünk, mi az, t{n megunt{tok? Én meg azt 

feleltem: Megvan a norma, nekünk ennyi is elég. 

Aki elvégez egy szemin{riumot, m{s emberré v{lik. Szikla, amelyen az 

imperializmus összetörik. 

Sztahanovista módszerrel 1200 sz{zalékra teljesített a Bozsó-brig{d. 

[rvai Istv{n Túrkeve. Verse jó, közlésre azonban még nem érett meg. 

Tanuljon sokat. K{d{r Imre, Mezőtúr. Az előbbi üzenet az elvt{rsra is vonatkozik. 

Izmosodunk, erősödünk. 

A tiszaroffi Doh{nybev{ltóban a Kossuth-brig{d szt{lini a műszakban elért 

329 sz{zalékot 15 sz{zalékkal emelte. A negyedévi sz{llít{si tervet a dolgozók 175 

sz{zalékban túlteljesítették. 

Minőség, olcsós{g, {rubőség a Népbolt ezer {rud{j{ban. 

Amikor a termelőcsoport fejlődéséről, gyarapod{s{ról van szó, nem sz{mít, 

ha egybeesik a reggeli, ebéd, vacsora. 

A kenderesi {ltal{nos iskola tanulóifjús{ga maggyűjtésből és 

előad{srendezésből összegyűjtött pénzén népr{diót vett. A tanulók boldog arccal 

hallgatj{k azóta a délut{ni orosz nyelvoktat{st és a Tanuljunk énekszóval 

műsorsz{mot. Büszkén mondj{k egym{snak: Ez a mi r{diónk. 

S tiszaroffi pedagógusok Kov{cs Gyula körzeti felelős al{ír{s{val levelet 

intéztek hozz{nk, melyben köszönetüket és h{l{jukat fejezték ki a P{rtnak és 

R{kosi elvt{rsnak életszínvonaluk emeléséért. 

Szabados Etel fúrós v{llalta, hogy teljesítményét felemeli a felszabadul{s 

évfordulój{ra 140 sz{zalékról 170 sz{zalékra. Fürtös Roz{lia az összes hasonló 

munkakörben dolgozó női alkalmazottat versenyre hívta ki. 

A szolnoki Abonyi úti iskola III. le{nyoszt{ly{nak szorgalmas pajt{scsal{dja 

levelet írt Alberttelepre Szilasi Istv{n v{j{r brig{dvezetőnek, melyben 



köszönetüket fejezték ki a b{ny{szoknak önfel{ldozó munk{jukért. A v{laszt az 

úttörők kitörő örömmel fogadt{k. Szilasi elvt{rs azt is megígérte, hogy fényképet 

küld. Kérdezte, hogy versenyben vannak-e tanul{sban? Az úttörők Szilasi elvt{rs 

levelét a faliújs{gra tették ki. 

A faliújs{g a bolsevik agit{ció fegyvere. 

Muszka Imre elvt{rs ismertette gyorsv{g{si módszerét Szolnok megye 

eszterg{lyosai előtt. Muszka Imre alig v{rja, hogy visszatérhessen a géphez 

rekordot javítani. 

Sz{zezrek v{s{rolnak textilt, ruh{t, cipőt a Népboltban, mert olcsó, minőségi 

{rut juttat a dolgozóknak. 

A szolnoki [llamvédelmi Hatós{g Szt{lin elvt{rs születésnapj{ra dekor{ciós 

versenyre hívta ki a v{ros több intézményét. A versenyben a legjobb eredménnyel 

szerepeltek: az [VÓ, az MDP Megyebizotts{g, az MDP V{rosi Szervezet, a 

Hung{ria és a Szaktan{cs. 

B{mulatos perspektíva! 

Lelkes gyűlésen üdvözölték megyénk dolgozói az ötéves terv indul{s{t. 

Nagyszab{sú tervünk a h{roméves terv gr{nit talapzat{ra épül. 

Ősszel nem mentek el a fecskék és a góly{k, mert bel{tt{k a szocializmus 

magasabbrendűségét. 

A hely szelleme 

Az őszi munk{latok idején az orsz{gban mindenütt szabot{ltak a kul{kok. 

Aknamunk{jukat azonban a dolgozó paraszts{g ébersége leleplezte, s a kul{kok 

fondorlatoss{gaira lendületes munk{val v{laszoltak mindenütt a becsületes 

dolgozók. 

A túrkevei kul{kok most azzal igyekeznek k{rt tenni, hogy a dolgozó 

parasztok becsületes munk{j{nak eredményét, a búzavetést csap{sol{ssal rontj{k 

meg. 

A kul{knak soha nem ízlett a dolog, most is irtózik a munk{tól. 

Alkalmazottat tart, annak azonban nem akar fizetni, és csak alamizsn{val prób{lja 

kielégíteni azt, aki helyette is dolgozik. 

A munkaügyi egyeztető bizotts{g érdeklődött a kul{kn{l, hol lakik a cseléd, 

és {ll-e rendelkezésére megfelelő tiszt{lkod{si eszköz. A kul{k v{lasz{ban minden 

dolgozó l{thatja, mibe nézi a munk{sembert a kul{k. „Nem rossz helyen lakik az, 

kérem – felelte nagy gúnyosan –, jó helye van az ist{llóban. Tiszt{lkodni meg 

igaz{n nem nehéz neki, mert ott folyik a Tisza a tany{n{l.” Ilyen embertelen a 

kul{k. Volna bőr a képén még télvíz idején is a folyóra küldeni a cselédet. 

A kukoricabeszolg{ltat{st a szigorú ellenőrzés dac{ra megkísérelték 

elszabot{lni a karcagi kul{kok, azonban rajtavesztettek. Elj{r{s indult egy S{ntha 

utcai kul{k ellen, aki tizenöt m{zsa tengerit és öt m{zsa búz{t rejtett el a 

beszolg{ltat{s elől. A búz{t a földbe {sta el, ahol az egerek összer{gt{k és 

megdohosodott. A h{zkutat{s sor{n egyéb is kiderült. Fasiszta sajtótermékeket, 

többek közt a csendőrség lapj{t, Horthy, Sz{lasi, Hitler, Franco fényképeit őrizte a 

kul{k. R{ad{sul lőszert és fegyvert tartott lak{s{n. 

Egy nyolcvanhat holdas basaparaszt ötven kiló szalonn{t, sonkadarabokat 

tartogat m{r négy-öt éve odúj{ban. Maga ugyan nem tudja felélni a fal{nk kul{k, 

viszont úgy gondolta, a m{sé se legyen. 

„Nem termett az idén, csak egy p{r zs{kkal.” Így fogadta az elölj{rós{g 

embereit egy túrkevei kul{k, akit jól ismernek a v{ros dolgozói pénzsóv{r 

természetéről. Azért j{rt kint n{la a bizotts{g, mert felszólít{s ellenére sem tett 

eleget takarm{nybead{si kötelezettségének. Harminc hold földje és egy 



temetkezési v{llalata van, így nem is hitte el a kiküldött bizotts{g a kul{k 

t{jékoztat{s{t. Körülnéztek a h{zban alaposan, mert tudt{k, hogy ravasz kul{kkal 

{llnak szemben. Többek közt bepillantottak a temetkezési v{llalat kirakat{ba is, 

al{lestek a koporsó fedelének: morzsolt kukoric{val volt tele a koporsó. A 

rakt{rban minden koporsóban kukorica, a padl{son a deszka alatt szintén. 

[llatias kegyetlenséggel megölték az egyik újgazd{t, a helyi MDP-szervezet 

volt titk{r{t. A gyilkosok az {ldozat kezeit h{trakötötték, tork{t {tv{gt{k, szemeit 

kiszúrt{k, és összesen huszonhét késszúr{ssal ölték meg. A nyomoz{s 

meg{llapította, hogy a gyilkoss{got a kul{kszervezet hajtotta végre, amelynek élén 

egy jugoszl{v kul{k {llt, akit Titoék tavaly augusztusban küldtek Magyarorsz{gra 

abból a célból, hogy a gazdag parasztok között népidemokr{cia-ellenes szervezetet 

hozzon létre. 

A bírós{g az első ítéletet egy nyolcvan holdas karcagi kul{k ellen hozta meg, 

aki 1949 őszén négy hold sz{ntóföldjét kőüszög-fertőzést meg nem akad{lyozó, 

gyenge rézg{licoldattal cs{v{zott búz{val vetette be, s még ez a búza is tele volt 

üszöggel, gyommaggal, idegen kultúrmaggal és tört búzaszemmel. A bírós{g a 

szabot{ló kul{kot nyolc hónapi börtönre, kétezer forint pénzbüntetésre, ötévi 

hivatal- és politikai jogvesztésre, hatsz{z forint vagyoni elégtétel megfizetésére és 

büntető ítéletének saj{t költségén való sajtói közzétételére ítélte. 

A tízezer lakoson felüli Kunhegyesen annyi a kul{k, hogy minden ötven 

lakosra jut egy zsírosparaszt csal{d. A P{rt és a DÉFOSZ éppen ezért tartja 

szemmel őket, minden pillanatban harcol ellenük, mert az aljas parasztnyúzók 

még szemtelenebbül mesterkednek alattomos vagy nyílt t{mad{saikkal, mivel 

többen vannak, mint m{shol. Egy harminc holdas kul{k nemcsak kiuzsor{zta 

cselédjét, hanem mindig megprób{lta rémhírekkel szembe{llítani a dolgozó 

parasztokkal. A cseléd azonban l{tta, hogyan erősödik, gyarapodik a 

termelőcsoport. Nyugodtan feljelentette h{t az aljas kul{kot, s ő maga belépett a 

csoportba. 

Egy kisújsz{ll{si kul{k az egyik középparaszt le{ny{t beh{lózta, h{zass{got 

ígért neki, majd mikor gyermeke született a le{nytól, cserbenhagyta. 

A hetipiacokon a kul{kok sorban {llnak a pékség előtt, és zs{ksz{mra 

v{s{rolj{k a kenyeret, amelynek jelentékeny részét a disznókkal etették fel, vagy 

spekul{ltak vele. 

J{szalsószentgyörgyön az {rdr{gító kul{k asszonyok a közeli templomba 

vitték be toj{saikat {rulni, hogy az ellenőr észre ne vegye. 

Lopnak, szabot{lnak, fegyvert rejtegetnek a kul{kok, ah{nyszor 

megmozdulnak, mindannyiszor egy darab kenyeret akarnak kivenni a becsületes 

dolgozók kezéből. 

Népharag 

A nagy hírt bemondta a r{dió. Sokan sírtak, sokan fellélegeztek, még 

nevetgéltek is, ha titokban tehették. A v{rosban mindenfelé fekete z{szlók 

lengedeztek. 

Dédike ekkor éppen kilencvenöt esztendős volt. A parkban ült, egy 

észrevétlenül korhadozó, szívekkel telekarcolt padon, gubbasztott a korai 

verőfényben, melegítette hűlő csontjait. Derűsen pillantott a sov{ny szatyrokkal 

osonó asszonyokra, az ide-oda vezényelt gyerekekre és sihederekre. A park mélye 

felé kalandozott a tekintete, s amikor meg{llapodott az otromb{ra sikeredett hősi 

emlékművön, dühbe gurult, rik{csolni kezdett: 

„Itt nyugszik Rajk L{szló, 

Nyak{n vörös z{szló. 



Sírj{n akkor lesz {ld{s, 

Ha mellette fekszik R{kosi M{ty{s.” 

Egy riadt, aktat{sk{s {llt előtte. 

– Mit tetszik mondani? 

– Semmit. 

– Nem értem. 

– Nem is értheti. 

– Bocs{nat... 

– Szoknyapecér! 

Dédike lehunyta a szemét, üdvözült orc{val, a megnyert ütközet ut{ni 

büszke tart{ssal napozott tov{bb. Azt{n az a diadalmas póz szinte egyik 

pillanatról a m{sikra megroskadt, Dédike lassan elbóbiskolt. A kavics csikorg{s{ra 

riadt fel. Idős, horpadt mellkasú férfi tipegett a padhoz, kopott öltönyben, 

csokornyakkendővel, amolyan rozoga gavallér. Meghajolt, szertart{sos 

komolys{ggal {tadott egyetlen sz{l vir{got. Dédike biccentett, és helyet mutatott 

maga mellett a padon. A férfi lassan, szuszogva leült, nekivetette h{t{t a pad 

t{ml{j{nak, két kezét a botja tetején nyugtatta. Sok{ig ültek így. 

– Hallotta? – kérdezte egyszer Dédike. 

– Igen. 

Azt{n ismét ném{n sütkéreztek. A napsütés m{r nem volt olyan erős. A férfi 

megborzongott. Ültek maguk elé révedve. Nagysok{ra megszólalt Dédike, mint 

aki eddig mag{ban beszélt, most pedig hirtelen ötlettel hangosan fűzi tov{bb 

gondolatait. 

– Mondtam is az unok{imnak: édes fiaim, mi lesz velem, ha majd ti is 

meghaltok? 

A gavallér megrendülten bólogatott, nagyokat sóhajtott. Ültek a padon, mint 

akik erősen elgondolkoztak valamin. A f{tyolos napsugarak elé sötét felhők 

torlódtak. Hirtelen nagyon hideg lett. Dédike f{zósan összehúzta mag{n a kendőt, 

fel{llt. A rozzant hódoló a kapuig kísérte, ott szertart{sosan meghajolt. 

– Szép nap volt. 

– Szép – mondta Dédike, és csókra nyújtotta a kezét. 

Zöld 

A juh egykedvűen feküdt az oldal{n, tomp{n tűrte, hogy a fehér köpenyes 

férfi injekciós tűjével keresgélje a nyaki ütőeret, mint mondta, valami vizsg{lathoz 

kell a vér, {m a jerkét mintha ez nem érdekelte volna, f{sultan, m{r-m{r 

közömbösen b{mult a vil{gba, mint akinek minden mindegy, oly megadóan tűrte 

a szurk{l{st, hogy fogni sem kellett volna, így a két pufajk{s férfi teljesen 

fölöslegesen szorította az {llatot, pedig szemmel l{thatóan k{r volt r{térdelni, 

földre nyomni, törésbe hozni a végtagjait, szegény p{ra nem tiltakozott, ólmosan 

nyugodt volt, mint akinek semmi köze ehhez az egészhez, semmi köze a testén 

éktelenkedő sebekhez, vérhez, mocsokhoz, kékben, zöldben, lil{ban j{tszó 

foltokhoz, s mindaz, amit a fehér köpenyes és markos segédei művelnek, nem is 

vele esne meg, pedig az injekciós tű az eleven húst recsegtette kérlelhetetlenül, s 

amikor r{lelt az ütőérre, bugyogva ömlött a védtelen jósz{g vére az üvegbe, {m a 

l{tv{ny annyira megviselte a v{góhíd sokat prób{lt és l{tott mész{rosait, hogy 

s{padtan {csorogtak a leterített, lefogott, letaposott, összeszurk{lt és mindennek 

ellenére dühítően közömbös juh körül, felnyögtek, hogy ők ezt a kínz{st nem 

bírj{k nézni, rögtön el{julnak, egyikükről csorgott a verejték, fehér volt, levette a 

pufajk{j{t, ivott egy poh{r vizet, azt{n {jul{sra mégsem került sor, ugyanis megtelt 

a kis üvegcse, szegény p{r{t felr{ngatt{k, és útj{ra engedték, az pedig, mintha mi 



sem történt volna, tébl{bolt egy kicsit, azt{n bizonytalanul az ajtó felé indult, s az 

ajtón {t friss levegő csapott az orr{ba, a napsug{r egy testes kévéje hullott a rideg 

betonra, kintről pedig mintha hó, sok hó vakította volna a juhot, s ez mintha 

fölr{zta volna szegény p{r{t tompults{g{ból, egyre gyorsabban ment, gondolatok 

csaptak sokat sanyargatott agy{ba, m{r nem havat l{tott, hanem zöldet, sok-sok 

zöldet, hatalmas b{rsonyos legelőket, nagy, szabad térségeket, szabads{got, amire 

egykor megszülte az anyja, s ment, ment, ment, mígnem az egyik {juldozó férfi 

észbekapv{n egy szakszerűen kecses mozdulattal {tv{gta a tork{t. 

A régi szerető 

A nő kukoric{t szórt a kanpulyka elé, közel akarta csalogatni mag{hoz. 

Ügyesen elkapta. Milyen nehéz, erős jósz{g, gondolta. A tönkőhöz cipelte, de 

érezte, hogy nem fog bírni vele. Fogta a balt{t, de hi{ba kísérletezett. Tényleg nem 

bírt vele. Sajn{lta is a hatalmas {llatot. Csak megsebesíteném, és akkor szenvedne, 

gondolta. Nagyon nehezen tudta összekötözni a pulyka l{b{t. A melléképületből 

gyorsan {sót és lap{tot hozott az udvarra. [sni kezdett a gyepen. A korany{ri föld 

könnyen engedett: nedvesen omlott szét a humusz. Amikor elég mélynek tal{lta a 

gödröt, megtörölte a homlok{t, a pulyk{hoz ment. Jól van, na, ne nyugtalankodj! 

Most m{r minden rendben lesz, mondta hangosan. A gödörhöz cipelte az {llatot, 

beletette. Sebesen lap{tolta r{ a földet, óvatosan tömörítgette a sz{rnyas mellé. 

Készen volt. A pulyk{nak a hosszú nyaka l{tszott a föld felett, s a nyugtalanul 

izgő-mozgó feje. A nő ismét a melléképületbe ment, egy kasz{val tért vissza. 

Nagyot sóhajtott. Elsz{ntan kasz{lni kezdte a füvet. Egyre közeledett a riadt 

sz{rnyashoz. Becsukta a szemét. 

Feldarabolta a pulyk{t, betette a kamr{ba. Az ór{ra nézett. Hű, m{r mennem 

kell dolgozni, mondta hangosan. Felöltözött, bez{rta a kaput. Az utc{n kevés 

embert l{tott, azok is elkerülték. 

Odabent éles jaj ki{lt{s fogadta. A kihallgató szoba felé pillantott. Tett-vett, 

ismét hallotta a f{jdalmas férfihangot. Hamarosan bejött egy férfi, véres volt a 

pufajk{ja. Ő van bent, kérdezte a nő. Ühüm, gyújtott r{ a nagydarab férfi. Nem 

vall? Nem. Mi lesz, kérdezte a nő. Bemész hozz{, morogta kedvtelenül a pufajk{s. 

Mikor? Most. A nő bólintott, előkotort a szekrényből egy vékonyka üvegcsövet, a 

zsebébe tette. Akkor megyek, mondta. Ahogy megbeszéltük, szólt ut{na a férfi. 

A nő belépett a kop{r terembe. Jaj, ne b{nts{k, sikoltotta. A h{rom férfi 

mogorv{n fordult feléje. Mit keres itt? Megengedték... Menj, kérdezd meg, van-e 

engedélye, küldték az egyiket. A nő könnyes szemmel közeledett a megkínzott 

férfi felé. [llj! Ott marad! Visszatért a t{rsuk, közölte, hogy rendben van, a nőnek 

van engedélye. A férfiak vették a pufajk{ikat, szitkozódva kimentek. A nő 

odaszaladt a meggyötörthöz, zsebkendőjével törülgette róla a vért. Sírt. Tudta, tíz 

napja verik aléltra a szerencsétlent. Jaj, te, hüppögte a nő. Mag{hoz szorította a 

m{sikat, simogatta a fejét. Azt{n odavitte a vödröt, megmosta a férfi arc{t, 

mellkas{t, has{t... Később lejjebb is. A férfi ült, a szék t{ml{j{nak vetette a h{t{t, a 

szeme csukva volt. A nő előtte térdelt. Most m{r minden rendben lesz, suttogta. A 

férfi meggyötört arca mintha kisimult volna, a von{sai ellazultak. Lejjebb csúszott 

a széken, {tadta mag{t a nőnek. Csend volt az épületben. A nő időnként 

felsandított, a férfi szemét leste. Csukva volt. Csoda, hogy ennyi verés ut{n még 

van merevedése, gondolta a nő. Felsóhajtott. Ó, a Hüvely Matyi! A férfi mintha 

elmosolyodott volna. A nő ismét felpillantott, s l{tv{n, hogy a férfi szeme még 

mindig csukva, szabad kezével óvatosan kihúzta a zsebéből a vékony üvegcsövet, 

vill{mgyorsan a férfi húgycsövébe tolta, két öklét összecsapva nagyon ütött a férfi 



nemiszervére, hogy összetörjön benne az üveg. Az üvöltésre berohanó 

pufajk{soknak még odaszólt. Most m{r vallani fog. 

A közvélemény parancsnoka 

Én alulirot elhat{rolom magam. Ijen szégyent kelet meg érnem. Az én 

csal{domba nem volt aknamunka mert én a P{rtunké voltam. Szivel lélekel. 

Alulirot péld{ul 49 be bogn{r volt napi 16 ór{t. Éjel asztalos volt. Nem volt ideje 

csal{dja körébe haza meni és közbe szervezési munk{t is végezni. De sok 

reményünk volt főleg a P{rt tagjainak. A bejöt tagokal módomba volt kapcsolatot 

tartani még a sajtó terén is. A közvélemény parancsnoka voltam. 1945 től 1970 ig 

töb mint ezer ciket irtam főleg a Szabad Nép Szabad Föld és Néplapunkon 

keresztül. Tutam hogy job élet legyen mind ny{junknak népnevelőnek kel leni. 

1956 ba töb éjei a r{dió melet v{rtuk hogy mikor mit biznak r{nk. Életünket 

készek letünk volna a P{rtért. Semmiféle utasit{st azonban nem kaptunk de azért 

ugy voltunk hogyha kel megvédjük az edigi vívm{nyokat. November 1 sején G{lik 

elft{rs brig{d vezető és még vagy husz brig{d tag az irod{ba volt. Nem tut{k 

mitévők legyenek de én tutam. Én megmontam egyhanguan hogy a jelenben elen 

foradalom van. Ki szereti a szövetkezetét tartsunk együt. Én megszervezem az elen 

{l{st. Sajnos m{shogy történt. Haza érve nem tutam a l{bamon meg {lni {gyba 

kerültem vérhasal. Meghalotam dobszó utj{n hogy a foradalmi bizots{g {tvete a 

hatalmat. És kihirdeték kinek lőszere van be kel szolg{ltatni különbe szigoruan. 

November 3 dik{n D{niel elft{rs a tsz ünk kov{csa jöt hoz{m hogy menyek vele 

rizs k{s{ét meg cukorér. Montam neki hogy l{tya mijen beteg vagyok csupa vér az 

{gyam nem tudok felkelni. Ekor fegyveres elen foradalm{r lépet a szob{ba. Tutam 

hogy el{rultak. Az egyik fegyveres elen foradalm{r ki jól ismert azal jött be hogy 

mondjam a nevem. H{t nem ismer meg az elft{rs. It nincs sémi féle elft{rs it csak 

polg{r t{rs van. Én magam v{laszoltam szeméjesen hogy polg{rt{rsat én nem 

ismerek csak elft{rsat. Vitatkoztunk. Az egyik fegyveres elen foradalm{r elmonta 

hogy n{lam h{z kutat{st tartanak fegyver és partiz{n valamint ír{sos szervezési 

adatok ut{n mejet ha nem adok elő a stat{rium szerint a hej szinen kis is 

végezhetnek. A menyecske l{nyom a feleségem és D{niel elft{rsat kiküldték a 

konyh{ba. Engem két fegyveres elen foradalm{r kivet az {gyból és a kanapéra tet 

mert nem tutam a hirtelen gyengeségemtől fel kelni. A kétfegyveres két elen 

foradalm{r még az {gyamat is fel forgat{k megnézték a fali képek h{tulj{t és a 

szekrényeket. Semit se tal{ltak. Igy valatóra fogtak. Pista b{csi m{s hejre is menénk 

szépen adja elő a fegyvereket és az iratokat. N{lunk nincsen semi. A tov{bi h{z 

kutat{st a padl{son fojtat{k. D{niel elft{rsat betesékelték hoz{m. D{niel elft{rs 

majdnem sírt hogy minek is jöt hoz{m. De én nem inogtam meg. Halotuk ahogy a 

padl{son az öszes kukoric{t felforgat{k. A kukorica közt egy 19 es bajnétot tal{ltak 

az elen foradalm{rok. Most m{r követelték a hoz{ való fegyvert is. A feleségemnek 

sikerült meg győzni őket hogy e rozsd{s bajnét az első vil{g h{borúból való és én 

szeméjesen cukor répa koron{z{s{ra haszn{lom. A tov{bi h{z kutat{st a külső 

szob{ba csin{lt{k. Ot meg tal{ltak 1945 ös és 1946 os évi megbíz{sokat mik 

Munk{s Mozgalmi iratok voltak. A Szabad Nép Szabad Föld és az 1950 es 

Néplapunk megbiz{sa volt hogy én szeméjesen mint jó tolforgató elft{rs irjak 

cikeket. Igy kiderült hogy én voltam a közvélemény parancsnoka. Szeméjesen. Az 

egyik fegyveres elen foradalm{r ki vezető volt el monta hogy részben megtal{lt{k 

amit kerestek. Igy most Pista b{csit nem lőjük agyon hanem éjszaka vagy regel érte 

jövünk és elviszük. Gojot nem érdemel de holnap fel fogjuk akasztani. Ezel el is 

t{voztak. Ha csak egy napot késet volna K{d{r elft{rs m{r m{snap nem csak 

engem de jó néh{ny p{rt tagjainkat libdik{ltak volna. Egyp{r napok mulva igy 



sajtónkon keresztül kérte hogy vészeltük {t az elen foradalmat. Mit egy részbe 

közöltem a sajtóval és el is ismerték mijen fontos munk{t végeztem. És az elft{rsak 

nem is adtak hitelt az ojan elenséges imperialista mende mond{knak hogy én 

szeméjesen vért pisiltem vért fostam a félelemtől. Az elft{rsak tut{k hogy hejt 

{ltam. Le is jötek Pestről autóval az {ramvédelmi szervek és a beirt levelemet is 

hozt{k mejbe mint a közvélemény parancsnoka leirtam az elén foradalm{rok és a 

gyanús elemek nevét és gaz teteit. Kiket hathatós t{mogat{somal jól meg is 

hurcoltak és egy p{r évet kaptak ezek az emberek. Én mindig hü elft{rs voltam és 

anak neveltem a csal{domat is. De most elhat{rolom magam tőle. 

Ugy l{tszik hogy az unok{m az elenség kitartó akna munk{j{nak eset 

{ldozatul. Pedig nagyon büszke voltam mert az unok{mat november 7 dikére irt{k 

ki szülni. Eből is l{tam hogy életem munk{ja és a közvélemény parancsnokol{sa és 

a Munk{s Mozgalmam nem volt hi{ba való. Az unok{m azomban fityet h{nyt a 

P{rt ir{ny mutat{s{ra és november 7 dike hejet az elenség felazitó törekvéseinek 

engedve m{r október 23 dik{n megszült. Mej szégyent a csal{domban én nem 

viselek el és kérem a fent nevezet elen foradalmi elem meg büntetését. 

A csipkés krampusz 

Amikor hazaért a hadifogs{gból, {ldott {llapotban tal{lta a feleségét. Egy 

szót sem szólt, csak kiverte a fagyba. Négy esztendeje nem volt otthon, hogy 

lehetne övé a gyerek? Leült, keresett valami ennivalót. Tudta, az asszony azóta 

befészkelte mag{t a szalmakazalba. 

Éjszaka van. Szekerek, talyig{k zörögnek. Vonul a falu népe a havas t{jon. 

Elhagyj{k a falut. A hat{rban let{boroznak a nagy szalmakazlakn{l. Be{ss{k 

magukat a szalm{ba. A kazal körül dunyh{k, azokba is emberek csavarodnak. 

Felkel a nap. A férfiak sötéten hallgatnak. Az asszonyok tüzet raknak, főznek. A 

gyerekeknek érdekes az új helyzet, de nem mernek zajongani, túl közel van az 

apjuk. Este néh{ny suhanc indul a falu felé. Lopakodnak a kertek alatt. H{zról 

h{zra j{rnak, és megetetik a jósz{gokat. Azt{n visszaszöknek a többiekhez. 

Megl{ttak az agit{torok? – kérdezik tőlük. Nem. Így megy napokig. Az emberek 

egyre elcsig{zottabbak. Egy hét múlva kimennek a hatós{gi emberek, és az 

asszonyokat m{snapra az egészségh{zba hívj{k a gyerekekkel. Olt{sra. A 

férfiaknak gyűlés lesz. Akkor léptették be a falut a téeszbe. 

Az asszony vizet húz a kútból. A vödörben tal{l egy bék{t. A földre löki, 

felragad egy tégl{t, lesújt az {llatra. A férje ekkor lép ki a h{zból. 

– Ne b{ntsd azt a bék{t! Nem te adtad az életét, miért vennéd el? 

– Ha olyan csúf, a fene egye meg! 

– Te sem tetszel nekem! – mondja a férfi összeszűkült szemmel, s erre m{r az 

asszony is felegyenesedik, eloldalog. 

A kisfiú megszeppenve {ll, hallgatja anyja szidalmait, fenyegetéseit az apai 

verésről. Az asszony derek{n egy ócska pokróc van körülcsavarva, a mellei alatt 

megkötve madzaggal. A férfi int a gyereknek. 

– Mit csin{ltatok? 

– A felsősoriak elől kiszedtük a sasfészket. 

– És? 

– Ut{na beleszartunk. 

– És? 

– És ők meg ezt szedték ki. 

– És? 

– Összeverekedtünk. 

– Nem hagytad magad? 



– Nem. 

– Jól van. 

Az asszony kikémlel az ajtón. L{tja, az ist{llóból szűrődik ki a fény. 

Visszahúzódik a h{zba, egy harisny{ra sietősen r{fércel egy csipkét, a tükör elé {ll, 

a fejére húzza a harisny{t, mély hangon dörmögi: „Én vagyok a csipkés 

krampusz!” Elégedetten ismételgeti a mondatot, igazítja a hangj{t. Kilép a sötétbe. 

Ólmos eső esik. Az ist{llóba oson, beles az ajtón. A férje és a gyerek odabent 

dolgoznak. Az asszony az ist{lló sark{hoz lopakodik, meglapul. Jó idő múlva kilép 

a fiú a vill{val. Az épület sark{n{l megszólal, és előlép az asszony: „Én vagyok a 

csipkés krampusz!” A gyerek rémületében beledöfi a vasvill{t. [ll az asszony 

teteme fölött a férfi és a fiú. A férfi nagyot sóhajt, kézenfogja a gyereket, elmennek 

a testvéréhez. 

– Nevelnéd egy p{r esztendeig? – kérdezi a nővérét. 

– Jó, de... 

– Ha visszajövök, megfizetem. 

És elindult a rendőrségre. 

Majd jönnek a repülők 

A férfi aggódva nézett szét: nem l{tta a nagyfőnököt. Elindult a romok felé, 

azt{n megtorpant, tébl{bolt a sziklakemény, repedezett földön. A t{volban 

teherautók közeledtek. „Tal{n ezekkel jön.” V{rt. Kapkodva kutatott cigaretta 

ut{n. Valóban, megérkezett a nagyfőnök. A férfi semleges kifejezést erőltetett az 

arc{ra, és visszaoldalgott a röhécselő brig{dhoz. A nagyfőnök a férfi mellére 

bökött, és magyar{zott. A tolm{cs fordított. „V{logathatja.” A mok{ny, szőke tiszt 

még mondott valamit, azt{n a teherautók felé indult. „Segítenek mag{nak a 

katon{k is” – fordította a tolm{cs. 

A férfi boldogan lépkedett a romok között. „H{t mégis felépül a h{zam!” 

Botladozott a tégla- és cserépdarabok tetején, gerend{kat lépett {t. Megvizsg{lt egy 

teljesen ép ajtótokot, csak néh{ny karcol{st l{tott rajta. „Jó lesz.” Egy ar{nylag 

tiszta helyre vonszolta, gondosan letette. Szórakozottan {tlépte az öreg boltos 

tetemét. Újabb ajtót r{ncig{lt ki a téglatörmelék alól. „Ez is egészen jó.” A m{sik 

mellé cipelte. A tégladarabokat piszk{lta, a gumicsizm{j{val rugdalta a kupacot. 

„Sok az ép.” Visszament az öreg boltoshoz, megnézte a köpenyét. „Mocskos, de 

jó.” Megfordította a tetemet: a h{t{n csupa cafat volt a ruha. Otthagyta. Üveg 

recsegett a talpa alatt. Ujjongott mag{ban. „Mégis felépítem a h{zamat!” 

Megbotlott valamiben. Egyik ismerősének a felesége hevert az útban, az a szép 

szőke asszony, aki a régi munkahelyén a pénzt{ros volt. Az asszony mosolygott. 

Mellette egy kisfiú feküdt. „Nagy h{zuk volt!” A törmeléket nézte ismét. „Mennyi 

egész tégla!” Üvegtörmelék, deszkadarabok, rongyok közül egy gerend{t emelt ki 

a férfi, amelynek csak az egyik vége sérült meg. „Jó lesz.” Cipekedett. Mosolyogva 

nézte a katon{kat, akik egy csomóba pakolt{k az anyag színét-jav{t. L{nctalpas 

tolólapok közeledtek. Egy hatalmas bombatölcsérbe dúrt{k a romokat. A férfi 

sóv{ran nézte. „Mennyi anyag odavész!” Az őrtornyokon túl újabb csapat 

teherautó bukkant fel a puszt{ból. „Hozz{k az új utc{hoz az anyagot.” Derült 

{br{zattal kódorgott a romok között. H{rom hulla feküdt előtte, az egyiknek 

véletlenül a kezére lépett. A l{b{val a h{t{ra fordította. Egykori oszt{lyt{rsa volt. 

„Nem is tudtam, hogy a Béke utc{ban lakik.” Hallotta, hogy szólítj{k. A nagyfőnök 

hívta. A rőtszínű gyepen kupaktan{csot tartott a brig{d. A férfi szétszakadozott 

vasbeton gerend{kon ugr{lt {t, a nagy igyekezettől elv{gódott egy alaktalann{ 

olvadt esőcsatorn{ban. A tolm{cs fogadta. „Milyen utc{ban lakik?” „Azt akarj{k 

most felépíteni?” A tolm{cs bólintott. A férfi rosszkedvű lett. Töprengett. „És a 



szobr{sz majd engem fog megmint{zni? Meg a csal{domat?” A b{bukra gondolt, 

az imént {tlépdelt hull{kra. Megborzongott. „Nem lehetne m{sikat?” A tolm{cs 

karattyolt a nagyfőnökkel. A kőműveshez fordultak. „Maga milyen utc{ban 

lakik?” Az röhögött. „Lenin utca.” A nagyfőnök megértette, toporzékolt, 

megtaposta a sapk{j{t. A férfi megrettent. Az építőanyagot v{logató katon{k felé 

sandított, és eltökélten lépett a tajtékzó tiszt felé. „Ady utca” – mutatott a saj{t 

mellére. A nagyfőnök megenyhült. „Ki volt az az Ady?” „Senki” – vonogatta a 

v{ll{t a férfi. „Akkor jó. Ady utca.” Mehetett ismét v{logatni. 

Bombatér 

Az idősödő guly{s, aki tavasztól őszig elkerült minden emberj{rta helyet, 

most hajít{snyira a hod{lyt meszelő asszonyoktól büszkén kihúzta mag{t, mint aki 

tudja, hogy figyelik. A l{b{n{l tűz reszketett, fölötte bogr{cs lógott. „Igencsak 

varjúfiút főz. Vagy sünkuty{t” – gondolta a közeledő segédmunk{s. Odébb egy 

hosszú, görbe rúd végén jó darab szalonna függött, alatta ült a p{sztorkutya, 

szeme a rúd hegyén, s amikor egy-egy kövérre hízott zsírcsepp al{hullott a 

szalonn{ról, ügyesen behepelte. „Aha: ma Bund{s a szabadnapos kuty{ja, a 

m{sikat a gulya mellett hagyta.” Lesz{llt a kerékp{rról. „Hov{ olyan sebesen?” 

„Munk{ba.” A guly{s a puszta mélye felé pillantott, a szik fölé húzó füstfelhőt és a 

közeli őrtornyokat figyelte. „Ott van még az előző műszak.” „Befejezik lassan.” A 

segédmunk{s elővette a dóznij{t, a guly{s orra al{ dugta. R{gyújtottak. Közben 

észrevették a gyorsan közeledő vad{szgépeket, amelyek néh{ny m{sodperc múlva 

m{r el is süvítettek a fejük fölött. A t{volból még hallatszott a géppuska ugat{sa, 

amikor fekete személyautó kanyarodott melléjük. Középkorú férfi sz{llt ki belőle 

meg egy fiatal, vézna fickó. „Főzünk, főzünk?” – dörzsölte a kezét az idősebb. „Jó 

is az ilyen jó időben!” – kedélyeskedett a m{sik. „Tudja, mi kéne mag{nak? Egy 

lakókocsi!” – harsogta az idősebb. „Éppen mondtam is idefele jövet az igazgató 

elvt{rsnak, hogy kihozhatn{nk mag{nak egy lakókocsit.” „Igen, éppen említette az 

{gazatvezető elvt{rs.” „Nem kell” – morogta a guly{s. „Egy szocialista 

mezőgazdas{gi nagyüzem nem tűrheti, hogy ak{r egyetlen dolgozója is...” „Nem 

kell!” „Jót akarunk. Csak a maga érdekében...” „Szólok a kuty{nak!” A főnökök 

erre óvatosan farolni kezdtek az autó felé. „Ne legyen m{r ilyen fafejű!” A guly{s 

intett a fojtott hangon morgó, vicsorgó kuty{nak. „Bund{s!” A kutya őrjöngve 

rontott a kocsihoz iszkoló férfiakra. A sofőr kaj{n vigyorral indított, szép lassan, 

nagy ívben a vihogó asszonyok felé kanyarodott a h{tsó ülésen pihegő vezetőkkel. 

A guly{s pillant{st sem vetve az elpucoló főnökökre, közömbös pof{val {lldog{lt, 

mintha mi sem történt volna, de a szeme sark{ból az asszonyok felé sandított. Egy 

perc sem telt el, a fekete autó ismét melléjük kanyarodott, az igazgató letekerte az 

ablakot, fröcsögött az indulattól. „Na, idefigyeljen! Maga ma este bepakol abba a 

lakókocsiba, amit kiküldünk, és holnap estig ott lakik. Ha elment a miniszter, 

kipakolhat, ut{na m{r énfelőlem ak{r a földdel is takarózhat. Megértette?” A 

guly{s szórakozottan köpött egy nagyot, nézte az asszonyokat, az elporzó autóról 

most sem vett tudom{st. „Eszel?” – kérdezte a segédmunk{st. „Nem. Isten 

meg{ldja!” Az csak néh{ny métert tolta a biciklijét, amikor újabb repülőgépek 

közeledtek, fülsiketítő sivít{ssal lefelé húztak. A segédmunk{s idegesen ki{ltotta. 

„Od{bb van a bombatér, marh{k!” Felugattak a géppusk{k. Az asszonyok 

meszelőiket odahagyva rohantak a két emberhez, fut{s közben v{logatott szitkokat 

szórtak az imm{r t{voli gépek ut{n. A környéken lebbencstészta lepte az ótvaros 

sziket, a bogr{cs pedig nyomorékk{ lőve hevert a csenevész gyepen. A 

segédmunk{s fakó orc{val {llt, a sz{ja hangtalanul leppegett. A guly{s a földön 



hevert. Körülvették az asszonyok. „Él, Jani b{ty{m?” „Jaj, súlyos?” A guly{s 

bólitott. „Mi a baj?” „Beszartam.” 

Piroska 

A férfi elr{ngatta a fal mellől a bútorokat. A konyhaszekrény mögött, ahol 

egy lukat tal{lt, {sni kezdett. Rúgta, szaggatta a döngölt földet, követte a patk{ny 

j{rat{t, lihegett, szakadt róla a víz. A j{rat szeszélyesen kunkorodott hol erre, hol 

arra, beh{lózta az egész konyh{t, {tbújt a küszöb alatt a szob{ba. A férfi csapzottan 

leroskadt, csukott szemmel kapkodta a levegőt, majd v{ratlanul kiszaladt az 

udvarra, ber{ngatta a kuty{t a h{zba. „Keress, Bund{s, keress!” Izgatottan 

ki{ltozott, de a kutya rémületében csak az ajtót leste, és maga al{ vizelt. A férfi 

ordítozott, és belerúgott a kuty{ba, azt{n kimerülten lehuppant a földcsomóra. A 

h{rom kisl{ny aggódva leskelődött az ajtó mögül, az asszony, kezében egy 

csecsemővel, a szob{ba húzódott. 

Később a férfi m{r nyugodt volt. A kisszéken ült, elővette a bicsk{j{t, 

felv{gta a patk{ny has{t. „Elaltatta, édesap{m?” „El.” Belemarkolt a sóba, 

gondosan betömködte az {llat bőre al{. „Azzal a vasdarabbal altatta el, 

édesap{m?” „Azzal.” „És felébred még?” „Musz{j lesz.” A kisl{ny l{tta, hogy az 

apja a befűzött tűt keresi az asztalon, {m durva ujjaival nem tudja felcsippenteni. 

Odaugrott, felkapta, {tnyújtotta az apj{nak, aki ügyetlen, széles öltésekkel bevarrta 

a patk{ny has{t. Letette a tűt, az {llatot a küszöbhöz vitte, a j{rat sz{j{hoz helyezte. 

Odabukd{csolt a vizesvödörrel, a patk{ny fölé {llt, r{zúdította a vizet. A patk{ny 

megmozdult, a kisl{nyok visítozni kezdtek, felugr{ltak az {gyak tetejére. Az apjuk 

ismét vizet löttyintett az {llatra, mire az mindj{rt fürgébb lett, vinnyogva szaladt a 

lukba. A csal{d riadtan hallgatta a rohamosan erősödő visít{st, a falakból, a l{buk 

alól és a padl{sról felhangzó futk{roz{st. „Mi lesz most, édesap{m?” 

„Elhurcolkodnak.” Hamarosan csönd lett. „Na, ezek se r{gj{k meg még egyszer a 

gyerek fülét!” – morogta a férfi. 

Az asszony mag{hoz szólította a legnagyobb l{nyt. Ételhordót nyomott a 

kezébe, vigye a nagyanyj{nak az ebédet. 

Rúgta a port a néptelen földúton. A tanya m{r alig l{tszott mögötte, amikor 

elhúzott felette egy helikopter. Integetett felfelé, de a felkavart portól semmit sem 

l{tott. Elhaladt a gép, p{szt{zta a vidéket. A kisl{ny merengve ballagott a v{ros 

felé. M{r feltűntek a t{volban a h{zak. Megszólalt. „Miért szokt{k bevarrni a kotló 

szemét?” V{laszolt is mag{nak. „Hogy ne verje a csirkéit.” „Akkor nem veri?” 

„Nem.” „Édesap{nknak miért nem varrj{k be a szemét?” V{ratlanul egy katona 

toppant eléje az út menti kan{lisból. Ruh{j{n s{r és vízinövény. A kisl{ny 

megrettent, moccanni sem mert. Az űzött tekintetű katona kikapta a kezéből az 

ételhordót, a sz{j{hoz emelte az edényt, mohón kortyolta a tésztalevest. Mondott 

valamit, de a gyerek nem értette. A katona kézzel tömte a sz{j{ba a 

paprik{skrumplit. F{radhatatlanul zab{lt. A kisl{ny kétségbeesve pillantott r{, 

mukkanni sem mert. A férfi visszaadta az ételhordót, beletörülte a kezét a 

ruh{j{ba, és megsimogatta a rémült arcot. Ismét magyar{zni kezdett, de ő nem 

értette ezt a nyelvet. A katona a v{ros felé mutogatott, azt{n a feje fölött pörgette a 

kezét, berregett, végül a kisl{ny sz{j{ra tette a mutatóujj{t. Nyugtalanul 

függesztette az útra a szemét: t{volban feltűnt egy autó. A férfi könyörögve nézett 

a gyerekre, többször az ajka elé emelte a mutatóujj{t. A katona hirtelen lelapult az 

útra, a kan{lis felé kúszott. Integetett a kisl{nynak, hogy menjen. A sz{j{ba vett 

egy n{dsz{lat, türelmetlenül intett, menjen! 

Botladozott az úton. Ismét közeledett a helikopter. A kisl{ny visszanézett: a 

katona éppen beleereszkedett a kan{lisba, a n{dsz{lat a sz{j{ba tartva lebukott a 



víz al{. A gyerek fut{snak eredt. A helikopter meg{llt, lebegett a kan{lis fölött. 

Odaért egy terepj{ró autó is, katon{k ugr{ltak ki belőle. Kir{ngatt{k a kan{lisból a 

férfit, rugdost{k, ütötték ököllel, fegyverük tus{val. Végül behajított{k a 

terepj{róba, elhajtottak. 

Piroska ült az út mellett. Zokogott. 

Vallom{s 

A nyomozó igyekezett szúrós szemmel végigmérni a parasztot, de az csak 

mosolygott. Ravasz paraszt, gondolta. Zömök ember {llt vele szemben, tar 

kopony{j{t csak kétoldalt övezte némi ritka és rövid haj. Eleven szeme enyhén 

ferde metszésű volt. A nyomozó nézte az erősen kiugró pofacsontokat, az egyenes, 

hosszú felsőtestet és a feltűnően kurta l{bakat. M{r eldar{lta, mi j{ratban van, 

mutatott egy igazolv{nyt is, v{rta, hogy bemenjenek a torn{cról a szob{ba. A 

h{zigazda is v{rt, derűsen pislogott, mint aki jelezni kív{nja, hogy minden 

rendben, ő készen {ll, a maga részéről mindent megtesz, kezdhetik. Kínos volt a 

csönd. Tessék kérdezni! A nyomozó mérges volt. Bugris! Még szúrósabbra 

igazította a tekintetét. Hol volt az este? Tegnap este? Tegnap este. A paraszt 

elmél{zott. Mi volt tegnap? Kedd? Kedd. Hol j{rt kedden? Munka ut{n? Igen. A 

paraszt készségesen magyar{zott. Csak azért kérdezem, kérem tisztelettel, mert a 

magamfajta ember sokfele j{r, sok az elintéznivaló, minden estére jut valami 

munka, tegnap estére is jutott, j{rtam péld{ul ott h{tul, az ólakn{l, mert, kérem 

tisztelettel, min{lunk {m úgy van, hogy magad uram, ha szolg{d nincs, így azt{n 

tegnap este is megetettem a jósz{got, kiganéztam, mint m{skor, de j{rtam én, 

kérem tisztelettel j{rtam én idebent a h{zban is, csak bejön az ember, m{r a vacsora 

miatt is... A nyomozó elvörösödött. Hol j{rt még? A paraszt erősen törte a fejét, 

végül felragyogott az arca. Tudom m{r! L{tja az elvt{rs, ilyen az ember, ahogy 

korosodik, úgy kopik az esze, pedig micsoda fejem volt nekem valamikor, az 

iskol{ban péld{... Hol volt az este? Én? Maga! Az este? H{t ugye, mint m{r 

említettem, az ólakn{l... Hol volt még? Éppen most akartam beismerni az 

elvt{rsnak, hogy még a budin is voltam... A nyomozó ökölbe szorította a kezét, 

elfordult. Rohadt paraszt. A h{zigazda derűsen, tisztelettudóan v{rt. Gyanús. 

Nagyon gyanús. Ismét szúrósan nézett a parasztra. J{rt a kocsm{ban? Én? Maga. 

Milyen kocsm{ban? Itt a szomszédban. Csak azért kérdezem, kérem tisztelettel, 

mert {tléptem m{r egy-két kocsma küszöbét, de legénykoromban elj{rtam a 

hetedik hat{rba is, hajtott a vérem, meg azt{n... Elég! Volt a kocsm{ban? A paraszt 

rendíthetetlen nyugalommal kérdezte. Mikor? A nyomozó vörös képpel kiab{lt. 

H{nyszor mondjam? Tegnap este j{rt a kocsm{ban? Értem én, kérem tisztelettel, 

csak azért kérdezem, mert a vil{gért sem akarom az elvt{rsat félrevezetni, 

vil{géletemben egyenes ember voltam, nem kerteltem, kimondtam az igazat, ki 

nem {llhattam a hazugs{got, egyszer is, amikor még kisgyerek voltam... A 

nyomozó szeme szikr{kat lökött. Volt vagy nem? Igen, kérem tisztelettel, tegnap 

este ott voltam a kocsm{ban, közel lakunk, néha {tballagok, megszomjazik az 

ember időnként, lehúzok egy-két korsó sört, nem többet, ezt a körzeti rendőr is 

tanúsíthatja, nem lúpoh{rral iszom én a sört, hogy hülye legyek tőle, hogy 

üldözzem a csal{domat, nem azért vettem el ezt a jó asszonyt, hogy hajtsam, mint 

héja a csirkét, nem is érdemelné, ha l{tn{ az elvt{rs, hogy dolgozik, úgy szalad az 

én feleségem, mint a vonat, nincs nekünk időnk még trécselni sem... Elég! Csak 

arra v{laszoljon, amit kérdezek! Hallotta, amikor a szomszédja szidta az 

agit{torokat? A kocsm{ban? Ott. H{t megmondom őszintén... Elég! Tapasztalt 

valami szokatlant vagy nem? Nem! Biztos? Az nem szokatlan, hogy szidj{k az 

agit{torokat, de most nem tapasztaltam ilyet, megmondan{m az elvt{rsnak, mert 



szeretem az alapos munk{t, itt van péld{ul az elvt{rs, maga akkor dolgozik jól, ha 

megizzaszt engem, és kiszed belőlem mindent, amit tudok, úgyhogy én örülök, 

hogy nem kímél az elvt{rs, mert én észrevettem valami szokatlant tegnap este... A 

nyomozó ragyogó arccal biztatta. Na, na!... Én észrevettem, kérem tisztelettel, hogy 

a sörnek alig van habja... 

A szökevény 

A férfi megl{tta a németet. Erőszakos, kemény arca volt. Hangosan, 

magabiztosan közeledett. A férfi oldalbalökte a mellette lévő tan{rt. Ez német? 

Igen, mondta a tan{r. A férfi összeszűkült szemmel nézte a turist{t. A h{borúra 

gondolt. 

Németek jelentek meg a putrik között. Katon{k. Ilyenek, mint ez: erőszakos, 

kemény arcúak. Kihajtott{k a cig{nyokat a v{lyogvető gödrökhöz. Egy cig{nyt, 

akin katonaruha volt, félre{llítottak, a többit belelőtték a gödörbe. Öregeket, 

gyerekeket, asszonyokat is. A férfi mindig így mesélte. 

Ült a kocsm{ban, ivott. Szt{lin meg azt mondta a ruszkiknak, hogy 

vigy{zzatok, mikor bejöttök Magyarorsz{gra, mert ott emberevők vannak! – 

magyar{zta a férfi. Persze, hogy nyírtak azok is mindenkit. Ilyen a h{ború. 

Mindenki ellenség. 

A férfit kihallgatj{k. Nem voltam részeg, mondja. Az az igazs{g, hogy a 

cig{nyt nem akartam b{ntani, ő ugrott elém, hogy ne üssem a németet. De a 

németnek amikor bev{gtam, az nem mozdult többé. Késsel. Azzal. Itt benyomtam 

neki, itt meg kijött a hegye. Miért? Mert eszembe jutott any{m. Meg ap{m. Meg a 

többiek. Meg a gödör. 

A börtönben a férfi takarítja az orvosi szob{t. Bent tesz-vesz az orvos is. 

H{borús bűnös, német nevű ember. A férfi lapos pillant{sokat vet r{ a rongy fölött. 

Óvatosan felemelkedik, lassan egy szike ut{n nyúl. Felemeli. Az orvos felé indul. 

Megtorpan. A tarkój{n érzi a fegyőr fegyverének a csövét. Vissza a rongyhoz. Az 

orvos az egészből semmit nem vesz észre. 

A rabok a földeken dolgoznak. K{nikula van. Tikkadtak még az őrök is. 

Örülnek, hogy végre kezdődik az ebédszünet. Mindenki el van foglalva az evéssel. 

A férfi ügyesen kúszik, {t a szomszéd parcell{ba. Vill{mgyorsan mag{ra ölti a 

mad{rijesztő rongyait, be{ll a helyére. Estig fő a napon. Arc{n csorog a verejték. De 

a legrosszabb egy bögöly volt. M{r majdnem feladta. 

A tan{r nézi a férfit. Megfogja a kezét, amivel a kése ut{n nyúlt. Te hülye, 

mondja. Nem volt elég az a tizenh{rom év, amit lehúzt{l? Ha ezt csin{lod, nem 

segítek felszívódni. Jól van, bólintott a férfi. Jól van. Elindultak. A hangos, 

magabiztos német m{r eltűnt a tömegben. 

Avat{s 

Reggel rezesbanda ébresztette a település lakóit, s ebből mindenki l{thatta, 

akarom mondani, hallhatta, hogy különleges nap ez a mai. A polg{rok nem is 

haboztak ünnepi külsőt ölteni és az ünnepség helyszínére vonulni. Ekkor érkeztek 

az első díszvendégek. Egy terepj{róból péld{ul kisz{llt egy ideiglenesen a 

vendégszeretetünket élvező katonatiszt, s kemény léptekkel bevonult a tan{csh{za 

ajtaj{n. A polg{rok gyönyörködve nézték, egyikük nem is {llta meg szó nélkül: 

– De szép nagy marha ember! 

A csod{lat eme spont{n megnyilv{nul{sa ut{n v{rakoztak, közben 

trécseltek tov{bb. Azt{n magyar katon{k jöttek, a dombon {lló templom körül 



helyezkedtek el. Hol az egyik, hol a m{sik emelt a sz{j{ra egy-egy üveget. Egy 

öregasszony lelkesen integetett a katon{k felé. 

– A fiam! A fiam! 

– Mongya m{n, S{ra néném, mi a maga fia a katonas{gn{l? 

– Én nem tudom, hogy őrnagy-e vagy főnagy, de olyan szép, mint egy lú! 

Egyre gyűlt a tömeg a téren. Jött a pap, köszöntötték az emberek. Az egyik 

öreg is: 

– Szabads{g! 

– Mindörökké! 

– Na, az baszna be minekünk! – mondta az öreg. 

Két rozzant gebe húz egy szekeret, alig van j{rt{nyi erejük. 

– Mír tartja olyan szoros kant{ron a lovakat, Kun úr? – ki{ltja egy férfi. 

– Kérem, nem tudni, hogy a Csina és az Olga mely pillanatban ugrik meg! 

Múlik az idő, az ideiglenesen vendégszeretetünket élvező katonatiszt 

kiimbolyog a tan{csh{za ajtaj{n, a terepj{róhoz botork{l, besz{ll az egyik oldalon, 

kiesik a m{sikon, feje al{ leszi a kezét, alszik az aszfalton. A sofőrje és a v{ros 

vezetői ébresztgetik. 

– Jó sok bort megihatott! – szól az egyik polg{r. 

– Te t{n vizet iszol? – torkolja le a m{sik. 

– Azt. 

– Mint az {llatok... 

Nézik az emberek. 

– Ez egy kidült alkoholista – vihog egy tan{rnő. 

Arrébb is beszélgetnek. 

– Én vótam Oroszorsz{gba. 

– Oszt? 

– Jó. 

– L{tt{l-e valahun valakit szalonn{t sütni? 

– Nem. 

– Na, akkor ne dícsírd! 

Megy az elnökség a tribünre. Himnusz. Egy öregedő férfi rettentő mély 

basszus hangon énekel. Egy fiatal megszólal. 

– Nem ak{rmék komondornak van ilyen szép hangja! 

A szónok az elért eredményekről beszél. A katon{k isznak, az emberek 

beszélgetnek a tribün előtt. 

– Hun van K{lm{n b{ty{m? 

– Bevitték Debrecenbe. 

– Minek? 

– Megtalpaltatni a gyomr{t. 

A szónok azt emlegeti, hogy a község most v{ros lett. Gyér taps. A szónok 

odainti az egyik katonatisztet, odasúgja: 

– Minden rendben? 

– Minden. Mint mikor Kaba leégett. 

– Akkor kezdjék! 

A tiszt eltűnik. A szónok bejelenti, hogy most tűzij{ték következik. A 

katon{k durrogtatni kezdenek, de nem a levegőbe, mert olyan részegek, hogy a 

kezüket sem tudj{k felemelni. A tömeg sikítva, ordítva menekül. Egy bőrkab{tos 

férfi nyugodtan nézi az egyik üzlet kirakat{t, {m valami furcs{t észlel. „Nem 

vill{mlik, nem fúj a szél, akkor mi volt ez?” És nézi a bőrkab{tja kilukadt, kiégett 

elejét. A katon{k közös erővel m{r magasabbra céloznak. Eszeveszett a durrog{s. 

Egy öreg férfi rohan az egyik rendezőhöz. 

– Tan{r úr, az oroszok megt{madt{k a v{rost, intézkedjen! 



M{r a nemzetközi munk{smozgalom indulój{t harsogja a hangszóró. Jön a 

hír: kigyulladt egy port{n a szalmakazal. Szirén{zó tűzoltóautók sz{guldanak a 

megadott címre, ir{nyítj{k a fecskendőt a tűzre, ekkor derül ki, hogy nincs víz a 

tart{lyban. Tűzoltók el. A szónok a tribünön odasúgja a szomszédj{nak: 

– Mióta v{ros lettünk, milyen mozgalmas az életünk! 

Nyomoz{s 

M{r hajnalodott, amikor a fotóriporter {tgördült a síneken. Csak 

megszok{sból nézett jobbra, majd szórakozottan ment tov{bb. Néh{ny méterrel 

arrébb azonban hirtelen fékezett, kiugrott a kocsiból, az őrh{z felé lopózott. A f{k 

mögül csattogtatta a fényképezőgépét. 

A hull{t rendőrök őrizték. A vonat alapos munk{t végzett. Hogy mégis 

Kov{cs az a véres hústömeg, azt a baktertól tudj{k. „Ilyen bakancsa csak neki 

volt.” „Milyen?” „Ilyen nagy. Akkora, mint egy hegedűtok.” Akkor h{t Kov{cs. A 

magasban pacsirta szólt, az autók jöttek-mentek, mint m{skor. Előkerült a bakter 

felesége. „Mi történt?” „Semmi.” – mondta az egyik rendőr. „Biztos öngyilkos 

lett.” Megérkezett a nyomozó. „Mi van?” A rendőr megvonta a v{ll{t. 

Csak ült, ücsörgött, keze a térdén, lógatta a fejét. Erőlködött. Időnként maga 

al{ szimmantott. A felesége bekopogott az ajtón és beki{ltott. „Nyomiztok?” 

„Nyomozunk.” Hallotta az asszony nevetését. Mit röhög? Fel{llt, zubogott a víz. 

A kocsma kifejezetten ellenségesnek tűnt. Még a t{rgyak is. Az emberek 

ültek, beszélgettek, esetleg őt b{mult{k {rtatlan pof{val. Gyanúsak. Nagyon 

gyanúsak. Ezeket kell kikérdezni. Leült a sarokban {lló asztalhoz. Most mit 

tegyen? Észrevett egy pókh{lót. Majdnem hozz{ért. Érezte, a pókh{lóban {ram 

van. 

A cig{nyl{nyt figyelte. A dögtér felől jött, a földet nézte. Szép gondolta 

Orb{n. Egy útszéli vir{g. A l{ny lehajolt. Az útszéli vir{g útszéli vir{gokat szakajt, 

gondolta. Vajon tud valamit? 

Ha szapor{n leszedte róla a ruh{t. „Meg{zt{l?” „Meg.” „Nem is esett az 

eső.” „Arra esett.” Nem volt kedve bevallani, hogy beleesett a kan{lisba. Persze a 

cig{nyok l{tt{k, azok elpof{zz{k. Röhögtek. Rajta. Csupa gyanús pofa. Ila letörölte 

a testét, nevetett. Ez is rajta röhög? Liba! F{zott. Végignézett a pucér testén. 

Libabőr. „Igy{l egy konyakot!” Kedvetlenül morgott valamit. Felhajtotta a felé 

nyújtott italt. Ila ismét nevetett, hozz{bújt, a homlok{hoz dörzsölte a fejét. „Buksi-

buksi...” Orb{n ingerülten eltolta, de a nő ezen is nevetett, csúfolódva szavalt. 

„Komor, mogorva férfiú volt Orb{n...” Gyorsan felöltözött, kifelé indult. A felesége 

ut{naszólt. „Nyomiztok?” Bev{gta az ajtót: Gyanús ez a jókedv. 

A főnök mérges volt. „Maga csak bolyong, mint Orb{n lelke a pokolban! 

Megvan m{r a gyilkos?” Orb{n elpirult, hallgatott. „Olyan tanúkat keressen, akik 

végre felnyitj{k a szemét!” Orb{n úgy érezte, egyre nőnek a szemei, nőnek és 

b{dogosodnak, s ő ott {ll a szemüregében két konzerves dobozzal. A főnök beleüt 

egy konzervnyitót, felbontja, vill{val eszik Szemtelen. Milyen szemtelen ember! 

Így beszél< 

„Te volt{l?” „Vakuljak meg, ha én voltam!” „Hol volt{l hajnalban?” 

„Kivittek a hat{rba.” „Minek?” „Vad{szni.” „Kik?” „A fejesek!” „Ki l{tta?” „Ott 

volt az egész cig{nyv{ros.” „Magyar embert mondj{l!” „Volt ott egy tan{csi fejes.” 

„Ő hívott?” „Ő.” „Őőő?” „Ő. Idejött. Nagyon ugatott a kuty{m, először 

megkérdezte, hogy hívj{k? Mondtam, ennek nincs neve. Azt mondta, legyen 

Bojt{r! Azt{n mondtam a kuty{nak, hogy gyere Bojt{r, basszon meg keresztap{d!” 

„És elmentél vad{szni?” „El,” „Te?” „Én. Vadat hajtani.” „Kinek?” „Volt ott egy 

nagy magyar cs{vó, m{r l{ttam a tévében. Annak.” „Hazudsz.” „Nem hazudok.” 



„Szóval nem j{rt{l a vasút körül?” „Nem.” „L{tod ezt?” „L{tom.” „Mi ez?” 

„Gumibot.” 

Ila mellét nézte, apró papírcímke volt rajta: Sütőipari V{llalat. Szerda. 

Beleharapott. Ila felsikoltott. „Hülye vagy?” Orb{n nevetett. „R{haraptam a 

tém{ra.” Leterítette az asszonyt. „Megvan a megold{s.” „Miféle megold{s?” „A 

gyilkoss{gé. A cig{nyok tették.” „Bevallott{k?” „Még nem. Majd kiverem belőlük.” 

A főnök lecsapta az újs{got az asztalra. „Nézze meg! Ezt a képriportot 

nézze!” Az első képen Kov{cs feküdt a síneken, rajta hevert a kerékp{rja A m{sik 

képen a bakter emelgeti Kov{csot. A harmadikon a bakter az őrh{z felé tolja a 

biciklit. A negyediken Kov{cs alszik a síneken. Orb{n s{padt volt, b{multa a 

képeket, vörös karik{k t{ncoltak a szeme előtt, kapkodta a levegőt. El{tkozta 

mag{ban az összes kor{nkelő, szemfüles riportert. K{r, gondolta. Olyan nagy k{r! 

Hiszen olyan szépen alakultak a dolgok! M{r majdnem bevallott{k. 

Történelmi igazs{gtétel 

Egy sv{b falu központj{ban {llok a buszmeg{llóban. Mellettem két 

öregasszony beszélget. Nem néznek egym{sra, a nap felé tartj{k arcukat, behunyt 

szemmel emlegetnek egy asszonyt, akit most, a napokban temettek el, pedig 

micsoda kivagyok, mivagyok alak volt, mondj{k. Idézgetik a régi időket, amikor a 

mostani halott még túls{gosan elevenen vonulgatott a telepesek élén a falu utc{in, 

egy jó nagy t{bl{t cipelt, melyről felirat hirdette, hogy békét akarunk, közben 

pedig fújta a nót{t: 

„Bundist{knak, fasiszt{knak 

öt perc az élet, 

öt perc és nem tart tov{bb. 

A kommunist{knak kenyeret, 

a sv{boknak kötelet!” 

Emlékszel, Rózl, kérdezi az egyik öregasszony a m{siktól, emlékszel, valami 

ilyesmit énekeltek. Igen, Midi, ezt énekelték, bólint a m{sik. Közben meghallj{k a 

közeledő autóbusz zúg{s{t, kinyitj{k a szemüket, az utat kémlelik. És? Sokan 

voltak a temetésén? Senki! Senki? Egy teremtett lélek sem. 

Kenyér a hal{lig 

Amikor megnősült, m{r dúlt a h{ború. „A sokn{l is több optimizmusra volt 

akkor szükség egy ilyen döntéshez” – mesélte évekkel később a bar{tainak. 

Tanított tov{bb a gimn{ziumban, de azt{n behívt{k katon{nak. Megj{rta Erdélyt, 

azt{n az orosz frontot. Csak rövid ideig volt hadifogs{gban, szerencséje volt. 

Amikor hazajött, a felesége nem ismerte meg, olyan sov{ny volt. Hamar 

összeszedte mag{t. Ismét tanítani kezdett. Az iskol{ban hamarosan megv{ltozott a 

dekor{ció, a di{kokkal mozgalmi dalokat tanítottak, ő pedig latinul verselt 

k{romkod{s helyett. M{r a di{kokat sem tudta úgy szeretni, mint régen, tudta, 

besúgó van közöttük. Az ór{n leadta az, esedékes tananyagot, de egyetlen 

fölösleges szót sem szólt. A folyosón, a tan{riban nem beszélt senkivel, dolga 

végeztével hazament. Otthon szívesen olvasgatott, ez volt a vigasza, de amikor 

fegyveresek feltúrt{k a könyvt{r{t, és összeszedték a latin, ógörög, francia, angol 

és német nyelvű könyveket, elborzadt. Micsoda vil{g! A hatós{gok nem akart{k 

megérteni, hogy egy nyelvtan{rn{l az idegen nyelvű könyvek nem az ellenséggel 

való cimbor{l{st jelentik. „Csak fél óra hosszat löhetnék én guta!” – morogta. „Mit 



mond?” „Csak Tömörkény Istv{nt idéztem.” Két napig faggatt{k, ki az a 

Tömörkény, honnan ismeri, mikor ismerte meg, milyen üzeneteket kap tőle? 

Akkor előkerült egy értelmesebb {vós, elnézést kért, és elengedte. A forradalom 

ut{n megint meghurcolt{k, mindenféle külföldi kapcsolatot akartak r{bizonyítani. 

Később elengedték. Tanított tov{bb. Úgy érezte, megöregedett. Vacakolt a szíve, 

magas volt a vérnyom{sa. Bement az iskol{ba, leadta az ór{it, hazament. Nem 

beszélt senkivel, m{r az utc{n sem. Idegenkedve nézte az embereket. L{tta, hogy 

helyezkednek, behódolnak, feladj{k önmagukat. Évek teltek el. Úgy érezte, ennek 

a lidérces korszaknak soha nem lesz vége. A csal{dj{ban akkor kezdett hallgatni, 

amikor l{tta, hogy az ő gyerekei is beépülnek a rendbe, úsznak az {rral, 

igyekeznek sikeres p{ly{t befutni. Lesz{zalékoltatta mag{t. [llandóan feküdt az 

{gy{n, amikor pedig felkelt, evett. Sokat. Sokszor. A felesége csod{lkozott, hiszen 

soha nem volt nagyétkű. Prób{lta kimozdítani ebből a néma zab{l{sból, 

előhozakodott férje kedvenc j{ték{val, ami abból {llt, hogy ő mondott egy 

v{rosnevet, a férje pedig r{v{gta azt, ami az eszébe jutott. „Trieszt” – mondta az 

asszony. A férfi szeme felcsillant. „Ott lakott Joyce, ott volt konzul Stendhal 1831-

ben, a júliusi monarchia idején, s idevalósi Italo Svevo, a joycei ir{ny olasz 

képviselője.” „Klagenfurt” – folytatta a felesége. „Itt született Musil.” „Gdanszk.” 

A férj m{r hallgatott. „Danzig” – ismételte a nő. Nem v{laszolt. „Csak ezt az 

egyet!” – kérlelte az asszony. „Itt született Schopenhauer” – mondta a férfi, és a fal 

felé fordult. Többé nem j{tszott, csak zab{lt. Rettenetesen meghízott, nem kapott 

levegőt. Az egyik reggel nem ébredt fel. A rendőrök nem értették az asszonyt, 

miért {llítja, hogy a férje öngyilkos lett. 

A csigalépcső 

Visszavonultak, még mindig. Tudt{k, holnap Pestre érnek. Kinek hi{nyozna 

egy csicsk{s? – gondolta a férfi. Megszökött. Nyolc napig gyalogolt. Szerzett civil 

ruh{t. Az egyik faluban egy szob{ban aludt egy orosz katon{val. Félt. A kisl{ny{t 

még nem is l{tta. Haza kell jutnia! Éjszaka megszökött az orosz katona mellől. 

Kimerülten, sov{nyan, borost{san ért haza. A felesége nem ismerte meg. Elég 

hamar összeszedte mag{t. Két esztendő múlva fia született. Újabb két esztendő 

múlva belépett a p{rtba, h{rom hét múlva a téeszbe is. Néh{ny év múlva ismét 

született egy fia. A felesége megkeresztelte a gyereket. A férfi írt egy levelet a 

p{rtbizotts{gra, közölte a tényt, s hogy nem tudta megakad{lyozni az asszonyt a 

tettében, ezért fegyelmi elj{r{st kért maga ellen, hozz{téve, hogy ebből az ügyből 

még v{l{s is lehet. A munkat{rsai röhögtek rajta, s azt kérdezgették, a feleségétől 

akar elv{lni vagy a p{rttól? 1956 októberének végét, novemberének elejét a 

csutkakúpban töltötte, a felesége éjszak{nként ételt vitt neki. Később pufajk{s lett, 

megverte azokat, akik röhécseltek rajta. És m{sokat is. Gyorsan teltek az évek. A 

nagyobbik fia is odakerült a téeszbe, a sz{rítóüzembe. Az egyik nap észrevette, 

hogy a szalag alatt kuporog egy kiscica. Ki akarta venni, de a szalag elkapta. 

Meghalt. Az apja attól kezdve nem tűrt a h{zn{l macsk{kat. Egyre többet 

{lmodott. Hol a felesége, hol a gyerekei akart{k elhagyni {lm{ban. Ez olyan rossz 

volt, hogy mindig felébredt r{. M{skor azt {lmodta, hogy egy csigalépcsőn megy 

felfelé, de annak soha nincs vége. Ilyenkor verejtékesen, f{radtan ébredt. 

Csendesen teltek a napjai, egyre csendesebben. A l{nya unok{t szült neki. Fiút. 

Sokat j{tszott a kicsivel. Elmaradozott a p{rttaggyűlésekről, a politikai 

rendezvényekről. Néh{ny év múlva nyugdíjba ment. Sokszor gondolkozott azon, 

miért érzi meg valaki, hogy h{tulról figyelik? Ő többször észrevette. M{r nem 

szívesen ment az utc{ra sem. Segített otthon az unok{j{nak kis bunkert építeni az 

udvaron. A kisebbik fi{ékn{l is született egy fiú, de azt csak olyankor l{tta, amikor 



elhozt{k. Néha ki{llt a kapuba, nézelődött, de csak olyankor, ha egy lélek sem j{rt 

az utc{n. Ha feltűnt valaki, ő visszahúzódott a kertbe. A r{dió híreit nagyon v{rta. 

Szomorúan hallgatta, mi történt a szomszéd orsz{gokban, s a nagy testvérnél. M{r 

az unok{j{val sem volt kedve foglalkozni. Elvonult; egyedül üldögélt naphosszat. 

Nem evett. Este, amikor lefeküdt, nem hallgatta meg a híreket. Tudta, ma éjjel is a 

csigalépcsővel fog {lmodni, de úgy érezte, ma felér a tetejére. 

Asz{ly 

A h{ború előtt a nagybirtokon ló- és ökörfogat hordta a szalm{t, mivel 

akkoriban szalm{val fűtötték a gépet. A férfi ezt sokszor elmesélte. Szívesen 

beszélt, anekdot{zott. Míg a tagosít{s be nem következett, kicsiny földjén 

gazd{lkodott, ut{na az {llami gazdas{gba került gyalogmunk{snak, majd fogatos 

lett. Ezut{n került a gőzekére, méghozz{ korm{nyosnak, de két esztendő ut{n 

húzatós lett. Úgy nézett ki a gőzeke, mint két vicin{lis mozdony: egyik a t{bla 

egyik végén, a m{sik a túlsó végén {llt, és drótkötélen húzt{k az ekét. Olcsó 

lignittel t{pl{lt{k. Kellett hozz{ egy főgépész, két húzató, két korm{nyos, egy 

szenes, egy vizes. Reggel négytől este kilencig felsz{ntottak harminc-negyven 

holdat is. A hatvanas években hol ilyen, hol olyan gépen dolgozott, azt{n a 

lucernasz{rító üzembe került. Hamar kitapasztalta azt is. Tudta, az első kasz{l{s 

még nem gyullad ki, de a m{sodikn{l m{r nagyon kell vigy{zni, mert az első 

kasz{l{sból kint maradt tarlómaradv{nyok sz{razak, s nem lehetett tudni, mire 

fűtsön: a sz{razra vagy a nyersre? Később útőrként dolgozott, azt{n úthengerre 

került, végül fűtő lett. Ak{rhogy igyekezett, a műhelyből csaknem kifagytak az 

emberek. Leste, mikor cserélnek olajat a gépeknél, mert a f{radt olajjal tudta 

felcsapatni valamennyire a levegőt. Egyszer az egyik kezét elkapta egy gép, 

ledar{lta az ujjait. Rokkant lett. Jött-ment otthon, nem tal{lta a helyét. Azt szerette 

legjobban, amikor mesélhetett. Néha elment hozz{ egy di{k, hogy a készülő 

p{ly{zat{hoz anyagot gyűjtsön. Ő pedig mesélt arról, hogy Magyarorsz{gon övé 

volt az első műcsikó, még az 1948-as Kincses Kalend{riumban is megírt{k. 

„Kitették a becses pof{mat még a Szabad Földbe is” – dicsekedett. Meg is mutatta: 

szürke, csajla kalapban fogja a kiscsikót a képen. Még a mozihíradónak is lekapt{k 

őket a tűzoltós{g udvar{n. Itt volt először az orsz{gban mesterséges 

megtermékenyítés. „Mi csak vittük a s{rló lovat, de nem tudtuk előre, hogy most 

m{sként lesz a figura, mint eddig. Az {llatorvos a testvéreknél tanulta a 

mesterséges megtermékenyítést, véletlen, hogy az én lovam ellett először” – 

mesélte a di{knak felhevülten. Azt{n m{sik történetbe kezdett. „1945-ben 

sz{ntottam a kövesút mellett négy lóval. Meg{llt az úton egy személyautó, két 

ember kisz{llt, odajött. Kérdezték, van-e még nyerseség a földben? Akkor is 

borzasztó sz{razs{g volt, ezért kellett négy lóval sz{ntani. Odamutattam egy közeli 

tany{ra, ahol éppen kutat {stak. Mondom, a kút{sók megtal{lt{k a nedvességet. A 

két ember bemutatkozott, hogy ők a Ludas Matyi. Na, mondom, csak nem ette 

meg a fene! Két hét múlva megjelent rólam a karikatúra.” Elgondolkozott, a hat{r 

fele nézett, a szomjazó sz{ntók, a kiégett legelők fele. „H{t ha most erre jönnének, 

nem tudom, mit mondanék nekik! Mert a nedvességet t{n még a kút{sók sem 

tal{ln{k meg.” 

A hirdetés 

A férfi tany{n nőtt fel. Gyerekkora óta sokat dolgozott. Az ötvenes évek 

végén, amikor ötéves h{zas volt, bepakolt a tany{ról a faluba. A tízéves kora óta 



végzett munk{j{ért kapott az apj{tól egy negyedrész h{zat. A h{z feléért hat évig 

tartotta a beteg nagynénjét. A maradék negyedrészt nagynehezen megv{s{rolta. 

Abbahagyta a földművelést, elj{ró munk{s lett. Kubikos. Az apósa is az volt 

fiatalabb kor{ban. Pestről gyalog tolta haza a talyig{t, bódéban aludtak a Teleki 

téren, mert ott volt az emberv{s{r. A férfi Pesten is nehéz munk{t végzett. H{rom-

négy méter mélyről termelték ki a földet, lentről m{r a sarat, vizet, csepegett, 

csurgott a nyakukba. Nem volt ez könnyebb, mint a paraszti munka, viszont a 

munkaidő jóval kevesebb volt. A férfi sehogy sem tudott belenyugodni, hogy m{r 

magasan j{rt a nap, amikor kezdtek, s amikor abbahagyt{k, még mindig magasan 

{llt. Pedig azelőtt tavasztól télig mindig munk{ból l{tta a napot feljönni és 

lenyugodni. A hatvanas évek elején hazament, a gazdas{gban kubikolt. Elvégzett 

valami tanfolyamot, egy l{nctalpas gépre került. Amikor végzett az első 

munk{j{val, éppen arat{s volt. Valamiért v{rniuk kellett két napig. Szinte 

naplopónak érezte mag{t az aratók előtt. Azelőtt tizenöt hold búz{t is lev{gott 

kiskasz{val egy szezonban, most meg csak sét{lgatott, leste az utat. A hatvanas 

évek közepén elhat{rozta, hogy épít egy h{zat. Spóroltak. Még többet dolgozott. 

Szótlan, szorgalmas ember volt. A l{nctalpas gépe kicsi volt neki, csak görbén fért 

bele. [llandóan izoml{za volt, alig tudott menni, amikor kisz{llt. Hetvenben 

épített egy kétszob{s lak{st. Ezt a nagy {lmukat csak úgy tudt{k megvalósítani, 

hogy egyetlen ruh{t, egyetlen h{ztart{si gépet nem vettek. A csal{di h{z elkészülte 

ut{n azt remélte, most m{r kevesebb munk{ja lesz. Tévedett. Kellett venni 

h{ztart{si gépeket, taníttatni kellett a gyerekeit. A hetvenes évek m{sodik felében a 

két gyerek esküvőjére keresett. A l{nctalpasban egészen meggörbült, m{r a gépen 

kívül is hajlott h{ttal j{rt. Egyre jobban aggasztotta ez a dolog. Telente kif{zott, 

nyaranta az iszonyatos hőségtől szenvedett. Egyre hajlottabb lett. A fia esküvőjén 

m{r nem l{tta az ifjú p{r boldog arc{t, csak különös tornamutatv{nyok {r{n. 

Komoly f{jdalmai voltak. A hetvenes évek végén, amikor lesz{zalékolt{k, botot 

kellett vennie, hogy j{rni tudjon. A f{jdalmai erősödtek, egyre jobban összegörbült. 

Néh{ny év múlva megműtötték. Később ismét. Egy-két esztendő múlva m{r 

tolókocsit kellett venni. A napokban megjelent egy újs{ghirdetés: tolókocsi eladó. 

Az ő címe volt megadva. 

A sikóci puszt{n 

A h{ború ut{n szerencsét prób{ltak a sikóci puszt{n. G{takat, csatorn{kat 

húztak, rizs{t termeltek. Volt r{ eset, hogy húszan is kubikoltak két-h{rom napig 

egyhuzamban hozz{csatolva a fél éjszak{t is, hogy vadvizet tudjanak szerezni a 

k{s{ra. Az ottani vad szikeseken még mező sem termett, ezeken a földeken még a 

s{sk{nak is felkopott az {lla. Tavasszal, mikor kikelt a rizs, levéknyított{k rajta a 

vizet, és gyoml{lt{k feleségestől, csal{dostól. Kézzel. Összeütöttek n{dból egy kis 

kunyhót, de amikor esett az eső, csepegett, csurgott a nyakukba a víz. De ezt is 

ki{llt{k, mert nagy reménység t{pl{lta őket. Volt két-h{rom jó évük. H{zat vettek 

vagy építettek. Úgy l{tszott, bizakodhatnak a jövőben, boldogulni fognak. Ekkor 

kellett belépniük a téeszbe. Dolgoztak tov{bb, a közösben. Amint kiengedett a föld 

fagya, kezdődött a víztelenítés, hogy a telep mielőbb alkalmas legyen a 

talajmunk{ra, vetésre. Vetés ut{n sz{zn{l több g{tkiv{g{st berakni földdel, 

{rasztani a rizstelepet, azt{n újra kiv{gni a g{takat, újra berakni, majd segíteni a 

vegyszerezésnél, s amikor m{r a víz rajtamaradt a telepen, akkorra a gyom derékig 

ért a g{ton, következett a kasz{l{s, azut{n jött a vízpótl{s, figyelték a k{rtevőket, 

azt{n következett a sarjúkasz{l{s, a lecsapol{s, az arat{s. Így teltek az évek, 

évtizedek. Még mindig együtt voltak. Ha valamelyikük a rizstelepén 

elmaradottabb k{safoltokat tal{lt, meghintette műtr{gy{val, hogy kinövessze a 



rizst a k{rtevő foga alól. Sokat dolgoztak. M{r repülőgépről szórt{k a műtr{gy{t is, 

de ezt nem szerették, mert a gép odafentről a rizsg{takat is leszórta, így 

rettenetesen nőtt rajtuk a gaz, sokat kellett kasz{lni. Hatalmas, modern 

rizst{bl{kon dolgoztak m{r, lassan megszűntek azok a telepek, ahol minden 

kutrica mellett került legal{bb h{rom rend gyékényes, ami csak szél ellen volt jó. 

Egyik évben az egyik, m{sik évben a m{sik rozoga kis rizsőrkunyhót csapt{k 

agyon, újakat építettek helyettük. Egy-két ember nyugdíjba ment közülük, a 

többiek pedig m{r készültek r{. Úgy l{tszott, mindent rendben hagyhatnak ott. 

Ekkor omlott össze a szövetkezet. A rizstermelés szinte teljesen megszűnt. A 

rizsőrök eleinte tan{cstalanul tébl{boltak a székh{zban, azt{n munkanélküliek 

lettek. Az egyik az unok{j{val osztozott. „Nekem még Petőfi és Arany kell, a 

mostani versekbe beletörik a nyelvem” – tolta félre a könyvet. „Mert a feje nem 

arany, hanem tompa” – vigyorgott az unok{ja. Eljött hozz{ egyik rizsőr t{rsa 

panaszkodni, hogy az ő unok{ja úgy felhangosítja a magnót, hogy a hang 

nekiütközik a szomszéd h{z fal{nak, s amikor jön visszafelé, leveri a f{ról a 

barackot. Kiültek a kapuba, szidt{k a vil{got. Hirtelen öregek lettek. 

Méreg 

A rizsőr felnézett az égre, v{rta a repülőt. Töprengett. A hatvanas évek 

elején m{r repülőről csin{lt{k a gyomirt{st. Az {llati k{rtevőkről akkor még nem 

nagyon volt szó, de a hatvanas évek közepén m{r azokat is repülőgépről ölték Erős 

vegyszert szórtak ki, de ki is ölte a k{rtevőket, az biztos! Még a halat is. A hal 

rögtön eltűnt a rizstelepről. Emlékezett: szén{t gyűjtött össze, kis petrencék voltak 

a rizsg{ton, ahogy megbillentette, kibújt alóla a vadkacsa, csak lépkedni tudott, 

repülni nem. Kis idő múlva elpusztult. Nagyon sok beteg és döglött vadkacs{t 

tal{lt m{r a rizstelepen. A vegyszer okozta. A méreg. Volt egy időszak, amikor 

kivezényelték a repülőtérre vegyszert kavarni. G{z{larc ha volt is, nem passzolt, 

hib{s volt, ak{r ne is lett volna. Hamarosan panaszkodni kezdett, hogy neki 

nagyon {rt a vegyszer, ink{bb visszamenne a telepre. Nem engedték Néh{ny nap 

múlva kórh{zba került. Egy hétig volt bent. Ut{na visszamehetett a rizstelepre. De 

ott is permeteztek. Sokszor v{rta m{r a repülőt, így mint most. Bekötötte ugyan a 

sz{j{t, de mégis úgy beterítette a repülő méreggel, hogy félt a permetezéstől. 

Később örült, mert m{r nem repülőgépről szórt{k a mérget a k{rtevőkre, hanem az 

öntözővízbe csepegtették. Ment az öntözőcsatorna partj{n, hozta a szél a méreg 

szag{t, törölgetnie kellett a szemét. Irgalmatlan erős méreg volt, ki is ölte a 

k{rtevőt. L{tta a góly{t, amint lesz{llt a rizst{bl{ra, kikapta a bék{t a vízből, 

lenyelte, azt{n a nyak{t a két sz{rnya közé csapta, és kimúlt. A g{tparton jó gyenge 

fű nőtt, bodorka, ezt nagyon szerették a nyulak. Ha m{r evett, ivott is r{ egyet a 

csatorn{ból. M{r a g{tra is alig tudott felmenni. Elpusztult. Tudta, ott 

kov{rtélyozik néh{ny fiatal őz, ott legelgetnek, ott isznak. Hamarosan megtal{lta 

tetemüket. Ő is egyre rosszabbul lett. Orvoshoz kellett mennie. Azt aj{nlott{k neki, 

hagyja ott a rizstelepet. Azt nem! Úgy érezte, m{shol tal{n nem is tudna megélni. 

Mindig a rizzsel foglalkozott, szereti. Visszament. Egyre étv{gytalanabb lett, egyre 

többször f{jt a feje, könnyezett a szeme. Ny{r h{tulj{n m{r {llandósult a fejf{j{sa, s 

egyre kínzóbb gyomorf{j{s is gyötörte. Ahogy kivitte az ennivalót, azt este 

azonmód haza is vitte. Napról napra fogyott, sov{nyodott lefelé. Ősz volt, jött a 

betakarít{s. Kitartott. Amikor az ő területén learatt{k a rizst, elment az orvoshoz. 

Egy esztendeig volt t{ppénzen. Lesz{zalékolt{k. Hi{ba. Az {llapota tov{bb 

romlott. Most m{r csont és bőr: A fia kihozta a régi rizstelepére. A rizsőr {ll, felnéz 

az égre, v{rja a repülőt. Nem jön. Pedig szerette volna legal{bb az öklét r{zni egy 



kicsit a gép felé. A fia besegítette az autóba, hazavitte. A rizsőr lefeküdt. Hal{losan 

f{radt volt. Nem érte meg a reggelt. 

Évtizedek 

Vízeresztő gyereknek vették fel. Hat oszt{lya volt, nem szeretett tanulni. A 

katonas{g ut{n kubikos lett. A hatvanas évek elején elküldték egy fűrészes 

tanfolyamra. Mikor nem volt fakitermelés, kubikolt. Egyszer kital{lt{k, hogy dr{ga 

a gaz irt{sa kiskasz{val, vegyszerezni kell. Ő volt a legfiatalabb. Eridj, Jóska fiam! 

Ment. Elvégzett egy tanfolyamot, néh{ny évig vegyszerezte a csatorn{kat. 

Akkoriban nemigen lehetett kismotorkezelőt kapni. Jóska, nem mennél? Hogyne 

mennék! Megtanulta, szívatta a kubikosok csatornaszelvényéből a vizet. A 

hatvanas évek közepén traktoros iskol{ra ir{nyított{k. Ettől kezdve mindenféle 

munk{t elvégzett. Fuvarozott, kasz{lt a géppel, talajmunk{zott. Mindene volt a 

gumis gép. Később csatorn{kat tisztított. Évekig a legkisebb hiba sem fordult elő a 

traktoron. [t-{tnézte, fényesítgette, még beszélt is hozz{. Ha valamiért nem 

dolgozhatott a géppel, be{llt kubikolni. Azt{n ismét iskol{ba j{rt, elvégezte a 

hi{nyzó két oszt{lyt, mert szerette volna letenni a nehézgépkezelői vizsg{t is. A 

hetvenes években sokat bajlódott a gyomr{val. Mindenki azt mondta, hogy a 

gyomr{ra ment az ideg. Nem is csoda. Veszélyes volt a munk{ja. A csatorna 

szélétől húsz centire haladt a gépének a kereke, beakasztotta a kanalat, húzta, a 

gép pedig szép lassan csúszott a mederbe. Nehéz volt megtartani. Az orvos azt 

tan{csolta, sz{lljon le a gépről. Csak éjszak{ra! – mondta a férfi. Dolgozott tov{bb. 

Kórh{zba került. Kivizsg{l{s, műtét. Amikor végre felgyógyult, rögtön iskol{ra 

ment. Kitanulta a nehézgépkezelői mesterséget. Ut{na csatornaépítéshez került. 

Pótkocsis traktorral vitték a munkahelyre, a platón két lóca {llt, kézzel leseperték 

róluk a havat, leültek, r{zatt{k magukat. Be{llt. Borzasztóan csúszott a b{nya, a 

l{da úgy farolt lefelé, hogy attól félt, elüti a gépet. A zúg{st{l azt hitte, megsüketül, 

éjszaka majd megvakult, az egyik gép elölről, a m{sik gép h{tulról vil{gított. V{rta 

a nyarat. Hi{ba. Ny{ron legal{bb ötven fok volt a gépben, felforrt az ivóvizük is, 

beteg lett tőle. Így telt el néh{ny év. Egyre nehezebben bírta a munk{t. Ismét 

megműtötték, a gyomr{val. Amíg l{badozott, v{gyott vissza a gépéhez. A többiek 

közé. A felesége nem értette, hogy szeretheti ezt az életet: le a gépről, be az {gyba, 

ki az {gyból, fel a gépre. Veszekedtek. Így lépett {t a nyolcvanas évtizedbe. Otthon 

nem tudott mag{val mit kezdeni. Egész nap csak lézengett, nem tal{lta a helyét. 

Éjjel a gépéről {lmodott. Törölgette róla az olajat, a port, közben panaszkodott 

neki. Olyan vagyok otthon, mint a süket disznó, csak {llok, hegyezem a fülemet; 

hogy mi van, mi újs{g, mire alakul az élet? Azt{n beült a gépbe, dolgoztak. Reggel 

mosolyogva ébredt, de hamar elkomorult. Szorította a szemét, h{tha 

vissza{lmodn{ mag{t a géphez. Hi{ba. Az orvosok eltiltott{k a géptől, végleg. Le 

akart{k sz{zalékolni. Ő nem akarta. Vissza akart menni dolgozni. Legal{bb hadd 

kubikolhasson, könyörgött. A régiek között, a Petőfi brig{dban. Amikor először 

ment dolgozni, boldog volt, mint egy gyermek. Megtal{lta a Petőfi brig{dot: egy 

sem volt m{r benne a régiek közül. Csalódottan {llt a csatorna partj{n. 

A h{z 

A férfi a gerend{kat húzta-vonta, a falhoz vonszolta őket. Keserűen hallgatta 

a kocsm{ból {tszűrődő zajt. Bezzeg ő nem ér r{. Nagyokat nyögött a gerenda alatt. 

A munkat{rsa ötlött az eszébe, aki sötétedés ut{n szinte mindig megjelent, és 

éjfélekig dolgozott vele. „Miért?” Nem tal{lt r{ magyar{zatot. Egyszer 



megkérdezte. „Én mindig a kocsm{ba indulok, de itt kötök ki. Mit csin{ljak, ha 

előbb az utamba esik?” Tudta, még tavasszal megkapta otthon a nyúlpasszust a 

munkat{rsa, s az asszony mindenéből kiforgatta. Egy ismerősnél húzza meg 

mag{t, az ist{llóban. 

Cipekedett, keményen összecsikordította a fogait. Feljajdult f{dalm{ban. „A 

fogam!” Elejtette a gerend{t, eltorzult az arca, sziszegett, reszkető kézzel tapogatta 

a képét. Szinte az egész feje lüktetett. A szomszédban a fuvaros hajlongott a szőlője 

között. [tki{ltott neki. „Dolgozunk?” „Musz{j” – mondta a fuvaros, és a kerítéshez 

lépett. „Elkelne ide egy kis töltés.” „Az udvarra?” „Oda.” „H{t, egy kicsit lapos.” 

„Ősszel a kert h{tulj{ban szinte fertő van. P{r hét múlva megl{tja.” „Majd 

feltöltöm.” „Itt még a n{d is felüti a fejét egy nedvesebb esztendőben. Lenyomja az 

{sót, m{r csicsog a talajvíz. Hozok egy p{r kocsi földet, ha gondolja.” „Majd 

megbeszéljük.” „Nem pénzért gondoltam én. Esténként, mikor úgyis üresen 

jönnék hazafelé, hozok mag{nak egy-egy kocsival.” A férfi egészen meghatódott 

ennyi jós{gtól, {m a foga még mindig sajgott. „Úgy l{tom, van szőlője.” „Van.” 

„Akkor biztos akad egy kis rézg{lica is.” „Akad.” „Adna nekem egy darabot?” 

„Mekkor{t?” „Mint egy gyufafej.” A fuvaros hozott egy marékkal. „Ennyivel nem 

lehet permetezni.” „Nem is arra kell.” „H{t?” „A fogamra.” „Menjen 

fogorvoshoz!” „Pénzes j{ték.” Kiv{lasztott egy darabka rézg{licot, óvatosan 

hegyezni kezdte a bicsk{val, ék alakúra faragta, kit{totta a sz{j{t, a fogait 

tapogatta, végül a rézg{licot óvatosan beleillesztette a lyukas fog{ba. Nagyot 

ordított, megprób{lta kipiszk{lni a körmével. Ugr{ndozott, kétségbeesetten 

kiab{lt. Emberek szaladtak a kocsma felől. „Vizet! Vizet!” A fuvaros m{r hozta is. 

A férfi a kerítéshez ugr{lt, öntötte mag{ba a vizet. Kimerülten roskadt a kerítés 

tövébe. Nagyokat fújt. „Na, szomszéd, ez kiölte az ideget!” A férfi tudta, hogy 

emberek veszik körül, akiknek a fuvaros éppen ékesszólóan ecsetelte a történteket. 

Végtelenül törődöttnek érezte mag{t. A fuvaros hangj{t is mintha fél{lomban 

hallotta volna. „Na, emberek, lökjük m{r fel ezt a p{r gerend{t a fal tetejére!” 

Valaki p{link{t hozott, megemelte a férfi {llat, óvatosan öntötte a sz{j{ba. „Igy{l, 

testvér!” A férfit {tj{rta az ital. Jobban lett, apr{nként visszatért belé az erő. 

Kinyitotta a szemét. Egy cig{ny {llt előtte poh{rral a kezében. „Hozzak még?” A 

férfi nemet intett. A h{zn{l hórukkoló embereket fürkészte. „Mennyi rendes 

ember!” – motyogta mag{ban. 

Később m{r egyedül tett-vett a port{n az utcai l{mpa fényénél. Néha meg{llt 

a falak előtt, gyönyörködött a tégl{ban. A nagykapun{l pakolgatott. Zörgést 

hallott. A fuvaros ablak{t verték. „Maga az, any{m?” – hallotta a szomszéd 

hangj{t. „Én.” „Mit akar?” „Hideg van m{r a temetőben aludni, fiam. Beszorultam 

m{r az erdős{vból is.” „Menjen a b{ty{mékhoz! Ha egyszer nekik adta a h{zat, 

egye az ő kenyerüket!” „Tudod, hogy elzavartak...” „Tudom.” „Mi lesz velem 

télen?” „Hamarabb kellett volna meggondolnia. Még azelőtt, hogy ellopta tőlük a 

húsz forintjukat.” „Én? Csak magamtól loptam én, a falatot, hogy nektek 

adhassam...” A férfi elcsukló zokog{st hallott, majd csoszogó lépteket. 

Nem volt m{r kedve a munk{hoz. Elindult hazafelé, abba a vizes 

alsóépületbe, ahol öten húzt{k meg magukat. Az utcai l{mpa al{ ért, amikor 

kénytelen volt meg{llni, megkapaszkodni egy f{ban. Vicsorított, fogta a has{t, 

majd hanyattfeküdt a j{rd{n, és l{bait az ég felé nyújtotta. Így maradt. „Elesett, 

fiatalember?” – hallotta a fuvaros anyj{t. „Kijött a sérvem.” „Hívjak orvost?” „M{r 

visszament” – mondta a férfi amikor hallotta odalentről a csöndes zuppan{st. 



Vadvíz 

A férfi nem b{nta volna, ha sohasem lenne tél, mert akkor mindig kint 

élhetett volna a puszt{n. Majdnem hatvan esztendős volt m{r, hétéves kor{tól 

p{sztorkodott. Amikor még bojt{r volt, a sz{madó kosztolta, kéthetenként 

hazamehetett reggel, délut{n pedig m{r mars kifelé! Akkor több mint ezer magyar 

szürke marh{t őriztek. Elég volt nekik vizet húzni! Mint fiatal gyereknek, tetszett 

neki a guly{sok viselete, a cifra szűr meg a bő gatya, neki is volt, de ezeknek a 

ruh{knak azt{n kitelt az idejük. Nagyon érdekelte őt a régi rideg p{sztorok élete, 

szeretett róluk olvasni. De az ő életük m{r m{s volt. [prilis 30-{n kiverték a 

guly{t, s november 1-jéig éltek a puszt{n. Kint aludtak a szabad{ll{sban. Neki volt 

egy régi bund{ja, azzal takarózott, a fiatalok pedig lópokróccal. Ha eső volt, 

elővették az esőköpenyt. A jósz{got hajtja az idő, elébe kellett {llni. De a fiatalok 

m{r nem szerették ezt az életet, mert nem hallott{k a harangszót, messze vannak a 

v{rostól, a falutól, nem j{rhatnak szórakozni. Ő viszont örült, ha kint lehetett a 

puszt{n. Kint élt a felesége is. Volt hat gyerekük, de közülük egyik sem lett 

p{sztor. Pedig a férfi reménykedett, hogy nem kell majd neki idegen inast 

fogadnia. Az egyik gyerek egyszer kiment segíteni, de a jósz{gok akkor éppen úgy 

mentek, mint az őrültek. 

– Édesap{m, ilyen munk{t is el lehet v{llalni? 

– El, fiam. 

– Nah{t, engem többet ne hívjon segíteni! 

Dolgozott tov{bb. A közelében legelt a szürke gulya, amelyből ősszel 

megszökött két tehén. Az egyiket nagynehezen megtal{lt{k, de a m{siknak nyoma 

veszett. Tavasszal, amikor kiverték a marh{kat, l{ttak a t{volban egy {llatot. A 

legelő még sík víz volt, de m{r szépen sütött a nap. Ahogy közelebb értek, l{tta, 

hogy a mag{nyos jósz{g az elkóborolt szürke tehén volt, amelyik hamarosan 

csatlakozott az idegen csord{hoz. A férfi szép óvatosan a szürke gulya felé 

ir{nyította a h{zt{ji tehenekből {lló csord{t, ott lasszóval kifogt{k az elbitangolt 

szürkét, mert mag{tól nem akart visszamenni a régi t{rsai közé. Szerette ezt az 

életet. Volt a puszt{n egy tany{juk, cserepes, életre szóló. A vadvizekben néha 

megnézte az arc{t: vajon meddig szól még ez az élet? Egy tört ember nézett r{ 

vissza a vízből. 

Alkony 

Eltelt az idő. Amíg nem öregedtem meg, még a sz{zholdas gyerek se rúgta a 

port soha a szemembe: énekeltem, t{ncoltam, fütyűtöttem, tréf{lkoztam. Csakh{t 

sokan voltunk testvérek, köztük én a legöregebb, így azt{n nekem hamar a 

nyakamba nyomt{k a h{mot, hogy létesülhessen a csal{d. Egy nagybirtokon 

dolgoztam, de én ott minden voltam, csak dirig{ló ember nem. Ott szolg{ltam a 

nagy hadj{ratig, mivel abból is részesültem, sajnos. Így sikeredett. Pedig a h{ború 

előtt én h{romszor szenvedtem fej- és hastífuszban, a doktor Pestre hordott 

gyógyítani, jégbe höncsörgetett. H{t ezért létesülök én még most is! A betegségem 

végett egy hónapig siketnéma voltam, mégis besoroztak a hadj{ratba. Negyven 

esztendősen! A hadj{rat ut{n szétosztott{k a uradalmat, én is kaptam négy holdat, 

nyolc évig neki adtam a verejtékemet. Ut{na ezt elragadta az erdőgazdas{g, akkor 

bérelgettem egy-egy kis földet, tehenet tartottam, így tudtam létesülni a téesz 

megalakul{s{ig. Nem lődörögtem sehova, beléptem, tehenész lettem, így teltek az 

évek. Egyszer azt vettem észre, hogy nyugdíjba tettek. Én még nem akartam 

menni, de azt mondta a vezetőség, hogy az ilyen idejű embernek mennie kell. 

Nyugdíjat alig kaptam, mert az uradalomban töltött fél életemet nem sz{mított{k 



be. Fuccsba mentek azok a keményen ledolgozott évek. Pedig mennyit szenvedtem 

a munk{ban gyerekidőm óta! Dolgoznom kell most is, mert ennek a jó asszonynak 

romban van a l{ba. Tehenet tartok. Sertésem is volt, de elh{rítottam a h{ztól, mert 

nekem is f{jnak a csontjaim. Sokszor elgondolom, hogy micsoda súlyon mentünk 

{ltal! De kibírtuk. Hanem akik ut{nunk nyőnek belefele az időbe, azokkal baj lesz: 

jósz{got nem tartanak, nem h{zt{jiznak, a munka nem kell nekik, csak a könnyű 

élet. Még a húst is a boltból veszik! Én minden reggel fél négykor kelek, intézem a 

tehenet, a baromfit, azt{n megyek a hat{rba h{zt{jizni. Amíg bírom. Ha majd nem, 

akkor megette a rosseb. Most m{r szomszédolni, tany{zgatni se j{rok, ink{bb ezzel 

a jó asszonnyal szoktunk eltrécselgetni. Mindig dolgozott ő is, azon a birtokon volt 

summ{s, ahol én szolg{ltam. De hogy dolgozott! Eltelt az idő. Nekünk m{r csak 

egy utunk lesz. 

A búbos 

Alig ment nyugdíjba, kereste a tany{n a téesz elnöke, akit elég ritk{n l{tott 

előtte. 

– Jónapot, Andr{s b{csi! 

– Jónapot! Mi j{ratban? 

– Csak erre j{rtam, gondoltam, megnézem. Hogy van? 

– Vagyok. 

– De csak jobb lenne a v{rosban, nem igaz? 

– Aki ott nőtt fel, annak jobb. 

– Van g{z, víz, villany, ott a bolt, a kocsma... 

– Ühüm. 

– A l{ny{ék nem a v{rosban laknak? 

– De. 

– Nem lenne jobb, ha hozz{juk költözne? 

– Nem. 

– Maga tudja. 

Az elnök elporzott az autój{val, de ettől kezdve havonta megkerült a tanya 

körül, s mindig a v{rosi élet előnyeit ecsetelte. Kedves volt, segített az öregnek 

néh{ny dolgot elintézni. Kijöttek néha a v{rosból a l{ny{ék is, hívt{k, költözzön 

hozz{juk, de az öreg nem {llt kötélnek. Azon morfondírozott, hogy biztosan ígért 

valamit az elnök ezeknek is, azért ez a nagy mézesm{zas dörgölőzés. Hónapok 

teltek el. A tikkasztó ny{ri napokat követte a szit{ló hideg eső, a köd, azt{n a hó, a 

fagy. Az elnök még ekkor is kijött néha a tany{ra a terepj{rój{n, s még mindig a 

v{rosi élet szépségeit szajkózta. Lassan eltakarodott a tél, a kopasz hat{r zöld 

borost{t növesztett. Jött az elnök. 

– Jónapot, Andr{s b{csi! 

– Jónapot! 

– Csak erre j{rtam, gondoltam, megnézem. 

– Gondoltam. 

– Költözzön be a v{rosba! 

– Nem! 

– Mag{nak is jobb lenne! 

– Nem! 

– Tudja, mennyibe kerül nekünk, hogy a nagy gépeinknek kerülgetniük kell 

a maga tany{j{t? Költözzön be! 

– Nem! 

Az elnök mérges volt, elment. Egy hét múlva kapott egy papírt, menjen 

valami ügy miatt a v{rosh{z{ra. Kerékp{rra ült, elment. Hamarosan megjelent egy 



teherautó emberekkel, s az elnök kocsija az öreg l{ny{val, vejével. Kihordt{k az 

avíttas, szúette bútorokat, felpakolt{k. Jött egy l{nctalpas, a tolólappal nekiment a 

tany{nak, összeborította a főbb falakat. Azt{n mindenki elment. 

Az öreg ettől kezdve a v{rosban élt, a l{ny{ékn{l. Nem szólt egy szót sem 

senkihez, naphosszat egy szilvafa alatt ült. Néha kibiciklizett egykori tany{j{hoz. 

Még mindig ott meredeztek a romok. A búboskemence épen maradt, most egy 

kóbormacska lakott benne. Jött az ősz, a tél, teltek az évek. Az öreg úgy j{rt a 

romokhoz, mint m{s a temetőbe. A búboskemence dacolt az idővel. Évek alatt szép 

nagy ak{cfa nőtt ki az egykori konyha földjéből. A l{gy szélben ringott, mint 

egykor a felesége szokny{ja. A hat{rban gépek zúgtak, kerülgették a romokat. 

– H{t ezért volt olyan sürgős? – kérdezte hangosan az öreg. 

Estig elüldögélt a búboskemence mellett, simogatta a macsk{t. 

Föld 

Józsi b{csi egész életében a földet művelte. Addig küszködött, hogy a 

harmincas évek végén vett két hold saj{tot. V{lyogot vetett rajta, felépített egy kis 

szalmatetős kunyhót. Oda kötötte be a két lovat, a farukn{l pedig ő aludt az 

asszonnyal. Ha egy kicsit hosszabb sz{rat hagyott a lovaknak, éjszaka az alvó 

gazd{ra potyogtatt{k a citromot. Józsi b{csi kutat {sott a tanya elé. Dolgozott 

l{t{stól vakul{sig. Újabb darab földet vett, volt m{r tehene, malaca is. Még a 

tr{gyadombot is szép szab{lyos négyszögletesre alakította, a tetejére tette a v{lyút, 

hadd taposs{k a disznók a ganét. A h{ború végefelé m{r lova is volt vagy négy. 

Ebből egyet, a Gyurk{t, behívott a hadsereg. Józsi b{csi foh{szkodott, hogy 

jönnének m{r az oroszok, mert ezek elvisznek mindent. Újabb darab földet vett. 

Azt{n megint. Az utolsót m{r nem írt{k {t a nevére, mert mindenki elmenekült a 

v{rosh{z{ról. Megjöttek az oroszok. Pusk{t fogott r{ egy tat{rképű, valamit 

karattyolt. H{t téged mi kan gyűrt? – kérdezte Józsi b{csi. Elvittek mindenét, csak 

egy kapt{s csikót meg a feleségét hagyt{k ott. Gürcölt tov{bb. Irigykedve nézte a 

szomszéd nagygazd{t, aki hat ökörrel sz{ntott. Fickó, Bety{r, Hajd{r, Bad{r, Samu, 

Legény, Kadét, K{pl{n. Az utóbbi kettő volt a csere. Azt{n kul{knak nyilv{nított{k 

Józsi b{csit. Elvették a földjét, tany{j{t. Sztalinyeccel kihúzg{lt{k a f{kat, 

felsz{ntott{k még a tanyabej{rót is. Kapott helyette egy kis földet, nagyon messze, 

nagyon rosszat. Ő ott is sok búz{t termelt. Kiürítette a szob{t, telerakta búz{val. 

V{rta az angolokat. A búz{ba beleesett a zsizsik. Disznókat vett, azokkal etette. A 

disznók egy része elment beszolg{ltat{sba. Ami maradt, elvitte a j{rv{ny. Először a 

hasas anyakoca nem jött ki az ólból. Mi baja? – tanakodtak a cselédgyerekkel. Nem 

tud elvetélni, mondta a gazda. M{snap egy {rt{ny nem jött ki. A gazda nézte. 

Miért? Biztos nem tud elvetélni, mondta a cselédgyerek, de m{r szaladt is. Józsi 

b{csi, mint mindig, ha feldühítették, az asszonyt verte el az ostorral. 1956 ut{n m{r 

az amerikaiakat v{rta. Dolgozott, mint egy rabszolga. Rengeteg kertföldet v{s{rolt. 

A téeszbe soha nem lépett be. Megöregedtek, nem volt senkijük. Nyolcvan 

esztendősek bőven elmúltak, amikor valós{gg{ v{lt az {lma Józsi b{csinak: ismét 

lett földje. Gyalog ment ki, hogy megnézze. Nagy tervei voltak. Otthon még elverte 

az asszonyt, mert könyörgött, ne dolgozzanak m{r! Azt{n lefeküdt és meghalt. 

Csoda 

Az épülő öntözőcsatorna g{tj{n {llt. A mérnököt nézte, amint sietősen kitűzi 

a töltés folytat{s{nak nyomvonal{t. Hova siet ez ennyire? – morfondírozott. 

Értekezletre? Nőhöz? A szkréperek leereszkednek a b{ny{ba, a későbbi mederbe, 



leengedik a l{d{t, felbőgnek a motorok, gyűlik a föld, feljönnek a b{ny{ból, 

r{kanyarodnak a g{tra, felemelik a l{d{t, terítik a földet. A mérnök befejezte a 

kitűzést, beült az autój{ba, elhajtott. Ő még mindig a g{t tetején {llt, nézte a 

karókat, célozgatta velük a t{volban m{r l{tszó g{tat, melynek az építésével 

errefelé haladnak. Egy idő ut{n megfordult, leintette az egyik szkréperest, a g{t 

tetejére {llította. Nézze m{r meg, Jani b{ty{m, szerintem ez a két g{t nem fog 

tal{lkozni! Az öreg felhorkant. Honnan tudja azt egy vízhordó gyerek? De a 

vízhordó gyerek addig erősködött, hogy nézze meg, tényleg megnézte. 

Meghökkent. L{tta, a két egym{s felé épített g{t el fog haladni egym{s mellett. 

Vakarta a búbj{t, azt{n meg{llította a többieket is, együtt tan{cskoztak a dologról. 

Végül úgy döntöttek, építik tov{bb a kitűzés szerint. Teh{t rosszul. A vízhordó 

gyerek akadékoskodott volna, de elhajtott{k. Elballagott a sziv{rgót építő 

kubikosokhoz, akik éppen a csatorna alj{n k{rty{ztak, egy pedig {llandóan a 

hat{rt figyelte. A vízhordó gyerek leült, nézte a k{rty{sokat. Nem értette a vil{got. 

Tudta, a szkréperesek ut{lj{k azt a mérnököt, aki a nyomvonalat kitűzte, s azért 

építik meg rosszul a csatorn{t, hogy bajba keverjék. Gondolataiból az őrszem 

ki{lt{sa riasztotta fel. Jön! A kubikosok felugrottak, eldugt{k a k{rty{t, be{lltak a 

szelvénybe, l{zasan tevékenykedtek. A technikus jött ki motorral. A kubikosok 

panaszkodtak neki, hogy rosszul van felmérve ez a szakasz, mert több föld van a 

szelvényben, mint amit utalv{nyoztak. Hőbörögtek, fenyegetőztek. A technikus 

dühösen t{vozott. A brig{d visszaült k{rty{zni. A vízhordó gyerek eloldalgott. 

Rosszkedvűen ténfergett a g{ton. Izzott a nap, sz{llt a por. Lassan telt az idő. A 

szüleire gondolt, akik hajnaltól késő estig dolgoztak, s arra tanított{k őt is, hogy 

rendesen, alaposan végezzen el minden munk{t. Most viszont semmihez sem volt 

kedve. M{skor loholt a szkréperesek ut{n, s valós{ggal r{juktukm{lta a vizet, most 

viszont úgy kellett őt szólongatni, szinte kunyer{lni egy fedőnyi langyos innivalót. 

Örült, mikor végre hazaindulhatott. Felpattant a biciklijére, és hajtott, mint akit 

üldöznek. Néh{ny kilométer ut{n megnyugodott, lassított. Egy építési terület 

mellett haladt el. M{r {llt az új üzemcsarnok vasszerkezete. Nézte, hogy 

ücsörögnek, kaszinóznak az építői. Na, hogy szakadna r{tok! – mondta utolsó 

mérgét is kiadva. Hirtelen forgószél kerekedett, s a v{zszerkezet k{rtyav{rként 

omlott össze. A fiú meg{llt, nézte a romokat. Hm, ez igen! – mondta. Ez m{r döfi! 

Üveg 

A férfi jól érezte mag{t az üdülőhelyen. Egy üvegfal előtt {llt, 

gyönyörködött a kil{t{sban. Kicsit előrehajolt, hogy jobban l{sson az alkonyati 

fényben, eközben beütötte a homlok{t az üvegfalba. Az ütés nem volt nagy, rögtön 

meg is feledkezett róla. Reggel nyolckor indult haza kocsival. Kilenckor lett 

rosszul. Erős h{ny{s fogta el, egym{s ut{n kétszer is. A vacsor{ra gyanakodott. Két 

napig koplalt. A harmadik napon vette észre, hogy mindent dupl{n l{t, és enyhén 

szédül. Orvost hívott, aki szerint agyvérzése volt, ezért mentőt hívott, bevitette a 

férfit a kórh{zba. A kórh{zi orvos szerint nem volt agyvérzés, {m miközben a 

beteg fejét ütögette gumikalap{ccsal, eltal{lta a jobb szemöldökénél az eredeti ütés 

helyét. A férfi rendkívül éles f{jdalmat érzett. Néh{ny m{sodpercre megvakult, 

csak lassan kezdett újra derengeni. Nagyon f{tyolosan ugyan, de l{tott. Később 

gyakran mesélte ismerőseinek. „A jobb szemöldökömnél a kalap{csütésre 

bevérzett. A bevérzés miatt hatszor himb{ltak. Az ötödik szúr{sn{l végignyilallott 

a jobb l{bam a talpamig. Erre a l{bamra teljesen lebénultam. Nem tudtam emelni, 

csak a földön húztam. Megröntgeneztek: kaptam egy röntgensug{r sérülést.” Saj{t 

felelősségére t{vozott a kórh{zból. Naponta négy ór{t úszott, kettőt délelőtt, kettőt 

délut{n, közben gyalogolt vagy tíz kilométert. Persze, ez a gyalogl{s eleinte csak 



v{nszorg{s és t{molyg{s volt. Öt hónapig l{badozott. A harmadik hónaptól m{r 

naponta dolgozott h{rom-négy ór{t. Felv{ltva hunyta be hol az egyik, hol a m{sik 

szemét, mert ha mindkét szemével böngészte a papírokat, még szédült. A 

munkahelyén r{ akart{k beszélni, hogy sz{zalékoltassa le mag{t. A munkat{rsai 

mostan{ig azt hitték, agyvérzést kapott. Ő azt bizonygatta, hogy agyr{zkód{st, s 

óri{si erőfeszítések {r{n ugyan, de meggyógyult. Nem értette, miért t{madnak 

ellene? Azt{n megtudta. A balesete közvetlenül a bérrendezés előtt történt. Amikor 

azt a hírt kapt{k, hogy őt agyvérzés érte, a r{eső bérh{nyadot felosztott{k egym{s 

között. A régi munk{it nem kapta vissza. A lakóhelyétől legt{volabb eső 

munkahelyekre kellett ing{znia. Azt gondolt{k, ezt az életet nem v{llalja, ink{bb 

lesz{zalékoltatja mag{t. Tévedtek. A férfi szívósan bumlizott, fél szemmel 

vizsg{lgatta a t{voli munkahelyek sz{ml{it. Nem adta fel. De az ablakn{l nagyon 

vigy{zott. 

Egy nap 

A fiatalember kiballag a faluból az útkereszteződéshez, v{rakozik a hűvös 

reggelben. Hamarosan megérkezik a cég autója, viszi őket a szomszéd faluba 

g{zvezeték építéséhez. Valaki ezt a legend{san rossz autót szidja, amely m{r csak 

akkor indul be, ha legal{bb nyolcsz{z métert húzza egy j{rmű. A fiatalember 

befészkeli mag{t az ülés sark{ba, alszik. Megérkeznek, nekiesnek a munk{nak. 

Lassan m{r a nap melegét is megérzik. Megéheznek. A fiatalember zsebből harap 

valamit, gyorsan, sietősen r{g, amíg hűl a varrat, közben a többiek előreviszik a 

présgépet, és m{r vége is a reggelijének, felugrik, folytatja a munk{t, közben egy 

m{sik t{rsa küldi a gyomr{ba a r{gatlan falatokat. Izzadnak a tűző napon, M{r dél 

felé j{r az idő, amikor előkerülnek a főnökök. A fiatalember veszekszik velük. Jobb 

lenne, ha a g{zvezetékhez hosszabb csövet szereznének. [rok{s{s közben omlik a 

homoktalaj, nehezen mozog ezen a terepen a gép. A terv is rossz, a tervező aligha 

j{rt kint a helyszínen, mert ha j{rt volna, nem lenne a tervben ennyi fölösleges 

kitérő. Nyolc esztendős a markoló, nagyon sok a géphiba miatti {ll{sidő, nincs 

alkatrész, folyik az olaj, s közben a melósnak teljesítményre kell dolgoznia, 

r{ad{sul még a m{sik brig{dot is ki kell húzniuk a slamasztik{ból, mégis egy kalap 

al{ veszik őket, igazs{gtalan a díjaz{s, ha hull{ra dolgozz{k magukat, akkor is csak 

azt érik el, hogy felemelik a norm{t, sorolta a fiatalember. A főnökök hümmögnek, 

tesznek néh{ny bizonytalan ígéretet, azt{n elmennek. A fiatalember munka közben 

az otthoni dolgaira gondol. A tucatnyi süldőre, melyek ell{t{sa r{ v{r munka előtt 

és ut{n, a felesége ebben nem hajlandó segíteni. Mindig a gyerekre hivatkozik, 

pedig csak egy van, attól egy egész kond{t ell{thatna. De nem. A pénzt viszont 

mindig kevesli. Hol ezt vesz a gyereknek, hol azt, m{r lassan nem férnek a 

lak{sban a sok j{téktól, no meg a rengeteg ruh{tól, amiket egyébként úgyis kinő a 

gyerek egy-két hónap alatt. Mégis újakat vesz a felesége. S a lak{sba is, szép 

díszeket. Porcel{nokat. Csipkéket. M{r a székeken is csipke van, nem lehet leülni, 

mert rögtön r{szól az asszony, hogy vigy{zzon... Így telt el ez a nap. Mérgelődött, 

dühöngött mag{ban. Este beültek a csotrog{nyba, behúzódott az ülés sark{ba, 

aludt. K{romkod{sra ébredt. A kocsi bedöglött. Prób{lt{k megjavítani, hi{ba. 

Leintettek egy teherautót, egy darabig elvitte őket. Ut{na gyalogoltak néh{ny 

kilométert. Késő volt m{r, amikor a fiatalember faluj{ba értek. Apósa autój{n ő 

vitte tov{bb a szomszéd faluban lakó t{rsait. 

Éjfél ut{n ért haza. Enni adott a süldőknek, azt{n bement a h{zba. Csörgőre 

húzta az ór{t. Fél ötre. 



A nagy nevettető 

Amikor Szolnokon felsz{lltam a vonatra, és beléptem a fülkébe, senki sem 

ügyelt r{m. Az utasok egy ötven körüli férfit figyeltek derült arccal, így hi{ba 

kérdezgettem gy{moltalanul, hogy elfoglalhatom-e azt az egyetlen üres helyet. 

Alighogy föltettem a polcra a csomagomat, kitört a hars{ny nevetés. Csak az utolsó 

néh{ny szót hallottam, s a nyúlfarknyi beszédfoszl{ny nekem semmit sem 

mondott. Gyanakodva pillantottam a vid{m utasokra, h{tha rajtam nevetnek, de 

ezt a sanda gondolatot el kellett hessenteni magamtól, hiszen a vak is l{tta, hogy az 

az ötven körüli férfi a vigadozók figyelmének egyetlen t{rgya. Leültem h{t, úgy 

éreztem, lopva foglaltam el a helyet. Összeszokott t{rsas{g lehet, tal{n 

munkat{rsak, gondoltam, s magamban m{ris elneveztem az ötvenes férfit a nagy 

nevettetőnek, akire a kacag{s első hull{mainak elültével, íme m{ris odaszegeződik 

minden tekintet. A nagy nevettető pedig mesél. 

– Az első feleségemnek csak egy hib{ja volt: minden{ron tanulni akart. Mert 

a varrod{ban az volt a divat. A többiek is tanulnak, h{t ő is tanulna... Egyik viszi a 

m{sikat... Mondom neki. Édes lelkem! Mit akarsz tanulni? Hümmögött: h{t... h{t... 

Mondom. Tudsz főzni? Azt mondja, tud. Tudsz mosni? Tud. Tudod, hov{ való 

apuci kis mikul{sa? Tudja. Na, akkor mindent tudsz. 

Amíg hahot{ztak az utasok, én a nagy nevettetőt fürkésztem. Feltűnt, hogy ő 

nem vihog a többiekkel, {m különösen furcsa volt, hogy még a szeme sem 

mosolygott. Egy-két elejtett szóból kezdtem gyanítani, hogy mégsem lehet ez a 

komp{nia olyan nagyon összeszokott, sőt még az is megfordult a fejemben, lehet, 

most l{tj{k egym{st először. Egy harmincöt körüli férfi a szemét törülgette, közben 

r{zkódott a pocakja, s miközben még fel-felbuggyant belőle a sírós nevetés, 

megjegyezte, hogy m{r f{j a hasa a sok röhögéstől, és ideje lenne elszívni egy 

cigarett{t. Természetesen a helyén maradt, ugyanis a nagy nevettető ismét 

megszólalt. 

– Én is r{ akartam gyújtani egyszer. Mondom az asszonynak. Édes lelkem, 

adj{l m{r egy húszast cigarett{ra! De az én édes lelkem csak h{nyta a far{t, seggel 

forgott felém. Nem adott. Megjegyzem, ez m{r a m{sodik feleségem volt. Mondom 

magamban. Igazítani kéne ezen a női személyen, mert igen durva. Faragatlan. Na, 

faragok m{r rajta egy keveset!... Éppen f{t v{gtam, kéznél volt, h{t ut{na 

hajítottam a kisbalt{t. Erre azt{n rögtön visszalökött nekem egy ötvenest... 

A nagy nevettető komoly arccal, türelmesen v{rta a kacag{s végét, akkor 

hozz{fűzte: 

– Csak azt b{nom, hogy nem a nagyfejszét küldtem ut{na, mert akkor 

biztosan sz{zast kapok... 

Ki tudja, mióta utaznak együtt, mióta röhécselnek a vonatoz{s unalm{nak 

enyhítésére ezek az emberek, s ahogy {tdöcögnek lassan Debrecen felé menet az 

Alföldön, annyira belelovalj{k magukat a kacar{sz{sba, hogy most m{r az is elég 

lenne, ha a nagy nevettető csak a kisujj{t mutatn{ fel a magasba, a primitív 

öltésekkel rond{n összevarrott műbőr üléseken. Mindig irigyeltem az ilyen 

jókedélyű embereket, úgy irigyeltem nevettető képességüket, ahogy egy mogorv{n 

hallgató, utaz{s közben savanyún szemlélődő ember egy{ltal{n irigykedhet. Azt 

képzeltem, az ilyen vid{m természetű figur{k gondtalanok, s ezen 

morfondírozv{n többnyire azt is hozz{tettem érveimhez, amit {ltal{ban senki sem 

mulaszt el hozz{toldatni, hogy nem lenne ő ilyen jókedvű, ha annyi gondja lenne, 

mint nekem. Az utasok, fülkebéli t{rsaim viszont most feledni l{tszottak 

gondjaikat, felajzottan v{rt{k az újabb történeteket, s ha v{rakoz{s közben el is 

ejtettek egy-egy halv{ny megjegyzést, azt csak azért tették, hogy a nagy nevettető 

szusszanhasson egyet, esetleg új t{rgyat tal{ljon az elmés szócsépléshez, mint 

éppen most is, az egyik őszhajú férfi megjegyzése nyom{n, aki a felesége 



életkor{val kapcsolatban említett valamit, amin a nagy nevettető, legal{bbis 

l{tszólag, kapva kapott. 

– Az semmi! Az én harmadik feleségem tizenh{rom esztendővel volt 

fiatalabb n{lam. Azt sem b{ntam volna én, ha hét feje van és l{ngot fúj... Deh{t ez, 

sajnos, nagyon kedves teremtés volt. Úgy értem, mindenkihez. Ezért azt{n egyszer 

szemreh{ny{st tettem neki. H{t nem mondom, egy kicsit bekékült a szeme alja!... 

Csak az volt a baj, hogy a tan{csn{l dolgozott. Na, a hivatalban azt{n adt{k a lovat 

az asszony al{! Legink{bb a főnöke. Azt mondta az asszonynak. Mégiscsak 

borzasztó Irénke, hogy egy p{rtonkívüli ver egy p{rttagot!... 

M{r én is nyüszítek, szinte visítok a röhögéstől, mint aki ki tudja, mióta 

utazik a nagy nevettetővel, akire azért most könnyeimet törölgetve is r{pillantok, s 

eléggé zavar, hogy ő ezúttal sem nevet, sőt mintha szomorú lenne a tekintete, {m 

kételkedek magamban, biztosan rosszul l{ttam, könnyes szemmel mit l{that az 

ember, kérdezem magamtól, mert egyszerűen elképzelhetetlennek tartom, hogy 

egy ilyen alaknak, akit mindenhol a t{rsas{g lelkének neveznének, szomorú legyen 

a szeme. A férfi folytatta. 

– Csak ne szerettem volna annyira azt az asszonyt! Nem tűrtem volna olyan 

sokat!... Mert nagyon sokat tűrtem. Egyszer is odasziszegi nekem, hogy te 

gyufafejű! M{r bocs{nat, hogy így fejezem ki magam, de ezt mondta. Mire én. Jól 

van, édes galambom... Mert az m{r édes galambom volt. Én {m nem úgy mondtam 

neki, hogy Maris, te!... N{lunk az édes galambom ment. Mondom. Jól van, édes 

galambom, elfogadom, gyufafejű vagyok. Te pedig, kedves p{rom, legyél a méreg! 

Dörzsöljük össze, amink van! Erre r{kezdte, hogy ő azt{n nem dörzsöl velem, akad 

neki fiatalabb is, akivel dörzsölhet... Addig-addig, hogy a bírós{g elé kerültünk. 

Kérdezi a bíró. Igaz-e, asszonyom, hogy maga m{snak adta a kegyeit? Erre az 

asszony. Amire a bíró úr célozni méltóztatott, egyelőre az én nevemre van 

telekkönyvezve, annak adom, akinek akarom. Mire a bíró. Amire mag{cska céloz, 

az valóban a saj{t tulajdona, viszont a haszonélvezet az ur{t illeti... 

Most m{r a mesélő embernek is r{zkódik a v{lla. Végre nevet, gondolom 

nyihog{s közben, végre kapcsol, úgy l{tszik, a nagy nevettetőnél későn esik le a 

tantusz, mondom magamban, s ezen is röhögni kell, de ez a fergeteges vid{ms{g 

m{r csak néh{ny m{sodpercig tart, az utasok hozz{m hasonlóan 

elbizonytalanodnak lassan, igen, mintha sírna a mi nevettetőnk, folyik a könnye, és 

egyszer csak az eddig visszafogott zokog{s kitör a férfiból. Tan{cstalanul 

meredünk egym{sra, nem értjük, zavaromban az idősödő ember kezét nézem, 

kidolgozott, repedezett, sebhelyekkel, plezúrokkal teli munk{skéz, a ruha is 

egyszerű, kissé viseltes, mint az ing{zó melósoké {ltal{ban. Miközben ezen 

töprengek, a hozz{ közelebb ülők m{r kérdezgetik, mi a baj, de a férfi csak 

r{zkódik a zokog{stól és a fejét r{zza. Döbbenten nézzük, faggatjuk, végül a 

zsebéből egy gyűrött papírt vet közénk. L{tom, t{virat. Olvasom: 

feleseeged meghalt, azonnal gyere. 

anyaad. 

A telep 

Reggel mentek ki a telepre. A szakemberhez csatlakozott az új munkat{rsnő, 

a telep előtt pedig a sintér a segítőivel. A szakember {llandóan beszélt, hol a piaci 

{rakról, hol a csal{di ügyeiről, s közben-közben odavetett valamit az új 

munkat{rsnőnek, tal{n betanít{si sz{ndékkal. Putrik, mutatta a picike, roskadt 

tetejű, lepusztult építményeket. Majd, m{r bent a telepen, a fal tövében k{rty{zó 

férfiakra bökött. Most k{rty{zz{k el a segélyt. Odébb, miközben arról fecsegett, 

hogy süti a felesége az aranygalusk{t, a kút felé intett. Szemét. A nyomós kút 



melletti {rokban valóban rengeteg szemét gyűlt össze, volt babakocsi és foszladozó 

kutyatetem, matrac és még ezerféle kacat. Mentek tov{bb. A szakember benyitott 

egy kis h{zba. Az előtérben egy csomó facsemete. Ősszel szereztem nekik, de nem 

ültették el. Megfagytak a csemeték. Az utc{n iszonyú volt a s{r. A telep végénél 

tűzoltók szívatt{k a belvizet. Azt{n a szakember a k{véiv{s szertart{s{ról beszélt 

nagy élvezettel, közben a telepen túl sorakozó facsonkokra mutatott. Ott volt az 

erdős{v, amit feltüzeltek. Meg a fejf{kat is. Az utc{n egy patk{ny sét{lgatott igen 

otthonosan. Az egyik h{z küszöbe előtt egy kupac ürülék. A falnak t{masztva 

k{tr{nypapír. A szakember megtapogatta. Ősszel szereztem nekik ötven tekercset, 

csak úgy, hogy kijavíts{k a tetőket. És? – kérdezte a munkat{rsnő. Egy tekercset 

sem haszn{ltak fel. Csúszk{ltak a s{rban. Itt is, ott is {csorogott egy telepi lakos. Ez 

rühes, súgta a szakember, majd folytatta a besz{molój{t a hétvégi h{z{ról. Később 

ismét súgott. Ez tetves. A sintér és a segítői nagyon dolgoztak, gyűltek a kuty{k. 

Ősszel sz{zharmincat szedtek össze, mondta a szakember. A legnagyobb dög 

hetven kilós volt. A dunyha alól, a sütőből, a padl{sról kerültek elő. A körséta 

végéhez közeledtek. Egy terhes asszony mellett haladtak el. Koraszülés lesz, 

mondta a szakember. Honnan tudja? – kérdezte az új munkat{rsnő. Majdnem 

mindegyiké az. Kiértek a telepről. A munkat{rsnő riadtan nézett vissza. 

A sor vége 

Büszke ov{ció kíséri a gyerekek produkcióit. T{ncolnak, énekelnek. A kör 

egyre szűkül a szereplők körül, s a lelkes cig{nyok észre sem veszik, hogy az 

önfeledt ünneplésben letiporj{k a madzagból vont kordont. Egy felnőtt énekelni 

kezdi a mikrofonba, hogy „Eladom a bőrkab{tom, / szíjjelszórom a csal{dom. / 

Visszaveszem a kab{tom, / összeszedem a csal{dom.” Begyes l{nyok perdülnek a 

kör közepére, r{zz{k a mellüket, a telep lakoss{ga elragadtatva ki{ltozik, tapsol. A 

hivatalnok mellé odahúzódik egy férfi. 

– Milyen ügyesek, he? 

– Aha. 

– Ezek m{n tanultak, nem úgy, mint én. Mert én még alfabéta vagyok. 

– Micsoda? 

– Alfabéta. De csak tudok olvasni. Könyvt{ram is van. Elhiszi? 

– El. 

– Kétsz{z könyvem van. Vesszek meg, ha nem igaz! Vagy h{romsz{z. Külön 

szob{ban tartom a könyveket. De nem putriban {m! Rendes lak{sban. Vagy 

ötsz{zat. Olvasok. A csal{d is olvas. Szeressük. A fiam is. Ott a fiam, l{tja? 

– L{tom. 

– Zenész. Nyelveket tud. Perfekt angol. Vesszek meg, ha nem. Nézi a 

szót{rt, oszt megtanulja. Hazajön, oszt angolul kéri a kaj{t. Nana, mondom, csak 

magyarul! De a kanalat meg spanyolul kéri. Mert úgy is tud. Nézte a szót{rt, oszt 

értelmét vette. Kenyeret meg franci{ul kér. Ilyen fiam van. Elhiszi? 

– Hogyne hinném! 

– Itt a telep zenekara. Jók, csak az a baj, hogy nincs papírjuk. Ezek is tudnak 

angolul. Meg jugoszl{vul is. Tudnak vagy öt nyelven. Tanult emberek. Nem úgy, 

mint én. Húsz éve szerelem a vízvezetéket, de hi{ba, ha nincs papírom! Azt 

mondj{k, hogy ahun a sor vége! Oszt oda{llok. Hi{ba tudom a szakm{t. 

Hollander? Kóc? Nekem mondja? De nincs papír. Ez a baja a cig{nyoknak. H{t 

nem? 

– De. 

– Ott az unok{m, nézze! Kék szoknya, fehér blúz. Ilyenek m{n a cig{nyok. 

Nem vadak. Nem bennszülöttek. Olvastam én, hogy azoknak csak a bizsu kell. 



Ezeknek meg a kóla. Ezek m{n tanultak. Nem vadak. Tudom én, hogy mi kell egy 

hajóra! Kapit{ny. Eddig nem vót, így oszt{n maradtunk a z{tonyon. Jól mondom? 

– Ühüm. 

– Tudom én, he. Olvastam én a Robinsont, pedig alfabéta vagyok. De csak 

olvasok. Van vagy hétsz{z könyvem. De van nekem a cig{nyok kincséből is: ez a 

sok gyerek! Ott az unok{m, l{tja? 

– Igen. 

– Kék szoknya. Kérdezze meg, mi akar lenni! Na, menjen! A hivatalnok meg 

akart szabadulni a férfitól, h{t elindult. 

Odament a tíz év körüli kisl{nyhoz, leguggolt hozz{. 

– Nagy korodban mi szeretnél lenni? 

– Autó. 

– Micsoda? 

– Autó. 

– Miért? 

– Mert l{ttam az egyik magyarn{l, hogy a kocsija milyen szép h{zban alszik. 

Télen még fűtenek is r{. 

Vill{m 

A h{zat 1942-ben vette a férfi. A h{ború és a hadifogs{g alatt néha 

haza{lmodta mag{t. Amikor hazakerült, rendbetette, s azóta mindig nagyon 

vigy{zott r{, legal{bb h{romszor renov{lta azóta, utolj{ra éppen tavaly. Ha tudta 

volna azt, amit most tud! Éppen az alsóépületben volt, amikor borzasztó fényesség 

öntötte el, rettenetes nagyot dübbent az ég, kiszaladt az udvarra, nézte a h{zat, 

tudta, hogy ez a vill{m itt esett le valahol a közelben. Az utca felől sem l{tta égni a 

h{zat, majd a h{z h{tulj{n vette észre a felcsapó l{ngokat. Rögtön ordítani kezdett, 

hogy tűz van, tűz van! Emberek rohantak elő a környékről jöttek a szomszédok, az 

ismerősök, a véletlenül arra j{rók, kihordt{k a bútorokat, az {gyneműt, a 

ruhaneműt, mindent, ami értékes. Azt{n megérkeztek a tűzoltók is, hatalmas 

tömegű víz zúdult a l{ngtengerben {lló h{zra. Most vastag iszapréteg fedi a padlót 

odabent a kormos falak között. Az udvaron fóli{val letakart szekrények, eresz al{ 

rakott bútordarabok. Két nappal a vihar ut{n m{r a kutya is előmerészkedik a 

h{z{ból, bizonytalanul vakkant egyet, azt{n ismét elbújik. Pista kandúr elsz{ntan 

hízeleg, a vill{ml{s óta el nem mozdulna nyolcvan esztendős gazd{ja mellől; egyre 

dorombol, mintha vigasztalni akarn{. Az öreg az udvar közepén ül egy s{mlin, a 

macsk{nak panaszkodik. „Nem gondoltam volna, hogy haragban vagyok a sorssal. 

Nem {rtottam én senkinek, nem b{ntottam senkit, nem csaptam be m{sokat, még a 

bogarat is {tléptem, amikor mentem a j{rd{n, mert úgy voltam vele, hogy annak is 

van hozz{tartozója, azt is v{rja valaki. Nem féltem én a vill{ml{stól se, nem 

mondom, megrebbenni megrebbentem, ha közel esett le és nagyot reccsent, de 

nem féltem. A h{zat sem a vill{mtól féltettem, úgy voltam vele, hogy tal{l az 

mag{nak nagyobbat is. Nem gondoltam volna, hogy egyszer ilyen l{togatóm lesz! 

Én mindig a víztől féltem, hogy a belvíz h{t{ra veszi az udvart, a h{zat, mert 

amikor azok a nagy esők voltak, sok h{zban az {gy alatt is {llt a víz ezen a 

környéken. Nekünk is újra kellett veteményezni a kertben, mert kiölte a magot a 

víz. Attól reszkettem, hogy a víz felveszi mag{t a falba, és tönkreteszi a h{zat, főleg 

amióta egy mérnök ki{satta az utcai {rkot, pedig az addig is elég mély volt, amióta 

pedig ezt a huszonöt centit kilökték belőle, m{r nem is {rok, hanem kan{lis. A 

mérnök rendelkezett így, az emberek pedig úgy nekiugrottak a munk{nak, mint 

macska a tükörnek...” Megsimogatta a macsk{t, az ölébe emelte. Ekkor lépett be a 

kapun az unok{ja. Köszönt, körülnézett a romok között. Az öreg szótlanul követte. 



„Mit sajn{l legjobban, nagyap{m?” – kérdezte az unok{ja. Az öreg töprengett. 

„H{t, a napokban vettem két és fél liter p{link{t, azt rettenetesen sajn{lom.” „Hol 

volt?” „Itt” – mutatta az öreg a helyet. Lehajolt, végigkotorta az iszapot, s meg is 

tal{lt két litert. Mosolygott. Az udvaron lemosta az üveget. „Igyunk egy nyeletet!” 

– nyújtotta az unok{ja felé. „Igyunk!” Elégedetten iszogattak a szilvafa alatt. 

A dög 

Az öreg remekül érezte mag{t. Csaknem nyakig merült a vízbe, a kezével 

pedig önfeledten csapkodott, fröcskölt, mint egy gyerek. A folyó lassan, 

méltós{ggal hömpölygött tova, tudom{st sem véve a tucatnyi fürdőzőről. 

A kutya egészen v{ratlanul bukkant fel mellette. Hatalmas feje volt. 

Megragadta őt, húzni kezdte a part felé. Az öreg rémülten csapkodott, ki{ltott is 

egyet-egyet, de csak óvatosan, nehogy a sz{j{ba menjen a víz. Úgy vergődött a 

hatalmas dög fogai között, mint aki azt gondolja, itt a vég, s azt motyogja 

mag{ban, hogy Istenem, h{t azért kellett leélnem hetven esztendőt, hogy ilyen 

fenevad martaléka legyek? H{t ezért vettem a h{tamra a kenyeret hétfőn 

hajnalban, s ezért gyalogoltam majd húsz kilométert a kubikgödörig? H{t ezért 

szenvedtem a széles csatorn{kban, ahonnan hat-hét karral tudtuk kitermelni a 

földet? H{t ezért ment tönkre a csuklóm az erőlködéstől? H{t ezért izzadtam 

ny{ron a lakókocsiban, s ezért f{ztam benne télen az alsó {gyon? H{t ezért 

kezdtem kubikolni minden hajnalban, amint l{ttam, s ezért dolgoztam minden 

este, míg be nem sötétedett? Ezért ettem évtizedeken keresztül csak kenyeret, 

szalonn{t, hagym{t, lebbencset és paprik{skrumplit? H{t ezért vettem meg a 

normakönyvet, s ezért tanulm{nyoztam éjszak{kon {t, s ezért ugrottam fel néha, 

mint akit a vill{m v{gott ki az {gyból, mert r{jöttem valamire? H{t ezért csaltam 

én a többiekkel együtt a kubikosbanda érdekében? Ezért vettük le a bab{nak 

nevezett földoszlop tetejéről a gyepet, ezért tettünk r{ vagy húsz-harminc centi 

talajt, s raktuk r{ vissza a gyepsapk{t, hogy nyerjünk egy p{r köbméter földet? 

Ezért nyomtam a csizm{mat szintezéskor a léc al{? H{t ezért tocsogtam egész 

életemben a pocsoly{ban és a vízben, hogy ez a dög most szétszedjen? Biztosan a 

csal{sok miatt szabadult r{m ez a vad{llat, büntetésként... 

A kutya m{r a partra húzta az öreget. Amikor az a nagy csapkod{s ut{n 

kinyitotta a szemét, l{tta, hogy a kutya akkora, mint egy borjú. A dög, ahogy 

mag{ban nevezte, nem b{ntotta, sőt mintha bar{ts{gosan pillantott volna r{, majd 

egy kis lihegés ut{n ismét a vízbe vetette mag{t. Az emberek nevettek. Nem kell 

megrémülni, magyar{zta a férfi, ez a fajta arra lett kitenyésztve, hogy kimentse a 

vízben fuldoklókat. De én nem fuldokoltam, lihegte az öreg. Ez akkor is kimenti, 

sokszor az egész strandoló közönséget kihúzza a vízből. Megmenti őket, ha 

akarj{k, ha nem. Az öreg fel{llt, a víz fele nézett, ahol a kutya éppen egy h{zikacs{t 

igyekezett megmenteni a fullad{stól. 

Roml{s 

Amikor nyugdíjba ment, örült, mint egy rab, aki végre szabad lett. 

Tervezgetett. Elj{rt a könyvt{rba, könyveket kölcsönzött, sokat olvasott. Működött 

ott egy nyugdíjas klub, abba is belépett. Elment a hangversenyekre, irodalmi 

estekre, utaz{si élménybesz{molókra, egyéb programokra. Cikkeket kezdett 

írogatnia helyi lapba. Igaz, az írógépet, ha egy mód volt r{, kerülte, mert f{jtak az 

ujjai. Az ízületek. Sok pénzt elvitt a gyógyszer. Az udvaron szívósan törekedett 

felfelé a gaz, szinte reménytelen volt ellene a küzdelem. Örült a télnek, majd az 



legyőzi ezt a rengeteg gyomnövényt. Egyre jobban f{jtak az ízületei, kínszenvedés 

volt neki a fav{g{s. Sokszor elgondolta, mennyivel könnyebb lenne, ha nem 

mag{nyos asszonyként kellene élnie. Egy vihar leborította az alsóépület egyik 

fal{t. Minden egyre romlott, enyészett a kis h{zban. Érezte, nem tud a 

pusztul{snak g{tat vetni. Gyenge volt, mag{nyos és beteg. Rettegett a téltől, m{r 

visszasírta a gyomnövényeket. Szeretett volna fogadni egy embert, hogy v{gjon 

f{t, végezze el a legsürgetőbb munk{kat a h{z körül, nehogy a fejére omoljon 

egyszer az apai örökség. Ez a terv azonban csak {lom maradt, mert a kis 

nyugdíjhoz mérve nagyon magas volt a napsz{m. Fogyt{n volt a tüzelője. A 

szomszéd veszekedett vele a leomlott alsóépület miatt. Miből hozassa rendbe? 

M{ról holnapra élt. Csak tejet és kenyeret vett. A télnek nem akart vége lenni. M{r 

csak néha tüzelt, h{tha kihúzn{ tavaszig. Sok ruh{t húzott mag{ra, hogy kibírja a 

hideget. M{r úgy érezte, feladja. Élet ez? Azért még elment, hogy életében először 

segélyt kérjen. A hivatalnok csak végigmérte, rendes ruha, kab{t, kalap, {polt arc, 

haj... Nem kapott egy fillért sem. Összetörten gubbasztott otthon. M{snap a 

boltban egy ismerősének panaszkodott. Húzzak magamra rongyokat, kenjem be 

magam kosszal, akkor majd adnak? Úgy f{jtak az ízületei, m{r kenyeret is alig 

tudott v{gni. M{r régen tavasznak kéne lennie, és még mindig hideg van! – 

sóhajtozott. Teltek a hetek; s egyik napról a m{sikra berobbant a ny{r. Boldog volt. 

Végre! S akkor elromlott a hűtőszekrénye. A szerelő megnézte, hümmögött, ez 

minimum hétezer forintba kerül. Részletfizetés nincs, hi{ba könyörgött az asszony. 

Most mi lesz? Sírt. Miért nem a hidegben romlott el? Elindult kölcsönkérni. A 

megszólítottak annyit panaszkodtak, még ő sajn{lta meg őket. Csak {llt 

reménytelenül, s tudta, otthon m{r megsavanyodott a m{ra megvett fél liter tej. 

A jövevény 

A fiatalember letért a főútról, néh{ny kilométert ment a rossz {llapotú 

bekötőúton, s egy kis faluba ért. Le{llította az autój{t, kisz{llt, szóba elegyedett az 

emberekkel. Egy öreg elmondta, hogy a tizennégyes h{ború előtt tizenöt h{z {llt 

ezen a helyen, majd a h{ború ut{n port{kat osztottak. A m{sodik h{ború ut{n 

megint osztottak. Azóta behozt{k a villanyt, lett kőút, telefon, autóbusz, televízió. 

Viszont elmennek a fiatalok. A legújabb h{zat is az ötvenes években építették. A 

fiatalember elindult, hogy szétnézzen a faluban. Nyakig ért a s{r j{rda sem volt 

mindenhol. Bement az egyetlen boltba, kért kiflit és parizert, nem volt, kért 

kenyeret, az sem volt, kért b{rmilyen ennivalót, nem volt. Akkor mi van? – 

kérdezte. Sör. Így j{rt a kocsm{ban is. Egy asszony panaszkodott neki az utc{n, 

hogy iskolaszünetben csak szerd{n és szombaton van busz, amelyik reggel hatkor 

beviszi a közeli v{rosba, ahonnan csak délut{n ötkor tud visszajönni. Vas{rnap 

egy{ltal{n nincs busz, pedig az itteniek is mennének ide-oda, rokonokhoz, 

kórh{zba a betegeiket l{togatni, de nincs mivel. Arról nem beszélve, hogy akinek 

még egy{ltal{n van munk{ja, az naponta lekési a műszakkezdést, s még jó, ha csak 

az idejéből vonnak le! A faluban egyetlen telefon van, nagyon nehéz telefon{lni. 

Hetente egyszer kijön egy gyermekorvos meg egy felnőtteknek való, sorolja az 

asszony. A fiatalember b{mészkodik tov{bb. Egy fuvarossal elegyedik beszédbe. 

Megtudja, hogy a negyvenes években még konda és tehéncsorda j{rt ki a faluból. 

Még 1947-ben is ötsz{z sertést tartottak itt, ezt onnan tudja ilyen pontosan, hogy ő 

segített oltani, s darabj{ért egy forintot kapott. Ma az egész faluban csak egyetlen 

anyakoca van, s jó, ha akad a h{zakn{l sz{z sertés. Az emberek ott {csorognak a 

boltn{l, és v{rj{k, hogy hetente egyszer h{tha hoznak valamilyen kolb{szt. Azok, 

akinek meg kéne termelniük! Ballagnak tejet venni, ami nem csoda, mivel összesen 

két tehén van a faluban. Az emberek pedig v{rj{k a nyugdíjat, beszélgetnek, 



k{vézgatnak. Régen sokszor naponta h{rmat is fordult a v{rosi piacra a fuvaros, 

olyan sok {rut vitt, hogy nyöszörgött a kocsi. Gyönyörű bolg{rkertészetek voltak a 

faluban. Most jó, ha fél kocsi {rut vitetnek vele. El akarja adni a lovait, mert nem 

mehet fel velük a főútra, a földúton pedig, ha agyonveri őket, akkor sem bírj{k el a 

kocsit ilyen s{rban. Pedig kéne sz{llítani bútort, h{ztart{si gépeket, szenet... Csak 

építőanyagot nem kér senki. Hetvenöt csal{d él itt, minden csal{dra jut legal{bb 

egy nyugdíjas, de egy-két év múlva még több lesz. A temető nő, a falu fogy. Ment 

tov{bb a jövevény. L{tott néh{ny bedeszk{zott ablakú h{zat, a gang tégl{i közül 

m{r előtolakodott a gyom. Felmarkolta a földet, megvizsg{lta, l{tta, nagyon jó 

minőségű. Kiment a holt{ghoz, amit nagyon szépnek tal{lt. K{r, mondta hangosan. 

Visszament az autój{hoz, beült, és elindult a főút felé. 

Uszty-Ilimszk 

Kedves feleségem, biztos meglepődtél a t{viraton, hogy csak vas{rnap este 

érkeztem meg. Ezen én is meglepődtem. Mikor elbúcsúztam tőled, még semmi 

probléma sem volt. A repülőgép menetrend szerint indult, így időben értünk 

Moszkv{ba Senki sem v{rt. V{rtam, de nem jött senki. Alig bírtam a csomagokkal. 

Prób{ltam felhívni a nagykövetséget, de nem vették fel. Fogtam egy taxit, és ir{ny 

Vukovo egy. Hét rubelbe került. Maradt egy rubelem. Ott tudtam meg, hogy a gép 

éjjel fél tizenkettőkor indul Bratszkba. A csomagok m{r az agyamra mentek. Éhes 

voltam, de egyszerűen nem tudtam kenyeret venni. Vettem egy üveg limon{dét, az 

is langyos volt. Összesen negyven kiló cuccom volt, pénzem alig. A csomagos 

csajok dühösek voltak, több mint nyolc rubelt követeltek tőlem, de egy sem volt. 

Nagynehezen megdum{ltam őket. Megérkeztünk Bratszkba, de ott se v{rt senki. 

Péntek délelőtt fél tizenegy volt. Fél egyig v{rtam, hi{ba. Bementem a post{ra, 

mondtam a nőnek, hogy j{rtam. Felhívta Uszty-Ilimszket, öt perc múlva be is 

jelentkezett a Nagornaja 20, egy csecsen fickó vette fel, akkor{t nevetett, azt hittem, 

hogy kiesik a kagylóból a membr{n. Azt mondta, értem jön. V{rtam. Este fél hét 

volt, mínusz tizenvalah{ny fok, őrült hóvihar. Meg{llítottam egy rendőrt, 

előadtam neki a sztorimat. Séta egyik hivatalból a m{sikba. Szerzett egy autót, de 

az sem Usztyipusztyiba vitt, hanem Bratszkba, az igazgatóhoz. Éppen vacsor{zni 

ment egy ötven tagú NDK-s csoporttal, így engem bev{gott a tokosok közé, ettem-

ittam velük együtt. Később megjött a csecsen fickó, ő is leült enni. Egyszer telefon, 

hívtak a haverok, kinyomozt{k, hol vagyok Velük töltöttem a hétvégét Bratszkban. 

Úgy berúgtam, hogy szombaton aludtam, csak vas{rnap indultunk 

Usztyipusztyiba. Most jó idő van, mínusz huszonöt fok és hóvihar. Eljöttem a 

tavaszból a télbe. Olyan jó volt veled lenni otthon, szeretni egym{st, még most sem 

múltak el a kék foltok A gyereknek intézd a bölcsődét! Az olajról ne feledkezz 

meg! A k{lyhacsövet takarítsd ki négy naponként! A pletyk{kkal ne törődj! 

Viselkedj komolyan, nehogy okot adj a tov{bbi duruzsol{sra! Én nagyon egyedül 

érzem magam, pedig egy hete jöttem vissza otthonról. Szombaton dolgoztunk, este 

még zenéltünk is. M{snap szólt Grisa, hogy megint j{tszani kell. Kész agyvérzés! 

Az összes ruh{m piszkos, csak keveset tudtam kimosni, vasalni semmit. [ltal{nos 

felh{borod{s közepette bejelentették, hogy ilyen-olyan felaj{nl{sként június 

közepéig minden szombaton dolgozni kell. Megette a fene. Sokat gondolok r{tok. 

A biciklire vegyél h{tsó vil{gít{st! A gangot minden héten egyszer m{zold fel! 

Bemeszelhetnéd a h{zat is! Mit sikerült elvetned a kertben? Milyen az időj{r{s? Itt 

rengeteg a hó, f{j tőle a szemem. A sérvem egyre jobban f{j, meg kell oper{ltatni, 

de húzom-halasztom, otthoni hentes kezébe adn{m ink{bb magam. A gyereknek 

főzzél mindig rendesen! A gyuf{t ne hagyd a gyerek előtt! Hallom, otthon olyan 

meleg van, mint ny{ron. Legal{bb ti nem f{ztok. Pist{val beneveztünk a szakma 



kiv{ló mestere címért folyó versenybe. Egy csapatban négy ember volt. Mi csak 

b{mészkodni mentünk oda, de azt mondt{k, {lljunk be. Adtak szersz{mokat. A 

legnagyobb zsaluz{si tervet húztuk ki, pedig csak ketten voltunk. Délut{n négykor 

m{r mindenki végzett, mi még köpködtünk és bark{csoltunk. Azt{n mondt{k, 

abbahagyhatjuk, l{tj{k, tudjuk. A mienk volt a legpontosabb, legjobb zsalu. Az 

elméleti prím{n ment. Nyertünk. Azt rebesgetik, jutalomkir{ndul{st kapunk 

Moszkv{ba. Puff neki! M{r megint megnézhetem Lenint. Most, levélír{s közben, 

hozt{k a szabads{gigénylő papírt. Beleírtam, hogy csal{di okokból a következő 

évet nem tudom v{llalni. H{t mit írjak? Azt nem írhatom, hogy megcsalsz. Biztos 

kimennek, kérdeznek majd. Mondd azt, hogy félsz egyedül, megöl a szorong{s. 

Ilyesmit. Nem érzed magad biztons{gban. Nem akarok „feketepontos” lappal 

hazamenni, mert kibasznak velem. Ha hazamegyek, tal{n ősszel, őszintén foglak 

szeretni, de sokmindent be kell majd bizonyítanod. Csak annyit kérek, addig is élj 

becsületesen, érezz egy kis felelősséget a csal{d ir{nt! Ez nagyon komoly dolog. 

Szeretlek. Ha hazamegyek, széttéplek. Olyan jó lenne most elkapni téged egy-két 

fordulóra! Majd eljön az ideje. Addig is sok-sok forró csók mindenhov{. Férjed. 

Egyedül 

Az apja meghalt a h{borúban. Amint az iskol{t elhagyta, m{r dolgoznia 

kellett. Felvették az olajosokhoz. Megragadt. Ment fúr{sról fúr{sra. Sok kutat fúrt. 

G{zkitörések elfojt{s{n is dolgozott. Azbesztruh{ban az égő kút közelébe ment, 

kihúzg{lta az izzó vasakat a tűzből, s az olt{s ut{n felszerelte a kútra az új 

kitörésg{tlót. Néh{ny m{sodpercig bírta a tűzben, azt{n rohant kifelé, locsolt{k a 

vízzel. A g{z süvített, csak jelekből értették egym{st. Azt{n kikerült Indi{ba. 

Reggel hatkor, amikor Delhiben kisz{llt a repülőgépből, m{r negyven fok meleg 

volt. Gyönyörű palot{kat l{tott, melyek tövében iszonyatosan szegény emberek 

tengődtek A hegyekbe utazott a t{rsaival, a Himal{ja l{b{n{l dolgoztak. Rengeteg 

volt a bog{r, sok volt a kígyó. Itt nem volt túl meleg: olyan negyven-negyvenöt fok. 

A monszun idején nagyon nehezen viselte a p{r{s hőséget. [llandóan szakadt az 

eső, minden tele volt iszappal. Az eső akkora köveket hordott az útra, mint egy 

személyautó. A ruh{ja {tnyirkosodott, hi{ba sz{rítgatta, szellőztette, 

bepenészedett. A hinduk bar{ts{gosak és jóindulatúak voltak, de a magyarok 

munkatempój{t nem bírt{k. Néh{ny hétig indiai szak{cs főzött: rizs, kecskehús, 

indiai fűszerek, s valami kibírhatatlan s{rga m{rt{s. Később az egyik magyar 

munk{st nevezték ki szak{csnak. Volt Jaipurban, Delhiben, Agr{ban, l{tta a T{zsd 

Mahalt. Majdnem egy esztendeig dolgozott Indi{ban. Mire hazajött, a 

h{zass{g{nak vége volt. Elment Irakba. L{tta Babilont, az Édenkertet, ahol a Tigris 

és az Eufr{tesz összeomlik. Fürdött a Razzazah nevű tóban, amelynek sós vize van. 

J{rt Ur v{ros{ban. A meleg kibírható volt: olyan ötven-ötvenöt fok. Nem volt 

rosszabb, mint a monszun Indi{ban. Jól viselte, nem szédült, a feje sem f{jt. A t{j 

nem volt olyan szép, mint az indiai. Sivatagban dolgoztak. Sós és szürke volt a 

föld, néhol köves. Volt mocs{r is. Néha porvihar kerekedett. Egyszer elkapta őket 

egy ilyen, miközben a közeli v{ros felé tartottak: azt sem tudt{k, merre mennek. 

Eleinte naponta bej{rtak a v{rosba. Kor{n keltek, sütöttek néh{ny toj{st, reggel 

hatkor m{r indultak a munk{ba. Egyikük otthon maradt főzni. Délut{n négyig 

dolgoztak, sózt{k az iszapot, de az csípett, nagyon rossz volt. Egész nap nem folyt 

össze annyi víz, hogy le tudtak volna fürödni. Amikor felszerelték a t{bort és a 

kutat, jobb lett. Hónapokig dolgozott itt. Amikor hazajött, {llt a repülőtéren és 

gondolkozott: most hov{? Egyedül volt. 



Hangszeres j{ték 

A klubdélut{n kezdett kifulladni. „J{tsszunk valamit!” – javasolta az elnök 

sofőrje. A fiatalok helyeseltek. Az egyik traktoros fiú szeme összevillant egy 

rakodó tekintetével. „Hangszerezzünk!” – indítv{nyozta a traktoros. „Az jó lesz! 

Én leszek a vevő, te az eladó” – mondta a rakodó. Nagyobb körbe terelték a 

többieket. „Jónapot!” – kezdte a rakodó. „Jónapot! Milyen hangszert venne?” – 

kérdezte a traktoros. „Nem is tudom.” A rakodó a szép gépíról{ny blúz{t 

fürkészte. „L{tom, igen jó dud{kat {rul kend!” Nevetett a t{rsas{g. „Furulya is 

akad” – mutatott a traktoros a kicsi udvaros gyerekre. „Meg akarod fújni?” – 

sipított a fiú. Dűltek-borultak a röhögéstől. A rakodó türelmesen v{rta, hogy 

elüljön a vígs{g. „Én ink{bb egy nagybőgőt vennék.” „Akad itt bőgő is, príma 

hangja van” – húzta ki a sorból az elnök sofőrjét. „Ki lehet prób{lni?” „M{r hogyne 

lehetne!” A traktoros a kultúrterem közepére húzott egy asztalt, felm{szott r{, a 

kötelet {tvetette a gerend{n. „Gyere fel!” – hívta a sofőrt. Az brummogva, a bőgőt 

ut{nozva m{szott fel. A traktoros a bőgő derek{ra kötötte a kötelet, a m{sik végét 

többször keresztülcsavarta a gerend{n, végül megkötötte. Lem{szott, kihúzta az 

asztalt a sofőr alól, aki most a levegőben lógott. A traktoros lecsatolta vastag 

katonaszíj{t, odanyújtotta a rakodónak. „Itt a vonó, prób{lja ki kegyelmed!” A 

hangszer nem {llta meg szó nélkül, a rakodó akkor{t odasózott neki a szíj csatos 

végével. „Szétverlek benneteket, hülye tanyasi bunkók!” – ordította sofőr. „Hallja 

kend? Ez igen hamisan szól” – elégedetlenkedett a vevő. „H{t csak hangolja kend!” 

Durr! A bőgő akkor{t bődült, ak{r egy bika. „Hallja kend? Alakul a hangja!” „No, 

csak hangolja tov{bb!” És a rakodó hangolta. Egyre veszettebbül verte az elnök 

sofőrjét, először csak ném{n sújtott le a hasadozó ülepű nadr{gra, később beszélni 

kezdett. „Ezt azért kapod, amiért beleszart{l az iskolat{sk{nkba, és a tanító előtt 

r{nkfogtad.” Ütött. A traktoros {tvette tőle a szíjat, most ő mondta. „Ezt azért 

kapod, mert a katonas{gn{l még éjjel is mosattad velünk a folyosót!” Ütött. 

„Mindig az a l{ny kellett neked, aki nekünk!” Durr! „Mindig belénkkötöttél a 

b{lban és a kocsm{ban!” Durr! „Ezt azért kapod, amiért a téeszben 

odahegesztetted a biciklinket a kerékp{rtarkóhoz!” „Ezt azért, amiért nyaltad a 

vezetők valag{t!” „A békési rokonokhoz menne szombaton az elnök elvt{rs 

csal{dja? Elviszem én őket! Sóder kell az elnök elvt{rsnak? Adja ide a nagy 

billencset, majd hozok én! És hozt{l. Magadnak is. Cipelted a körvad{szaton az 

elnök ut{n a nyulakat és a f{c{nokat. De te is vadat zab{lt{l. A főnökökkel olyan 

al{zatos volt{l, hogy még akkor is kopogtatt{l az ajtajukon, ha bentről akart{l 

kijönni!...” A bőgő m{r meg sem nyikkant, {jultan lógott a kötélen. A rakodót és a 

traktorost lefogt{k a többiek, az elnök sofőrjét pedig leszedték a gerend{ról. 

Kiterítették a hatalmas, csupa izom testet. Vizet hoztak, hogy leöntsék. 

Sörténet 

Itta a sört, s ahogy ő mondta, közben tikamlós sörténeteket mesélt. Ezek a 

sikamlós történetek arról szóltak, hogy ő, egy ilyen kocsmai búfelejtés ut{n hogyan 

húzódik el a vadonba egy l{nnyal, s ott, heroikus erőfeszítései ellenére is, hogyan 

vall kudarcot, hogy azt{n b{nat{ban hazat{ntorogva éjszaka megjavítsa a 

bicikligumit, de ez sem sikerült, nem tudta levenni a kerékről, csak m{snap reggel 

vette észre, hogy azért, mert benne volt a gumiban a szél. Az ivócimbor{k jókat 

nevettek, tudt{k ugyan a történetek végkifejletét, de azt is tudt{k, hogy ez a 

fiatalember nem a valós{got mondja, csak kital{lja a kudarcait, a l{nyok a tanúk 

erre, akik szerelmi hőstetteit emlegetik rajong{ssal elegyes epekedéssel. A tikamlós 

sörténetek adt{k meg a tök alsóról elnevezett kocsma igazi hangulat{t, sokan csak 



azért j{rtak ide, hogy a fiatalember történeteit hallgass{k. Vas{rnap este volt 

igaz{n nagy élet a Tök alsóban, mert a fiú hétköznapokon nagyon sokat dolgozott, 

főleg ny{ron, arat{si időben, amikor kazalrakó. Kor{n kelt, szerettek a hűvösben 

dolgozni, mert nagyon meleg volt a kazal tetején, amikor kisütött a nap. Derékig 

vagy nyakig {lltak a szalm{ban, folyt róluk a víz, sz{llt a por. Vas{rnap azt{n 

kipihente mag{t. Sok{ig aludt, megebédelt, azt{n elballagott a Tök alsóba. Ivott 

egy korsó sört, majd kiment az udvarra lengőtekézni. Közben persze m{r mesélt, 

hogy ő ma kor{n reggel kiment a kan{lishoz, légpusk{val lelőtt egy csomó bék{t, 

és hazavitte őket a kacs{knak. Tal{lkozott a hat{rban egy olyan gyerekkel, aki m{r 

rettenetesen sok helyen megfordult, csak még a húsdar{lóban nem... Eddig ér a 

történetben, amikor egy irodista férfi jön sietve, hogy hívja a téesz elnöke, azonnal 

menjen, mert biztos nagyon fontos. A fiatalember nyugodtan megiszik még egy 

korsóval, azt{n azt mondja a v{rakozó irodist{nak. Két biztos dolog van az 

életben: a hal{l meg a szar{s. Ha egyszer menni kell, akkor menni kell. És maradt. 

Újabb sört kért, mesélte a tikamlós sörténeteket, fújta a füstöt a többivel együtt. 

Egész este. 

Bugyor 

Néh{ny férfi {lldog{l kis poh{rk{val a kezében. Iszogatnak, beszélgetnek. 

Egy éjjeliőr, aki, mint mondja, hazafele menet éppen csak beugrott a restibe, a 

fuvarosokat v{rja. Később megjönnek a fuvarosok, de az éjjeliőr r{juk sem hederít. 

Valakinek arról beszél, hogy rosszkor született, elkapta őt mindkét vil{gh{ború, 

összesen harminchétszer öltöztették angyalbőrbe, de nem is olyan tejből köpülték 

őket, mint a mai fiatalokat! Egy vénemberre mutat. 

– Ez az ember velem volt husz{rgyerek! 

Az egykori husz{rgyerek a söntéshez csoszog, üres üveget koppant a 

b{dogra. 

– Csere. 

Megkapja a két deci vegyesp{link{t, zsebre dugja. 

– Próba. 

Elé teszik a féldecit. Energikus mozdulattal legurítja. Egy harminc körüli 

férfi elismerően nézi. 

– Ez azt{n kiöli az emberből a giliszt{t, igaz-e, b{ty{m? 

– Igaz. 

– Nem szereti a giliszt{t, igaz? 

– Igaz. 

– Így azt{n mindig öli. 

– Ölöm. H{t maga? Ing{zik? 

– Ing{zok. 

– Pestre? 

– Nem. A lak{s meg a resti között. 

– H{t a munka? 

– Elvagyok nélküle. 

– Segély? 

– Segély. 

Bejön egy gyerek, kér h{rom deci bort, egy deci kevertet, egy deci p{link{t, 

azt mondja, a fuvarosoknak lesz, akik odakint vannak. A resti mögött egy valaha 

szebb napokat l{tott lekoszlott férfi v{rja, remegő kézzel kap a poharak ut{n, 

mohón felhajtja egyiket a m{sik ut{n, lassan kisimul az arca, megtelik élettel a 

tekintete. Mélyen beszívja a levegőt, behunyt szemmel a nap felé fordul, és szaval, 



hogy vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog az életnél? Így. És elindul a 

sínek mentén. 

V{ndor lélek 

A férfi, akit a v{rosban foglalkoz{sa ut{n egyszerűen csak adósnak 

neveztek, reggel elindult a munkahelyére. M{r az utat is felhaszn{lta ellenőrzésre, 

ami azt jelentette, hogy betért minden kocsm{ba, nincs-e valami probléma? Nem 

volt. Soha nem volt, m{r csak azért sem, mert a figyelmes kocsm{rosok csinos kis 

stampedlivel v{rt{k. Napközben azt{n lelkiismeretesen foglalkozott a v{ros 

adóügyeivel, csak néha-néha ugrott ki hivatal{ból egy-egy röpke ellenőrzésre. Este, 

munka ut{n, m{sik útvonalon ment haza, természetesen szintén ellenőrzés 

célj{ból. A kocsm{rosok errefelé is figyelmesek voltak, szép kis stampedlikkel 

v{rt{k a főadóst, pénzt pedig a vil{gért nem fogadtak el ilyen csekélységért. Így 

ment ez néh{ny évtizedig. A főadósnak kialakult egy saj{tos, gondosan egyenes 

j{r{sa, amilyet a titkos részegek némelyikénél oly gyakran l{tni. Saj{tos alakja volt 

a v{ros életének, szinte hi{nyzott, amikor meghalt. A kocsm{kban beszédtéma volt 

vagy két napig, emlegették, hogy fiatal volt még, csak egy év múlva ment volna 

nyugdíjba, de azt{n az élet m{s beszédtém{kat sodort a poharak köré, s a főadós 

alakj{ra a feledés jótékony köde ereszkedett. Évek teltek el. Az emberek élték 

megszokott életüket, dolgoztak, ahogy a költő mondta, nem épp semmiért, 

veszekedtek, piszk{lt{k az orrukat, megcsalt{k a feleségüket, szültek, temettek. 

Ak{rmit tettek, a kocsm{kban kötöttek ki. Egyszer azt{n itt is, ott is felfigyeltek egy 

gazd{tlan farkaskuty{ra. Ült a kocsma előtt, kitartóan figyelte az ajtót. Amikor 

kapott valamit, tov{bbment a következő kocsm{hoz. Leült az ajtó elé, vakkantott 

egyet, mintegy jelezve, hogy megjött. V{rt. Volt aki sz{raz szendvicset, volt aki sört 

adott neki. Ez a kutya szerette az alkoholt. Az emberek heccből is megkín{lt{k, s a 

kutya sohasem hagyta ott. A kocsm{sok vitték a részeges kutya hírét egyik 

csapszékből a m{sikba. Egyes kocsm{rosok külön edényt rendszeresítettek az 

ebnek, ebbe öntögették a poharakban hagyott maradékot, s amikor megjött a 

kutya, kiadt{k neki. A kutya elégedetten rótta napi körútj{t, evett, ivott, {m a 

bőség akkor köszöntött r{ igaz{n, amikor az egyik kocsm{ros felesége kint 

pletyk{lt a utc{n, s megl{tta a közeledő kuty{t. Megdermedt, megbabon{zva nézte 

a nyugodt méltós{ggal közeledő {llatot, majd berohant a kocsm{ba, és kihívta a 

férjét, akivel persze előt{ntorgott az ivó egész közönsége. Nézd! – mutatta az 

asszony a kuty{t. L{tod? Pontosan olyan a j{r{sa, mint az adósé volt! Nézték, s úgy 

tal{lt{k, valóban olyan gondosan egyenes j{r{sú, amilyen a főadós volt néh{ny 

esztendeje. Az asszony s{padtan suttogta. L{tod, még holta ut{n is visszaj{r 

ellenőrizni! [tköltözött a lelke ebbe a kuty{ba! Az emberek bólogattak, s ez 

természetes, hiszen néh{ny poh{r ut{n m{r mindenki hisz a lélekv{ndorl{sban. 

Kir{ndul{s 

A kocsm{ban nagy a füst és a hangzavar. A férfi a sz{j{hoz emeli a korsój{t, 

iszik, habos marad a sz{ja. A t{rsa folytatja a mesélést. 

– Na, csak azt akarom ebből kihozni, hogy ez a Jani arat{skor csak 

lecsetkelte a búz{t. De annyira csak a hegyit v{gta le, hogy a seggét szúrta a tarló. 

A férfi nem tudott a m{sikra figyelni. Elege lett hirtelen az emberekből, a 

zajból, a nagyv{rosból, mindenből. Csendet akart és zöldet. Elköszönt, {tfúrta 

mag{t a tömegen. Az utc{n meg{llt egy pillanatra, mély lélegzetet vett, az égre 

nézett, hunyorgott, tüsszentett, azt{n biciklire ült. Elsuhantak mellette a külv{ros 



siv{r díszletei, az ótvaros tűzfalak, a szeméthegyek, a korom, a füst, a gy{rak 

lepusztult épületei. Kitartóan tekerte a ped{lt, s hamarosan a v{ros szélére ért. Még 

sohasem j{rt erre. Előtte mély gödrök {sítoztak, tele szeméttel, guber{lókkal, két-

h{rom összeeszk{b{lt viskóval. Észrevett egy keskeny földutat, amely a gödrökön 

túlra vezetett, egy erdő ir{ny{ba. Senkivel sem tal{lkozott. Egy rétre ért. Leült egy 

kicsit, mély lélegzetet vett többször is, mint aki gondosan kiöblíti a tüdejét. Jó volt. 

A t{volban egy hatalmas fa {llt. Olyan szép ez a t{j, mint egy ízlésesen berendezett 

szoba, gondolta. Fel{llt, körülnézett. Izzott a ny{ri nap. Odébb az erdő sötétlett. 

Elindult felé. A réten {lló óri{sf{n{l meg{llt, megb{multa. Sokféle mad{r ugr{lt, 

hangoskodott az {gain. El{mult. Mint egy v{ros, mondta hangosan. Ismét a 

nyeregbe pattant, hajtott az erdő felé. A ritk{s erdőszélen meg{llt, szemügyre vett 

egy kisebb f{t. Milyen értelmesnek l{tszik! – motyogta. Beljebb ment, l{ba alatt 

{gak roppantak, zörgött az avar. Egy bokor mellett haladt el, hozz{ért. 

Visszafordult: úgy simogat, mint egy asszony. Let{masztotta a kerékp{rt, a sűrű 

felé ballagott. Enyhült a hőség, itt m{r kellemes volt a hőmérséklet. Olyan az erdő, 

mint egy fűtött otthon, gondolta. Ment tov{bb. Itt m{r magasak voltak a f{k, 

félhom{ly dereng a lombok alatt. Mint egy templomban. Csörtetett, ment egyre 

csak előre. V{ratlanul egy kis tavacska bukkant elő. Mi lehetett itt? – töprengett. 

Bombatölcsér? Leült a parton. Sima volt a víz, mint a gondosan lesimított lepedő: 

Néha egy-egy buborék buggyant fel: a halak alulról csókolgatj{k a víztükröt, 

gondolta. Leheveredett. Úgy érezte, nem illik ide. H{t ideillik az, aki a t{jat egy 

berendezett szob{hoz hasonlítja? Aki az óri{sfa lombj{t egy v{roshoz hasonlítja? 

Akinek egy f{ról az jut eszébe, hogy értelmes? Hogy a bokor úgy simogat, mint 

egy asszony? Akinek az erdő a fűtött otthont juttatja az eszébe? Meg a templomot? 

A víztükör pedig a lepedőt? H{t ideillik az ilyen? Nincs egy egészséges hasonlata, 

egy romlatlan gondolata, töprengett. Reménytelenül v{rosi vagyok – ezzel a 

mondattal aludt el. Amikor felriadt, egy szarvas ivott a közelében. Megrémült, 

amikor a hatalmas {llat elrobogott. M{r kezdett alkonyodni. A férfi az utat kereste 

a biciklihez. P{nikba esett. Rohang{lt a f{k között. M{r egészen sötét volt. 

Kétségbeesett, Mi lesz vele? Nem tal{lta a kerékp{rj{t. Eltévedt. El{tkozta a 

pillanatot, amikor kir{ndulni t{madt kedve. Nem l{tott. Lekuporodott egy fa 

tövébe, v{rta a reggelt. 

Férfiak 

Nagydarab, busafejű magyar {llt meg az ajtóban. Kezében egy hatalmas, 

degeszre tömött szatyor, s egy tízliteres kanna. Elrikkantotta mag{t. 

– Szevasztok, haverok! Vannak itt jó nők? 

Az {lmatagon heverésző betegek felkapt{k a fejüket. Új hang volt ez a 

kórterem szigorú csendjében. A férfi, az újonc, elhelyezkedett, pizsam{ra 

vetkőzött, felfészkelt az {gyra, s pusztítani kezdte a dundi szatyor tartalm{t. A 

kolb{sz finom illata terjengett a kórterem {porodott levegőjében. Amikor az újonc 

jól teleette mag{t, öntött egy poh{rral mag{nak a tízliteres kann{ból, egyből 

lehúzta, nagyot sóhajtott, megtörölte a bajusz{t, s így szólt. 

– Na, ez vérré v{lik! 

Körülnézett, észrevette a betegek sóv{r tekintetét. 

– Isztok egyet, haverok? 

– Iszunk! – v{gt{k r{ haboz{s nélkül. 

Előkerültek a poharak, az újonc megbuggyantotta őket, szertart{sosan 

emelte a magasba. 

– Na, Isten, Isten! 



Iszogattak. Megeredt a nyelvük. Az újonc mesélt először, természetesen a 

nőkről, hogy ő hogyan és kivel, és milyen hőstetteket mívelt az {gyban, s miféle 

legend{kat mesélnek róla a gyengébb nem képviselői. Feküdt ott egy kamionos, 

aki ugyancsak megérte a pénzét, féktelenül növő sűrű haja és bozontos 

szemöldöke alól ő még nagyobbakat hazudott. A lényeg az volt, hogy jól 

szórakoztak, és fogyott a bor. Egy-egy tankol{s ut{n az újonc, aki egyébként 

dun{ntúli szőlősgazda volt, eldugta a kann{t a szekrényébe, nehogy rajtuk üssön a 

nővér. A beszéd fonala szeszélyesen kanyargott, m{r az egyik alföldi atyafi adta 

elő évtizedekkel ezelőtti munk{j{t, a szérűkészítést és a nyomtat{st, de a t{rsas{g 

ennyi poh{r ut{n m{r ezen a tém{n is éppen olyan jól szórakozott, mint a 

nőügyeken. 

– Az orsz{gban öt ember sincs, aki el tudn{ készíteni a szérűt. Ha mégis, 

akkor üdvözlöm. Amikor még fiatal voltam, termeltem kölest, amit nem tudtam 

elcsépelni. Nagyap{m öccse mutatta meg a szérűkészítést, nyomtat{st. Na, kérem, 

mondjuk, ez a tanyaudvar. Kiv{lasztjuk a legpartosabb helyet, megnyessük, 

döngöljük. Ez a kör alakú hely a szérű. Vagy hatvan centi vastagon megterítjük 

búz{val, {rp{val vagy kölessel. Ez az {gy{s. Erre r{vezetjük a lovat és körbe-körbe 

j{ratjuk, tapostatjuk a terményt. Közben a szalm{t {llandóan forgatjuk, hogy a 

szem leszóródhassék. Mikor kinyomtattunk, a szalm{t félrehúzzuk, a szemet 

zs{kokba gyűjtjük. Még a h{ború alatt is csin{ltam ezt! 

Mikor eddig ért az elbeszélésben, a szőlősgazda f{jdalmasan felüvöltött. 

– A bor! 

A szekrényben elborult a demizson, az ajtaja alj{n szépen csordog{lt a bor, 

hatalmas tócs{ban {ztatta az {gyak l{b{t. A szőlősgazda leugrott, a törölközőjével 

igyekezett felitatni a dr{ga nedűt. Ekkor lépett be a nővér. 

– Mi ez a cefreszag? 

Ilyen letol{st és kioktat{st még otthon sem kaptak a kórterem vétkes lakói. 

Amikor elvonult a vihar, megszólalt a kamionos. 

– Pedig még alig ittunk két litert! 

– Nincs baj, cimbor{k! – hunyorított a szőlősgazda. – Én kocsival jöttem. 

– És? 

– A sarogly{ban van még egy demizson. Mindj{rt felhozom. 

Ügyintézés 

Az ügyfél kissé elfogódottan óvakodott be a falusi irod{ba. Szerencsére 

egyetlen v{rakozó sem volt, a férfi fellélegzett, remek, legal{bb hamar végzek, 

gondolta. Kitöltünk egy űrlapot, egy al{ír{s, egy pecsét, és kész. Oda{llt a pulthoz. 

Az ügyintéző, jó harmincas, {polt nő, valami hosszabb szöveget gépelt. Kiv{gódott 

az irodavezető nevét hirdető ajtó, egy terebélyes, ötvenes nő tele sz{jjal harsogta az 

ügyintéző felé. Te, Jol{n, isteni ez a zsebró! Olyan finom, hogy le a smicivel! Ajtó 

bev{gva, ő eltűnt mögötte. Jol{n kényszeredett mosollyal nézett az ügyfélre, aki 

megkérdezte. Nem zserbót akart mondani? Mindig zsebrónak ejti, kuncogott az 

ügyintéző. Az ügyfél somolygott. És ha valami nagyon tetszik neki, akkor le a 

smicivel? A nő szétt{rta a karj{t. Igen. A férfi hunyorított. Faiskola? Az ügyintéző 

cinkosan bólintott. Az ügyfél úgy érezte, remekül összejött ezzel a csinos nővel, 

nem kétséges, hogy sim{n elintézi az ügyét. R{tért a lényegre. Az ügyintéző 

készségesen bólogatott, hogyne, természetesen, kihúzta a jelentést az írógépből, 

befűzte az űrlapot, kérdezte az adatokat, keze sebesen j{rt. A férfi roppant 

elégedett volt. Amikor az ügyintéző kihúzta a papírt a gépből, m{r szedelőzködött 

is, hiszen csak a pecsét és az al{ír{s volt h{tra. S ekkor megszólalt ez a kedves, 

készséges nő. Nézzen be egy jó hét múlva! Az ügyfél értetlenül {llt. Miért? 



Addigra tal{n készen lesz. De m{r készen van! Még al{írja a főnök. Hol? A 

központban. Hol a központ? Itt! – mutatta a nő az irodavezető ajtaj{t. Akkor vigye 

be neki! Post{n kell elküldenem. A szomszéd szob{ba? Igen. A férfi égre forgatott 

tekintettel foh{szkodott egy sort. Ki rendelte ezt el? Az ügyintéző az ajtó felé intett. 

Zsebró? – kérdezte az ügyfél. Az. A férfi kit{molygott az irod{ból, de az ajtóból 

még visszaszólt. Le a smicivel! 

A maffia kij{tsz{sa 

Az idegen elég elveszetten bolyongott az idegen v{rosban. Az első napon a 

legbiztosabb t{jékozód{si pontja egy vak koldus volt. Keresztény ember lévén nem 

mulasztott el pénzt dobni a kalapj{ba, tal{n h{l{ból is, hogy tudt{n kívül ugyan, 

de t{jékozód{si pontul szolg{lt. Az idegen jött-ment, nézelődött reggeltől estig, az 

utcai {rusoktól vett valami harapnivalót, mint a helyiek többsége, vizet pedig a 

vil{gért nem ivott volna, ink{bb te{zott. Este még szokott helyén tal{lta a vak 

koldust. Betért egy közeli kocsm{ba. Te{t kért. Lassan szürcsölgette. Szerette. 

Egyszer megszólalt mellette egy hang. A szok{sosat! A kocsm{ros m{r nyújtotta is 

a poharat. Az idegen a szomszédj{ra nézett. A vak koldus volt. Éppen levette sötét 

szemüvegét, újs{got húzott elő, olvasgatott. M{snap is dobott pénzt a koldus 

kalapj{ba. Izgatni kezdte ez az ember. Miközben a v{rosban csatangolt, egyre az 

j{rt a fejében, beszélni kéne vele. A kocsma környékén kósz{lt. Mikor közeledett az 

idő, egy közeli utc{ból figyelte a koldust. Észrevette, m{sok is figyelik. A koldus 

felkelt, elindult. Két férfi lépett melléje. A koldus kiszedte a zsebéből a pénzt, 

{tadta. Az egyik férfi lehúzatta vele a zoknij{t. Néh{ny bankjegy volt benne. 

Pofonok csattantak. A kocsm{ban szótlanul ültek egym{s mellett. Itt{k a 

szok{sosat. M{snap este megismétlődött az utcai jelenet, pofonok nélkül. 

Harmadnap ismét. A kocsm{ban m{r szinte ismerősként ültek egym{s mellett. 

Ném{n. A következő nap az idegen nem dobott pénzt a koldus kalapj{ba. A 

koldus csod{lkozva nézett ut{na. Este a kocsm{ban kérték a szok{sosat. Nem 

beszéltek. Az idegen, mielőtt elment volna, a koldushoz fordult. Ha megengedi, én 

most adn{m oda. És letette a pénzt. 

Jelek 

A férfi félénken óvakodott be a kocsm{ba. Szétnézett. Odaült két m{sik, 

hozz{ hasonló korú melóshoz. Beszélni kezdett, meg{llíthatatlanul, miközben 

amazok kortyoltak néha a sörből. Én benneteket meg akarlak menteni, mert 

bar{taim voltatok az iskol{ban. Figyeljetek r{m! Isten orsz{ga a mi napjainkban 

valósul meg itt a földön. E gonosz vil{g pusztul{s{t és Isten orsz{g{nak győzelmét 

hirdető jeleket csak a vak nem l{tja. Jézus Krisztustól a tanítv{nyai érdeklődtek e 

jelek felől. Jézus azt mondta: Hallotok majd h{borúkról és h{borúk híreiről. Az 

igazi végidő nemzedéke 1914-ben kezdte megl{tni a jeleket. A M{té evangyélioma 

24,25, M{rk evangyélioma 13, Luk{cs evangyélioma 21, Jelenések könyve 6, a 

Timótheushoz írott II. levél 3. rész, Péter II. levele 2. rész 1, 2 verse így sz{mol be 

róla: Nemzet t{mad nemzet ellen és orsz{g orsz{g ellen, és lesznek éhínségek 

j{rv{nyos betegségek, földrengések. Sok hamis próféta t{mad majd, és sok embert 

elhitetnek. A bűnözés megsokasodik, a szeretet elhidegül. Az emberek önzők, 

pénzsóv{rak, kérkedők, kevélyek, k{romkodók, szüleik ir{nt engedetlenek, 

h{l{datlanok, tiszt{talanok, kérlelhetetlenek, r{galmazók, a jónak nem kedvelői, 

vakmerők, felfuvalkodottak, élvhajh{szok, ink{bb a pillanatnyi gyönyörnek, mint 

Istennek szeretői lesznek. A tanítók Istentagad{sra nevelnek. Lesznek jelek a 



csillagokban. Az emberek elalélnak a félelemtől, amikor a tenger zúgni fog, és az 

égnek erősségei megremegnek. A férfi a zavartan kortyolgató két melósra 

pillantott, és prédik{tori hangon dörögte: L{tj{tok-e ezen jeleket? A két melós 

megvonta a v{ll{t, és újabb két sört rendelt. A férfi az arcukba hajolt. Figyeljetek 

r{m! Vajon nem t{madt-e nemzet nemzet ellen orsz{g orsz{g ellen az első 

vil{gh{borúban? Majd a m{sodik vil{gh{borúban? S azóta is mennyi h{ború volt, 

és van ma is! A m{sodik jel: Lesznek éhínségek. És nincsenek? H{ny ember hal 

éhen a vil{gon? Nagyon sok. A harmadik jel: Lesznek j{rv{nyos betegségek. 

Fejlődött a tudom{ny, megszüntetett ebben a sz{zadban sokféle j{rv{nyt, de jöttek 

újfajta betegségek. Hal{losak is. A negyedik jel: A földrengések szaporod{sa. Elég 

a híreket figyelni, mindenütt sűrűn lehet hallani természeti katasztróf{król. Az 

ötödik jel: A bűnözés elszaporod{sa és a szeretet elhidegülése. Mit lehet hallani? 

Lop{s, csal{s, rabl{s, gyilkoss{g, nemi erkölcstelenség, részegeskedés, {rtatlanok 

v{dol{sa, tiszt{talans{g, k{bítószer... A férfi megr{zta az egyik melós v{ll{t. Na, 

l{tod m{r a jeleket? Én m{r l{tom! – mondta a melós. Mit l{tsz? Ott {ll – mutatta a 

melós. Odanéztek. A kocsmaajtóban {llt a m{sik melós felesége két kezét csípőre 

v{gva, ak{r egy felbőszült, kitörni készülő vihar. Igazad volt – mondta a férfinek a 

férj: Tényleg itt a vil{gvége. 

[lmok 

A fiú {lmot l{tott. M{snap az iskol{ban mondta a haveroknak, hogy 

mostantól a gonosz szolg{lat{ban {ll, tartsanak vele! És mit csin{lunk majd? 

Pusztítunk! Az avat{si szertart{st egy v{roson kívüli halmon végezték el. Tüzet 

raktak, körbeugr{lt{k, azt{n {tugrottak hatsz{zhatvanhatszor. Köveket raktak a 

tűzbe, s amikor m{r {tforrósodtak, csupasz kézzel kivették a par{zsból. Íme a 

bizonys{g, hogy a gonosz hű szolg{ja leszek! – mondta egyik a m{sik ut{n. Ettől 

kezdve naponta tal{lkoztak. Bék{kat fogtak, kővel dob{lt{k, vagy eltapost{k őket. 

De a bék{nak nem volt vére, pedig ők vért akartak l{tni. Macsk{t fogtak. Egy 

kript{ban gyűltek össze. Magnóról kemény, agresszív zene szólt. Ittak is. Azt{n 

elkezdődött a szertart{s. Fel{ldozlak téged a gonoszhoz való hűségem 

bizonyíték{ul! – recit{lta a fiú. És megölte a macsk{t. Élvezték az {llatok 

szenvedését. Később ablakokat kezdtek bezúzni. Mentek az utc{n, s csupasz 

ököllel v{gtak az üveg közepébe. M{snap egy m{sik utca ablakait verték be. A 

kisv{rosban félni kezdtek az emberek. Kor{n bez{rkóztak, ahol volt, leengedték a 

redőnyöket. A falakon furcsa jelek jelentek meg: valakik fordított keresztet, 

fordított öt{gú csillagot, és fordított 666-os sz{mot festettek itt is, ott is. A jelek 

napról napra szaporodtak. Esténként a temetőben tüzek lobogtak, sz{raz 

sírkoszorúk l{ngja vil{gította meg a sötétséget. A temetőcsősz nem mert kimenni, 

annyira rettegett, hogy m{snap beköltözött a v{rosba egy rokon{hoz. A 

síremlékeken is megjelentek a festett jelek. A kript{kban széth{nyt koporsókat és 

csontokat tal{ltak. Egyre több macska tűnt el a h{zaktól. Az emberek mindenfélét 

beszéltek, tudni véltek sokféle gazs{gról és égbeki{ltó bűnről. Az egyik reggel 

feltörve tal{ltak egy templomot: a falon és a képeken ott éktelenkedtek a festett 

jelek. A földön szertegurult üres üvegek, dorbézol{s nyomai. Az m{r szinte fel sem 

tűnt, hogy néh{ny kerékp{r k{mforr{ v{lt a v{rosban. Az elsőt a temetőben 

tal{lt{k meg. A m{sodik egy asszonyé volt, akinek az arc{t l{tta a fiú, éppen akkor, 

amikor az felfedezte biciklije eltűnését. Leírhatatlan, néma keserűség volt rajta. A 

fiú megv{rta az estét, bezörgetett az asszonyhoz, visszaadta a kerékp{rt, még némi 

pénzt is a kezébe akart nyomni. Az asszony boldog volt. A fiú tudta, ma éjjel ismét 

{lmot l{t. 



A jósnő 

A férfi r{érősen közeledett a régi p{rtbizotts{gi épület felé azon az utc{n, 

amelyet ő, éppen a fenti épület miatt, egyszerűen csak Bronnaj{nak nevezett. A 

sarkon befordult, ahogy ő hívta ezt a m{sik utc{t, a Patriarsije Prudin, s elindult az 

{ruh{z felé. Céltalanul nézelődött az ór{k és a bizsuk, a női fehérneműk és a férfi 

öltönyök között, majd felment az emeletre, b{r a cipők, a szőnyegek és a műszaki 

cikkek sem érdekelték jobban, mint az eddig l{tottak. Megnézte a ór{j{t. Még van 

harminc perce az autóbusz indul{s{ig. Lement a lépcsőn. S ekkor megl{tta a jósnőt. 

Szép volt, fiatal, az eléje tartott tenyereket szemlélte figyelmesen, s egy 

sz{mítógépbe t{pl{lta be az adatokat. Ő tudja, miféléket. A férfi sok{ig nézte a 

titokzatos műveletet, melynek végén a sz{mítógép kiadott egy papírt, amiből a 

kív{ncsi kliens mindent megtudhatott mag{ról. A jósnő r{villantotta zöld szemét. 

Uram? Odatartotta a tenyerét. Jó érzés volt, ahogy a nő hozz{ért. Elkészültek, a 

jósnő nyújtotta a papírt. R{írn{ a nevét? – kérdezte a férfi. Tudjam, legközelebb kit 

keressek! Jó. És r{írta: W. Annuska. A nő tal{nyosan mosolygott. Mögötte a polcon 

napraforgóolaj volt. A férfi megnézte az ór{j{t. Még van jó tíz perce. Igyekezett a 

buszhoz, ahogy ő nevezte tréf{san, a Szadovaja felé, menet közben azonban 

mohón {tfutotta a sz{mítógépes jósl{st. Milyen okos ez a gép! – gondolta, 

miközben azt olvasta mag{ról, hogy érzékeny, józan, bölcs, megértő, tapintatos, jó 

modorú, szeretetre méltó, kreatív, következetes, hűséges, kapcsolataiban komoly 

és mélyérzésű, gyengéd. Amikor azt olvasta, hogy az ön testének a gyenge pontja a 

torka, s hogy egy rendkívül nagy sorsfordulóra sz{míthat éppen akkor, amikor e 

sorokat olvassa, a férfi rögvest lehülyézte mag{ban a sz{mítógépet. Azt{n tov{bb 

böngészte a papírt. Vigy{zzon, mert az ön torka különösen érzékeny a 

kamionokra! – óvta őt a gép. Micsoda baroms{g! – gondolta a férfi. Hogy jön ide a 

kamion? Közben lelépett az úttestre. A fékcsikorg{sra és a női sikolyokra 

összeszaladt a nép. 

A v{rakozó 

Ült az előszob{ban, v{rta, hogy behívja az igazgató. Az új munk{j{ra 

gondolt, ha ugyan az előzőt, a tanul{st, annak lehet nevezni. Mit fog itt csin{lni? – 

ha egy{ltal{n felveszik. V{rt. H{t akkor pukara, gondolta, s óvatosan, hogy a 

titk{rnő ne vegye észre, elkezdte a belégzést. Az első récsaka ut{n úgy döntött, 

abbahagyja, mert túl hangos a kilégzés. A titk{rnő gyanakodva nézte. Ő 

mosolygott. Az orosz érettségire gondolt, a bar{tja feleletére. A tan{rnő felmutatott 

egy ceruz{t. 

– Sto eta? 

– Hm. 

– Eta karand{s? 

– Da, eta karand{s! 

– Sto eta? 

– Da, eta sto! 

A tenyerébe temette az arc{t, a titk{rnő ne l{ssa, hogy röhög. Biztos azt 

gondolja a csaj, hogy milyen komolytalan ez a kis vankuj gyerek. Szerette az ilyen 

különös szavakat: vankuj. A nőről eszébe ötlött történelemtan{ra. Mindig mesélt 

az ór{n, hogy volt, mint volt, amikor még ő is? A l{nyokkal. Arra eszmélt, hogy 

kicsengettek. Hadarni kezdett. 

– Mit vettünk ma? Moh{csi vész? Itt vannak a törökök, itt vannak a 

magyarok, huj, huj, hajr{! A többi ott van a könyvben. 



R{zkódott a teste a visszafojtott röhögéstől. Elhat{rozta, hogy nem gondol 

az iskol{ra, mert így sohasem veszik fel dolgozni. Akkor mire gondoljon? Kire? 

Tal{n a főnökre, akire v{r. Milyen lehet? Biztos volt benne, hogy az illető későn 

nősült. Későn hősült. Arra is megesküdött volna, hogy egy nő taszítja majd 

nyomorba. Ismét kijavította mag{t: egy nő taszította gyomorba. A fiú mosolygott. 

Valamikor biztos egy Casanova volt a nagyfőnök, gondolta. És most? Amire én 

törekszem, nem megy, mert m{r öregszem. Nem bírta tov{bb, kibuggyant belőle 

hangosan is a röhögés. L{tta maga előtt az igazgatót kudarc{nak színhelyén, a 

titk{rnő {gy{n{l, amint elsomford{l, és elmotyogja az iménti rémes rímet. Az 

ajtóra nézett: még mindig z{rva. Meddig kell még v{rni? Elképzelte 

p{rbeszédüket, miut{n bement a szob{j{ba. Ő majd megdicsér egy képet a falon. 

– Szép ez a kép. 

– Igen. Nagyon derűs – bólint az igazgató. 

– Ki festette? 

– Fényes Szabolcs. 

– Gondoltam. Mindj{rt gondoltam, hogy Fényes Adolf. 

A titk{rnő k{vét főzött. Szerette ezt az illatot. Megint a nagyfőnökre gondolt. 

Lehet, hogy mégis kor{n nősült? Mondjuk, húszéves volt, s elvett egy 

huszonkilenc éves nőt. A főnök anyja úgy hívta a menyét, hogy „öregasszony” 

Most megint elröhintette mag{t. A titik{rnő mérgesen nézett r{. Nem sz{mít, 

gondolta a fiú. Ez a nő m{r nincs is. Nemhi{ba írta egyik felejthetetlen 

dolgozat{ban kedvenc klasszikusa, a padt{rsa, hogy „Pongr{ci Istv{n szerette a 

nőket. Miksz{th utolj{ra M{ria Terézi{t csókolta meg, és úgy vallotta, hogy ővele 

kihalt a többi asszony”. Elemi erővel tört ki belőle a harsogó röhögés. Fel{llt, az 

ajtóhoz botork{lt, kiment. Pedig éppen most hozta neki a hírt a főnöktől kilépő 

titk{rnő, hogy az igazgató úr ma m{r nem tudja fogadni. 

Az {tutazó 

Az autóval a faluhoz ért. Most szapor{bban vert a szíve. M{r alkonyodott, 

de a hajnal jutott az eszébe. Szinte l{tta maga előtt a peckes kakasokat, amint 

egym{ssal versengve ébresztőt harsogtak. L{tta az apj{t, éppen kikelt az {gyból, 

f{radtan a lavórhoz ment, a vízbe m{rtotta a fejét, azt{n ki{llt a h{z elé, kémlelte az 

időt. L{tta az utcabelieket, amint gyalog, kerékp{rral igyekeztek a kukoricaföldek 

felé. Tudta, a juh{sz most eteti a fias juhokat. Most nyitott a kocsma, a férfiak egy 

féldeci ut{n kifordultak az ajtón, siettek a dolgukra. Az egyik szomszéd a 

jósz{gokkal bajlódik, a m{sik szép csendesen tipeg a tüdőasztm{ja miatt a 

tyúkudvar felé, szórja a magot a sz{rnyasok elé. A fia és a veje mellette 

serénykedik, végzik a nehezebb munk{t. A szemközti h{zn{l m{r kop{csolnak, 

most teszik az új h{zrészre a tetőszerkezetet: A mellette lévő h{z m{r csendes, a 

csal{d a hat{rban, kap{lj{k a kukoric{t. A következő h{z gazd{ja a v{ll{ra kapta a 

pusk{j{t, füttyentett a vizsl{nak, a gyönyörű vad{szkutya kölyke a l{bukn{l 

bolondozott, de ő most itthon maradt. A legelőn szinte l{tta a szétterülő juhny{jat, 

a szép, fekete-fehér foltos kis okos kost, a j{tékost, s l{tja gyermekkori önmag{t, 

amint hangosan magyar{z a kis kosnak, hogy hamarosan felnő, és fontos kos lesz 

belőle, s akkor majd így beszélgetnek: „Kedves kos! Ny{j{t bemutatn{?” „Beee!” 

„Van vagy kétsz{z mögötte!” „Mind jerkeee!” „Bevallja, hogy mind az ön 

felesége?” „Beee!” „S a juh{sz is besegít?” „Beee!” L{tja mag{t, ahogy rohan a 

tajtékzó juh{sz elől. L{tja az anyj{t és a nővérét, otthon tesznek-vesznek a 

konyh{ban, készül az ebéd. Azt{n felrémlik előtte a temető, nagyapja sírja: 

„Munka és küzdelem volt egész életed, legyen nyugodt, békés örök pihenésed.” 

Jön a vad{sz, oldal{n h{rom f{c{n lóg. Az iskol{ból énekszó csapódik ki: „Most 



szép menni katon{nak.” A kocsm{ban két férfi egym{ssal szemben {ll, karjuk a 

magasban, szenvedélyesen ordítj{k: „Csókolom a pici sz{dat...” A könyvt{r 

mögötti p{ly{n kugligolyó döngeti a b{bukat. Autóbusz jön, féltucat ember sz{ll 

fel szépen felöltözve, a közeli v{ros kórh{z{ba mennek l{togatóba. Porfelhő. 

Hőség. Az egyik öreg szomszéd ilyenkor alszik egy kicsit. Az unok{ja a televízió 

előtt, éjszak{ig. A juh{sz egy s{nta juh l{b{t kezeli bicsk{val és gyógyszerrel. 

Esteledik, kékes fény villog az ablakokból. A szemközti h{z tetejéről lejönnek az 

{csok, befejezik a kop{csol{st. Malacok visítanak, tehenek bőgnek, etetnek. A 

televíziók előtt emberek ülnek, fejük lebicsaklik. Szinte l{tta maga előtt az egész 

falut. Elszorult a torka. Tekintete f{tyolos volt, szapor{n vert a szíve. Az autóval a 

falu m{sik szélére ért. Nem {llt meg. M{r nincs kihez bemennie. G{zt adott. 

Mentol 

Érettségi szünet. Kivett egy albérletet a haverokkal, éjjel-nappal söröztek. 

Úgy gondolt{k, jól felkészülnek. A közeli kocsm{ból kann{val hordt{k a seritalt, 

ahogy ő szerette nevezni. F{radhatatlanul buliztak. H{lózs{kban vitték a boltba a 

visszav{ltandó üvegeket. Utólag a nagy részegségen kívül emlékezett néh{ny 

l{nyra is. Az érettségi sikerült úgy-ahogy. Ut{na négyen elmentek a Dun{ntúlra, 

egy kétszemélyes s{torban aludt egy l{ny és h{rom fiú. Kényeztették a l{nyt. Csak 

vezényszóra tudtak a s{torban megfordulni. Azt{n tengett-lengett egész ny{ron. 

Ősszel egyetem. Az első félévet rögtön meg kellett ismételnie. Azt{n megint. 

[tjelentkezett egy m{sik szakra. Két évig nem volt baj. Akkor kihagyott egy 

félévet, megint j{rt egy kicsit, megint szünetelt, így ment ez hosszú évekig. Egy 

hétig vedeltek a bar{tj{val, a t{j{ra sem mentek az egyetemnek, azt{n napokig 

igazol{s ut{n rohang{ltak. Szereztek egy havert a dilih{zban, az előre gy{rtotta 

nekik az igazol{sokat. Olyan volt, mint a méh: sz{llt vir{gról vir{gra. Az egyik 

l{ny ap{v{ tette volna, de elhitette vele, hogy nem {ll jól neki a terhesség. Reggel 

bevette mag{t egy kocsm{ba, iszogatott, megv{rta, hogy végezzenek a főiskol{s 

l{nyok, elkapott egyet, vitte az albérletbe. Az egyetem m{r csak emlékeiben élt. 

Végül otthagyta. Hazament. Elment rakt{rosnak. Titokban ivott a munkahelyén, az 

lett a vége, hogy ott kellett hagynia. Hónapokig csak a kocsm{kat j{rta. Valaki 

r{beszélte, hogy sz{zalékoltassa le mag{t. Megprób{lta. Sikerült. Ut{na elment 

éjjeliőrnek. Jól volt. Két-h{rom felest, ugyanannyi sört benyomott, akkor m{r 

szinten volt. Nem akart ő tajték-részeg lenni, de egy kis eufória kellett. A cégnél 

hektósz{mra {llt az étkezési etilalkohol. Nem volt nehéz hozz{jutni. Ötliteres 

kanna, megtöltve 36 sz{zalékos finomszesszel. A szekrényében ott {llt egy literes 

üvegben a fele-fele ar{nyban hígított tisztaszesz meg egy pici főzőpoh{r, azt 

megbuggyantotta, durr be! Mikor m{r undorodott a tisztaszesz ízétől, egy kiskan{l 

mentolt hozz{dobott, így egész tűrhető lett. Reggelre megitta az üveg tartalm{t, 

kicsempészte, vitte haza a m{sik litert. Egyszer megprób{lt leszokni, két hónapig 

bírta. Végiggondolta a jövőjét. Neki nem kell lak{s, kocsi, hétvégi h{z, feleség, 

gyerek... Akkor miért ne igyon? És ivott. Összebark{csoltatott egy főzőkészüléket, 

s h{ztart{si keményítőből, {rp{ból {llított elő tisztaszeszt. Vagy vodk{t. Egyedül 

maradt. A régi cimbor{k lekoptak, megnősültek, megkomolyodtak. Ült a 

szob{j{ban, és iszogatta a maga kotyvasztotta italt. B{rmikor le tudnék szokni, 

gondolta. Ez megnyugtatta. 



L{ndzsar{zó Vilmos Big Band 

... a két férfi {tlépte a mocskos peronon ücsörgőket, legyezgették a sűrűn 

gomolygó cigarettafüstöt, a v{ltó fölött ide-oda billegtek, lassított a vonat, {llom{s 

következett. Az óri{s v{ratlanul r{bődült egy lesz{llni készülő l{nyra. „Elviszel 

egy levelet a rendőrségre!” Dikt{lni kezdett a kicsinek. „Mc Lane-e nézniük a ma 

esti krimit. Simon-v{gnak és Mc Gill-kolnak benne valakit. Ha nem jönnek, az 

egész v{ros Maigretmül.” A l{ny riadtan {tvette a papírt, gyorsan lesz{llt a 

szerelvényről. A két fiatal törtetett tov{bb. Az egyik fülke előtt idős paraszt 

{csorgott, a kalapj{val legyezgette mag{t, közben elismerően, leplezetlen 

csod{lattal b{multa a kétméteres fiút. A m{sikat csak akkor vette észre, amikor az 

meg{llt előtte, és az öreg kopasz fejére mutatva felcsattant. „Te azt{n szépen meg 

vagy nyiratv{lkozva!” Mentek tov{bb, ügyet sem vetettek a döbbent parasztra. 

Egy ünneplőbe öltözött, lenyalt frizur{jú, középkorú férfi jött velük szembe. Az 

óri{s a falhoz szorította, néh{nyszor megr{ntotta az illető gumis nyakkendőjét, és 

mennydörögve {llapította meg: „Ezt nevezem konzisztenci{nak!... Ööö... akarom 

mondani, egzisztenci{nak...” Megvetően elléptek a riadt, lihegő férfi mellett. 

Elsz{ntan ut{lt{k az ilyeneket. Egy s{nta cig{ny kalimp{lt előttük. A kicsi 

r{förmedt. „Ugye, te rühelled a kod{lyos... illetve kedélyes zenét?” Az értetlenül 

vigyorgott. Ők ketten m{r egy m{sik peronon j{rtak. Itt cig{nyok hangoskodtak, 

de amint megpillantott{k az óri{st, elnémultak, félrehúzódtak. A hatalmas ifjú 

r{dördült egy kis keszeg, hajlott h{tú cig{nyra. „Nem iszol mosatlan 

gyümölcslevet. Igaz?” „Jaj, any{m!” – rebegte az falfehéren. A kicsi egy potrohos 

cig{ny képébe süvöltötte. „Hajlamos vagy arra, hogy lehetőleg becsületesen éljél, 

ugye?” „Olvastad m{r a Pisztr{ng és Izold{t?” – r{zta az óri{s a divatos göncökbe 

öltözött harmadik cig{nyt. [tmentek az első oszt{lyra. Egy kopottas öltönyt viselő 

férfi volt a következő {ldozat. „Te azt{n gyarmatosítod a feleséged testét, mi?” A 

férfi méltatlankodott, de az óri{s megfogta a tork{t. „Hiszel a hasisztik{ban, 

ugye?” A m{sodoszt{ly büdös peronj{n egy elhaszn{lt melóst egzecíroztattak. 

„Remélem, te kívülről fújod Napó Leoncavalló című oper{j{t!” A melós elcsig{zott 

volt és szótlan. Fogalma sem volt róla, hogy ez a két fickó tulajdonképpen a 

L{ndzsar{zó Vilmos Big Band nevet viselő kísérleti szính{z, meg akarj{k 

döbbenteni az embereket vonat dr{m{ikkal, egyszóval minden elképzelhető helyet 

alkalmasnak ítélnek akcióik sz{m{ra, a szính{zi épületeket kivéve. A L{ndzsar{zó 

Vilmos Big Band tov{bb nyomult előre. Az egyik fülkében k{rty{ztak. Az óri{s 

belépett, kiszorított két szemközti helyet, leültek. „K{rty{zzunk!” A kicsi egy 

marék villamosjegyet vett elő. „Megengedik urrraim?” – mordult a kicsi az 

emberekre. Kevert. „Emelj!” Az óri{s fel{llt, megemelte a m{sikat. Az osztott. 

„Hívjak?” „Hívj{l!” „Fed{k S{ri jó lesz?” „Azt csak pancserok hívnak.” „H{t akkor, 

Fed{k Etelka!” „Etelka?” „Ütöm: Etelkaka!” „Na jó, a tied. Eszt ercsin{ltam. Te 

hívsz.” „Búbosblanka!” „Erik a fenébe! Nem jön a lap. Emma nem stimmel.” 

„Tessék: Barnab{s!” „S{rgab{s.” „Ütöm: Zöldb{s!” „Pirosb{s!” „H{t n{lad van? 

Hogy az amagass{gos csilla...” „...podj!” „Na, hívj{l!” „Fed{k Bertalan!” „Ajaj, a 

berfosztóképző...” „Ez még semmi. Hehehehe!” „Hehehehe? Azt hittem, m{r 

kiment.” „Lehet. Megnézzük?” „Meg.” Kitódultak az ajtón. Elsz{ntak voltak. A két 

fiatal {tlépte a mocskos peronon ücsörgőket, legyezgették a sűrűn gomolygó 

cigarettafüstöt, a v{ltó fölött ide-oda billegtek, lassított a vonat, {llom{s 

következett. 



Philemon és Baucis 

Az öregnek a szak{lla úgy nézett ki, mint a cukrozott m{k. Megitta az előtte 

{lló sört, megtörölte a sz{j{t, s így szólt. 

– Na, megyek m{r, mert odahaza azóta megfordított{k a képemet a falon, és 

h{rom cig{nygyerek köpködi órabérben. 

És elindult. Néha megt{ntorodott, de haladt. Csak a m{sik kocsm{ig jutott. 

Ott is ivott két-h{rom korsóval. Ott is elkezdte a köpködő cig{nygyerekekről szóló 

kacskaringós mondatot, de nem tudta végigmondani. T{ntorgott az utc{n, egészen 

a harmadik kocsm{ig. Ott is kikért egy korsóval. Utcabeliek iszogattak mellette, 

cserzett arcú férfiak. 

– Bolond ember maga, öreg! – szólt oda egyikük. 

– Miért? – nézett r{ az öreg. 

– Mert ha innen hazamegy, a keresztényeket hívja segítségül. 

– H{t kit?... – az öreg nem bírta befejezni a kérdést. 

– A komenist{kat hívja! 

– Miért? 

– Mert azok segítenének. 

– Igen? 

– Igen. Azok olyanok. Mennek azok mindenhova. Még Afganiszt{nba is. 

Röhögnek. Az öreg megissza a sört, belekezdene a köpködő cig{nygyerekes 

mondók{ba, de az első két szó ut{n elhallgat, legyint. Végigt{ntorog az utc{n, 

néh{nyszor belekapaszkodik egy f{ba, pihen. Amikor a h{z{hoz ér, célozgatja a 

kiskaput, de sehogy sem tal{lja el. Egy idő ut{n megunja, nagy nehezen felm{szik 

a kerítésre, de a tetején fennakad. Elalszik. Egy óra múlva kinéz a h{zból a felesége, 

a kezében sodrófa. Megl{tja az öreget a kerítés tetején, odasiet, prób{lja leszedni, 

de nem boldogul. Költögeti a hortyogó embert, de hi{ba. Hoz egy vödör vizet, 

r{zúdítja. Erre m{r felébred az öreg. Megl{tja a feleségét. 

– Megjöttem – mondja. 

– L{tom, hogy a béled csurogjon ki! Gyere le! 

– Nem megyek, mert megversz. 

– Gyere le, mert leesel. Részeg vagy. 

– Nem vagyok én részeg, édes lelkem! 

– Részeg vagy, te gyehenn{ravaló! 

Segít neki lem{szni. Amikor az öreg földet ér, az asszony előkapja a 

sodróf{t, püfölni kezdi. Az öreg megprób{l elmenekülni, közben kiab{l. 

– Segítsetek, keresztények! 

– Negyven évig vertél! Most én verlek! – kiab{l az asszony. Azt{n ném{n 

fenyíti tov{bb. Amikor elf{rad, v{ratlanul sarkonfordul, bemegy a h{zba, bez{rja 

az ajtót. Az öreg ut{naki{lt. 

– Majd az Isten megfizet neked ezért! 

Tébl{bol még egy ideig az udvaron, majd h{trasomford{l a szalmakazalhoz, 

befúrja mag{t. Rögtön elalszik Az égen komor felhők gyülekeznek. 

Búcsú 

A kisl{ny nyolcéves kor{ban m{r szedte a markot. Tizennégy éves volt, 

amikor beteg lett az apja. A le{ny kasz{val v{gta a búz{t, a húga szedte a markot. 

Az iskol{ban jól tanult, szeretett sz{molni, olvasni. Öt oszt{lyt j{rt ki. Nagyon 

dolgos volt. Szekérrel hordta a tr{gy{t a hat{rba, a földjükre. Néztek ut{na az 

emberek, s azt mondt{k: „Szerencsés lesz az a legény, aki ezt a le{nyt elnyeri!” Hat 

hónap alatt tucatnyi kérője akadt. Tizenkilencben esküdtek, a l{ny akkor 



huszonegy éves volt. Az ura tisztességes, jóravaló ember. A fiatalasszony sürgött-

forgott a konyh{ban, a kertben, nevelte a gyerekeket. H{rom gyerekük született. 

Az asszony virrasztott az egyik gyerek fölött. Hat hétig nem vetkőzött le, nem 

feküdt le. Az orvos azt mondta: „M{s keze alatt m{r meghalt volna ez a gyerek.” 

„Doktor úr, én mindent elkövettem vele!” Az asszony gyalogolt az orsz{gúton, 

tejtermékeket vitt a közeli v{ros piac{ra. Mire hazaért, a csirkék csirimpoltak, a 

kacs{k h{pogtak, a lib{k g{gogtak, a csikó nyerített, a borjú bőgött, a malac 

ordított, a kutya ugatott, a macska nyarvogott, a gyerekek követelőztek. Éhes volt a 

nép. A férje a hat{rban dolgozott. Az asszony kal{csot sütött a kemencében. Bevitte 

az első tepsivel. Mire a m{sodik tepsivel is bevitte, az első m{r üres volt. Szerette 

nézni a csal{dj{t. Később új kemencét épített. Egymaga. Kap{lt, szaladt a boltba, 

rakta a búz{t a kocsira. Sov{ny volt és szívós. A férje a cséplőgéphez j{rt, de azt{n 

beteg lett. Tizenkét évig úgy-ahogy húzta l{bon, majd megbénult, megvakult. 

Azt{n meghalt. Addigra felnőttek a gyerekek. A beteges fia a h{borúban {t{zott, 

kif{zott, új nyavaly{kat szerzett. Négy évig szenvedett, míg meghalt. Az asszony 

csak dolgozott tov{bb. Tapasztotta a h{zat, festette a szob{kat, kertészkedett, még 

{gyat is fabrik{lt. F{t v{gott, egy gally felpattant a szeméhez, a fél feje veresfekete 

volt a vértől, azóta nem l{t az egyik szemére. Egyszer nagyot kattant valami a 

fülében, azóta rosszul hall. Még mindig szaladt, sohasem tétlenkedett. Sok ruh{t 

varrt, még harmónik{s aljú szokny{t is. K{lyhacsövet csin{lt b{dogból. A nagy 

kertet még mindig fel{sta. Ami termett, vitte a gyerekeinek. Esténként ült egyedül 

a szob{ban, nézte a falon a szülei, az ura és a gyerekei fényképeit. Beszélt 

hozz{juk. „Szép életem volt” – mondta. Megmosdott, felvette az ünneplő ruh{j{t, 

úgy feküdt az {gyra. 

Szorong{s 

Évekkel ezelőtt éreztem, hogy valami baj van, elmentem az orvoshoz. Mikor 

bementem a rendelőbe, azt mondja az asszisztensnő. 

– Doktor úr, Esztike néninek az epéje szokott görcsölni. 

– Mit szoktam felírni? 

Mondta, hogy mit. Felírta. Visszamentem a varrod{ba, dolgoztam tov{bb. 

Egyszer azt{n összeestem. A kórh{zban megműtöttek epével. De nem az volt a baj. 

Akkor megműtöttek vakbéllel. Azt{n gyomorral. De csak nem tal{lt{k el. 

Mondt{k, hogy kiveszik a köldökömet is, mivel sérvem van. 

– Ha úgy gondolj{k, csin{lj{k, de ha az uram keresni fogja, magukhoz 

küldöm. 

– Kidobjuk, azt{n minden rendben lesz. 

– Én csak attól félek, dr{ga doktor úr, hogy lassan m{r nem marad bennem 

semmi, ha maguk így dob{lóznak! 

Tele vagyok v{g{ssal, forrad{ssal, pedig egyik se volt a bajom. Mert női 

bajom volt. Most m{r jó nagy volt a daganat, kidobt{k az egész méhemet. Az uram 

jó ember, de azt mondja, mielőtt befeküdtem a kórh{zba. 

– Te, Esztikém! 

– Tessék. 

– Ha m{r ilyen nagy műtétre mész, úgy gondolom, meg kéne csin{lni a 

végrendeletedet. 

H{t akkor elkeseredtem: nem elég a sok baj, fiatal sem vagyok m{r, ez a vén 

tökéletlen meg ilyesmivel zaklat. Összeszedtem az aranyl{ncomat, gyűrűmet, 

fülbevalómat és a takarékkönyvemet, elvittem a l{nyomnak megőrzésre. Mit 

tudom én, mit forgat a fejében ez a vén piszkos! Pedig amúgy tényleg jó ember. 



Mindig megl{togat, de most meg azzal szekíroz, hogy mi lesz vele, mert hat hétig 

nem nyúlhat hozz{m a műtét ut{n. 

– Ej, a fene a rossz bőrödet, amíg hozz{mnyúlhatt{l, addig mindig {lmos 

volt{l! 

Mondtam neki, nehogy úgy j{rjak vele is, mint az első urammal! Mert 

amikor először oper{ltak, az is naponta jött hozz{m. Minden {ldott nap be{llított 

egy csokor vir{ggal. Jaj, mondom magamban, h{t el kell {julni ettől az embertől! 

Csak az ütött szöget a fejembe, hogy mindig kérdezgette, mikor engednek haza? 

Feszt ezzel jött. Még szép, hogy nem mondtam meg! De eljött az a nap is. 

Kiengedtek, de még nagyon kor{n volt. Húztam az időt, mentem ide is, oda is; 

mindenhov{. Este tíz körül azt{n be{llítottam: Kinyitottam az ajtót, de nem 

gyújtottam villanyt. Kérdezi az uram. 

– Megjöttél, Esztikém? 

– Meg. 

V{rom, hogy odajöjjön. Nem jött. A sötétben levetkőztem, lefeküdtem. Az 

emberem csak nem mozdult. Sok{ig hallgattunk. Egyszer hallom, hogy súgja. 

– Alszol, Esztikém? 

Nem szóltam. Akkor m{r megszokta a szemem a sötétet, l{tom, lejjebb 

húzza mag{n a takarót. Suttog. 

– Na, Bözsikém, most ugorj ki az ablakon! 

Rögtön felugrottam, a kurva ruh{j{t bev{gtam az {gy al{, a haj{n{l fogva 

kihúztam a dunyha alól, jól megrugdostam. Az uram szedte ki a kezem közül. 

Meztelenül ugrott ki a nője az ablakon, úgy pucolt el. Azt{n elv{ltunk. Nem kellett 

volna. Ha megbocs{tok, többet biztosan nem csin{l ilyet, végképp jó ember lett 

volna. Ez a m{sodik is {ldott jó ember, csak az a baj kedves, én most m{r félek 

bejelentés nélkül hazamenni. És engem most hazaengedtek. 

A simogat{s 

Az asszony belép a kapun. Gyönyörű galambok totyognak az udvaron, az 

asszony közeledtére sem rebbennek odébb. H{rom macska rohan hízelegni. Az 

asszony letesz a földre egy kiskuty{t, bar{tkoztatja őt a macsk{kkal. „Kidobta őt 

valaki, mint benneteket tavaly” – magyar{zza a cic{knak. Hetek múlva tal{lt egy 

kisl{nyt, aki szalmakazalban aludt, mert nem engedték be a lak{sba a szülei. 

Hazavitte. A gyerek elmúlt h{roméves, de még tíz kilót sem nyomott. A kisl{ny 

nem tudott beszélni, egyetlen szót sem tanítottak meg vele. Az asszony szeretettel 

nevelgette, logopédushoz hordta. Amikor csak ketten voltak, beszélt a kicsinek a 

saj{t életéről. Még nem volt kilenc esztendős, amikor m{r napsz{mba j{rt az 

uradalmi földekre, tizenkét évesen cseléd lett Pesten. Sokat dolgozott, f{radt volt, 

mint egy ig{s {llat. A bakancsa sok sz{mmal volt nagyobb a kelleténél. Szegény 

volt. Amíg iskol{ba j{rt, a legjobb oszt{lyzatokat kapta. Sajnos, kivették az 

iskol{ból idő előtt. Dolgozni kellett. Szinte gyerek volt még, de a kezei m{r 

remegtek a mos{stól. Rém{lmai voltak. Arról {lmodott, hogy gyerekei lesznek, 

akik télen az {gy rongyai közé bújnak nappal is, hogy meg ne fagyjanak, s amit ő 

kap ebédre, azt hazaviszi nekik, mert nincs mit enniük, s amikor megérkezik, 

megrohanj{k, s vinnyogva falnak, mint sok éhes kicsi {llat. [lm{ban hallotta is a 

vinnyog{st. Erre ébredt. Ő sírt. Később férjhezment, a h{ború végén szétlőtték a 

h{zukat, ő megsebesült, a férje vagy sz{z kilométeren {t húzta a sz{nkón új 

otthonukig, ahol most is laknak. Lettek gyerekeik, h{rom is, szépen felnevelték, 

sz{rnyukra bocs{tott{k őket, m{r unok{ik is vannak. „És itt vagy te is, kincsem!” – 

vonta mag{hoz a beszédtelen kisl{nyt. Hónapok teltek el, s amikor a kisl{ny 

közelébe kerültek, az még mindig az arca elé kapta a kezét és sikított. Az asszony 



elsírta mag{t. „Szegénykém! Dr{ga gyermekem!” Töprengett: vajon mit tehettek 

vele? Csak {llt, nézte a rémült gyermeket, s nem merte megsimogatni. 

Csalód{s 

Az asszony bev{s{rolt, hazament, azt{n {tment a szomszédasszonyhoz, és 

elújs{golta, hogy bev{s{rolt, szétnézett a piacon, dr{g{k a malacok, majd a 

következő v{s{ron vesznek hatot, tal{lkozott a férje nagynénjével és a 

sógornőjével, beszélgettek egy beteg rokonról, hogy mikor l{togatj{k meg a 

kórh{zban, v{rta a post{st is, de hi{ba... Azt{n {tszaladt a m{sik 

szomszédasszony{hoz, egy könyvet mutatott neki, amely a hal{l ut{ni életről szól. 

„Engem úgy megnyugtat az ilyen könyv!” – mondta az asszony. „Nagyon érdekel 

ez a téma. Az újs{gban is mindig a hal{leseteket olvasom, a tévében pedig a krimit 

nézem. A férjem pedig hallani sem akar erről a tém{ról. De én vall{sos vagyok, 

úgyhogy engem mindig nagyon izgatott az elmúl{s. Kisl{ny koromban még a 

halottakat is megnéztem. 1944-ben, amikor a front {tvonult a falun, lőttek. Egy 

golyó teljesen széttépett egy öregasszonyt. L{ttam, a l{ba a f{n, az agyveleje ott 

hevert az út por{ban. Ott, a post{n{l... Én {rv{n nevelkedtem. Nem örvendtem én 

a hal{lnak soha, csak kív{ncsi voltam. [llandóan ezzel foglalkoztam. Hogy van 

ez? Mi az, hogy hal{l? A férjem egyik csatornaőr t{rsa az egyik nap még itt volt 

n{lunk lovaskocsival, m{snap pedig hallottuk, hogy meghalt. De mintha érezte 

volna! Az uram és ő úgy elbúcsúztak egym{st{l! Vajon mi lett vele? Én úgy 

képzelem, a hal{l ut{n olyan helyre kerül az ember, ami olyan, mint a vir{gzó 

gyapotföld. Mi termeltünk gyapotot is, az ötvenes években, a téeszben, még egy 

tanfolyamot is elvégeztem hozz{ Szentesen. Az nagyon szép munka volt. Mikor 

vir{gzott, csod{latos volt benne a munka. Csak az volt a baj, hogy nem ért be. Még 

télen is szedtük a gyapotot, mikor r{esett a hó. De ny{ron?... Mikor az arat{sból a 

gyapotba kerültünk, mintha a pokolból a mennyorsz{gba kerültünk volna. Ilyen 

lehet a hal{l ut{n is...” Később {tszaladt a m{sik szomszédba, megnézte a frissen 

festett konyh{t, a m{sik helyen kikérdezte a szomszédasszonyt a műtétje felől, 

azut{n hazaszaladt, bevitte a toj{st, olvasott egy kicsit, főzött valami vacsor{t, 

közben kézimunk{zott is, hazajött a férje, megvacsor{ztak, kor{n lefeküdtek, mint 

mindig. Hajnalban felkelt az asszony, mosdott, öltözött, visszament a szob{ba, 

nézte a férjét, milyen mozdulatlan! Csak nem?... A mellkas{ra hajolt, dobog-e 

még?... Dobogott. 

Asszonyok 

Hajnalodik. Itt is, ott is megnyikkan a faluban egy kenetlen ajtó. Fél öt van. 

Felserken a fiatalasszony, tesz-vesz a h{z körül, a konyh{ban. A férje is 

kik{sz{lódik az {gyból. F{radt, törődött. A felesége k{vét visz neki. Mosd{s, 

öltözés, készülődés. Még fél hat sincs, a férj elindul. Az anyósa m{r a kertben 

kap{lgat. Az unoka még alszik. H{romnegyed hat. Elindul a feleség is az üzem 

fele. Bemegy a kapun, a műhelybe. Indul a műszak. Mosóport csomagol. Finom 

por sz{llong a levegőben. A mama otthon a csirkéket, kacs{kat, malacokat eteti. A 

veje m{r kint van a hat{rban, a komb{jnokat javítgatja. A l{nya az üzemben 

egykilós zacskókat rakosgat, tizennyolc darabot, ennyi kerül egy zs{kba. Akkor a 

zs{k sz{j{t lez{rja. Azt{n ismét: négy, hat, nyolc, tíz, tizennyolc kiló, zs{kot lez{rni. 

Az anyja benéz a kisunok{ra. Még alszik. Visszamegy a kertbe, a növényei közé. 

Munka közben sokszor meg{ll, a h{z felé fülel. Végül bemegy. A kisl{ny most 

ébredezik. A mama reggelit készít. Megmosdatja, felöltözteti a gyereket, azt{n 



együtt leülnek reggelizni. Jön a post{s, lapot hoz a v{rosi rokonoktól: üdvözletüket 

küldik az Adri{ról. A kisl{ny az udvaron j{tszik, gyomrozza a kismacsk{t. A 

mam{ja ismét a kertben szöszmötöl. Néha felegyenesedik, f{jdalmasan tapogatja a 

derek{t. A szomszédasszony {tki{lt, hogy gyógyfürdőbe kéne menni a derek{val. 

H{t igen, de mikor? A l{nya a zs{kokat rakosgatja ernyedetlenül, közben lopva az 

ór{j{ra pillant. Tizenegy elmúlt. Az anyja a konyh{ban meggylevest főz. Megjön a 

fuvaros, meghozta a szenet. A mama kinyitja a nagykaput, a kocsi bejön az 

udvarra, a fuvaros leborítja a tűzrevalót. A lovak még kitörnek egy kis 

gyümölcsf{t, azt{n kigördül a kocsi az udvarról. Ennek is éppen most kellett 

jönnie! – foh{szkodik a mama. Vödröket, lap{tot hoz, hordani kezdi a szenet az 

ólba. A kisl{ny segít neki a kisvödrével, hamarosan fekete a szénportól. Később 

nyafog, hogy éhes. A nagyanyja beviszi, mosdanak, elé teszi a meggylevest, 

közben ő r{ntott{t süt. Esznek. A kisl{ny a levesből kihal{szott meggyet 

szopogatja, ízlik neki. Ebéd ut{n a nagyanyja lefekteti. Amikor elalszik, kimegy, 

hordja a szenet tov{bb. Két óra. A fiatalasszony kilép az üzem ajtaj{n, hazafelé 

indul. Otthon el{mul a szenet l{tva. Leteremti az anyj{t, amiért neki{llt behordani. 

Nem is eszik, be{ll ő is. Forrón tűz a nap. Amikor a gyerek felébred, m{r alig van 

szén az udvaron. Az asszony hordja tov{bb, a nagymama intézi a gyereket. „Apu 

mikor jön haza?” „Este.” A fiatalasszony kimosakszik a szénporból, gyorsan eszik 

valamit. Ut{na ubork{t tesz el. Fél hat. A nagymama a malacokkal viaskodik. A 

fiatalasszony rohan a boltba, v{s{rol. A kisl{ny a macsk{t gyomrozza. Mosd{s, 

vacsora, fekvés. A fiatalasszony mos, az anyja a pörköltöt főzi a meggyleveshez. 

Hazajön a veje. T{lalnak, vacsor{znak. A feleség gyorsan inget, nadr{got vasal. 

közben az arat{sról kérdezgeti a férjét, aki hamarosan bevonul a fürdőszob{ba. 

[gyaznak. Fél tizenegy van. Fekszenek egym{s mellett. A férfi megszólal: „Tudod, 

mit szeretnék?” „Mit?” „Ha vége lesz az arat{snak, tökéletesítem az elektromos 

ébresztőór{t.” „Az jó lesz, mert amit csin{lt{l, azt még a községh{z{n{l is hallani.” 

„Most majd szign{lt fog j{tszani. És csin{lok sakk-készletet, meg repülőgép 

modelleket. Mit szólsz hozz{?” Csönd van, az asszony m{r alszik. Négyezer kiló 

mosóport emelt ma. 

Becsület 

A nagyap{mnak sz{ztíz hold földje volt, de tizenegy gyerek jutott r{. A bíró 

erőt elvitték a tizennégyes h{borúba, oda is veszett hét gyerek meg a veje. A többi 

fogs{g ut{n került haza. A nagyap{m a l{nyokkal együtt küszködött, nehezen 

bírtak a földdel. Az ap{mnak jutott tíz hold gyenge föld. Négyen voltunk 

testvérek. Én negyvenkettőben vonultam be katon{nak. Negyvennégy tavasz{n 

kivittek az orosz frontra. Hídverők voltunk. A fejemet megütötte egy golyó, 

elveszett velem a vil{g. De nem haltam bele. Mindig vissz{bb jöttünk, m{r 

Magyarorsz{gról is kiszorultunk. Akkor a németek elvették tőlünk a pusk{t. 

Bez{rtak egy t{borba, ott majd megbolondultunk a tétlenségtől. Bevagoníroztak, 

húzg{ltak ide-oda, azt{n csak elengedtek: Itthon a lerombolt falu v{rt. Mindent 

elölről kellett kezdeni. Sokat dolgoztunk. Még a viharl{mpa vil{g{n{l is vetettünk, 

mikor azt{n jött az arat{s, nekünk nem maradt kenyérnek való. Hi{ba karcol{sztuk 

a rossz kis lóval meg az ekével a föld tetejét, R{kosi elvitt mindent. Azt{n jött a 

téesz. Nekem ott is rosszul esett, ha valaki passzióból elv{gott egy kötelet. A tagok 

nem értették, miért ugrok le még egy cső kukoric{ért is a kocsiról? Nem szerettem, 

hogy a kocsi szén{t ledúrt{k, csak azért, hogy fél ór{val nehogy tov{bb 

dolgozzunk. Minket úgy neveltek, hogy fiam, iparkodj{l! Én a borbélyn{l tanultam 

legtöbbet: volt ott öreg is, fiatal is, felhozt{k az élet dolgait, okultunk. A mi életünk 

szigorú volt. Nem mehettünk el senki mellett köszönés nélkül. Zsebre dugott 



kézzel nem {llhattunk a feljebbvaló előtt. A b{lban h{romszor is körülment az 

ember, mire le merte kérni az öregebbtől a ly{nyt. Amikor én legénykedni 

kezdtem, a r{dió még egy kis doboz volt, abban egy akkora krist{ly, mint egy 

kockacukor, az hozta a hangot, a magyar nót{t, ezt is, azt is. Azt{n ott voltak 

nekünk a h{zi citer{s-b{lak. Meg a zugkimérők. Egy öregember citer{zott, mink 

meg vagy nyolcan-tízen jól kiugr{ltuk magunkat, a gazda pedig mérte a bort. 

Akkor {m még nem ment el a legény a ly{nnyal fényes nappal 

összenyal{bolkózva, mint most! De sajnos, én m{r sötétben sem nyal{bolkózok. 

Elmúltam hetven esztendős, de még most is elkalandozik az eszem, ha megl{tok 

egy jó menyecskét. Még most is ut{nuk nézek, pedig elég rossz a szemem. A jó 

lovat meg a szép asszonyt nagyon szeretem. Ink{bb nem ettem, nem aludtam, de 

azok jöhettek. Még p{ros{val is! Nem mindenki ért {m a nyelvükön! Mennyivel 

jobban jön ki, ha az ember a far{ra üt, belecsíp, megharapja valahol a menyecskét, 

mint ha r{mordul, hogy gyere csak elő! Az effajta embernek addig van becsülete, 

amíg a pelenka sz{rad. Ilyen idős kor{ban m{r zokniban sem j{rk{lhat a tiszta 

szob{ban. Én j{rk{lhatok. Még cipőben is. Mert agglegény vagyok. 

A legenda születése 

H{rom idős ember k{rty{zik a kertekben, a szőlők között, a présh{zakn{l. 

Olyan hetven körüliek. Élvezik a napsütést, a jó levegőt. Kevernek, osztanak. 

L{tj{k, egy nő közeledik kerékp{rral. Amikor közelebb ér, megismerik. Mutatós, jó 

harmincas asszony. Oda-odapislantanak, de csak k{rty{znak tov{bb. L{tj{k 

elromlik a bicikli. Az asszony szerelné, kínlódik, de nem boldogul vele. Ők csak 

kevernek, osztanak. Azt{n az egyik hetvenes hetvenkedni kezd, hogy ő még 

mindig férfi, s ezt most be is bizonyítja. Az ő szavaival élve: „megh{gja” a biciklis 

nőt. A két cimbora fogad vele. A tét ötven liter bor. Mindegyik tudja, ha sikerül, ha 

nem, úgyis együtt issz{k meg. Kevernek, osztanak. Az asszonyon kifog a kerékp{r. 

Odamegy a k{rty{sokhoz, segítsenek neki. Azok bólogatnak. Hogyne segítenének, 

megcsin{lj{k a biciklit, csak a hölgy heveredjen le a kom{val a présh{zban arra a jó 

sodronyos {gyra. Mit gondolnak, kurva vagyok én? Piszk{lta a biciklijét tov{bb. 

Ezek pedig kevertek, osztottak. L{tt{k, sehol egy lélek. Hamarosan visszajött az 

asszony. Nem b{nom, de jól csin{lj{k meg a biciklit! Bement az öreggel a 

présh{zba. Múlt az idő. A két öreg m{r régen rendbehozta a kerékp{rt, 

kikészítették az ötven liter bort, de a koma még mindig ügyködött. Négy óra 

múlt{n jött ki az asszony. Csapzott volt. Szótlanul elkarik{zott. Este a kocsm{ban 

m{r azt mesélgették egym{snak a férfiak, hogy az öreg h{romszor, és milyen 

alaposan! Embert még nem vett körül ilyen tisztelet. Ő csak szerényen hallgatott. 

Legenda született. Én azonban tudom a történet lényegi részét is. Az asszony 

mondta el, imigyen. H{nyszor tudott az öreg? Egyszer se! Mindj{rt az elején 

becsípte a tökét a sodrony, s csak ór{k múlva tudtuk kiszabadítani. Megkértem, ne 

beszéljen erről senkinek. Én se szólok. Szükségünk van a legend{kra. 

P{nik 

Az asszony begyújt a konyh{ban az olajk{lyh{ba, azt{n a fürdőszob{ba 

megy. Mosdik, öltözik. Felveszi a kab{tj{t, elindul tejet, kenyeret, péksüteményt 

v{s{rolni. Jól esik neki a friss levegő. Hazafelé menet csaknem elesik. Otthon 

reggelit csomagol a férjének, ut{na a l{ny{nak tízórait. Nézi az ór{t. Főz egy k{vét. 

Beszól a férjének Jani, ébresztő! Kiönti a k{vét egy csészébe, a férje megissza, 

felöltözik, elmegy. Az asszony tesz-vesz a h{z körül. Megnézi az ór{t. Benyit a 



l{ny{hoz. Kriszta, hét óra! A kisl{ny frissen kiugrik az {gyból. Mit reggelizel? 

Szotyit, mondja Kriszta. Szotyol{t? Ühüm. Az asszony rendet rak a lak{sban, 

{gyaz{s, szellőztetés, takarít{s. Azt{n elmegy dolgozni. Csendes délelőttje volt, 

ügyfél alig. Délben hazasiet ebédelni. Levelet dobott be a post{s. Megnézi a 

feladót: Giovanna és Frederico! Az asszony nehezen kapkodja a levegőt. Elrohan 

az iskol{ba ahhoz a fiatal tan{rhoz, aki tud olaszul. Ór{n van, v{rni kell. Végre jön, 

olvassa. A levél először arról szól, ti hogy vagytok, mi jól vagyunk, reméljük, ti is 

jól vagytok, azt{n közlik benne, hogy jönnek... Az asszony feje zúg, érzi, felment a 

vérnyom{sa, m{r semmit nem hall a levélből, elsiet. Beszól a munkahelyére, hogy 

m{r nem megy be délut{n, mert vendégei jönnek. Pénzt vesz elő a szekrényből, 

v{s{rolni rohan. Karjain hatalmas szatyrokkal tér haza. Kipakol, f{radtan leroskad. 

Eszébe ötlik Olaszorsz{g, a tengeri levegő, amely olyan jó volt az asztm{j{nak. Ott 

nem volt n{th{s. Minerbióra gondolt, erre a szép, {rk{dos főutc{jú v{rosias falura. 

Azt{n a grófi kastély képe jelent meg előtte, a gyönyörű régi festmények, a mutatós 

és finom hidegt{lak, majd a grófnő, aki Magyarorsz{gon akar lovat venni... Ismét a 

tengerre gondolt, a partra, Lido de Spina nevét örökre megjegyezte, l{tta maga 

előtt a vízben lubickoló magyar falusiakat, a nagy hull{mokat... L{tta a csal{dj{t, 

amint kagylókat szednek a homokos partot újra és újra végignyaló hull{mok alatt. 

Emlékezett a holdfényre, melynek diszkrét félhom{ly{ban néh{nyan meztelenül 

fürödtek a tengerben. A férjét l{tta maga előtt, amint finom sört iszik egy nagy 

korsóból. Szinte hallotta a férje tréf{s ki{lt{s{t. Üzleteket, csapokat kinyitni, jönnek 

a milliomosok! Felrezzen, hallja a férje hangj{t. H{t ez a sok étel-ital? Jönnek 

Giovann{ék! Mikor? Az asszony töpreng egy kicsit, azt{n szétt{rja a kezét. 

Szaladnak a fiatal tan{rhoz, a lak{s{ra. Mikor jönnek az olaszok? – lihegi az 

asszony. Augusztusban. A férj ironikusan vigyorog. Milyen hónap van most? 

[prilis, pirul az asszony. Na, akkor ma este nem kutykuruttylevest eszünk, rikkant 

a férje. A krumplilevest hívja így, mondja az asszony a tan{rnak. Eljön? – kérdezi. 

Olaszos vacsora lesz. 

Közj{ték 

A férj a könyvek mögött gépelt papírlapokat tal{lt. Olvasni kezdte. Hamar 

r{döbbent, mit tart a kezében. Furcsa volt egy idegen férfi szavait olvasni a 

feleségéről. Amikor a sz{llodai kaland leír{s{hoz ért, izzadni kezdett a tenyere. „A 

férfi telefonon italt rendelt, s amíg felhozt{k, közömbös dolgokról beszélgettek. A 

pincér két whiskyt hozott jéggel, szód{val.” Ittak, erre persze a nőből „szinte 

kibuggyant a legutóbbi m{sfél év sok panasza.” A férj hümmögött a panaszok 

olvast{n. „Csod{latos könnyedséget éreztek, soha nem érzett íze volt a csókoknak, 

s egym{s var{zsa tökéletesen elborította őket. Köszönöm, hogy megtal{ltalak, 

suttogta a férfi. Köszönöm, hogy megtal{lt{l, suttogta a nő. Hajnali egy volt, mikor 

belef{radtak.” A férj felnyögött. Istenem, de gennyes szöveg! Olvasott tov{bb. „Ne 

menj még, kérlelte a férfi, még tartozom neked. Mit adhatsz még ezek ut{n? 

Csókokat, suttogta a nő fülébe, homlokodtól a bok{dig. Őrült vagy. Azt akarom, 

hogy te is azz{ légy!” A férj izzadt, nehezen kapkodta a levegőt. Mikor a m{snap 

reggel leír{s{hoz ért, szinte rosszul lett. Így szólt a felesége a partneréhez. „Ne 

haragudj azért, amit most mondok, de az ap{m évekkel fiatalabb n{lad!” A partner 

nem haragszik. Kiderül a szövegből, hogy minden hónap tizenharmadik{n 

tal{lkoznak. Ott van a sz{lloda neve is. „A férfi minden csókj{ban, simogat{s{ban, 

a nő minden csípőmozdulat{ban odaad{s volt. Messze j{rtak a földtől és a 

valós{gtól, repültek az érzékek sz{rny{n, lebegtek, s a zuhan{sban is együtt 

semmisültek meg.” A férj fel{llt, sét{lt fel-al{, dünnyögött, hogy legal{bb ne ilyen 

operettesen írn{ le! Azt{n visszaült olvasni. „B{rmerre j{rtak, mindig tal{lkoztak 



egy dallammal: az Intermezzo szinte mindenüvé követte őket. L{tod, mondta egy 

este a férfi, ez rólunk szól. Két embert összehoz a sors, {m a gyönyör minden 

percében érzik az ideiglenességet, hogy ez csak közj{ték a múltjuk és a jövőjük 

között.” Fel{llt, visszatette a papírokat a könyvek mögé. Igyekezett kisimítani az 

arc{t. Hazajött a felesége. Mi bajod, kérdezte. F{j a fejem, mondta a férj. Megnézte 

a napt{rt. Nyolcadika volt. Nehezen teltek a napok. Tizedikén szólt az asszony, 

hogy tizenharmadik{n kiküldetésbe megy. A férj bólintott, meg sem rezzent az 

arca. Tizenharmadik{n reggel a felesége vonatra sz{llt. A férj követte, de 

autóbuszon. Mint egy krimi, motyogta, l{tva a közeli nagyv{ros egyik kirakat{ban 

önmag{t. Főleg a napszemüveg volt szokatlan. Tudta, hol van a felesége. Olvasott 

a sz{lloda előterében, v{rta a p{rocsk{t. Az idegen férfi görnyedt volt, kissé koros, 

de elég fürge: A férj nyugodtan nézte az ebédelni vonuló p{rt. Azt{n fel{llt, 

legyintett és hazautazott. M{snap egy szót sem szólt a hazatérő asszonynak. Teltek 

a hetek, közeledett az újabb tizenharmadika. Szólt a feleségének, ne felejtsen el 

kisz{ll{sra menni! És fütyülni kezdte az Intermezzót. 

A dolgozó 

Az albérlet nedves volt, dohos és szűk. Amikor lefeküdtek, a férfi a 

lakótelepről {lmodott. [lm{ban dolgozott, hogy mielőbb rendes lak{st kapjanak. 

Egy kavicsb{ny{ban rakta a sódert teherautókra és vagonba. Tudta, innen elviszik 

a h{zgy{rba, készülnek a panelek, tal{n éppen az ő ötvenh{rom négyzetméterének 

a falaihoz lap{tolja most a kavicsot, amit először még elsz{llítanak vagy sz{zötven 

kilométerre. F{radtan ébredt, lucskosra izzadta az {gyat. A felesége haragudott r{. 

A munkaidő ut{n még elment egy kicsit fusizni, későn ment haza. 

Megmosdott, még enni sem volt kedve, belezuhant az {gyba, elaludt. [lm{ban a 

cementgy{rban pakolta a zs{kokat a vagonba, nyelte a port, erőlködött. A mérnök 

azt mondta, viszik a h{zgy{rba, majdnem h{romsz{z kilométerre. Ő csak 

dolgozott, szépen, ahogy a csillag megy az égen, vigy{zott, ki ne szakadjanak a 

zs{kok. Hal{losan f{radt volt, amikor csörgött az óra. Még mérgelődött is: sohasem 

fog felépülni ez a lakótelep, ha ilyen hamar felébresztik. Az asszony morgott r{, 

hogy csendesebben öltözzön. 

Elcsig{zott volt, amikor hazakerült. Valamit evett, de kedvetlenül, 

kelletlenül. Lefeküdt. [lm{ban betonacélt rakodott a vagonokba, nagy karik{kat 

cipelt, hallotta a szakszerű utasít{sokat, hogy ide hatos vasakat, ebbe a vagonba 

tízes vasakat rakjanak. Reggel csupa verejték volt az {gynemű. Tudta, a felesége 

m{r ut{l hozz{érni az izzadts{g miatt. 

Este szinte bele{jult az {gyba. [lm{ban a h{zgy{rban dolgozott, gőzzel 

érlelte a betont, érlelés ut{n fel{llított{k a fekvő panelt, felszakított{k a helyéről, 

daruval kitették a t{rolótérre, onnan egy sz{llító j{rműre emelték, elzötyögtették 

lakóhelyéig, a v{ros{ig. Egy mérnök magyar{zott neki a majdani lakótelep helyén. 

Ha a panel elviselte az utaz{ssal j{ró dinamikus terhelést – mondta a szakember –, 

még a trélerről való lepakol{st is ki kell bírni. Ha még ezt is túlélte, akkor m{r csak 

a végleges helyére, az épületbe való beemelést kell megúsznia, deh{t kibírja, jó 

cementből, jó acélból készül a vasbeton, rengeteg energi{t felhaszn{ltak közben, 

hőszigetelik is, a szigetelés meg külön kap egy vasbeton kérget, csak azért, hogy 

ezt a sok mozgat{st, rakod{st, furik{z{st kibírja. Dr{ga j{ték ez! – mondta a 

mérnök. A tréler zab{lja az olajat, tönkrev{gja a közutakat, amíg elhozza a 

paneleket a h{zgy{rtól sz{zötven kilométerre lévő lakótelepre, r{ad{sul a mi 

v{rosunkon egyszer m{r keresztülhaladt a sz{llítm{ny ellenkező ir{nyban, de még 

mint cement, mint sóder, s ezt az egész programot akkor is meg kéne fizetnie, ha 

nem akarna lak{st a lakótelepen. Ha megkapja, törlesztheti egy életen {t, de ha 



elmegy otthonról két hétre, a radi{tort sem z{rhatja el, mert olyan kisz{míthatatlan 

hőmozg{sok lépnek fel az épületen belül, amelyek esetleg tönkretehetnek bizonyos 

csomópontokat, mert nem tudj{k, hogy fog viselkedni az acél a hegesztéseknél. Az 

{lombéli mérnököt a vekker némította el. A férfi kik{sz{lódott az {gyból, az 

{gyneműjét kiterítette sz{radni. Köhögött, úgy vélte, a nedves, dohos albérlet 

miatt. Az asztalon egy cédul{t tal{lt. A felesége búcsúlevele volt. Elment, a 

gyerekkel együtt. 

Az udvarló 

Öt óra. A segédvezető nem hallja az óra csörgését, az anyja r{zza fel. Amíg 

öltözik, töpreng. Tegnap este az egyik komb{jn kaszahajtó rúdj{nak összetört a 

görgőscsap{gya, ezt most ki kell javítani, addig, amíg felsz{rad a harmat. Az anyja 

reggelit pakol, elbúcsúznak. Felül a j{rműre, zötyögnek a göröngyös úton. Az 

emberek f{radtak, mogorv{k, szótlanok. Aranylik a vidék a búz{tól. A terület, ahol 

meg{llnak, gyenge. A komb{jnosok reggeliznek. A segédvezető a karbantart{st 

végzi, feltölti a gépet üzemanyaggal, kimossa a levegőszűrőt, {llít a kuplungon, 

intézi a kenést, zsíroz{st. Ez az első arat{sa. Közben a szerelők kicserélik a tegnap 

este összetört görgőscsap{gyat. Felsz{rad a harmat. A komb{jnok nekilódulnak. 

Gyenge a termés, fél napig kóv{lyog a gép a búzat{bl{n, mire megtelik a tart{lya. 

„Egy jobb esztendőben nem kellett végigmenni a t{bl{n, m{ris villogott a s{rga 

l{mpa!” – kiab{l a komb{jnos. A segédvezető bólogat. Azért most is megtelik a 

tart{ly nagynehezen, traktor igyekszik a tarlón, a komb{jn mellé {ll, zuhog a búza 

a pótkocsira. Iszonyú a hőség a gépen. Szód{t hoznak, isznak. „Én m{r arattam, 

amikor a hat{rban még söröskocsi j{rt betakarít{skor. Szekér. Csapraverték a 

hordót, meg{lltak az emberek a fa alatt, ittak” – meséli a komb{jnos. Mennek 

tov{bb. A segédvezető szinte fulladozik a hőségben. L{tj{k, vezetők {llnak meg a 

t{bla szélénél, kisz{llnak a szép autókból, beszélnek egy-két emberrel, nézelődnek, 

azt{n elhajtanak. Dél van, ebédidő. A komb{jnok nem {llnak le, vezetőik v{ltva 

ebédelnek. A t{volban füst emelkedik az ég felé, m{r égetik a tarlót. Amikor a 

segédvezető megebédelt, helyet cserél a komb{jn vezetőjével. „Arra figyelj, hogy 

ne fogj{l medvét!” – inti őt az öregebb. A fiatalember csak néz értetlenül. „Mit?” 

„Medvét.” „Az mi?” „Amikor a dob és a dobkos{r közé beszorul a búza és a 

szalma.” „Aha.” Egyre elviselhetetlenebb lesz a hőség. Lassan telik az idő, a 

segédvezető néha az ór{j{ra néz, persze csak lopva. Négy óra múlt. A 

komb{jnvezető időnként felordít, szidja az asz{lyt. Lassan alkonyodik, hanyatlik a 

nap. Még mindig mennek. Amikor szürkül, este fél kilenc körül, le{llnak, de csak a 

harmat miatt. A segédvezetőt m{r a j{rmű zötyögteti hazafelé. Otthon gyorsan 

vacsor{zik valamit, majd {tmegy a szomszédba a menyasszonyjelöltjéhez. Nézik a 

televíziót. A l{ny megkérdezi: „Elf{radt{l?” A fiú hevesen tiltakozik, azt{n lebillen 

a feje. Amikor felriad, m{r éjszaka van, vége az ad{snak. Csöndesen hazaballag. 

Tavasz 

Reggel van, op{losan fénylő. Feró felk{sz{lódik az {gyból, készülődik. 

Elindul a bolt felé, amelynek annyira szereti az illat{t. Főleg a te{k és a csokol{dék 

környékén. Útközben tal{lkozik egy fiúval. Ma hol melózol? – kérdezi a sr{c. A 

temetőben, mondja Feró. Mit csin{ltok? Kript{t. Jó csontos hely, röhög a haver. 

Feró benyit az üzletbe, vesz tíz deka szal{mit, négy kiflit, egy csomag cigarett{t és 

egy csokit. Kimegy a temetőbe, munk{hoz l{t. Juditra gondol, aki most biztos 

sietve bekap néh{ny falatot reggelire, hogy mielőbb szaladhasson a 



keresztl{ny{hoz. Mint minden reggel. Anna, a bar{tnője kisl{nya, m{sfél éves. 

V{rja őt. Megszeretgeti a kicsit, bab{zik vele, tiszt{ba teszi, eteti, azt{n rohan 

dolgozni, a műhelybe. Jó anya lesz, gondolja Feró. Saj{t fodr{szüzlete lesz, sok 

pénzt keres majd. Ő is, mint kőműves. Két gyerekük lesz. Esetleg h{rom. A főnök 

érdes hangj{ra riad fel gondolataiból. Dob{ld m{r azokat a csontokat, mire v{rsz? 

Dob{lja. Repülnek a karcsontok, a l{bsz{rcsontok. De a gondolatai visszatévednek 

a l{nyhoz. Építenek majd egy h{zat. Emeleteset. Ő maga építi fel. Nagy kert lesz 

hozz{. Vir{gos, veteményes. Judit biztosan szereti a kertet. Gyümölcsf{k is lesznek, 

főleg cseresznye, gondolta Feró. Kezébe vett egy kopony{t, r{meredt. H{t ez ki 

volt egykor? Megborzongott. Kihajította a gödörből. Munkaidő ut{n hazasietett. 

Mohón, kapkodva falt valamit. Kivett a hűtőből egy sört, megitta, csak úgy 

üvegből. Elégedetten hevert a fotelban. Szép képek lesznek a falon, gondolta. Judit 

szereti a képeket. Egyszer l{tta, hogy egy ügynöktől vett egy festményt. T{jképet. 

Ő ak{r szobrokat is vesz neki. Csak előbb a h{zat kell felépíteni. Felkel, elindul a 

fodr{szüzlet felé. Túl hamar odaér. Judit még dolgozik. Bemegy a vasboltba. 

Kétkerekű kocsit akar készíteni, ahhoz nézeget anyagot. Félreteteti, amit 

kiv{lasztott, majd elviszi. Kimegy, belebotlik a reggeli fiúba. Na, mi volt? – kérdezi 

az. Én voltam a köj{los. Hogyhogy? Le kellett meszelnem azt a kript{t, amit 

építettünk. Aha, vigyorog a m{sik. Egy gödörben négy-öt koporsót is tal{ltunk, a 

főnök kihajig{ltatta velünk a csontokat, hogy majd betöltjük a kripta oldal{ba. 

Közeledett Judit, Feró a pokolba kív{nta a fiút, de az csak kérdezgette. Feró 

tétov{n r{köszönt a l{nyra, az közömbösen fogadta, és tovasietett. Biztos a 

keresztl{ny{hoz szalad, gondolta Feró. El tudn{l vele képzelni egy éjszak{t? – 

kérdi a fiú. Feró kényszeredetten v{laszol. Nekem nem tetszik. Gyorsan 

elbúcsúzott a fiútól, és a l{ny nyom{ba eredt. A sarkon túl futni kezdett. 

Legszebb éveim 

Alig egy éve költöztünk a garzonba, de m{r csaknem szétégett a 

fürdőszob{ban a vízmelegítő lemeze, elromlott a vécétart{ly is, túlfolyik, kitartóan 

csöpög belőle a víz, egyre sűrűbben kell lehúzni, r{ad{sul a szobaajtót sem lehet 

kilincsre csukni, így viszont csapkodja a huzat, ugyanis az erkélyre nyíló ajtó 

mellett ujjnyi rés van, m{r az {gy is megnyekegősödött, pedig új volt, amikor 

idejöttünk, az asszony nagyon el van keseredve, csak az tudja megvigasztalni, ha 

tov{bb nyekegősítjük az {gyat, ilyen, amint elé{llok, hogy mondjak neki valamit, 

rögtön arra kív{ncsi, hogy ivarérett vagyok-e? 

Az éjjel cementet és sódert pakoltam {lmomban, csuromvizesen ébredtem, 

bementem a hivatalba érdeklődni az új lak{s ut{n, mondt{k, nyugi, még lógok 

nekik egy gyerekkel, na jó, ma este összehozzuk, az asszony egyébként is szereti, 

ha az erogén zón{in időzök, még ki se mondtuk a nemzeti színű ember előtt a 

holtomiglan-holtodiglant, ő m{r a gún{r nyak{t kereste az alsóneműmben. 

Ma éjjel bútorokat cipeltem {lmomban, reggel úgy éreztem magam, mint 

akit ledar{ltak, az asszony hőbörgött, hogy jobb lenne, ha a fürdők{dban aludnék, 

mert ott csak leereszteném magam alól a verejtéket, mekkora pof{ja van, leültem 

tervezni egy újabb csal{di h{zat, jó h{rom éve maszekolok télen a vécén ülve, 

ny{ron az erkélyen, h{tha összejön egyszer a pénzünk. 

Itthon fekszem, az orvos szerint idegkimerültség, furcsa dolog egyensúlyi 

zavarokkal élni, nekimegyek mindennek, az asszony ideges, a két gyerek ordít, 

kiesett a maszek munka is, az új lak{sról semmi hír, én pedig csak szimul{lok az 

asszony szerint, nem érdekel a csal{dom, sőt még az sem érdekel, hogy az asszony 

vénuszdombja új huzatot kapott a szülés óta. 



Kor{bban mentem haza a melóból, gondoltam, maszekolok egy kicsit, 

nyitn{m az ajtót, nem megy, csöngetek, semmi, csöngetek, semmi, később hallom a 

motoz{st, ki az, kérdezi az asszony, én, azt mondja, rosszkor jöttél, gyere vissza 

később, aha, most p{sztorór{zik, mit tegyek, nem {llhatok itt, egy emelettel följebb 

kötöttem ki, éppen a fölöttünk lévő lak{sban, ahol egy őrült nőt gyanítottam, 

esténként ugyanis furcsa hangokat szoktunk hallani, mi ez, kérdezi ilyenkor az 

asszony, nem tudom, biztosan elütöttek egy kuty{t, mondja ő, r{hagyom, pedig 

sejtem az igazs{got, nem is tévedtem, öt perc múlva az {gyban voltunk, nyihogott 

a nő, a kocogós{hoz érve pedig kitartóan visítozott, reggelig visíttattam, akkor 

leballagtam, kérdezi az asszony, hol volt{l, mondom, elütöttem néh{ny kuty{t. 

Az asszony csupa izgalom volt, rendezkedett az új lak{sban, ez a mi 

szob{nk, ez a gyerekeké, én egy félreeső zugot szerettem volna a tervezés miatt, de 

az asszony még a gondolatot is sértőnek tal{lta, majd tervezel éjszak{nként a 

konyh{ban, rendben, minden rendben van, az új lak{s mesés, a bútor is, ezut{n 

ennek a törlesztésére is kereshetek, pedig azt hittem, nyugisabb időszak 

következik, esetleg még olvashatnék is, deh{t egyelőre csak a szekrényeket 

tologatom, az asszony és az anyósom mindig jobb helyet tal{l a t{rgyaknak, tal{n 

ide; mutatj{k, odacipeljük az apósommal, nem, nem, itt mégis jobb helye lesz, 

megint hórukk, így ment egész délelőtt, azt{n ebédelni hívtak, de kiderült, hogy 

kicsi a konyha, az apósommal m{r nem fértünk be, a m{sodik turnusban 

abrakoltunk, igaz, addigra minden kihűlt, azért jó volt, azt{n tologattam tov{bb a 

bútorokat, de azokból túl sok volt, kicsi a lak{s, mondta anyósom, ühüm, 

bólintottam, holnap be kell adni a papírt minőségi cserére, be, mondtam f{radtan, 

v{rtam az estét, közben a nők a nyolcadikról a lakótelepet szemlézték, sehol egy fa, 

mondta az asszony, feltétlenül vennetek kell egy hétvégi telket, hallom anyósomat, 

feltétlenül, bólintottam én, mielőbb, szólt az asszony, mintha megmozdult volna a 

parketta a talpam alatt, közben hallottam, m{r kocsit is kell venni, csak nem 

busszal j{runk a birtokra, nem igaz, csak bólintottam és leültem, mert m{r mindent 

hom{lyosan l{ttam, később noszogattak, hogy a fotelomat vigyem {t a m{sik 

szob{ba, felemeltem, becéloztam az ajtónyíl{s közepét, csatt, neki az ajtófélf{nak, 

az asszony hangja is csattant, elejtettem a fotelt, kapaszkodtam valamibe, 

imbolyogtam, pocsékul éreztem magam, s hirtelen {tvillant a fejemen, hogy 

istenem, hiszen ezek voltak az én legszebb éveim! 

Az utcal{ny legszebb napja 

A presszóban sokan ücsörögtek. Kint hűvös volt, kellemetlen, nyirkos idő, 

szemerkélő eső. Tal{n ezért ez a zsúfolt h{z. A közeli p{lyaudvar is taszít ide 

néh{ny vendéget, olyanokat, akiknek csak m{sfél-két óra múlva indul a vonata, s 

nem szeretik a mocskos csarnokot, a zsebeseket, a sok őgyelgő gyanús alakot. Az 

egyik asztaln{l vonatra v{rt egy férfi is. K{vét rendelt. Később gondolt egyet, tal{n 

a hűvös idő miatt, még egy konyakot is. Olvasott. Egy női hangra eszmélt. Szabad? 

Hogyne, parancsoljon! Utcal{nyok voltak, ketten. Egym{s között fecsegtek 

fodr{szról, filmekről. Azt{n az egyiket elhívt{k. Na, munk{ra fel! – mondta, és 

elment. A szebbik maradt. Megnézte, mit olvas a férfi. Ő is szeret olvasni. 

Beszélgetni kezdtek. A l{ny egy Pest környéki faluból sz{rmazik, érettségi ut{n a 

téeszirod{ra került, az egyik este szinte letépte róla a ruh{t az elnök, még ütötte is. 

Azt{n megtörtént. Az íróasztalon. Nagyon keveset keresett ott. Úgy gondolta, 

akkor m{r ink{bb keressen sokat, az elnöknél mocskosabb {llatot pedig úgysem 

lehet tal{lni. H{t, ez vagyok én, mosolygott a l{ny. Nem zavar, hogy egy kurva ül 

az asztalodn{l? Nem. Arról beszélgettek, hogy a l{ny szülőfaluj{ban éltek 

valamikor a férfinak is rokonai, anyai {gon. A l{nynak rémlett a nevük. A férfi 



megkérte, meséljen a faluról, szeretné tudni, milyen helyen éltek az ősei. A l{ny 

mesélt. A gyerekkor{ról is. Az apj{ról, akit im{dott, s aki kor{n meghalt. Az 

egykori macsk{j{ról. Az udvaron sertepertelő csók{ról. A szomszéd néniről, aki 

sv{b volt, és paplevesnek hívta a bablevest. A l{ny mesélt, mesélt, s a férfinak nem 

volt szíve félbeszakítani. H{rom vonatot késett le miatta. Amikor elf{radt a l{ny, 

sok{ig csend volt. A férfi szedelőzködött. Menned kell? Igen. Hallgattak. Szeretlek, 

mondta a l{ny. Hallgattak. Nem mozdultak. 

Lovak 

Arra ébredt, hogy f{j a feje. A hal{nték{t kezdte nyomogatni. Nyöszörgött. 

H{ny óra lehet? A sötétben kitapogatta a r{diót, bekapcsolta. L{gy, édeskés 

könnyűzene szólt, abból a fajt{ból való, amit a l{ny nagyon ut{lt. Kikapcsolta a 

készüléket. Elmúlt éjfél, motyogta. Odakint csak a kuty{k csaholtak. 

Amikor ismét felébred, m{r majdnem dél van. Nem b{nja, hogy elaludt, 

ilyen pocsék éjszaka ut{n úgysem volt kedve iskol{ba menni. J{rhat még eleget, 

motyogja. Ettől a mai hi{nyz{stól még sim{n lehet nyomozó, gondolja, miközben 

vajas kenyeret eszik kakaóval. Eddig csak a fiúj{nak mondta, hogy zsaru akar 

lenni, kiskora óta ez az {lma. K{r volt el{rulni. A fiú szó nélkül otthagyta. Pedig ő 

m{r éppen ledőlt az {gyra, pucér volt, v{rta a p{rj{t. Tizenhat éves volt, amikor 

először... A l{ny mosolygott. M{sfél éve. És most elj{rt a sz{ja. Legal{bb ut{na 

{rulta volna el! 

A kultúrh{z körül ól{lkodik, t{rsakat keres, h{tha nem ment valaki m{s sem 

iskol{ba. Benéz a nagyterembe. Odabent t{ncpróba folyik, nyolcadikos l{nyok 

jönnek be marssal, majd a lengetőset prób{lj{k, lengetik a l{bukat, de a tan{rnő 

szerint nem elég kecsesen, mérgesen rik{csol, hogy lovak vagytok, lovak! 

A buszmeg{llóban egy idős férfi {csorog, percek óta egy valószínűtlenül 

vékony tizenéves fiút néz szúrós szemmel, összer{ncolt homlokkal. A l{ny meg{ll 

az öreg mellett, ő is megnézi a fiút. Az öreg megszólal. Ebből lesz a jó dolgozó! A 

sok munk{tól hogy megizmosodott! Mint a mocs{ri szúnyog. A l{ny nevet. 

Lófr{l a faluban. Sehol semmi. Milyen hülye volt, hogy el{rulta a fiúj{nak 

ezt a zsaru-dolgot! Most milyen szépen eltöltenek az időt! Nincs otthon senki egész 

nap. Nagy hancúroz{st rendeznének... Nem értette, miért hagyta őt faképnél a fiú 

ilyen {rtatlan ügy miatt? 

Besötétedett. Ismét a kultúrh{z környékén csellengett. Hi{ba. Senki. 

Hazament, evett valamit. Leült a televízió elé. Kedvetlen volt. Nem tudott a 

műsorra figyelni. Kor{n lefeküdt. M{snap reggel az autóbuszon iskolat{rsai 

újs{golt{k neki, hogy az éjjel betörőt fogtak a post{n. A fiúd volt, mondta egy di{k. 

A l{ny elkomorodott. A volt fiúm! És elfordult. Lovak vagytok, motyogta. Lovak! 

Kaland 

Tegnap egy ifjú p{r költözött a h{zba, fogadott emberek cipelték a 

bútorokat, a férfi lent, az asszony a szob{ban parancsolgatott, a szomszédok 

szerint orvosok, ahogy mondj{k, rendes népek. 

Arra riadtunk az éjszaka, hogy a nő visítozott, segítség, kitódultunk az 

erkélyre egy sz{l munkaruh{ban, h{t ki a francot érdekli ilyenkor a nagyestélyi, a 

szemközti h{z erkélyén is ott szobroztak a lakók, majdnem alattunk rikoltozott a 

nő segítségért, én csak annyit l{ttam, hogy az erkély korl{tj{ba kapaszkodott, a 

férje pedig megprób{lta szép gyengéden becsalogatni a szob{ba, ettől sikoltozott 

anyu, valahogy nem értékelte apu kitart{s{t, ugyanis az a csuklój{ra tekerte a nő 



rozsdavörös haj{t, és ann{l fogva kérlelte ny{jas úri modorban, hogy gyere be, te 

vörös ribanc, ilyen szépen, jé, h{t nem az új szomszédok csin{lj{k a műsort, az 

asszony nyomta tov{bb az esóest, mi a fenét csin{ljunk, a túloldali h{zban m{r 

biztosan nem voltak olyan {lmosak, egy férfi {tkiab{lt, hogy azonnal fejezzék be, 

mert hívom a rendőrséget, feljelentem, hogy lej{ratja a p{rtot, miért éppen vörös az 

a ribanc, he, de a súlyos szavak hallat{ra se lett vége a műsornak, tal{n mert a 

szigorú férfi is csak úgy natúr jelent meg az eseményen, nem lehetett elég 

komolyan venni, elvégre ruha teszi az embert, ennek ellenére jól kital{lta, ha ezer 

évig r{gom a körmöm, akkor se jutott volna eszembe ez a kézenfekvő megold{s, a 

rendőrség, nem vagyok valami tal{lékony, ez még amolyan gyermekkori sérülés 

lehet n{lam, amikor ölték az ap{mat, és any{m sikoltozott így, hogy hívom a 

rendőrséget, ap{m azt hörögte elhaló hangon, hogy ne hívd, anya, még valami 

bajom esne, igaz, ap{mat a téeszbe invit{lt{k csak, ezt a spinét viszont a szob{ba, 

de oda sem megy, pedig mindj{rt hívj{k a rendőrséget, {m a doki nem egy félős 

gyerek, visszaki{ltott a fenyegetőző pac{knak, hogy ne szólj bele, mert 

meggyógyítalak, erre olyan lett a két h{z, mint egy röhögő nudistatelep, a doktor 

úr pedig szórakozott tov{bb a felesége haj{val a csuklója körül, az viszont még 

jobban acsarkodott, hogy tudod mi vagy te, egy {llat vagy, érted, egy {llat, ebben 

azt{n mindkét h{z egyetértett, lassan aludni tértünk, ugyanis a verekedés m{r 

különösebb incidensek nélkül folytatódott, hi{ba, csak ma költöztek ide, még nem 

érzik eléggé otthon magukat, de majd felenged bennük ez a feszélyezettség, addig 

is aludni kéne. 

Reggel kit{ntorgok az erkélyre, szívom, szívom, szívom a levegőt jóga, 

h{tha felébrednék, szívom, szívom, szívom, belégzés, tartod, kilégzés, valóban 

ébredezek, egy-két {szana a könnyebbek közül, friss vagyok, r{könyökölök a 

korl{tra, lenézek, h{t mit l{tok, ott ballag az ifjú p{r, az {llítólagos orvosék, a 

frissen költözöttek, kart karba öltve, egym{st szorosan {tnyal{bolva, puszi, nagy-

nagy szerelemben, puszi, h{t ki érti ezt? 

És ezut{n mindig. Esténként megy a csihi-puhi, reggelente pedig 

olvadoznak a szerelemtől. Lassan megszoktuk. Ut{lom az erőszakot, de... de lehet, 

hogy ilyen az igazi szerelem? 

Az egyik reggel belégzés, tartod, kilégzés, {sz{nak, lenézek, h{t mit l{tok, 

ott megy a doki, a keskeny j{rd{n udvariasan előre tessékeli a feleségét, nah{t, 

ezek nem kapaszkodnak össze, hűvösen előzékenyek egym{ssal, morcosak is, jé, 

mondom magamban, ezek az este mintha nem pankr{cióztak volna, csak nincs 

köztük valami baj, attól kezdve figyelni kezdtem őket, aznap este sem verekedtek, 

m{snap sem, s mindegyik reggelen eleg{ns undorral lépkedtek egym{s ut{n, az 

asszony arc{n sehol egy szerelmetes zöld folt, az orvos kezdett kimaradozni, a nő 

örömtelenül sorvadozott, az egyik este, amikor levitte a szemetet, lesbe{lltam a 

sötét lépcsőh{zban, megragadtam a haj{t, keményen magamhoz r{ntottam, 

durv{n markol{sztam, és vertem a fenekét, mire ő engedelmesen hozz{m simult, 

és felpar{zsló hangon súgta, hogy ne itt... 

A baleset 

A fiú sír{só volt. Nem érdekelték a halottak, nem hatott{k meg a zokogó 

hozz{tartozók. Unta a papok beszédét, az énekeket. Csak a pénz érdekelte, s hogy 

mikor engedik el a munk{ból. 

[sta a sírt, s közben a motoroz{sra gondolt. Az igen! Azt nagyon szerette. 

Lobog a haja a szélben, rohannak a f{k... Feltűnt a temetőben a falu bolondja, aki 

kacs{kat őrzött, s akiről az hírlett, hogy szerelmi viszonyt folytat a tojóival. Meg{llt 

a sírgödör szélén, nézte a fiút. 



– Ebben víz van – {llapította meg a bolond. 

– Van – bólintott a fiú. 

– Akkor most nem halunk meg. 

– Te nyugodtan meghalhatsz. 

– Miért? 

– A kacs{k tudnak úszni. 

A bolond rögöket markolt fel, azzal dob{lta a röhögő fiút. 

Munka ut{n a fiú felpattant a kismotorra, sz{guldozott a faluban. Bement a 

klubba, sörözött a haverokkal. Tíz óra körül felültette a motorra a nőjét, kimentek a 

hat{rba egy szalmakazalhoz. Szeretkeztek. A l{ny visongott, hangosan jajgatott. 

Amikor kielégült, a fiú meggyújtotta a kazlat. Vörös izz{s, forrós{g... Neki most 

lett jó. M{sik úton mentek haza, hogy ne tal{lkozzanak a tűzoltókkal. 

M{snap is {sta a sírokat, mint rendesen. Csak cammogott az idő. Amikor 

végre leléphetett, kimotorozott a kiserdőbe szarvasagancsot keresni. Sok{ig 

bolyongott a f{k között. Végül tal{lt egy nyolcvan centis agancsot. Legal{bb két 

kilósnak saccolta. Lelkesen vitte haza. Vacsora ut{n még elmotorozott a klubba. 

Söröztek. Később előkerült az egyik haverja, vérzett az orra, az egyik szeme 

bedagadt. 

– Ki volt az? – kérdezték. 

– A kotrósok. 

Felkaptak a robogókra, kisz{guldottak a csatorn{hoz, amit a 

kotrógépkezelők építettek. Vasrudakkal beverték a lakókocsik ablakait és a 

kotrógépen lévő üveget, azt{n elhajtottak. Roppant elégedettek voltak. 

M{snap a fiú délig aludt: Megette a vas{rnapi ebédet, azt{n a haverokkal 

{tmotoroztak a szomszéd faluba, nézelődtek a búcsú forgatag{ban. Ittak. Az egyik 

{rusn{l késeket v{logattak nagy élvezettel. Egyikük felkapott egy rugós kést, 

r{emelte a fiúra, aki elkapta a kezét, lenyomta, a kés belement a sr{c l{b{ba. 

Hazafelé menet gyorsas{gi versenyt rendeztek a terepen. Lobogott a hajuk a 

szélben, ki{ltoztak, mint az indi{nok. Egy fűvel benőtt {rok {llította meg őket. A 

fiú feküdt a fűben, nem tudott megmozdulni. Most először gondolt a hal{lra. 

Napt{r 

Kedd. Ma odajött hozz{m Jozsó. Jó a szövege. Nagyokat röhögött a saj{t 

poénjain, de az igaz, hogy jó poénok voltak. Ő, Jozsó! 

Péntek. Jozsó megf{zott, ezért nem l{ttam p{r napig. Hi{nyzott. Piros a 

dr{ga kis nózija, és furcs{n beszél. Im{dom. Jozsók{m! 

Szombat. Im{dlak egyetlen gyönyörűségem! Szeretlek! Jozsóm! 

Hétfő. Ma l{ttam az én Jozsók{mat: szuper sr{c. M{r nem taknyos. Rohant 

valahova, de odaintett. Im{dom az én Jozsók{mat! 

Szerda. Mariann túl szép, egy beképzelt majom. Jozsó ut{n eszi a fene. Nem 

adlak, Jozsók{m! 

Csütörtök. Ma mellém ült a suliban Colos. Valahogy m{s lett, mint volt. M{r 

borotv{lkozik. Mariann Jozsók{zik. Jaj, Jozsók{m! 

Szombat. Moziba mentem. Ott volt az édes Colika is. Nem vett észre, csak a 

film ut{n. Nézett. Én is néztem. Teh{t néztük egym{st. Nem tudom, jön-e a 

holnapi buliba? Igaz, ott lesz nekem az édes kis Jozsók{m is. 

Hétfő. Tegnap nem mentem el a buliba. Féltem l{tni Mariannt és Jozsót. 

Pedig még mindig. Édes szerelmem... Jozsó? Coli? 

Szerda. Mariann fel van fúvódva a méregtől: Bea megcsapta tőle Jozsót. Én 

meg csak tanulgatok itthon az {gyikómban. Be{llított Coli. Benyúlt a paplanom 

al{. Csók, Colfik{m! És Jozsók{m. 



Csütörtök. Felöltöztem, és tűztem Colihoz. Nincs itthon az édes kis 

anyuk{ja. Szeretlek, Coli! 

Péntek. Ma szintén eljött Coloska. Megtanítottam jósolni. Mellém libbent az 

{gyra. Hű! Meleg volt. Azt{n tűztem fürödni. Szerelmem, Coli! 

Vas{rnap. Írtam Colinak egy verset. Megmondtam neki, hogy szeretem. Ő 

nem szólt semmit. Most mi a dörgés? Szeretem Colit! 

Szerda. Rohadt a vil{g. Sokat bőgtem. Hülye vagyok. 

Péntek. Coli, a kis édes, nagyon betoji alak. És szédül. Nem jött, pedig 

egyedül voltam. 

Vas{rnap. Colika k{mforosdit j{tszik. A piszok! Sét{ltam, h{tha l{tom. Azt 

mondogattam magamban, hogy érted élek, Colik{m! 

Kedd. Pang{s. Coli ma a kis kerój{val végigsüvített a főutc{n. R{m se 

pillantott. 

Péntek. Mindenki l{tja Colit, csak én nem. A mai napig se tolta el a kis 

pofik{j{t. Zolika vérszemet kapott, fel akar csípni. De én szeretem, szeretem, 

szeretem... Colit. 

Hétfő. Feladtam a reményt. Coli egy nevezetes Kl{rival j{r. Így {llunk. 

Zolik{val kevertünk. Nem is olyan rossz hapsi! Na jó: szeretlek, Zolik{m! 

Szerda. Robika szerelmet vallott. H{t ez óri{si! Egész jó volt vele! Im{dlak, 

Robik{m! 

Csütörtök. Ma belerúgtam Jozsóba. Ő ezt vallom{snak vette. Együtt voltunk. 

Szeretlek, Jozsók{m! 

Péntek. Körülöttem sündörgött Bandi a diszkóban. Muris sr{c. Jó fej. 

Szeretlek, Bandik{m! 

Szombat. M{r szünet van, ny{r van, szabads{g van. Szeretlek, mindenki. 

Nagy dolgok 

Tudod, most először történtek velem lényeges dolgok. Majdnem tizenöt év 

telt el fontos esemény nélkül. Na de most! Azt hittem, hogy összejöttem Dezsővel, 

de később azt mondta Zsófinak, csak hülyült velem. H{t ez szép! Kir{ndulni 

voltunk, és Dezső {llandóan velem foglalkozott. Először tal{n tényleg hülyült, de 

azt{n ilyeneket mondott. „Szép vagy, dr{ga nőm. Szeretlek.” Azt{n tapiz{s meg 

minden. Én azt hittem, komolyan gondolja. Rengeteget hülyéskedtünk. Jó érzés 

volt. A buszon égett a h{tam, s a végén elaludtam Dezső karjaiban. Arra ébredtem, 

hogy Bözse megkérdezte Dezsőt. „A h{remedből melyiket szereted a legjobban?” 

Dezső megütögette a fejem, hogy ezt. Itthon megjön azzal, hogy csak hülyült. Ki 

érti ezt? Na, mindegy! Szép is volt, jó is volt, tal{n igaz se volt. Majd elfelejtem, így 

gondoltam. Elmentem moziba, a tizenkilencedik sorba vettem jegyet, a 

tizenkettedik székbe. Mit gondolsz, ki ült a hetesen? Dezső! Addig vari{ltam, míg 

melléje kerültem. Közben az egyik részeg hapsi kitette a pi{t. Irtózatos illatok 

kezdtek terjengeni a légben, s mindenki elmenekült a tett helyszínéről. Dezső 

eltűnt, egyedül mentem haza. Egy ürge r{m akart ragadni, de sikerült ler{znom. 

Otthon tévét néztem. [tjött a bar{tnőm, Zsófi, aki a film ut{n lefeküdt mellém. 

Huncutkodtunk egy kicsit, izgi volt. Azt{n elég kényelmetlenül aludtam a szűkös 

hely miatt. M{snap délben a kaj{n{l olyan hideg kól{t ittam, hogy majd’ 

lepetéztem a gyönyörtől. Azt mondt{k, Miki és Béci meg akar verni engem. 

Nagyon v{rom. A verést. M{snap tal{lkoztam Mikivel, megkérdeztem, miért 

akarnak megverni? Azt mondta, hogy meg akarnak, de nem verni. Akkor főleg 

nagyon v{rom. A suliban feleltem: siker a köbön! Kiharcoltam egy h{rmast. 

Kiderült, hogy mehetek a t{borba. Ott lesz ő is! Ezt tudtam. Itt a vak{ció! Ez a 

lökött Dezső pedig Kati ut{n fut. Nem baj. Elég kövér a csaj, és nem is túl szép. 



Nem jön a t{borba sem. Úgyhogy enyém a p{lya. Mondtam Zsófinak, hogy ha 

Dezső nem foglalkozik velem a t{borban, r{hajtok a sr{c{ra. Ő m{r úgyis unja, 

m{sba van belezúgva. Reggel tov{bb lust{lkodtunk. Én, a kis frissecske hamar 

kibújtam az {gyikóból, és mostam. Azt{n főztem az ebédet. Lecsót. Elég fincsi lett, 

csak egy kicsit túl erős a paprik{tól. Anya beteg, f{j a keze. Én egészséges vagyok, 

le is kopogom: kopp, kopp, kopp! Azt{n elindultunk a t{borba. Dezső és Zsófi 

mögöttem ült, a bőröndök tetején, egyre jobban belejöttek a tapiz{sba. Nah{t! 

Megérkeztünk, elhelyezkedtünk a t{borban. [tv{ndoroltam Dezső s{tr{ba, mire 

Zsófi megjött, én m{r a sr{c {gy{n feküdtem. Zsófi kezdett begörcsölni. Főleg 

akkor, amikor odatartottam Dezső lényegéhez a l{bamat. Zsófi úgy meglökte, 

hogy akaratlanul is megrúgtam Dezső kis kukij{t. Pedig ink{bb babusgattam 

volna. Dezső dühödten r{mvetette mag{t, de éppen belépett a tan{r, leparancsolta 

rólam. Ah, édes súly! Sajnos, többet nem éreztem, mert Zsófira sz{llt r{. Úgyhogy 

kukitlan maradtam. Nagy dolog! Akkor ezt most lekopogom: kopp, kopp, kopp! 

Le{nynapló 

Újra kezdődik a legenda, újra sok szerelem lesz benned, újraéledek, és te is 

újra vagy. Új érzés. Kezdem a szombati diszkóval. Hal{li volt az egész estém. Zoli 

a pénteki napot elfelejtve újra felpofozott. Hi{ba beszéltem neki. Persze, hamar 

vége lett a beszédnek, és vele voltam. Jó volt. Verés ut{n mintha jobb lenne. 

Vas{rnap. Elmentünk a band{val moziba. Egyszer odajött hozz{m Sanyika, 

s azt mondta, hív Zoli. Kimentem. Nekem{llt, hogy jövök én ahhoz, hogy m{ssal 

vagyok! Rögtön tudtam, hogy Sanyika telebeszélte a fejét, össze akar minket 

veszíteni, mert tökig belém van zúgva a kis szemétke. Így azt{n miatta megint 

kaptam a bőrkesztyűvel. H{t, mit mondjak? Hal{li az élet! Azért még mindig 

szeretem. 

Kedd. Zolival megkötöttük a bar{ts{gunkat. A presszó előtt rengeteget 

hülyéskedtünk, azt{n {tmentünk a parkba egy kis pi{val. Iszogattunk. Ettől 

elfelejtette, hogy m{r csak bar{tok vagyunk. Elkapott. Zsófi! Nagyon kív{nlak. 

Nem prób{ljuk meg? Bepörgött, és nagyon megpofozott. Hogy ezut{n milyen jól 

esett! 

Szerda. Margitnak adtam egy képet magamról. Nem valami jól sikerült, de 

megj{rja. A kis stünci mókuska megmutatta a kis Zolik{nak, aki természetesen 

elkobozta tőle. Margit szerint teljesen bezsongott. Elrohant hozz{nk. Egyedül 

voltam otthon. Le akart teperni, de nem engedtem neki. Erre piszokul 

megpofozott. Ut{na isteni volt vele. Majdnem lebuktunk. 

Vas{rnap. Zolit még a mai napig nem l{ttam, nem tudom, mi lehet vele. 

R{jöttem, hogy egy nagy hülye vagyok, amiért még most is szeretem. Nem kellene, 

hiszen olyan rohadtul szokott viselkedni velem. Péld{ul ver. Ennek vége. 

Elmentem moziba Bécivel. Nagyon jó fej. Magas, izmos. 

Szerda. Teljesen belezúgtam Bécibe, m{r négy levelet kapott. Szörnyű, 

mennyire szerelmes vagyok. Szeretem! Szeretem! Szeretem! Kifújtam, nem írok 

tov{bb. 

Szombat. Eltelt két hónap, és én semmit sem írtam erről az időről. Nem 

csoda: a szerelem... J{rogattunk Bécivel ide-oda. Tetszett, hogy Zoli a közelünkbe 

se mer jönni, mert fél Bécitől. Milyen erős! És rendes is. Szépen beszél velem. Az is 

tetszett, hogy nem akart lerohanni. Figyelmes volt és udvarias. Szép időszak volt, 

de egy hónap múlva kezdett unalmas lenni a sr{c. Csak a kezemet szorongatta, 

egy-két sm{rol{s a sötétben... Ennyi. H{t ezzel dögunalom az élet! Hívott egy 

buliba, de m{r el sem akartam menni. Végül r{beszélt. Frankón összejöttünk, tök jó 

volt a hangulat. Éjjel kettőkor {tvonultunk Bécivel a szomszéd szob{ba, 



becézgetett, puszi ide, puszi oda. Elég unalmas volt. Akkor arra kért; mondjam azt, 

hogy keljfeljancsi! Na jó. Mondtam. Ettől teljesen begőzölt, egy pillanat alatt 

megszabadított a göngyölegtől, vörösre verte a fenekemet, húzta a hajamat, 

fojtogatott, úgy megszorított, hogy azt hittem, végem... Őrületes éjszaka volt! Az 

édes lovag csod{latosat alakított. Többször mondatta a keljfeljancsit. És én 

mondtam, mondtam, mondtam... Egy hete elszerette Zolitól az új nőjét. Két napja 

Sanyika cic{j{t kapta el. Azok is teljesen belezúgtak. Én még ezt sem b{nom. Csak 

verjen pirosra! Csak tépje a hajam! Szorítson! Rúgjon! S amikor elmegyek, azt 

mondom: Na p{, édeske! Helóbelócska! Így telt el ez a két hónap. Kifújtam. 

A rajongó 

A l{ny szőke volt, nem különösebben szép, nem különösebben csúnya, 

mondhatn{nk r{, hogy egy a sok közül. Valami vonzereje mégis lehetett, mert a 

suliban egy fiú, nem is a legrosszabbak közül való, ahogy a l{ny mondta, döglött 

érte. Hi{ba. Be kellett érnie néh{ny odavetett, hideg félmondattal, v{llr{ndít{ssal, 

az oszt{lyt{rsnők kaj{n vihog{s{val. A l{ny ügyet sem vetett r{. A kollégiumban 

leveleket körmölt titokban a szilencium alatt, este pedig annak a rock-szt{rnak a 

dedik{lt fényképét nézegette, akinek a leveleit írta. Az egyik nap azt{n 

felvillanyozva, szinte hisztérikus örömm{morban mutogatta a többieknek a frissen 

kapott levetet, melyben az énekes közli, hogy egy hét múlva hajlandó vele 

tal{lkozni délelőtt tizenegykor a lak{s{n. A l{ny készült erre a tal{lkoz{sra. Miut{n 

még érintetlen volt, szorgalmasan sp{rg{zott, úgy gondolta, ez fontos lehet. Azt{n 

eljött a nagy nap. A l{ny kor{n reggel vonatra ült, el ne késsen, hiszen ki tudja, 

mennyi idő alatt tal{lja meg Pesten az énekes lak{s{t? Taxiba ült, tíz perc múlva ott 

volt, még egy ór{ig keringett a h{ztömb körül, végül becsöngetett. Az énekes 

egysz{l gaty{ban nyitott ajtót. Szó nélkül ber{ntotta l{nyt, az {gyba lökte, csak 

annyit mondott, hi{ba sikítozol, úgysem engedlek el. Este m{r a kollégiumban 

mesélte a l{ny a többieknek megprób{ltat{sa történetét, milyen szörnyű volt, 

nyak{ban a l{ba, úgy tönkretette az énekes, hogy alig tudott kimenni a 

buszmeg{llóba. A többiek hüledeztek, irigykedtek, felh{borodtak, ki így, ki úgy. 

Attól kezdve az énekes sz{mait nem hallgatt{k, a l{ny pedig m{snap kedvesen 

r{mosolygott a suliban arra a fiúra, aki döglött érte. 

Sült krumpli 

Gyerekkor{ban mindig a nagyanyj{ékn{l volt. A szülők dolgoztak, 

rengeteget költöztek. A kisl{ny azt az ór{t, amire tanulni kellett volna, kiradírozta 

az órarendből. Hetedikben kezdték érdekelni a fiúk Ekkoriban jött meg neki. Elsős 

szakközépiskol{s volt, amikor először megesett vele a dolog. Nem volt se jó, se 

rossz. Ut{na összevesztek. Band{zott. Harmadikban követte el m{sodszor. Jó volt. 

Nem vesztek össze az aktus ut{n. A l{ny hívta a fiút Pestre, ruccanjanak fel egy 

koncertre. Nem ment. A l{ny igen, összejött egy sr{ccal, de a koncert végére 

összevesztek. Hazafelé gyalog jött egy m{sik fiúval. H{rom napig tartott az út. A 

l{ny első mondata az otthoni fiúj{nak: „Majd megvesztem éhen”. Erre kibékültek 

Egy hónapig, ahogy mondta, minden oké volt. Akkor jött egy híres külföldi 

együttes. A fiúja hívta, menjenek fel, de a l{ny, ki tudja, miért, nem ment. A fiú 

{tf{zva, vizesen ért haza. Locsolt{k, verték őket, mondta. Egyszer elmentek 

moziba, de elmaradt a vetítés. Kimentek a falu vasút{llom{s{ra, ott sok pad volt, 

utas viszont egy sem. A fiúnak nem jött össze, öngyilkos akart lenni. A szalagavató 

előtt összevesztek, ut{na kibékültek. Akkor összejött. Azt{n összevesztek. Jött 



m{sik fiú. Ez ragasztózott. A l{ny anyja nem engedte be, ott feküdt a h{z előtt. 

Ivott is. H{romszor akart öngyilkos lenni. Egyszer a l{ny is kiprób{lta a 

ragasztóz{st. Először nagyon jó, magyar{zta, forog minden, szabad vagyok, de 

azt{n mindenféle szörnyek jönnek, meg akarnak ölni. Szeretkezni jobb. Olyankor 

leszakad az ég, de én épen maradok. A csúcsponton megkérdezem a fiútól, hogy 

szereted a sült krumplit? Miért éppen a sült krumplit? Nem tudom. A l{ny nem 

tervezgetett. Koncertekre j{rt, őrjöngött, egyszer rosszul is lett. Otthon lemezt 

hallgat, de nem hangosan. Ilyenkor lehúzza a redőnyt. Ez olyan jó, mondja, mint 

mikor az ember elmesél valamit valakinek. Most karatézik a l{ny. Egy éve. Az 

egyik este egy fiú ölelgetni kezdte, de ő nem engedte. Erre h{tracsavarta a kezét. A 

l{ny kiütötte, megrugdosta. Ekkoriban érettségizett. Kicsit döcögve, de sikerült. 

Im{dom a sült krumplit! – ki{ltotta, s a levegőbe hajította az oklevelét. Úgy érezte, 

túl van a nehezén. Ny{ron koncertek, Balaton, néh{ny fiú, azt{n be{llt dolgozni 

egy kórh{zba. [polónőnek. Ezt tanulta. Az intenzívre került. Rémülten {llt egy 

súlyos balesetes {gy{n{l. Úristen! Mi lesz, ha elvét valamit? Körülnézett. Egyedül 

volt. 

Szakít{s 

A nő szép volt, barna, harminc körüli. A férfi mellett hevert az {gyban, fejét 

a v{ll{n nyugtatta. Sok{ig hallgattak. A nő v{ratlanul beszélni kezdett. 

Nyolcadikos voltam, amikor először csókolóztam. Egy hetedikes l{nnyal. Spont{n 

jött. Arról beszéltünk, hogy milyen a nyelves puszi. Kiprób{ltuk Egyre többször. Ő 

volt az első nőm. Milyen hülyén hangzik egy nőtől: nőm. De azt akarom, hogy 

mindent tudj rólam. Tizenkét évesen végeztem először önkielégítést. Azóta 

rendszeresen. Húszéves voltam, amikor egy külföldi úton szerelmes lettem. Az 

illető akkor annyi idős volt, mint most én. Csinos volt. Szőke. Csak a bikini alsó 

része volt rajta a tengerparton. Megkért, kenjem be a h{t{t. Azt{n elől. A mellét is. 

Velem is levettette a fürdőruh{m felső részét. Hogy tudott simogatni! Megfogta a 

mellemet, dicsérte. Az övé is nagyon szép volt. Együtt aludtunk. Ut{na 

összeköltöztünk, azóta élek ebben a v{rosban. Hogy tudott szerelmet vallani! 

Milyen finom volt és tapintatos! Nem úgy, mint az a két-h{rom brut{lis {llat, 

akivel mégis összehozott a sors az erősebbik nemből. Ha véletlenül lefeküdtem egy 

férfival, egész nap a forró vízben ültem, és sik{ltam magam, mert összetapogattak, 

és szabadulni akartam az ujjak nyom{tól is. Most elmegyek, gondolkoznom kell. 

És elment. Négy nap múlva kereste meg szőke bar{tnőjét. Az zaklatott volt és 

hisztérikus. Hol volt{l? Hol volt{l? Sírt. A barna nő hallgatott. Összeszorította a 

sz{j{t. A szőke porcel{nokat v{gott földhöz, vir{gokat söpört le a helyükről. 

Megcsalt{l! Biztos megcsalt{l! – zokogta. Ki volt az a némber? A barna ingatta a 

fejét. Nem nő volt. A szőke elképedt, megnémult. Férfi? Igen. A szőke 

szimatolgatott. Te vagy ilyen büdös? Én. Mitől? Négy napja nem mosdottam. 

Pedig te tisztas{gm{ni{s vagy. Igen. Akkor miért? Érezni akartam a szag{t, az ujja 

nyom{t. A szőke ismét bömbölni kezdett. A barna nézte a bar{tnőjét, azt{n így 

szólt. Azt hiszem, gyerekem lesz. Remélem. A holmimért jöttem. Összeszedett 

néh{ny ruhadarabot, és elment. A szőke fentről nézte, az ablakból. Nem v{rta 

senki. 

Az igazi 

Szól a magnó, I should have known better with a girl like you, Di{na és a 

férfi összefonódva csókolóznak, simogatj{k egym{st. A l{ny lassan kigombolja a 



férfi ingét, lefejti a v{llakról, lehúzza az izzadt karokról, megoldja a derékszíjat, 

lehúzza a vill{mz{rat, mosolyog. Csókolgatni kezdi a férfi nyak{t, mellkas{t, has{t, 

lassan térdre ereszkedik. Milyen forró, hallja a férfi rekedt, túlfűtött hangj{t. Csak 

egy ühümmel v{laszol. That when I tell you that I love you, oh, you’re gonna say 

you love me too, hoo, hoo, hoo oh... A férfi megsimogatja a l{ny fejét, 

franci{zzunk, mondja. Elhelyezkednek a heverőn, szeretsz, súgja Di{na, mire a 

férfi nevetve dörmögi, hogy most ne moraliz{lj, ink{bb oraliz{lj! A zene szól, If I 

fell in love with you would you promise to be true, zavartalanul kitölti a szob{t, 

elsöpri a forró lihegést, a l{ny egy-egy rövid, éles nyögését, don’t run and hide, if I 

love you, {m amint Di{na lovaglóülésbe ereszkedik a férfi fölött, sikkant egyet, 

gyönyörű, hangja a zene fölé röppen, gyönyörű, sikkantja újra, gyakorlottan 

rugózik a térdén. If I fell in love with you, azt{n mély {téléssel köröz, dörzsöl, and 

if you saw my love, gyönyörű, you’d love her too... and I love her, végignyúlik a 

férfi testén, szeretlek, ki{ltja, szeretlek, sírósan nevet, mint mikor a csiklandj{t 

csiklandj{k, szeretlek, sikítja, as long as I have you near me, azt{n a férfi hemperít 

rajta egyet, Di{na nyög, jaj, de jó, kiab{lja, a t{rsa h{t{ba ereszti a körmeit, It’s been 

a hard day’s night, and I’ve been working like a dog, jaj, de jó, It’s been a hard 

day’s nigth, I should be sleeping like a dog, gyönyörű, gyönyörű But when I get 

home to you, jaj, de jó, I find the thing that you do will make me feel alright, 

gyönyörű, jaj, te, te, sikítja Di{na... 

Később a férfi felöltözött. Elmész, kérdezte a l{ny. El. Oda? Oda. M{r 

megint? Hívattak. A férfi megnézte az ór{j{t. V{rj{l meg! Hazaengednek? Persze, 

nevetett a férfi. A hatalmas épület elé ért. A bej{ratn{l m{r v{rta a nyomozó. 

Felmentek az emeletre. Az irod{ban a nyomozó helytelenítette a férfi 

tevékenységét és ellenzéki szellemű ír{sait. Vitatkoztak. Kiderült, a férfi egyik 

ír{s{t sem ismeri a nyomozó. Aha, mondta a férfi keserűen. Azt{n hozz{fűzte. 

Mondja meg a főnökének, hogy valami értelmesebb palit {llítson r{m! És kisét{lt 

az épületből. 

Otthon egy cédula v{rta: „Többé nem jövök, ne haragudj! Félek. Di{na.” 

Írni 

Mindenki visszafogta lélegzetét. Az orvost figyelték. Meghalt? – kérdezte az 

egyik nővér. 

A férfi előtt felvillant egy kép. Szép, fiatal nő. Ismerősnek tűnik. Igen. Ő az. 

Ne haragudj r{m! – mondja csendesen a férfi. Azt{n egy t{j foszl{nyai 

következnek. Pusztas{g. Végtelen, szikes legelők. Érzed az üröm illat{t? – kérdezi 

a férfi, tal{n még az iménti arctól. Két kisgyermek arca úszik elő. Nevetnek. A 

szőke kisl{ny és a barna kisfiú hancúrozik, mint a kölyökmacsk{k. A férfi 

r{jukmordul: Csönd legyen! A fiú oda{ll a férfi elé, elsz{ntan az arc{ba v{gja: 

Öreg! Kövér! Nagyhasú! A férfi mosolyog. Legal{bb hazudna! – mondja a 

feleségének. Azt{n éjszaka. Csattog alatta a vonatkerék. Odakint kivil{gított, elfutó 

{llom{s. Hol vagyunk? – kérdezi. A piac képe villan a férfi elé. Emberek 

zsibonganak, alkudoznak, tolonganak. Egy idősebb ember magyar{z. Egy részem 

nem kív{nta a kommunist{kat! Ha egy kis rész akad bennem, amelyik kív{nta, ki 

lehet v{gni, oszt odalökni a kuty{nak. Szétfröccsen a piac képe. L{b{t húzó, 

lopakodó alakot l{t, aki zih{lva igyekszik követni egy v{llas fiatalembert. Betegtív 

– {llapítja meg a férfi rezign{ltan. Azt{n egy kisfiú képe. Bandukol a poros 

földúton, a faluszélen egy korhadó deszkakerítésre írja krét{val: Vil{gg{ mentem. 

V{ratlanul sötét lesz, majd megjelenik egy vörösen pulz{ló felirat: Fogalmi dugó. 

Hirtelen vakítóan fehér lepedőt l{t a férfi, rajta a szép, fiatal nő. Meztelen. 

Megsimogatja a nő arc{t, a mellét, lefelé kúszik a keze. Mit csin{lsz? – kuncog a nő. 



Eléd ülök, s elévülök – nézi szomorúan a férfi. Ismét a kisfiú képe úszik elő. Apa! 

Én nem l{tom az Istent. Akkor nincs? A férfi fészkelődik a széken, r{ncolja a 

homlok{t. A gravit{ciót sem l{tod, mégis működik. A gyerek t{gra mereszti a 

szemét. Mi az a gravit{ció? A férfi fel{ll, fel-al{ sét{l, vakarja a búbj{t. A 

gravit{ció? Hm. Mondjuk, ha leesel a padl{sról, és összetöröd magad odalent, 

pedig felfelé rugaszkodt{l el. A férfi izzad és fújtat. Iszik egy kortyot. Fények 

villognak, egy suttogó női hangot hall a mennyezet felől: Gyerünk! Nyom{s! 

Lidércnyom{s. Mi m{s? M{s mi? A férfi előtt újabb kép villan fel. Nagyv{rosi utca. 

Eleg{ns nő közeledik. Ki ez? – kérdezi a férfi. Valami ügyvéd. Jog{sz – mondja 

valaki. Ki? Egy jogina. Mit akar? Ő mondja ki az ítéletet – hallja az iménti hangot. 

Milyen íté... Elúszik a kép. Egy idős asszony ül a karosszékben. Keserűen 

mosolyog. Nem vagytok r{m kív{ncsiak? Megint nem jöttetek el. Sötét lesz, 

vattaszerű. A férfi a saj{t hangj{t hallja: Tal{n. Tal{n... Ismét a lepedő képe villan 

elő. A férfi hanyatt fekszik. A nő csókolgatja, egyre lejjebb kúszik. Ez jó – suttogja a 

férfi. Sok{ig csend van. Szeretsz? – kérdezi a nő. Tele sz{jjal nem beszélünk! – 

simogatja a nő fejét. Nevet. Azt{n a kórtermet l{tja. Az {gyban ott fekszik az, amit 

még az imént is a saj{t testének nevezett, körülötte nővérek, orvosok. Komikus – 

mondja. Komikus. Hirtelen pekingi utcaképek sorozata, biciklisek, autók {radata, 

majd az Ég temploma. Kör alakú építmény m{rv{nyból, lépcsők, amelyeken ő 

fellépdel. A kör közepén egy apróbb kör, amibe beugrik egy-egy vigyorgó kínai, és 

tapsol, ki{ltozik. Ő is be{ll a kör közepébe. Csönd lesz. Mit akarsz? kérdé a Hang. 

Írni – mondja b{tortalanul. Mit? Élni? A férfi összeszedi mag{t, nagy levegőt vesz, 

kiab{l: Íííííííírniiiiiiiiiiiiiiiii... 

Az orvos nagyot sóhajtott, felegyenesedett. Igen – mondta. A férfi arc{ra 

húzta a lepedőt. 

Itt lent, el{sva 

Pl. 

Vegyük péld{ul K. v{ros{t. 

Többek között azt mondja a v{ros, hogy ő szeretettel fogadta a Pestről 

Debrecenbe hurcolkodó korm{nyt 1849 elején, vendégül l{tta Kossuthot, a 

minisztereket, sőt a szabads{gharc h{torsz{gaként, néh{ny m{sik vidéki 

kisv{rossal és faluval együtt, kiteleltette a honvédsereget is. 

Egyebek között azt is mondja a v{ros, hogy a m{sodik vil{gh{ború ut{n sok 

embert adott a főv{ros újj{építéséhez. 

És még azt is mondja a v{ros, hogy 1956-ban teherautókkal hordt{k a 

forradalm{roknak és a szükséget szenvedő pestieknek a tejet, kenyeret és egyéb 

élelmet. 

És azt is mondja még K. v{rosa, hogy nem működhet jól az orsz{g, 

amelyiknek a főv{rosa lenézi, leszólja, v{llon veregeti, megveti az őt felnevelő 

vidéket. 

Lent 

Egy K. L. nevű (ahogy ott fönt, a honi Olimposz lakói mondan{k) vidéki 

surmónak akkor m{r volt t{vm{solója. Budapestről érkezett vendége csod{lkozott 

is. Telefax egy vidéki mag{nlak{sban? 1990-ben? Akkor még csak egy-két cégnek 

volt ilyen praktikus szerkezete a kisv{rosban. Akkor még sűrűn bekopogott valaki 

K. L.-hez, hogy adjon le egy-egy hivatalos levelet, egyebet, csak úgy, szívességből. 



Ültek, beszélgettek a vendéggel. Nem vagy te itt mag{nyos, kérdezte a 

vendég. Nem temetted el magad vidéken? Van kapcsolatod Pesttel? A vil{ggal? 

Miért? Pest a vil{g? 

Ekkor csörrent a telefon. Valaki t{vm{solón küldött üzenetet Kantonból. 

Kín{ban dolgozó bar{tja nevét olvasta K. L. a papír alj{n. 

Ez kissé mintha meglepte volna a vendéget. Azért csak faggatta tov{bb. 

Nem lenne jobb neked Pesten, mint vidéken? A tűz közelében? Az irodalmi élet 

központj{ban? 

Ismét jött egy fax. Ezúttal Washingtonból, egy K.-ból elsz{rmazott férfi kérte 

meg valamire a h{zigazd{t. 

A vendég szeme eléggé kikerekedett. Sok{ig kereste az újabb kérdést, {m 

mielőtt megtal{lta volna, újból papírnyelv tekeredett ki a t{vm{solóból: K. L. tat{r 

bar{tja üzent Londonból. 

Na, h{t így élnek egyes surmók itt vidéken. Mint l{tható, el{sva. 

Szót{r-túra 

Vidék. 

Hegyes vidék. Sík vidék. Erdős vidék. Mocsaras vidék. Dombos vidék. 

Borvidék. Szép vidék. Csúnya vidék. Magyar vidék. Búzatermő vidék. Unalmas 

vidék. Alvó vidék. B{jos vidék. 

Vidéki. 

Vidéki ember. Vidéki iskola. Vidéki kórh{z. Vidéki kultúra. Vidéki lap. 

Vidéki közönség. 

Vidéki rokonok. 

Vidéki költő. Vidéki író. 

Vidéki élet. Vidéki nyugalom. Vidéki unalom. 

Vidéki színvonal. 

Hangos, mint egy vidéki. 

Csiszolatlan, ízléstelen. Vidéki elegancia. Vidéki ízlés. Vidéki modor. Vidéki 

íz. 

Vidékre lejönnek. Vidékre kisz{llnak. És mily tragédia: valakit kitesznek 

vidékre. Vidékre helyeznek. 

Vidéki l{togató. Vidéki hírek. 

A jó vidékiek! 

A vidéki ember felmegy Pestre. Ott azt{n megjegyzik: megérzik rajta a 

vidék. 

Vidékies hangulat. Vidékies utca. Vidékies h{zak. 

Vidékies alak. Vidékies beszéd. Vidékies modor. Vidékies felfog{s. 

Vidéki. 

Mucsai. 

T{jékozatlan, parlagi, műveletlen, h{tramaradt, csökött, siv{r. 

Mucsai muki. 

Egy mufurc mucsai. 

Ki és mi? 

Vidék. Jasznaja Poljana? 

Vidéki. Tolsztoj? 

Ezen morfondírozik K. L.-hez ell{togatva egy bizonyos S. M. mester, aki 

békéscsan{diból balatoni regényíróv{ avanzs{lt. Mindj{rt előkelőbben hangzik, 



nem? [m ez a lényegen nem v{ltoztat, S. M. a belv{rosból nézve még mindig 

(ahogy a V{ci utc{ban mondan{k) vidéki fazon. 

És Mad{ch Imre? Vagy Móra Ferenc? Vagy Nad{nyi Zolt{n? 

Ezt pedig a megl{togatott K. L. bolh{zta elő emlékezetéből, {m mindj{rt 

folytatta is a csöndes tűnődést. 

Vidék. Mezőszilas? Debrecen, Bocskai-kert? Békés? Hódmezőv{s{rhely? 

Sajkód? 

Vidéki: Németh L{szló? És amikor a főv{rosban élt? 

Csak a példa kedvéért. 

Teh{t? 

B{lv{ny 

A K.-ban élő Gy. S., díjakkal agyonterhelt szobr{szművész, két köztéri 

szobor mint{z{sa és kiöntése között, arról beszél K. L.-nek, hogy a régi kunoknak 

csod{latos szobr{szata volt. 

Ahelyett, hogy a nem-vidékieket, a főv{rosiakat b{lv{nyozn{, jön itt a 

kunokkal. 

A kunok földjén mivel jönne? 

Úgyhogy megismétli: a régi kunoknak csod{latos szobr{szata volt. 

Bizonys{g erre a Közép- és Belső-[zsi{ban tal{lható rengeteg kőb{lv{ny, amiket 

kunbab{k néven ismernek sokan. 

A kunoknak, a K{rp{t-medencében, a Tisza {rterén való megtelepedésük 

ut{n, nem volt többé kövük, {m a b{lv{nyok farag{s{ról nem szoktak le: a 

kőb{lv{nyok stiliz{lt v{ltozat{t f{ból faragj{k ki, s kapub{lv{nyoknak haszn{lj{k. 

A temetőkben is l{tni jó néh{ny b{lv{nyszerű sírjelet. 

Ugyanúgy faragj{k ki, mint a régi kőb{lv{nyokat: fentről lefelé haladnak. 

Gondosan megmunk{lt{k a szobor fejét és törzsét, {m a l{bra nem mindig marad 

elegendő anyag. Ezért olyan rövid a l{ba a régi kun kőszobroknak. A 

kapub{lv{nyokn{l is hasonló ar{nyok figyelhetők meg, magyar{zza Gy. S. 

szobr{sz, aki persze ugyancsak vidéki cs{kó, ahogy ezt a pestiek mondan{k. 

A belv{rosból nézve azonban efféle b{lv{nyok nem is léteznek. Vagy, ha 

mégis, minek? 

Relatív 

Bécsből nézve a pesti belv{ros m{r alighanem vidéknek l{tszik. Tal{n még 

Pr{g{ból nézve is. Berlinből nézve tal{n m{r Bécs is a gyepű része, Budapest pedig 

szinte m{r maga a Barbaricum. 

P{rizsból nézve az öntelt franci{k sz{m{ra Budapest alighanem valami 

véletlen légyszar lehet a térképen. 

Londonból nézve összetévesztik Bukaresttel. 

Egy kérdés New Yorkban. Homlokr{ncol{s. 

Budapest? – vakarja a fejét az illető. – Van ilyen? 

Van. 

Megint töri a csürhej{r{st. 

Akkor tal{n [zsi{ban? 

Nos, akkor ki itt a vidéki? 
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